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VIII

UVOD
"Zgodba o Nabótu je že stara, a se ponavlja vsak dan," zapiše Ambrozij Milanski v
komentarju De Nabuthae. Čeprav je cerkveni učitelj živel v drugačnih družbenih
razmerah kot Nabót in v bistveno drugačnih od teh, v katerih živimo danes, je njegov
zapis brezčasen. Nabótova usoda (1 Kr 21,1sl.) je namreč sinonim družbenega boja
mogočnikov, nosilcev vzvodov družbene moči, ki te zlorabljajo za nepostavno
prisvajanje lastnine in posestva nemočnih. Ambrozijeve besede "Ne bodi Aháb, da bi si
poželel posest ob svoji meji" z vso jasnostjo zrcalijo zavedanje, da je nepravična
razporeditev materialnih dobrin posledica poželenja po tem, "kar pripada tvojemu
bližnjemu" (2 Mz 20,17b). Poželenje, ki dodaja "hišo hiši, priključuje njivo njivi"
(Iz 5,8), je zgodovinsko najprej izpričano v mezopotamskih družbenih ureditvah, o
čemer govorijo ohranjene pravne zbirke, v katerih so bili varovani interesi bogatih.
Mezopotamija velja za zibelko civilizacij, zato lahko razumemo, da je Nabótova zgodba
položena v človeško zibelko. Če bi Ambrozij živel danes, ne bi mogel zapisati nič
drugače.
Kje more človek – včeraj in danes – iskati in upati na rešitev? Ali nam o tem lahko
svetuje Sveto pismo? Je njegov etični kodeks dovolj jasno na strani pravice vsakega
posameznika do dostojnega premoženja? Ali vsebuje prepoved krivične prilastitve
tujega premoženja? V disertaciji bomo temu eksistencialnemu vprašanju pristopili s
pomočjo raziskave prepovedi poželenja, ki je v osrednjem pravnem besedilu hebrejske
Biblije – v dekalogu. V doktorski disertaciji se bomo posvetili interpretaciji pomena
poželenja v deseti Božji zapovedi (2 Mz 20,17), ki je gordijski vozel tako antičnega kot
modernega raziskovanja Svetega pisma. Ali "Ne žêli" prepoveduje željo po tem, kar ni
naše? Ali je prepoved bolj konkretna in prepoveduje tudi dejanja prilastitve poželenega?
Disertacija poskuša na vprašanje odgovoriti s semantično študijo, tj. s sinhrono
raziskavo glagolskih oblik korenov  חמדin אוה, ki se pojavljata v obeh različicah desete
Božje zapovedi.
Doktorska disertacija ne predstavlja prvega zgodovinskega poskusa odgovora na
zastavljeno vprašanje s pomočjo semantične analize. Johannes Herrmann je že leta 1927
v študiji Das Zehnte Gebot opozoril, da glagolski obliki korena  חמדv starozaveznih
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besedilih na več mestih sledijo glagoli (nasilne) prilastitve, na podlagi česar je sklepal,
da koren kaže na notranje stanje poželenja (vzrok), ki z neko določeno nujnostjo vodi
do dejanja (prilastitve). Herrmannova interpretacija, sprva sprejeta, je pozneje doživela
mnogo popravkov, zavrnitev in dopolnitev. Te študije se opirajo na ozek izbor
svetopisemskih mest – npr. Herrmann svojo trditev opre na vsega tri svetopisemska
mesta – in so pogosto znotraj razprav, ki se primarno posvečajo drugim temam. Zaradi
tega ugotovitve mnogokrat niso argumentirane ali so prikrojene širšemu kontekstu, ki se
mu posamezni avtor posveča. Predvsem pa je med pregledom obstoječe bibliografije
mogoče opaziti, da manjka celostna semantična analiza, ki bi temeljila na vseh
svetopisemskih mestih, kjer se korena pojavljata, in ki bi hkrati presojala
(eksistencialno) dinamiko poželenja, in sicer obeh korenov v medsebojnem razmerju.
To vrzel poskuša zapolniti pričujoča disertacija, ki na zastavljeno vprašanje želi
odgovoriti s sinhrono analizo glagolskih oblik obeh korenov, in tako odkriti temeljne
razlike (in podobnosti) obeh dinamik poželenja na ravni človeka (v razmerju do
predmetov in ljudi) in na ravni Boga.
Doktorska disertacija predstavlja nadaljevanje in razširitev raziskave, ki smo jo opravili
v skupnem diplomskem delu z naslovom "Pri tebi ne bo smelo biti reveža" (5 Mz 15,4):
primerjalna študija med Svetim pismom in nekaterimi mezopotamskimi zakoniki, kjer
smo primerjali odnos do revščine oz. socialno šibkih v Pentatevhu in mezopotamskih
zakonikih. V raziskavi smo prišli do spoznanja, da slednji ščitijo (uzakonjajo) interese
bogatih. Ideja zaščite socialno šibkih ni izum Izraela, mnogo prej se je pojavila v
različnih mezopotamskih religioznih pesnitvah in pozneje v prologih različnih pravnih
zbirk.1 Kljub temu ideja de facto v pravnem korpusu antične Mezopotamije nima
ustrezne praktične rešitve. Z zgodovino in mitologijo prepleteni prologi se pojavljajo v
stereotipni obliki in so najverjetneje služili kot propaganda vladarju. Predpisi so podani
brez pravnih sankcij, kar pomeni, da je bila možnost njihove aplikacije močno
omejena.2 Nasprotno Postava v določbah o revežih krati pravice bogatih in jim

1

To delno velja za Urukagino, dejansko pa se prvič pojavi z Ur-Nammujevim zakonikom. Urukagina
velja kot prvi zgodovinsko znani reformator. Njegova zapuščina je prvo besedilo, ki poleg tega, da poroča
o zmagah, porazih in gradnji svetišč, poroča tudi o drugih dejstvih (npr. boju proti nepravični družbeni
razdelitvi dobrin).
2
Léon Epsztein v delu Social Justice in the Ancient Near East and the People of the Bible (1986, 16)
izraža dvom o zgodovinskosti omenjenih prologov. Shalom M. Paul v Studies in the Book of the
Covenant in the Light of Cuneiform and Biblical Law (1970, 21) ne priznava epilogu nobene zgodovinske
vrednosti. Mnogi avtorji vidijo vlogi prologa in epiloga v tem, da vladarju rišeta slavo in čast in da si z
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zakonsko preprečuje dobiček na račun revnih. Kot odgovor na vprašanje, od kod izvira
razlikovanje, lahko pokažemo na izraelskega Boga. Vzrok, da se socialno ranljivega ne
sme zatirati, najdemo v specifičnem razumevanju in pojmovanju Boga. Ob primerjavi
specifičnega vprašanja revščine se je izkazalo, da gre v ozadju za mnogo kompleksnejše
vprašanje, ki zadeva same temelje ene in druge družbe, nosilke sebi lastnega sistema
verovanja, religije in kulture. Ko primerjamo mezopotamske pravne zbirke in Sveto
pismo, zadenemo ob temeljno različnost – podobo Boga. "Soočenje svetovnonazorskih
postavk oz. značilnosti temeljnega verovanja pa kažejo nespravljivo nasprotje med staro
mezopotamsko /.../ civilizacijo v primerjavi s hebrejsko. Odločilna razlika je ta, da se
mezopotamsko /.../ filozofsko ter religiozno izročilo ni dvignilo nad kozmične zakone,
medtem ko je v hebrejskem Svetem pismu prodrlo prav v nadkozmično sfero osebnega
Boga."3 Osebnostni značaj Boga ne dopušča, da bi zakoni imeli več kakor formalno
vlogo. Zakoni določajo zunanji okvir med ljudmi ter med Bogom in ljudmi, vendar ne
morejo veljati kot dejanska norma. Ta se odloča na notranji duhovni ravni v dinamiki
neposrednih osebnih razmerij (med ljudmi ter med ljudmi in Bogom).4
Ali navedeno velja tudi za dekalog in deseto Božjo zapoved? V zgodovini Izraela,
predvsem v procesu vzpostavljanja in vzdrževanja monarhije je bilo veliko
posameznikov prikrajšanih za dostojno materialno eksistenco.5 V njihovo obrambo so
se postavili preroki, razgaljajoč neusmiljeno pohlepno izkoriščanje, ki je bilo v Izraelu v

njima zagotovijo zadovoljstvo bogov, v imenu katerih so vladali. Podobno mnenje izrazi Viktor Korošec
(1953, 39–40; gl. še posebej opombo št. 64) v razpravi Zakonik mesta Ešnunne in Lipit-Ištarjev zakonik:
nekaj pravnih pripomb: "Poleg zakonikov so za naše vprašanje zanimiva tudi poročila nekaterih
mezopotamskih vladarjev, ki pripovedujejo, da so za njihove vlade bile osnovne življenjske potrebščine
naprodaj po izredno nizkih cenah; s tem hočejo dokazati, da je bilo takrat v njihovi deželi veliko
blagostanje /…/, vendar zgodovinarji močno dvomijo, da bi tako nizke cene kdaj zares veljale."
3
Krašovec 1998, 190–191.
4
Krašovec 1998, 205.
5
Proces drastičnih sprememb v Izraelu, ki je nastopil z vzpostavitvijo monarhije in se nadaljeval v
naslednjih stol., strnjeno opiše W. A. L. Elmslie v delu Record and Revelation – Essays on the Old
Testament By Members of the Society for Old Testament Study (1951, 283–284): "In the period of the two
centuries 800–600 B. C. /.../ the political and economic conditions in Palestine changed disastrously /.../
Battles with Syrian and Assyrian armies decimated the peasantry and tuined them economically.
Authority and wealth rapidly concentrated in few hands. New classes of man, lacking the old instinct of
kinship-obligation, sprang up. The kings encouraged foreign trade; and now there were merchants
pitilessly intent on gain (Amos 8:4–6), large landowners needing slaves and hirelings to work the fields
which the impoverished peasants sold or forfeited for debt (Isa. 5:8); officials of the court ready to take
bribes and deny justice to the landless, the widows, and the orphans now multiplied in both the kingdoms.
The two royal cities /.../ were shockingly corrupt /.../. So complete was moral degeneracy that the
temporary prosperity from 780 to 740 served served only to increase the debauchery of the powerful, and
make more poignant the sufferings of the poor."
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nekaterih obdobjih tako globoko zasidrano, da sta Jeruzalem in Samarija (prestolnici
razdeljenega kraljestva) postala prispodobi za greh:
"Gorje njim, ki si izmišljajo zlo
in počenjajo húdo na svojih ležiščih;
ob jutranji svetlobi ga naredijo,
ker imajo za to moč v rokah.
Poželijo ( )וְ ָח ְמ ֤דּוpolja in jih pograbijo,
hiše in jih vzamejo;
stiskajo moža in njegovo hišo,
človeka in njegovo dediščino." (Mih 2,1-2)6
Goreče besnenje proti družbenim krivicam, dejanjem pohlepa, je stalnica, ki jo lahko
zasledimo pri vseh prerokih. Kako se na omenjeno izkoriščanje odziva deseta Božja
zapoved? Ali s prepovedjo čustva poželenja – in s tem nujno ostaja na (teor)etični ravni
– ali s prepovedjo dejanj – in s tem zagovarja pravno obravnavo le za zaključena
dejanja? Ali prepoveduje dinamiko poželenja, ki se odvija na notranji duhovni ravni
neposrednih osebnih razmerij, a ima zunanje učinke?
S semantično analizo vseh mest, kjer se pojavlja glagolska oblika korena ( חמדtj. z
odkrivanjem pomena besede v vsakem samostojnem kontekstu), in proučevanjem
dinamike poželenja, ki jo koren označuje, bomo poskušali dokazati hipotezo, da deseta
Božja zapoved prepoveduje poželenje, ampak da z izbiro glagolske oblike korena חמד,
semantično gledano, cilja na prepoved dejanj pohlepa. Ker v Svetem pismu naletimo na
več različnih glagolov poželenja, moramo biti na izbiro v dekalogu posebej pozorni. Pri
glagolski obliki korena  – חמדne pa tudi pri korenu  – אוהgre namreč za vrsto poželenja,
ki poleg miselnih aktivnosti vključuje tudi proces snovanja prilastitve predmeta
poželenja. Gre za poželenje z naklepom (z motivom prilastitve). Ker je naklep (hotenje
srca) v biblični misli nerazvezljivo povezan z ustreznim dejanjem, s tem zapoved
predstavlja odziv na družbeno resničnost in zagotavlja zelo konkretno in temeljno
pravico slehernega pripadnika izvoljenega ljudstva, materialno eksistenco. Tendenca
formulacije desete zapovedi z naštevanjem različnih objektov poželenja je namreč v
zajetju celotnega premoženja, zato naštetih objektov ne smemo najprej gledati kot
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V doktorski disertaciji uporabljamo za oznako razmerja bibličnih vrstic vezaj (npr. Mih 2,1-2), za
razmerje med poglavji pa pomišljaj (npr. Iz 52,13–53,12). Tak sistem uporablja SPJ (Sveto pismo:
Jeruzalemska izdaja).

4

posamezne predmete, temveč jih moramo razumeti kot celoto, ki predstavlja neodtujljiv
eksistencialno-materialni temelj slehernega Izraelca.
Doktorska disertacija je razdeljena na dva dela. V prvem delu, ki obsega prvo in drugo
poglavje, bomo predstavili splošne značilnosti dekaloga, ga umestili v judovsko
razumevanje in predstavili odnos med desetimi Božjimi zapovedmi in preostalimi
določbami ter definirali odnos Judov do dekaloga v kontekstu zaveze. V drugem delu,
ki je najobsežnejši in obsega preostala poglavja, bomo izvedli sinhrono raziskavo
glagolskih oblik korenov  חמדin אוה.
V prvem poglavju se bomo najprej seznanili s številčenjem in (raz)delitvijo dekaloga,
izvirno obliko posameznih zapovedi in avtorstvom dekaloga. V drugem poglavju bomo
umestili dekalog v judovsko misel in percepcijo na način, da bomo najprej spregovorili
o dekalogu v kontekstu primarnega razmerja zaveze in skušali pokazati, zakaj je bil v
zgodovini odrešenja povzdignjen na posebno mesto.
V drugem delu doktorske disertacije (v tretjem poglavju) bomo najprej predstavili
glavno raziskovalno metodo – semantiko, ki odkriva pomen besed na leksikalni ravni.
Ker je za določitev pomena besed odločilno vsakokratno besedilo v vsej svoji
strukturalni celoti, povezanosti vseh slovničnih in slogovnih prvin, bomo raziskavo
opravili po zakonitostih semantike, ki jih bomo predstavili v metodološkem uvodu
drugega dela disertacije. V nadaljevanju bomo izvedli semantično analizo glagolskih
oblik korenov  חמדin אוה, ki se pojavljata v obeh različicah dekaloga (2 Mz 20,17;
5 Mz 5,21).
V četrtem poglavju bomo najprej analizirali besedila z glagolsko obliko korena חמד.
Področje, na katerem se koren uporablja, je precej široko: od narativnih do modrostnih
tradicij, od preroških besedil do zakonodajnih. Razčlenitev posameznih mest bo
potekala po skupinah besedil (tj. istega avtorja in iste literarne vrste) s končnim sklepom
glede pomena glagolske oblike korena vsakega analiziranega mesta, nato znotraj
posamezne knjige in končno s sklepom o pomenu znotraj vsakega korpusa besedil.
Analiza bo zajemala naslednje skupine besedil: preroška besedila (Mih 2,2;
Iz 1,29; 44,9; 53,2), zgodovinske knjige (Joz 7,21), modrostne in pesniške knjige
(Job 20,20; Ps 19,11; 39,12; 68,17; Prg 1,22; 6,25; 12,12; 21,20; Vp 2,3) ter
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Peteroknjižje (1 Mz 2,9; 3,6; 2 Mz 34,24; 5 Mz 7,25). Tudi koren  אוהje izpričan v
različnih svetopisemskih knjigah in zvrsteh, v prozi in poeziji, z rahlim težiščem v
modrostnih spisih in psalmih. Razčlenitev drugega korena bo v petem poglavju potekala
po isti metodi in bo zajemala naslednje skupine svetopisemskih besedil: preroška
besedila (Mih 7,1; Iz 26,9; Jer 17,16; Am 5,18), zgodovinske knjige (1 Sam 2,16;
2 Sam 3,21; 23,15; 1 Krn 11,17; 1 Kr 11,37), modrostne in pesniške knjige (Job 23,13;
Ps 45,12; 106,14; 132,13.14; Prg 13,4; 21,10; 21,26; 23,3.6; 24,1; Prd 6,2) ter
Peteroknjižje (4 Mz 11,4; 11,34; 34,10; 5 Mz 12,20; 14,26). Analizi mest 2 Mz 20,17 in
5 Mz 5,21, kjer se glagolski obliki korenov  חמדin  אוהpojavita v deseti Božji zapovedi,
bomo opravili ločeno in v širšem obsegu (gl. sedmo poglavje).
Na začetku vsake analize bomo predstavili splošno leksikografsko definicijo in osnovni
pomenski razpon korena ter razporeditev znotraj kanona Svetega pisma. Z analizo vseh
mest, kjer se pojavlja glagolska oblika posameznega korena, in pregledom pomenov
sopomenk in protipomenk bomo pokazali značilnosti glagolske oblike vsakega korena.
Na koncu vsake analize bomo predstavili obstoječo bibliografijo, torej različne
interpretacije in mnenja, in jo kritično presojali glede na predstavljene rezultate.
V šestem poglavju bomo primerjali ugotovitve semantičnih analiz, in sicer na dveh
ravneh: na ravni človeka (v razmerju do predmetov in ljudi) in na ravni Boga. Presojo
semantične analize bomo postopoma zožili na Peteroknjižje, nakar bomo v sedmem
poglavju vsa spoznanja uporabili za interpretacijo poželenja v deseti Božji zapovedi
(2 Mz 20,17 in 5 Mz 5,21).
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1

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI DEKALOGA

V uvodnih poglavjih se bomo na podlagi izsledkov znanih in splošno sprejetih razlag
seznanili s številčenjem in (raz)delitvijo zapovedi, izvirno obliko in avtorstvom
dekaloga ter ga umestili v judovsko misel in percepcijo.

1.1

Številčenje zapovedi v dekalogu

"Deset besed" ali dekalog (gr. déka "deset" in lógos "beseda") se v Svetem pismu, v
Peteroknjižju nahaja na dveh različnih mestih: v Drugi Mojzesovi knjigi (2 Mz 20,2-17)
in v Peti Mojzesovi knjigi (5 Mz 5,6-21). Narativno gledano je poimenovanje
poznejšega izvora (prim. 2 Mz 34,28), saj se prvič pojavi šele veliko pozneje pri
obnovitvi zaveze, ko je Bog naročil Mojzesu, naj na plošči napiše besede zaveze,
tj. deset besed (

) (5 Mz 4,13; 10,4). Dejstvo, da "deset besed" vsebuje več

kot deset imperativnih glagolov, ki jih je mogoče razdeliti na več načinov, je
strokovnjake privedlo do različnih, mestoma razhajajočih številčenj,7 celo do različnega
števila zapovedi (Pinosa 2003, 8).8
Od številnih možnih načinov številčenja zapovedi bomo predstavili tri splošno sprejete9
številčne sheme: Avguštinovo, Filonovo in talmudsko.10 Prva, ki jo uporablja tudi
Rimskokatoliška cerkev, zagovarja delitev, ki nosi ime latinskega očeta Avguština.
Avguštinova shema kot prvo zapoved upošteva besedilo 2 Mz 20,(2)3-6
7

Zapovedi so citirane tudi na drugih mestih v Svetem pismu, vendar ne v enakem zaporedju kot v
dekalogu (Jer 7,9 = 2 Mz 2,15.13.14; Oz 4,2 = 2 Mz 20,13.15.14) (Durham 1987, 291).
8
Za natančne študije gl.: Breuer, Mordechai. 1990. Dividing the Decalogue into Verses and
Commandments. V: Ben-Zion Segal in Gershon Levi, ur. The Ten Commandments in History and
Tradition, 291−330. Jeruzalem: Magnes. Nielsen, Eduard. 1968. The Ten Commandments in New
Perspective: A Traditio-historical Approach. London: SCM Press. Gl. posebej strani 10−13 (tj. poglavje z
naslovom The Traditional Enumerations).
9
Strinjati se moramo z Nielsenom (1968, 12), ki trdi, da nobena od tradicionalnih delitev ni absolutna in
"nad kritiko": "None of the traditional attempts to divide the text in its existing form into ten
commandments is wholly above criticism. Most of the difficulties arising in connection with the actual
number ten can be solved by applying historical or form−critical principles. Yet it can cause no surprise
that it has sometimes been called in question whether Ex. 20 and Deut. 5 really were intended as a
decalogue."
10
Prim. http://www.bible-researcher.com/decalogue.html.
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(= 5 Mz 5,(6)7-10). Za razliko od drugih dveh shem, ki kot prvo zapoved upoštevata
krajša odseka,11 Avguštinova na začetku zajema veliko enoto, kar narekuje potrebo po
razdelitvi zadnje vrstice, ki zadeva željo (2 Mz 20,17 = 5 Mz 5,21). Zadnjo vrstico, ki
v drugih shemah predstavlja deseto zapoved, Avguštin razdeli na dve zapovedi, da
tako dobi še deseto zapoved. Glagol (po)želeti se namreč v zadnji vrstici ponovi
dvakrat (v 5 Mz se pojavita dva različna glagola), vsakič z drugačnim objektom, kar
lahko nakazuje na dve različni zapovedi (Sarfatti 1990, 409; Pinosa 2003, 9–10).
Drugačno razporeditev zasledimo v preostalih shemah. Filonova 12 shema, čeprav
bi jo lahko mirne vesti poimenovali tudi Flavijeva, 13 kot prvo zapoved upošteva
"le" besedilo 2 Mz 20,3 (= 5 Mz 5,7). Vrstica 2 Mz 20,17 (= 5 Mz 5,21) se zaradi tega
dejstva ne razdeli in tvori deseto Božjo zapoved.
Tretji način oštevilčenja je sprejet v judovski tradiciji. 14 Besede "Jaz sem GOSPOD"
(2 Mz 20,2 = 5 Mz 5,6) predstavljajo prvo zapoved, izdelovanje in čaščenje malikov
pa drugo (2 Mz 20,3-6; 5 Mz 5,7-10). Vrstica 7 (= v. 11) "Ne izgovarjaj po nemarnem
imena GOSPODA, svojega Boga" je upoštevana kot tretja zapoved, vrstice 8-11
(v. 12-15) kot četrta. Drugi del besedila 2 Mz 20,7-17 (= 5 Mz 5,11-21) je po vrsticah
razdeljen na sedem zapovedi, kakor sledi v spodnjih dveh razpredelnicah (Pinosa 2003,
10):15

11

Filon Aleksandrijski in Jožef Flafij sta trdila, da je 2 Mz 20,2 (= 5 Mz 5,6) splošni uvodni obrazec, ki
stoji zunaj oštevilčenja.
12
Gl. Philon, Alexandrinus. 1968. Philo: In Ten Volumes (and Two Supplementary Volumes). Cambridge
(Mass.): Harvard University Press; London: W. Heinemann (gl. posebej 7. zv. z naslovom On The
Decalogue /De Decalogo).
13
Gl. Josephus, Flavius. 1976. Josephus: In Nine [Ten] Volumes. Cambridge (Mass.): Harvard University
Press; London: W. Heinemann.
14
Predstavljena številčna shema v judovskih krogih ni bila soglasno sprejeta. Obstajata namreč dva
sistema recitiranja in naglaševanja hebrejskega besedila; zgornji in spodnji naglaševalni sistem, ki služita
kot pomoč in vstavljata samoglasnike in notacije v besedilo. Spodnji način ločuje dekalog na verze,
medtem ko zgornji na zapovedi (vsaka zapoved je upoštevana kot samostojna enota). Interpretacija
2 Mz 20,2-6 (= 5 Mz 5,6-10) je različna glede na oba sistema. V obeh je 2 Mz 2,2 (= 5 Mz 5,6) upoštevan
kot del dekaloga. V prvem sistemu je 2 Mz 20,3 (= 5 Mz 5,7) povezan z 2 Mz 20,2 (= 5 Mz 5,6) in izraža
prvo zapoved. V drugem sistemu je 2 Mz 20,2 (= 5 Mz 5,6) prva zapoved in 2 Mz 20,3-6 (= 5 Mz 5,7-10)
kot druga zapoved. Gl. Shiloah, Amnon. 1990. Some Comments on the Cantillation of the Ten
Commandment. V: Ben-Zion Segal in Gershon Levi, ur. The Ten Commandments in History and
Tradition, 291−330. Jeruzalem: Magnes.
15
Gl. Encyclopaedia Judaica, geslo: decalogue (http://www.bjeindy.org/resources/library/access-to-ency
clopedia-judaica/).
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(A) Avguštinova
shema16
2 Mz 20

5 Mz 5

(F) Filonova
shema17

(T) Talmudska
shema18

2 Mz
20

5 Mz
5

2 Mz
20

5 Mz 5

1. beseda

3-6

7-10

3

7

(1-)2

(4-)6

2. beseda

7
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4-6

8-10

3-6
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12-15

7
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7
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4. beseda

12
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8-11

12-15

5. beseda

13
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16

12

16

6. beseda

14

18

13

17

13

17

7. beseda

15

19

14
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14

18

8. beseda

16

20

15

19

15

19

9. beseda

17a

21a

16

20

16

20

10. beseda

17b

21b

17

21

17

21

Razpredelnica 1: Avguštinov, Filonov in talmudski način številčenja

V Slovenskem standardnem prevodu (SSP) bi talmudska shema, ki predstavlja večino
judovske tradicije in na katero se bomo sklicevali v prihodnje, s prvo zapovedjo "Jaz
sem GOSPOD" (2 Mz 20,2 = 5 Mz 5,6) bila videti, kot je prikazano v razpredelnici, ki
sledi. Razpredelnica hkrati že napoveduje naslednje poglavje; potem ko smo jasno
določili obseg besedila, ki ga zajema posamezna zapoved, je namreč nujno, da se na
kratko posvetimo zgradbi celotnega dekaloga.

16

Enako številčenje prevzame Luter.
Enako številčenje uporabljajo reformirani protestantizem, kalvinizem, zwinglinizem, anglikanska
cerkev in vzhodne cerkve.
18
Predstavlja večino judovske tradicije.
17
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A F T

2 Mz 20,2-17

5 Mz 5,6-21

1 2 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te
izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše
sužnosti.
1 1 2 3 Ne imej drugih bogov poleg mene!
/

/

2

4 Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi
imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu,
spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo!
5 Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti
jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen
Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih,
na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo,
6 toda izkazujem dobroto tisočem,tistim, ki
me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.

2 3 3 7 Ne izgovarjaj po nemarnem imena
GOSPODA, svojega Boga, kajti
GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki
po nemarnem izgovarja njegovo ime!
3 4 4 8 Spominjaj se sobotnega dne in ga
posvečuj!
9 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela,
10 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA,
tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne
ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne
živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat!

6 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te
izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše
sužnosti.
7 Ne imej drugih bogov poleg mene!
8 Ne delaj si rezane podobe, ničesar, kar bi
imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu,
spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo!
9 Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti
jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen
Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih
in na tretjih in na četrtih, tistih, ki me
sovražijo,
10 toda izkazujem dobroto tisočem,
tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje
zapovedi.
11 Ne izgovarjaj po nemarnem imena
GOSPODA, svojega Boga! Kajti
GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki
po nemarnem izgovarja njegovo ime.
12 Pazi na sobotni dan in ga posvečuj, kakor
je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog!
13 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela,

5 6 6 13 Ne ubijaj!

14 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA,
tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela,
ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne
tvoj vol ne osel ne katero tvoje živinče ne
tujec, ki biva znotraj tvojih vrat, da si
odpočijeta tvoj hlapec in tvoja dekla kakor
ti.
15 Spominjaj se, da si bil suženj v
egiptovski deželi in te je GOSPOD, tvoj
Bog, od tam izpeljal z močno roko in z
iztegnjenim laktom! Zato ti je GOSPOD,
tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan.
16 Spoštuj očeta in mater, kakor ti je
zapovedal GOSPOD, tvoj Bog, da se
podaljšajo tvoji dnevi in da ti bo dobro na
zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!
17 Ne ubijaj!

6 7 7 14 Ne prešuštvuj!

18 Ne prešuštvuj!

7 8 8 15 Ne kradi!

19 Ne kradi!

8 9 9 16 Ne pričaj po krivem proti svojemu
bližnjemu!
9 1 1 17 Ne žêli hiše svojega bližnjega!
0 0
Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega
1
hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne
0
česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!

20 Ne pričaj po krivem proti svojemu
bližnjemu!
21 Ne žêli žene svojega bližnjega!

11 Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil
nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih,
sedmi dan pa je počival. Zato je
GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga
posvetil.
4 5 5 12 Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo
tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD,
tvoj Bog!

Ne bodi pohlepen po hiši svojega bližnjega,
po njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu
ali čemer koli, kar pripada tvojemu
bližnjemu.
Razpredelnica 2: Talmudski način številčenja v SSP
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1.2

Zgradba dekaloga

Sveto pismo samo ne daje nobenega podatka o tem, kako je bilo deset besed razdeljenih
na kamnitih tablah. A vendar smemo na podlagi Mekílte,19 enega najzgodnejših
midrašev iz obdobja tanaitov, domnevati, da jih je bilo pet na vsaki polovici diptiha:20
"Kako je bilo deset zapovedi urejenih? Pet zapovedi je bilo na eni tabli in pet na
drugi. Na eni tabli je bilo zapisano 'Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog' in nasproti nje
na drugi tabli je bilo zapisano 'Ne ubijaj!'. Na eni tabli je bilo zapisano 'Ne imej
drugih bogov!' in nasproti nje na drugi tabli je bilo zapisano 'Ne prešuštvuj!'. Na
eni tabli je bilo zapisano 'Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA,
svojega Boga!' in nasproti nje na drugi tabli je bilo zapisano 'Ne kradi!'. Na eni
tabli je bilo zapisano 'Pazi na sobotni dan in ga posvečuj!' in nasproti nje na
drugi tabli je bilo zapisano 'Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!'. Na
eni tabli je bilo zapisano 'Spoštuj očeta in mater!' in nasproti nje na drugi tabli je
bilo zapisano 'Ne žêli žene svojega bližnjega!'." (Sarfatti 1990, 408–409)21
Razpredelnica prikazuje predlagano razdelitev na levi in desni diptih22 v obeh različicah
dekaloga na podlagi besedila iz Slovenskega standardnega prevoda (SSP):

Desna
polovica
diptiha

2 Mz 20,2-17

5 Mz 5,6-21

2 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te
izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše
sužnosti.
3-6 Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne
delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi
imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu,
spodaj na zemlji ali v vodah pod
zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne
služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem

6 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te
izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše
sužnosti.
7-10 Ne imej drugih bogov poleg mene!
Ne delaj si rezane podobe, ničesar, kar
bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na
nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod
zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne
služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem

19

Št.

1

2

Lauterbach dojema Mekílto kot eno od najstarejših del tanaitov.
Predlagana razdelitev dekaloga na dve skupini po pet zapovedi ni edina možna in sprejeta: "At first
sight a division of the commandments into two groups of five might seem the most suitable. But one this
hypothesis, if we take as our basis the present form of the decalogue the first table would have to contain
139 verbal units while 24 would have to suffice for the second." (Nielsen 1968, 33)
21
"Actually, the Jewish Sages distinguished betweem the first five Commandments, which were
addressed to the Israelites alone, and therefore use the Tetragrammaton – and the last five
Commandments, which were addressed to the nations of the world, and therefore do not mention God´s
name." (Weinfeld 1990, 34)
22
SSKJ definira díptih (tudi díptihon) kot 1. um. poslikani ali reliefno okrašeni plošči, ki se zapirata kot
knjiga: oltarni diptih; pren. novelistični diptih oz. kot 2. pri starih Rimljanih povoščeni tablici za pisanje.
Zapovedi v obliki diptiha (dve na vrhu zaobljeni kamniti tabli) začnejo prvi upodabljati kristjani. V
16. stol. namreč popolnoma zasenči vse zgodnejše oblike upodobitev, kot npr. dve (pravokotni) tabli,
zvitek ipd. V judovskih upodobitvah se taka upodobitev ne pojavi vse do srednjega veka. Od 13. stol.
naprej se začne dekalog v obliki diptiha pojavljati v judovskih rokopisih, v 15. pa tudi že na skrinjah
zaveze oz. v njih – kot simbol judovske vere. Gl. tudi: Sarfatti, Gad B. 1990. The Tablets as Symbol of
Judaism. V: Ben-Zion Segal in Gershon Levi, ur. The Ten Commandments in History and Tradition,
383−418. Jeruzalem: Magnes.
20
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Leva
polovica
diptiha

ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo
očetov na sinovih, na tretjih in na
četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda
izkazujem dobroto tisočem,
tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje
zapovedi.
7 Ne izgovarjaj po nemarnem imena
GOSPODA, svojega Boga, kajti
GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega,
ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
8-11 Spominjaj se sobotnega dne in ga
posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa
svoja dela, sedmi dan pa je sobota za
GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj
nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne
hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva
znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih dneh je
GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje
in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je
počival. Zato je GOSPOD blagoslovil
sobotni dan in ga posvetil.

ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo
očetov na sinovih in na tretjih in na
četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda
izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me
ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.
11 Ne izgovarjaj po nemarnem imena
GOSPODA, svojega Boga! Kajti
GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega,
ki po nemarnem izgovarja njegovo ime.
12-15 Pazi na sobotni dan in ga
posvečuj, kakor je zapovedal GOSPOD,
tvoj Bog! Šest dni delaj in opravljaj vsa
svoja dela, sedmi dan pa je sobota za
GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj
nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne
hlapec ne dekla ne tvoj vol ne osel ne
katero tvoje živinče ne tujec, ki biva
znotraj tvojih vrat, da si odpočijeta tvoj
hlapec in tvoja dekla kakor ti. Spominjaj
se, da si bil suženj v egiptovski deželi in
te je GOSPOD, tvoj Bog, od tam izpeljal
z močno roko in z iztegnjenim laktom!
Zato ti je GOSPOD, tvoj Bog, zapovedal
obhajati sobotni dan.

3

12 Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo
tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje
GOSPOD, tvoj Bog!

16 Spoštuj očeta in mater, kakor ti je
zapovedal GOSPOD, tvoj Bog, da se
podaljšajo tvoji dnevi in da ti bo dobro
na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj
Bog!

5

13 Ne ubijaj!

17 Ne ubijaj!

6

14 Ne prešuštvuj!
15 Ne kradi!

18 Ne prešuštvuj!
19 Ne kradi!

7
8

16 Ne pričaj po krivem proti svojemu
20 Ne pričaj po krivem proti svojemu
bližnjemu!
bližnjemu!
17 Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli
21 Ne žêli žene svojega bližnjega! Ne
žene svojega bližnjega ne njegovega
bodi pohlepen po hiši svojega bližnjega,
hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, po njegovem polju, hlapcu, dekli, volu,
ne česar koli, kar pripada tvojemu
oslu ali čemer koli, kar pripada tvojemu
bližnjemu!
bližnjemu.
Razpredelnica 3: Razdelitev talmudske sheme na levi in desni diptih v SSP
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9
10.

Prvo polovico zapovedi predstavljajo zakoni, ki so posledica posebnega odnosa med
Izraelom in njihovim Bogom. Drugo polovico, ki jo zaznamuje družbeno-etični značaj,
sestavljajo prepovedi ubijanja, prešuštvovanja, kraje, krivega pričanja in poželenja
(Weinfeld 1990, 11; Greenberg 1990, 112). Prvih pet zapovedi (desna polovica diptiha)
ureja odnos med Bogom in človekom. Posamezne "besede" desnega diptiha lahko
označimo kot:
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1. prepoved mnogoboštva (2 Mz 20,2 = 5 Mz 5,6),
2. prepoved izdelovanja podob (malikovanja) (2 Mz 20,3-6 = 5 Mz 5,7-10),
3. prepoved skrunitve Božjega imena (2 Mz 20,7 = 5 Mz 5,11),
4. sobotno zapoved (2 Mz 20,8-11 = 5 Mz 5,12-15),
5. zapoved spoštovanja staršev (2 Mz 20,12 = 5 Mz 5,16).
Peto "besedo" predstavlja zapoved spoštovanja staršev (prim. 2 Mz 20,12 = 5 Mz 5,16),
ki tvori most med dvema blokoma zapovedi. Med prvimi štirimi, ki zadevajo odnos do
Boga, in zadnjimi petimi, ki zadevajo človeške odnose v skupnosti. Zdi se, da bi morala
biti uvrščena med zapovedi, ki urejajo odnose z bližnjimi, vendar je predhodno nujno
treba razumeti globoko religiozno zaznamovan odnos sina do staršev v Stari zavezi
(Pinosa 2003, 11–12). Svetopisemski avtorji pogosto uporabljajo odnos med sinom in
starši za ponazoritev odnosa Izraela do Boga (prim. Jer 31,20; Oz 11,1).23 Zaradi tega so
rabini zapoved spoštovanja staršev uvrstili med zapovedi, ki zadevajo odnos do Boga
(prim. Weinfeld 1990, 11). Filon Aleksandrijski v spisu Kdo je dedič božanskih reči
(Quis rerum divinarum heres) to pojasni:
"Peta zapoved je o spoštovanju staršev, in je prav posebno svete narave, saj se
pravzaprav ne nanaša na človeka, ampak Nanj, ki je vzrok vsem stvarem, da so
posejane in da začnejo bivati, in sta po Njem tudi oče in mati spočeta – pa
čeprav sama v resnici ne – ampak sta le orodje ploditve. Ta zapoved je bila
vrezana na mejno črto med peterico zapovedi, ki govori o pobožnosti do Boga,
in tistimi, ki vsebujejo prepovedi krivičnih dejanj zoper naše bližnje. Umrljivi
starši so kot nekakšen mejnik nesmrtne moči, ki po zakonu narave vse spočenja
in preraja, ter tudi tej naši umrljivi vrsti najnižjega rodu dovoljuje, da jo
posnema in spočenja lastne potomce." (Klun 2003,157−158)24
Na levi polovici diptiha je drugih pet zapovedi (2 Mz 20,13-17 = 5 Mz 5,16-21), ki
uravnavajo človeške odnose znotraj zavezne skupnosti (Pinosa 2003, 12). Te zapovedi
lahko označimo kot temeljne socialne in moralne zahteve življenja v zavezni skupnosti,
razdelimo jih na:
23

"The conception of Israel’s relationship to Yahweh in father–son terms was very ancient. Probably the
earliest reference to the relationship is to be found in Deut. 32, now regarded generally as a very ancient
poem, from a period not later than the eleventh century. Here Yahweh’s fatherhood of the nation of Israel
is explicitly referred to several times: Deut. 32:5, 6, 18, 19. In the historical tradition, the assertion that
Israel is Yahweh’s firstborn son precedes the Exodus (Exod. 4:22), a fact of which Hosea was aware
(Hos. 11:1). Similar references to Yahweh’s fatherhood and Israel’s sonship are found in other pre– and
postexilic prophets (Isa. 1:2; 30:1–9; 43:6; 63: 16; 64:8; Jer. 3:14; 19, 22; 31:9, 20; Mal. 1:6; 2:10), as
well as in two other places in Deuteronomy (Deut. 8:5; 14:1)." (Wright 1990, 16)
24
Besedilo je prevedel Klemen Klun v svoji doktorski disertaciji Dekalog v judovski in krščanski
filozofiji.
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1. prepoved ubijanja (2 Mz 20,13 = 5 Mz 5,17),
2. prepoved prešuštvovanja (2 Mz 20,14 = 5 Mz 5,18),
3. prepoved kraje (2 Mz 20,15 = 5 Mz 5,19),
4. prepoved krivega pričevanja (2 Mz 20,16 = 5 Mz 5,20),
5. prepoved poželenja (2 Mz 20,17 = 5 Mz 5,21).

Vsaka zapoved v drugi polovici dekaloga je po mnenju J. J. Stamma zagotavljala eno od
temeljnih pravic medsebojnih odnosov izvoljenega ljudstva: šesta življenje, sedma
zakonsko življenje, osma svobodo, deveta družbeni ugled in deseta lastnino (1967,
104‒105).

1.3

Avtorstvo ali od izvirne do kanonične oblike

Če deset Božjih zapovedi motrimo z vidika zgodovinskega razvoja, bomo opazili, da
moramo svetopisemsko trditev, da je kamniti plošči "popisal Božji prst" (2 Mz 31,18),
razumeti v prenesenem smislu. Biblično izročilo si v nasprotju z drugimi zbirkami
bibličnega prava, kjer je prikazana vloga Mojzesa kot posrednika (prim. 5 Mz 6,1),
prizadeva prikazati Božji izvor dekaloga. Vendar za zdajšnjo obliko zapovedi velja, da
izražajo zgodovino sprememb. To pomeni, da so bile zapovedi v različnih obdobjih in
na različne načine podvržene svojemu času in razmišljanju (prim. Pinosa 2003, 17–18).
To ne pomeni, da zapovedi dekaloga predstavljajo "literarno fikcijo", tako David
H. Aaron,25 temveč da spremembe pričajo o njeni (do določene mere) prilagodljivi
literarni dikciji oz. dejstvu, da se je Postava razvijala in da se je dekalog moral vedno
znova prilagajati spreminjajoči družbeni strukturi (18).
Svetopisemski avtor (narativni pripovedovalec) postavlja razodetje dekaloga na začetek
izraelske zgodovine – v čas izhoda iz Egipta pod vodstvom Mojzesa, ki je Izraelu predal
dekalog, napisan na dve kamniti plošči (prim. 2 Mz 32,15-16; 34,29) (Pinosa 2003, 15).
25

"It will undoubtedly have been discerned that I consider the tablets of the Ten Commandments a
literary fiction." (Aaron 2006, 325)
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Judovska in tudi krščanska tradicija sta dekalog oz. celotno Peteroknjižje zaradi tega
pripisovali Mojzesu. Povod za tako prepričanje je bilo Sveto pismo samo, saj je v
nekaterih svetopisemskih knjigah Mojzes omenjen kot avtor posameznih odlomkov.
Spet drugje se kar celotna Postava imenuje Mojzesova knjiga, npr. "/…/ kakor je
zapisano v postavi, v Mojzesovi knjigi, kjer je GOSPOD zapovedal in
rekel /…/" (2 Krn 25,4). Temu prepričanju ni do srede 18. stol. po Kr. (skoraj) nihče
ugovarjal.26
Enoumje so resneje postavili pod vprašaj biblični strokovnjaki konec 19. stol.
Postavljali so si različna vprašanja, npr.: Ali je dekalog napisal Mojzes sam? Je bil
izgotovljen pozneje? Rojstvo znanstvene eksegeze v 19. stol. je pokazalo, da Pentatevh
izvorno ni ena celota in da knjige ni mogel napisati Mojzes sam. Vodilni biblični
strokovnjaki iz obdobja od 1880 do 1910 so bili prepričani, da Mojzes ni bil avtor
Peteroknjižja, ovrgli pa so tudi vsakršno povezavo med dekalogom in Mojzesom. S tem
pa v strokovnem svetu ni bilo doseženo širše soglasje. Nekateri so avtorstvo dekaloga
kljub vsemu postavljali v čas rodovno-plemenske družbe, saj naj bi dekalog izviral iz
običajev in pravil družin ter rodov iz časa pred Mojzesom. Po tej teoriji naj bi bil
Mojzes samo redaktor, ki je zapovedi zbral, jih postavil v jedrnato obliko in jih povezal
z zavezo (Pinosa 2003, 15–19; Hyat 1971, 209−210).
Precej drugačno teorijo je razvil in predstavil S. Mowinckel, ki je trdil, da je sedanja
oblika dekaloga nastala relativno pozno, njegovi izviri pa so zelo stari in jih lahko
povežemo z izraelskim bogoslužjem. Mowinckel je predvidel obstoj vsakoletnega
obreda obnove, v katerem naj bi imel dekalog osrednje mesto. V določenem smislu mu
je pritrdil G. von Rad, ki je menil, da je sinajska perikopa (prim. 2 Mz 19−24)
originalno festivalska legenda, ki je bila uporabljena v obredu obnovitve zaveze v času
šotorskega praznika v Sihemu. Po njegovem mnenju struktura besedila odseva formalni
potek liturgičnega obreda, ki je bil razdeljen na naslednje stopnje: uvodni obred
očiščevanja in posvečevanja (2 Mz 19,10-15), pristop k Bogu in zvok trobent
(2 Mz 19,13b.16), Božje razodetje in njegova volja (2 Mz 19,18.20.23) ter potrditev
zaveze in žrtvovanje (2 Mz 24) (Pinosa 2003, 16).27 Večina strokovnjakov danes meni,
26

Nekateri posamezniki so "tradicionalni pogled" postavljali pod vprašaj že dolgo pred začetkom
znanstvene eksegeze, npr. Abraham Ibn Ezra (1089–1164). Gl. tudi prispevek (z referencami) "Mosaic
authorship" (http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_authorship).
27
Podobna zgradba je razvidna iz Pete Mojzesove knjige.
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da dekalog ne izvira iz liturgije, ampak da je bil uporabljen (tudi) v liturgične namene
(16; Collins 1992, 384).28
Med strokovnjaki velja danes prepričanje, da je sedanja oblika zapovedi plod dolgega
zgodovinskega razvoja, pri čemer so posamezne stopnje med seboj povezane in jih ni
mogoče empirično secirati (Pinosa 2003, 23). Zapovedi so bile v svoji prvotni obliki
podvržene različnim revizijam in razširitvam. To je najlepše vidno v zapovedi
spoštovanja sobote, kjer je zapoved razširjena z obsežnim komentarjem o stvarjenju
(2 Mz 20,8-11).29 Motiv obhajanja sobotnega dne v 2 Mz 20,8-11 je shema
sedemdnevnega stvarjenja, medtem ko je sobotna zapoved v 5 Mz 5,12-15 utemeljena
na izhodu iz Egipta (Dozeman 2009, 469). Vendar to ni edina razširitev, saj tudi
nekatere druge zapovedi vsebujejo dodatne komentarje. Prepoved upodabljanja Boga
(2 Mz 20,4-6) je npr. razširjena in podkrepljena z opisom ljubosumnega Boga, ki
obiskuje krivdo očetov celo na njihovih sinovih.30 Zgodovina sprememb je na najbolj
svojevrsten način izražena v samem dejstvu, da se dekalog pojavi na dveh mestih: v 2
Mz kot razodetje na gori Sinaj (20,1-17) in kot (re)interpretacija v 5 Mz – kot razodetje
na gori Horeb (5 Mz 5,6-21).
Raznolikosti, ki jih povzročajo neenakomerni vstavki motivirajočih stavkov, preskoki iz
prve osebe govornika v tretjo, različni utemeljitvi sobotne zapovedi v 2 Mz in 5 Mz
ipd., so strokovnjake usmerile k iskanju oz. rekonstrukciji izvirne oblike desetih
zapovedi (Pinosa 2003, 20). Čeprav "raznolikost" še bolj kot za sedanjo obliko desetih
zapovedi velja za obstoječe teorije o izvirni obliki, naj bi po skupnem mnenju
strokovnjakov bila izvirna oblika sestavljena le iz prvotnih zapovedi, brez dopolnjujočih
stavkov. To so bili kratki kategorični stavki, večinoma v negativni obliki.
Rekonstrukcija originalne oblike31 naj bi se po mnenju M. Weinfelda in mnogih drugih
glasila (1990, 7, 27):32

28

"Most scholars agree that Exod 20:1-7 interrupts the Exodus narrative /…/. Thus the present
relationship of the Ten Commandments to Sinai is considered to result from relatively late redactional
work upon the Exodus narrative." (Collins 1992, 384)
29
Gl. poglavje Expansion of the Sabbath Commandment, Ex. 20.8-11 (Nielsen 1968, 101−103).
30
Gl. poglavje The Expansions of the Law against Images, Ex. 20.4b-6 (Nielsen 1968, 96−100).
31
Pomembno je zavedanje, da gre pri vseh rekonstrukcijah v bistvu za spekulacijo. John I. Durham
(1987, 280) o rekonstrukcijah zapiše: "All such attempts are of course speculation; even though the
assumption of an original list of very brief commands is probably a correct one /…/."
32
Besedilo je skrajšana oblika besedila dekaloga v 2 Mz v SSP (2005).
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1. Jaz sem GOSPOD tvoj Bog. Ne imej drugih bogov poleg mene!
2. Ne delaj si rezane podobe!
3. Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga!
4. Spominjaj se sobotnega dne!
5. Spoštuj očeta in mater!
6. Ne ubijaj!
7. Ne prešuštvuj!
8. Ne kradi!
9. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
10. Ne želi hiše svojega bližnjega!33
Prvotna oblika je najbolje ohranjena v prvi, šesti, sedmi, osmi in deveti zapovedi.
Razlaga, opravičilo in obljube, povezane z drugo, četrto in peto zapovedjo, in
naštevanje stvari, po katerih ne smemo hlepeti v povezavi z deseto zapovedjo, pa naj
bi bili rezultat kasnejših redakcij (Pinosa 2003, 22; Harrelson 1962, 570).
Prvotne zapovedi naj bi nastale v obdobju pred Ozejem (Oz 4,1; Jer 7,9), saj klasični
preroki iz 8. stol. pr. Kr. že predpostavljajo temeljne zakone, povezane z dekalogom,
kar kaže na dejstvo, da jim je bil dekalog kot zbirka najverjetneje poznan. Tudi citati v
psalmih (Ps 50,18-19; 81,10-11) namigujejo na zgodnejši datum. Zapovedi, kakor jih
poznamo danes, z največjo gotovostjo lahko pripišemo eksilskemu obdobju
(587−530 pr. Kr.) ali stoletju po njem (Collins34 1992, 384; Harrelson 1962, 572;
Aaron35 2006, 282; Pinosa 2003, 17).

33

Identično rekonstrukcijo izvirne oblike dekaloga predstavi tudi J. J. Stamm (1967, 18−19). Posebej gl.
poglavje The Problem of the Original Form (18−22).
34
"Each of the biblical versions of the Ten Commandments is postexilic in its present form." (Collins
1992, 384)
35
Iz recenzije knjige Davida H. Aarona z naslovom Etched in Stone: The Emergence of the Decalogue:
"But a critical survey of biblical literature demonstrates no cognizance of the Ten Commandments prior
to the post-exilic period (after 586 B. C. E.). In effect, the Ten Commandments were written to consecrate
Israel’s ethnic identity at a time when domestic independence had been lost and dispersion among the
nations had become a reality. / Building upon the scholarship of others, Aaron suggests that the Mount
Sinai episode – when Moses ascends the mountain to receive divinely inscribed stone tablets — was
created as a symbol for rallying the people around a unique conceptualization of God as the giver of law,
not through a king, but directly to a people through a prophet. As such, the traditional station of king was
shown to be irrelevant to the notion of peoplehood. By placing Israel in Sinai with God, the authors of the
Torah established a very simple premise for Jewish identity, one very much at odds with what functioned
for the other nations of the world. Most nations drew their identity from a king and his governance over a
land and its polity, as well as its indigenous religion(s). When that king was defeated, when that land was
conquered, identities waned and assimilation into the new polity and ethnicity was all but guaranteed over
time. Hence, there are no Assyrians or Phoenicians, Moabites or Ammonites wandering the planet today.
In contrast, by showing its origins to have been in the wilderness – a place that belonged to no one and
was ruled by no person – the Torah’s authors demonstrated that peoplehood could be established on the
basis of covenantal documents (Torah) and religious governance (priest and prophet instead of king and
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Ob tem moramo biti pozorni na dejstvo, da kadar je govora o razvoju starozaveznega
prava, je razširitev vedno odgovarjala določeni potrebi: daljše zapovedi in pogosteje
navedeni zakoni so bili tisti, s katerimi je imela izraelska skupnost največ težav. Vsaka
zapoved v dekalogu je tako kratka, kot je le mogoče, ob tem vsaka dodatna beseda
predstavlja rezultat posebne potrebe in je posledica spreminjanja uporabe in predajanja
iz roda v rod36 (Durham 1987, 280; Pinosa 2003, 23):37
"Izrael je dolgo delal na dekalogu, preden je ta postal tako univerzalen in jedrnat
po svoji obliki in vsebini, da ga lahko razumemo kot primeren oris celotne volje
Jahveja." (von Rad 1975, 191)
Razlog nastalih sprememb moramo iskati v specifičnem materialnem in duhovnem
stanju Izraela v določenem zgodovinskem trenutku.

courtier). Moreover, on the basis of its literature, Israel could achieve a sense of solidarity even as its
destiny was to be dispersed among the nations of the earth. The essential role of the Torah was to reverse
the historical pattern experienced by all other nations: to establish a basis for religious and cultural
identity despite the loss of land, king, and political autonomy." (Vir: http://legacy.huc.edu/chronicle/68/ar
ticles/EtchedInStone.pdf; pridobljeno 4. 12. 2014.)
36
"A principle that should be kept firmly in mind in the study of the development of OT law is that
expansion answered specific need: the longest commandments and the most often repeated laws are the
ones with which Israel had the greatest difficulty. We may posit as a reasonable theory that each of the
commandments in the Decalogue should be as brief as the briefest of them, and that any additional length
beyond the most succinct possible statement is the result of a special need." (Durham 1987, 280)
37
"/…/ the Decalogue, as well as other law codes in the Hebrew Bible, are the product of didactic and
reflective activity by scribes and that they are constructed in conjunction with the narrative." (Dozeman
2009, 461) Gl. opombo št. 20.: "/…/ original form had been gradually worked over and expanded /…/."
(Weinfeld 1990, 6)
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2

DEKALOG V JUDOVSKI PERCEPCIJI

Dekalog ni sui generis zgolj zaradi vsebine, niti zaradi dejstva, da je (prikazan kot)
napisan z Božjim prstom, temveč predvsem zaradi redaktorske umeščenosti v
svetopisemsko pripoved. Izraelsko ljudstvo je dekalog prejelo v zelo posebnem
zgodovinskem trenutku na gori Sinaj, kjer je Bog s svojim ljudstvom sklenil zavezo. To
sicer ni prvič, da v Svetem pismu beremo o sklenitvi zaveze, a kljub temu je zaveza na
Sinaju posebnega pomena. Vsak od Božjih posegov v narodno in versko življenje
Izraela je namreč lahko razumljiv zgolj v kontekstu primarnega razmerja (sklenjene)
zaveze. Zaveza je temeljni biblični pojem, razumevanje njega pa bistvenega pomena za
teologijo judovske in krščanske religije (Klun 1997, 1).

2.1

Zaveza kot način odnosa med Jahvejem in Izraelom

Zaveza je osrednji pojem starozaveznega sporočila. Predstavlja enega temeljnih
bibličnih pojmov, saj se "Bog kot absolutno svobodno in pravično bitje odloči za
radikalen poseg v človeško zgodovino", za medij posega pa izbere prav razmerje zaveze
(Klun 1997, 2). V Svetem pismu pojem zaveze ne označuje le odnosa med Bogom in
Izraelom, temveč je pojmovan širše, v družbenem smislu: zavezo sklenejo že Abraham
in Abiméleh (1 Mz 21,27), Abiméleh in Izak (1 Mz 26,28), Jakob in Leban
(1 Mz 31,44), David in Jonatan (1 Sam 18,3), Abner in David (2 Sam 3,13) itd. Stranke
oz. pogodbeni partnerji zaveze so torej najpogosteje posamezniki, države in njeni
predstavniki (2 Sam 3,13), tudi vladarji in vazali (2 Sam 5,3). Zaveza nasploh
predstavlja pogost način urejanja temeljnih razmerij v družbenem življenju Izraela, za
katerega je značilno, da spremeni dotedanji odnos med njima (Klun 1997, 3).
Na zunaj se je novo razmerje običajno pokazalo tako, da sta stranki po sklenitvi zaveze
sedli k obedu (prim. 1 Mz 26,30; 31,54; 2 Mz 24,11). Obed je predstavljal enega
najintimnejših odnosov znotraj družine, roda oz. skupnosti in zaveza je predstavljala
edino pot, po kateri je član nekega drugega rodu ali skupnosti bil sprejet v (tuje)
občestvo. Na podlagi vzpostavljenega zaupanja zaveze se je dotedanja relacija "tujec"
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(ali celo sovražnik) lahko nadgradila na stopnjo enakopravnosti, miru in trajnega
zavezništva. Zaveza je predstavljala nujno in hkrati edino pot, po kateri je član drugega
rodu ali skupnosti vstopil v občestvo zaveznega partnerja (Klun 1997, 5). Zaveza ni bila
enostranska komunikacija, saj nikoli ni zadevala samo ene stranke.38 Zavezni odnos je
imel "korist" za vsakega od zavezancev, hkrati je oba tudi pogojeval z dogovorjenimi
pogoji zaveze, celo Jahve sam v tem ni nobena izjema. Dolžnosti in pravice so
(enakomerno) porazdeljene med sozaveznika. Močnejši partner bi si namreč preprosto
lahko podredil šibkejšega, mu vsilil svojo voljo in postavo. "Toda prav v tem smislu
pomeni ustanova zaveze izreden korak naprej, saj predpostavlja medsebojno
spoštovanje partnerjev, njuno enakopravnost in sporazumno urejanje razmerij." (5)
Zaradi navedenih razlogov je temeljna značilnost zaveze obljuba zvestobe (prim.
2 Mz 24,7), ki predstavlja osrednjo točko zavezne formule. Obljubo zvestobe definirata
pojma "trajnost" in v povezavi s tem "nepreklicnost". To dejstvo je Izrael spoznal preko
globoke teološke in zgodovinske refleksije, saj je sam, kakor nam poroča Sveto pismo,
pogosto prestopal in kršil zavezna določila, vendar ga Bog zaradi tega ni zavrgel ali
odstopil od zaveze. Po definiciji od zaveze ni mogoče odstopiti, niti ni mogoč naknadni
premislek. Prav zaradi tega je zaveza resno in radikalno razmerje; razmerje, ki odloča o
življenju in smrti (prim. 5 Mz 30,15sl.) (Klun 1997, 4).39 Zaveze ni mogoče preklicati
38

Tako npr. Abiméleh in Abraham v 1 Mz 21,22sl. postavita vsak svoje zahteve, ki jih je nasprotna stran
dolžna spoštovati. Od tega imata vsak svoje koristi in tudi dolžnosti. Abiméleh od Abrahama zahteva:
"/…/ 'Prisezi mi zdaj tukaj pri Bogu, da ne boš varal ne mene ne mojih naslednikov ne potomcev; enako
dobroto, kakršno sem ti izkazoval jaz, izkazuj ti meni in deželi, v kateri prebivaš kot tujec!'" Svoje
zahteve pa izrazi tudi Abraham: "Abraham je odgovoril: 'Prisežem.'" Tedaj se je Abraham pritožil
Abimélehu zaradi studenca, ki so si ga Abimélehovi hlapci s silo prilastili. Glavna korist in hkrati
dolžnost za oba je bil mirni medsebojni soobstoj in zvestoba zavezi. To pa so spremljala tudi čisto
konkretne dogovorjene dolžnosti: Abiméleh je moral poskrbeti za vprašanje pitne vode, medtem ko je
Abraham jamčil z drobnico in govedom. Ko najdeta skupen jezik, skleneta zavezo. Podobna zakonitost
velja tudi za zavezo med Bogom in človekom. Bog obljubi Abrahamu obilno potomstvo in deželo
(1 Mz 17,1sl.), Abram pa se zaveže, da bo on in vsak moški potomec, ki bo izšel iz njega, obrezan (Klun
1997, 5).
39
Obrazec zaveze je bil predmet raziskav že od začetka literarnokritične metode eksegeze v drugi
polovici 19. stol. Posebna faza znanstvene eksegeze Pentatevha se je začela po eseju Georgea
E. Mendenhalla (Gl. Mendenhall, George E. 1954. Law and Covenant in Israel and in The Ancient Near
East. Biblical Archaeologist 17, št. 2: 26−46 (in št. 3, 49−76). Spletni naslov: http://home.earthlink.net/~c
adman777/Law_Cov_Mendenhall_TITLE.htm), ki je povezal biblična besedila s hetitskimi. Mendenhall
je primerjal biblična zavezna besedila s pogodbami hetitskega vrhovnega gospostva in ugotovil, da
najdemo v bibličnem zaveznem vzorcu sledi pogodb starega Bližnjega vzhoda (Pinosa 2003, 28). Zavezni
obrazec, ki se je na starem Bližnjem vzhodu uporabljal v pogodbah med državami, je svetopisemskemu
avtorju služil kot forma, s katero je opredelil odnos med Gospodom in Izraelom. Ni mogoče zanikati, da
ima dekalog kot nekakšen povzetek zaveznih pogojev oz. celotna zaveza na Sinaju precejšno formalno
podobnost z nekaterimi elementi hetitske državne pogodbe. Še več, podobnost je pričakovana. Da bi bila
zaveza izvoljenemu ljudstvu lahko razumljiva, so jo oblikovali po vzorcih, ki so bili takrat splošno
sprejeti in veljavni pravni prijemi. Vendar moramo hkrati poudariti, da so sledi hetitskih zaveznih
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ali prelomiti, a to ne pomeni verskega relativizma. Bog ostaja kljub svoji velikodušni
ponudbi popolnoma jasen:
"Glej, danes sem položil predte življenje in srečo, smrt in nesrečo, ko sem ti
danes zapovedal, da ljubi GOSPODA, svojega Boga, da hôdi po njegovih poteh
in izpolnjuj njegove zapovedi, zakone in odloke. Tako boš živel in se množil, in
GOSPOD, tvoj Bog, te bo blagoslavljal v deželi, v katero greš, da jo vzameš v
last. Če pa se tvoje srce obrne in ne boš poslušal in se boš dal zapeljati, da bi se
priklanjal drugim bogovom in jim služil, vam danes naznanjam, da boste gotovo
uničeni; ne boste podaljšali dni v deželi, v katero greš, ko greš čez Jordan, da jo
vzameš v last. Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti
življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in
tvoj zarod, tako da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se
ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti
v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in
Jakobu, da jim jo bo dal." (5 Mz 30,15-20)
Izbrati življenje je neobhodno povezano s pogojem, "da ljubiš GOSPODA, svojega
Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš", kar v kontekstu zaveze pomeni izpolnjevanje
zapovedi.40 Pri tem je gotovo, da je pot osredinjena na dekalogu kot temeljni listini
zaveze. Zakoni, ki jih Bog razodene v 2 Mz 20,1-17, so tako pomembni, da se izraz
zaveza ()ב ִרית
ְ na nekaterih mestih (v Devteronomiju) uporablja kot sinonim za dekalog
(Eichrodt 1961, 54; Klun 1997, 19).41 Mojzes v nagovoru Izraelcem preprosto izenači
zavezo z desetimi Božjimi zapovedmi:
"Naznanil vam je svojo zavezo, ki vam jo je zapovedal izpolnjevati, deset besed;
napisal jih je na dve kamniti plošči." (5 Mz 4,13)

dokumentov zaznavne le v končni obliki, tj. devteronomistično preoblikovani obliki sinajske perikope
(2 Mz 19–24). Končna povezava dekaloga s hetitskimi pogodbenimi obrazci mora biti zato razumljena le
v zelo širokih okvirjih, saj gre pri dekalogu oz. sinajski zavezi za popolnoma drugačen kontekst. Tako s
pravnega vidika (gre za ureditev odnosov med Bogom in njegovim ljudstvom, ki je koncentriran na
uravnavanje posameznikovega obnašanja in medčloveških odnosov, kar je izven dometa drugih
starodavnih pogodb) kakor z vidika narativne umeščenosti. Zaveza je namreč umeščena v širši kontekst
biblične pripovedi, kar je z vidika hetitskih državnih pogodb, ki stojijo same zase, posebnost brez
primere. (Pinosa 2003, 39)
40
"Postava je božja beseda, ki kaže pot in vodi v življenje. Izrael je vedno razločneje spoznaval, da je bil
to temeljni in trajni Mojzesov dar; da je v tem obstajalo dejansko oblikovanje Izraela, ko sme poznati
božjo voljo in pravo pot življenja. Veliki psalm 119 (118) je en sam izbruh veselja in hvaležnosti za ta
dar. Enostranski pogled na postavo, ki izhaja iz enostranske razlage pavlinske teologije, nam zastira
pogled na to Izraelovo veselje. Veselje nad tem, da smemo poznati božjo voljo in moremo živeti to
voljo." (Ratzinger 2007, 274)
41
W. Eichrodt: "At the same time a slight shift in the concept of the b erīt can be detected in the
Deuteronomic writings. The term is still used, certainly, to designate the once-for-all establishment of the
covenant in history, but it often appears as well in the sense of a constantly enduring relationship: indeed
it can even be used of the obligations of this relationship, the conditions of the covenant. /.../ Deut 4.13,
23 understands by berīt simply the Decalogue /.../."
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Zgolj absolutna zvestoba temeljnim postavkam zaveznega odnosa Izraelu zagotavlja
obstoj. In kot taka je sinajska zaveza razlog narodne kohezivnosti ali dekadence,
odvisno od posameznikovega oz. Izraelovega odziva na ponudbo, ki jo daje Bog (Klun
1997, 21).42 Božja naklonjenost Izraelu se ne izčrpa v aktivnem delovanju Jahveja in
pasivni vlogi naroda oz. posameznika, ampak zahteva aktivno držo v spoštovanju
zapovedi. Zaveza "nikdar ni monolog, oktroiran Božji akt, ampak gre vedno za dialog;
za ponudbo in odgovor nanjo" (18).
Pri tem ne smemo spregledati, da gre pri zavezi v osnovi za pravno razmerje. "Za
judovstvo je pač značilno, da se Bog razodeva ne le skozi teološko, religiozno,
filozofsko, ampak predvsem skozi govorico prava." (22) Bog se od zaveze s Sinaja
naprej ne razodeva samo kot stvarnik (vsaj ne primarno), temveč tudi kot zakonodajalec
(22).

2.2

Literarni kontekst – umeščenost v Svetem pismu

Dekalog ni sui generis zgolj zaradi vsebine – dekalog v resnici niti ne predstavlja
najvišje moralne drže antičnega Izraela (prim. 5 Mz 10,19; 16,20) – niti zaradi dejstva,
da je (prikazan kot) napisan z Božjim prstom, temveč predvsem zaradi redaktorske
umeščenosti v svetopisemsko narativo. Kljub dejstvu, da je dekalog le ohlapno povezan
z narativnim kontekstom, je upoštevanje tako pripovedne zgradbe, sinajske perikope,
kjer se dekalog danes nahaja, kakor tudi celotne Postave temeljnega pomena za njegovo
pravilno interpretacijo.

2.2.1 Dekalog v Drugi Mojzesovi knjigi

Druga Mojzesova knjiga je razdeljena na sedem velikih enot. Dekalog najdemo znotraj
četrte enote, ki kot širši literarni kontekst zajema poglavja od 19 do 24. Na začetku
42

Pri sklepanju zavez se skoraj izključno omenjajo le velike osebnosti: zaveza z Noetom, Abrahamom,
Mojzesom itd. Vendar Bog ne sklene zaveze le z Mojzesom oz. Noteom, Abrahamom, ampak mu očaki
služijo kot literarna figura, mediator, pogajalec pri sklepanju. Zaveza je namreč sklenjena z vsem
ljudstvom: "Vse besede, ki jih je govoril GOSPOD, bomo izpolnjevali." (Prim. 2 Mz 24,3; 19,8) Zaveza
ni plod Mojzesove lastne volje, ampak gre za soglasje, voljo celotnega ljudstva. Mojzes je torej "le"
pogajalec, kakor beremo: "Potem je GOSPOD rekel Mojzesu: 'Zapiši te besede, kajti z njimi sklepam
zavezo s teboj in z Izraelom!' (2 Mz 24,27)." (Klun 1997, 16)
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19. poglavja piše, da so Izraelci prispeli do Sinaja43 (2 Mz 19,1-2) in ostali tam vse do
časa, ki je opisan v 4 Mz 10,12. Vsi dogodki, zakoni in navodila, ki so zapisani med
2 Mz 19,1 in 4 Mz 10,12, imajo svoje mesto pod Sinajem (Pinosa 2003, 4–5).
Analiza literarnega konteksta dekaloga v 2 Mz 20,1-17 odkriva dejstvo, da je dekalog le
ohlapno povezan z narativnim kontekstom:
"Deset zapovedi bi lahko odstranili iz svojega sedanjega literarnega konteksta
brez škode za literarno povezavo med 2 Mz 19,25 in 2 Mz 20,18. V resnici bi se
z odstranitvijo dekaloga povezava med temi besedili izboljšala." (Harrelson
1962, 570)
Harrelson trdi, da bi besedilo dekaloga 2 Mz 20,1-17 lahko odstranili iz pripovednega
konteksta, ne da bi bil ta prekinjen. Še več, povezava med 2 Mz 19,25 in 2 Mz 20,18 bi
bila z odstranitvijo dekaloga izboljšana. "Povezati dekalog s širšim pripovednim
kontekstom Sinaja, kjer se danes odlomek nahaja, je problematično. /…/ [S]edanja
povezava dekaloga s Sinajem [je, op. a.] jasen plod redaktorja oz. različnih
redaktorjev."44 Na mesto, ki ga zaseda danes, je bil dekalog najverjetneje vključen z
enim izmed virov – sam se je najverjetneje razvijal ločeno in neodvisno od virov – ali
redaktorjev, najverjetneje elohističnim (prim. Collins 1992, 384; Pinosa 2003, 5–6).

43

Zanimiva in slikovita je naslednja rabinska legenda, ki pripoveduje, kako so se izraelske gore med
seboj prepirale o tem, kateri gre čast, da bi pogostila razodetje samega Boga: "Na meni se bo razodela
božja prisotnost, in meni bo pripadala ta slava, je govorila ena, druge pa so ji ugovarjale. Gora Tabor je
rekla Hermonu: Na meni se bo razodela božja prisotnost, in meni bo pripadala ta slava, ker sem prav jaz
nekoč, ko so v Noetovih časih vode prekrile vso zemljo, in so bile vse gore sveta pod vodo, edina gledala
iz poplave. Vode potopa niso prišle do moje glave; še več, niti do ramen ne. Vsa zemlje je bila pod vodo,
le jaz, najvišja med gorami, sem se vzdigovala visoko nad vodami, zato bom tudi zdaj prav jaz gostila
božje razodetje. Gora Hermon je ugovarjala in rekla: Na meni se bo razodela božja vseprisotnost, jaz sem
izbrana, ker sem tedaj, ko je želel Izrael prečkati Rdeče morje, prav jaz omogočila prehod. Jaz sem se
namestila med oba morska bregova, in ljudstvo je šlo z ene strani na drugo z mojo pomočjo. Niti oblačil
si niso zmočili. Gora Karmel se sicer ni spuščala v razpravo, ampak je ob morskem obrežju sama zase
takole razmišljala: Če božja vseprisotnost počiva na morju, se bo razodela na meni, pa tudi če počiva na
celini, se bo razodela na meni. Nebeški glas je potem prekinil razpravo in spregovoril: Božja
vseprisotnost se ne bo razodela na nobeni izmed vas, ker ste tako ponosne. Bogu ni po volji, da bi se
razodel na gorah, ki se prepirajo med seboj in druga na drugo gledajo s prezirom. Bolj so mu všeč nizke
gore, in Sinaj med njimi, ker je najmanjši in najbolj nepomemben med vsemi. Na njem bo dal razodeti
njegovo vseprisotnost. Hermon, Tabor in Karmel so ob tem užaljene povzdignile glas in rekle Bogu: Mar
si res tako pristranski in nam ne boš povrnil za vse dobro, kar smo storile? In Bog jim je odgovoril: Ker
ste si res prizadevale za mojo slavo, vam povrnem. Na gori Tabor bom pomagal Izraelu v času Debore, na
Karmelu pa ob času Elije." Gora Sinaj ni bila izbrana le zaradi svoje ponižnosti, ampak tudi zato, ker na
njej ni bilo malikovanja (Klun 2003,41–42). Klun kot vir navede: L. Ginzberg, The Legends 3: 82–83 in
4: 30, op. 183.
44
Navajam prevod Ane Jurce Pinose (2003, 7), ki citira besede S. R. Driverja iz dela A Critical and
Exegetical Commentary on Deuteronomy (1973, 400−401).
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2.2.2 Dekalog v Peti Mojzesovi knjigi

Peta Mojzesova knjiga v celoti predstavlja Mojzesovo duhovno oporoko, govor na
pragu obljubljene dežele. Knjigo lahko razdelimo na pet velikih enot. Dekalog je v
drugi enoti, v drugem Mojzesovem govoru, ki obsega besedilo 4,44−11,32. (Pinosa
2003, 6)
Samo besedilo dekaloga 5 Mz 5,1-22 lahko razdelimo na tri dele, ki so med seboj ločeni
po vsebini in uvodnih besedah. V uvodu, ki zajema vrstice od 1 do 5, Mojzes pojasni
namen sklica celotnega ljudstva, da bi (ponovno) poslušalo zakone in odloke, ki jih je
Bog začel razodevati pred štiridesetimi leti na gori Horeb "iz obličja v obličje"
(5 Mz 5,2-3). Z opominom na obljubo, da bodo Izraelci spoštovali vse, kar bo Bog
zapovedal, Mojzes ponovi dekalog, ki je bil razglašen že v 2 Mz 20. Zakoni, ki jih je
Mojzes učil štirideset let pozneje, so prav tako avtentični del zaveze, saj prav tako
izhajajo od Boga (Pinosa 2003, 6).
Drugi del (v. 6-21) obsega (delno) ponovljeno besedilo desetih Božjih zapovedi iz
2 Mz, tretji (v. 22) pa govori o razodetju s pojasnilom glede vsebine besed na kamnitih
ploščah: "Te besede [tj. dekalog, op. a.] je GOSPOD govoril z močnim glasom vsemu
vašemu občestvu na gori iz ognja, oblaka in temine in ničesar ni dodal. Napisal jih je na
dve kamniti plošči in ju dal meni." S temi besedami Mojzes (pomensko) umesti "deset
besed", tj. dekalog, ki ga razglaša 40 let pozneje, v sinajsko perikopo (6–7).

2.2.3 Pomen literarnega konteksta

Povezava med dekalogom in širšim pripovednim kontekstom sinajske perikope
(2 Mz 19−24), kjer besedilo najdemo danes, je, gledano narativno, ohlapna in
neprepričljiva. Sedanja povezava dekaloga s Sinajem (najverjetneje) odraža delo
redaktorjev. Kljub temu velja, da ga moramo za razumevanje njegovega pomena videti
skozi oči tradicije. Dekalog moramo videti na način, kot ga predstavita 2 Mz in 5 Mz.
Gre za besede, ki so bile po prepričanju Izraelcev izrečene neposredno od Boga. Če bi
jih ločili od širšega konteksta 2 Mz 19−24, bi ogrozili pravilno razumevanje tako
pripovedi kakor zapovedi samih. Dekalog je postavljen na začetek zakonodajnega
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sklopa 2 Mz, in kot tak prestavlja voljo Boga samega. V nasprotju z drugimi zbirkami
prava, kjer je prikazana vloga Mojzesa kot posrednika (prim. 5 Mz 6,1), si biblično
izročilo tu prizadeva prikazati Božji izvor dekaloga, zaradi česar ima ta v odnosu do
preostalih zbirk zakonov posebno mesto. Zapovedi dobijo svoje posebno mesto v tesni
povezanosti z Bogom zaveze, saj dekalog črpa svoj pomen prav iz zgodovinske
umeščenosti v zavezno zgodbo (7−8).

2.3

Poseben status dekaloga

Vsako zapoved dekaloga, z izjemo "Ne žêli!", je v bolj ali manj podobnih formulacijah
mogoče najti tudi na drugih mestih Pentatevha. Prepovedi malikovanja 45 in krivega
priseganja,46 zapovedi spominjanja sobotnega dne47 in spoštovanja staršev,48 prepovedi
ubijanja,49 prešuštvovanja,50 kraje51 in krivega pričanja52 – vse te zapovedi so v taki ali
drugačni obliki ponovljene v različnih zbirkah določb v Svetem pismu.
Tako npr. t. i. Knjiga zaveze (prim. 2 Mz 24,7), ki je le nekaj vrstic za dekalogom,
začne s prepovedjo malikovanja: "Ne delajte srebrnih bogov, da bi bili poleg mene, in
ne delajte si zlatih bogov!" (2 Mz 20,23) In nadaljuje s ponovitvijo skoraj vseh
zapovedi, ki jih najdemo v dekalogu: s sobotno zapovedjo (23,12), zapovedjo
spoštovanja staršev (21,15.17), prepovedjo ubijanja (21,12), kraje (osebe53 in lastnine)
(21,16; 22,1-3) in krivega pričanja (23,1) (Weinfeld 1990, 2).
Na mestu je torej vprašanje: v čem je posebnost dekaloga? Kako je prišlo do tega, da je
bil v procesu srečavanja Boga in človeka v zgodovini odrešenja povzdignjen na
posebno mesto? S čim upravičuje svetopisemske besede, da je bil izrečen neposredno

45

Prim. 2 Mz 20,23; 23,24; 34,14.17; 3 Mz 19,4; 26,1; 5 Mz 4,15sl., 6,14;12,29-31, 13, 17,2-7.
Prim. 3 Mz 5,22; 19,12.
47
Prim. 2 Mz 23,12; 31,14-15; 34,21; 35,1-3; 4 Mz 15,32-36.
48
Prim. 2 Mz 21,15.17; 3 Mz 19,3; 20,9; 5 Mz 21,18sl.; 27,16.
49
Prim. 2 Mz 21,12; 3 Mz 24,21; 4 Mz 35,30; 5 Mz 19,11-13; 27,24.
50
Prim. 3 Mz 18,20; 20,10; 5 Mz 22,22sl.
51
Prim. 2 Mz 21,16.37; 3 Mz 19,11; 5 Mz 24,7.
52
Prim. 2 Mz 23,1, 5 Mz 19,16-21.
53
Moshe Weinfeld (1990, 2) glede interpretacije prepovedi kraje zapiše: "The rabbinic Sages took 'You
shall not steal' in the Decalogue to refer to the theft of persons – kidnapping."
46
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od Boga (prim. 2 Mz 20,1), da je bil napisan z Božjim prstom na kamnite plošče (prim.
2 Mz 31,18; 32.16)?
Če kot odgovor za zgornje vprašanje predlagamo njegovo starost, moramo odgovoriti,
da za to trditev ni nobenih dokazov, ki bi kazali na to, da so Božje zapovedi starejše od
drugih zakonov v Svetem pismu. Tega ni mogoče dokazati ne po vsebini in ne po
lingvistični plati. Podobne določbe najdemo tudi v 3 Mz 19,11.13 in drugje. V 3 Mz 19
najdemo celo zelo podobno zbirko tisti iz 2 Mz in 5 Mz (Weinfeld 1990, 3).
Posamezne zapovedi dekaloga torej niso edinstvene v Svetem pismu, najdemo jih
raztresene in drugače ubesedene po vsej Stari zavezi. A po drugi strani je dekalog
dosegel poseben status v tradiciji, ki kot celota ne najde nobene vzporednice, ki bi
ustrezala njegovi celostni obliki (15sl.; Pinosa 2003, 41).
Poseben status dekaloga izvira iz naslednjih značilnosti:
1. zapovedi dekaloga so naslovljene na vsakega posameznika, tj. obvezujejo
vsakega člana zavezne skupnosti;
2. zapovedi veljajo ne glede na družbeni položaj in v vseh okoliščinah;
3. zapovedi nalagajo osebno odgovornost, ki je neobhodna posledica osebnega
nagovora jaz − Ti, ki je uporabljen pri sklepanju zaveze med Izraelom in
Bogom.
Mnoge določbe in zbirke zapovedi so bile za razliko od dekaloga odvisne od posebnih
okoliščin. Izvedba teh je bila odvisna od konkretnih okoliščin v življenju posameznikov
oz. od razmer v njegovem družbenem okolju. Tako so npr. daritve za greh variirale
glede na to, kdo je greh storil (prim. 3 Mz 4sl.): maziljeni duhovnik je daroval "v daritev
za greh mladega neoporečnega junca", Izraelova skupnost je darovala "mladega junca",
knez pa je pripeljal "kot svoj dar kozla, neoporečnega samca". Če se je pregrešil kdo
izmed ljudstva, je pripeljal "kot svoj dar kozo, neoporečno samico" ali "jagnje, tj.
neoporečno samico". Če pa je bil kdo reven in predpisane daritve ni premogel, je
rečeno, "naj prinese GOSPODU kot spravni dar za svoj greh grlici ali dva golobčka,
enega za daritev za greh in drugega za žgalno daritve" (3 Mz 5,7-10).
K določbam, ki so odvisne od najrazličnejših kombinacij in situacij, lahko prištejemo še
vse tiste, ki govorijo o obredni čistosti, sobotnem in jubilejnem letu, vse zakone, ki
urejajo vprašanja ženitvenih pogodb, porok in ločitev ipd. Zapovedi dekaloga so v
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nasprotju z omenjenimi primeri, ki so zadevali le posameznike v določeni situaciji,
obvezovale vsakogar, celotno skupnost do zadnjega. Vsak posameznik je ne glede na
družbeni položaj (prim. maziljeni duhovnik, knez, kdo izmed ljudstva, Izraelova
skupnost) ali okoliščine, v katerih se je znašel in živel (revež), bil obvezan, da jih
upošteva. Za deset Božjih zapovedi je značilno, da obvezujejo slehernika, ne glede na
položaj ali okoliščine (Weinfeld 1990, 14).54 Sleherni Jud je bil zavezan, da ne bo častil
malikov, da bo sedmi dan počival, da bo spoštoval svoje starše, da ne bo ubijal, varal,
kradel, lažno pričal in hlepel po lastnini bližnjega. To so bili temelji in pogoji za
življenje v zavezi z Bogom in v skupnosti (4,14).
To jasno namiguje uporaba druge osebe ednine, ki ni pogosta v zakonskih zbirkah, saj
se običajno zapovedi menjavajo v edninski in množinski obliki (prim. 2 Mz 34;
3 Mz 19). Druga oseba ednine poudari osebni pomen, ki ga je imel dekalog za vsakega
posameznika. Kadar so bila pravila naslovljena na skupnost kot celoto, se je
posameznik lahko izognil odgovornosti s skrivanjem v množici. Kadar pa so
naslovljena osebno, odgovornosti ni mogoče ubežati, saj se vzpostavi odnos jaz – Ti
(Weinfeld 1990, 10).
"Ti" govori o prepričanju, da je besede zaveze izgovoril Bog sam, brez posrednikov in
kot nagovor ob sklepanju zaveze s svojim ljudstvom:
"Splošno sprejeto je, da zapovedi dekaloga niso bolj svete kakor druge določbe v
Postavi, kajti vse je izročil isti Pastir in vse so zapisane v isti Postavi. In vendar
obstaja razlika, kajti druge določbe so bile najprej izročene samo Mojzesu kot
ustno izročilo in so bile zapisane v Postavo kasneje, medtem ko je bilo deset
Božjih zapovedi izrečenih celotnemu zbranemu ljudstvu /.../." (Breuer 1990,
330)
Besedilo sedanje oblike dekaloga sicer ni dosledno v prikazovanju Boga kot govornika
v prvi osebi (prim. 2 Mz 20,1-2 in 2 Mz 20,7). Neposredni nagovor Boga predstavlja le
besedilo 2 Mz 20,3-6, a vendarle se za celoten dekalog pojmuje, da so to besede Boga.
Dekalog kot neposredni nagovor Boga postavlja status prava nad običajne meje in ga
povezuje s svetostjo. Sveti pisatelji so predstavili dekalog kot prve besede Izraelu, ki jih
je izrekel Bog sam. Če bi poskušali zanikati ta poudarek v besedilu, bi zgrešili teološki
koncept, ki ga pripoved želi izraziti. (Pinosa 2003, 18)
54

Weinfeld (1990, 14): "The Ten Commandments are characterized by the fact that they are imposed on
every individual, entirely without regard to any condition or circumstance."
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2.4

Recitiranje dekaloga – pomen dekaloga v judovski tradiciji

Sveto pismo deset Božjih zapovedi označi kot "pogoje zaveze". V 2 Mz 34,28 beremo:
"Napisal je na plošči besede zaveze, deset besed." Nadalje v 5 Mz 4,13: "Naznanil vam
je svojo zavezo, ki vam jo je zapovedal izpolnjevati, deset besed; napisal jih je na dve
kamniti plošči." Slednja vrstica se nanaša na izvirni kamniti plošči, ki ju je napisal Bog
sam, vrstica iz 2 Mz pa na "prepis" kamnitih plošč, delo Mojzesa.
"Deset besed" (2 Mz 34,28) so v času drugega templja vsako jutro recitirali pred
"Poslušaj, Izrael!" (5 Mz 6,4-9),55 ki velja danes za povzetek oz. veroizpoved judovstva
(Urbach 1990, 161). Vendar Sveto pismo samo ne vsebuje nikakršnih navodil v zvezi z
recitiranjem desetih zapovedi ali liturgično uporabo. Šele v Mišni, traktatu Tamid,
najdemo zapis, ki naroča duhovniku v jeruzalemskem templju, da mora vsako jutro pred
molitvijo "Poslušaj, Izrael!" ponoviti deset zapovedi (163).56
Praksa recitiranja desetih Božjih zapovedi je bila pozneje opuščena zaradi ne
popolnoma pojasnjenih razlogov. Po prevladujoči razlagi naj bi bila praksa opuščena,
ker so krivoverci in odpadniki, tako poroča rabinski vir, zaradi dnevnega recitiranja
desetih besed v sinagogah začeli sklepati, da so bile samo te razodete na Sinaju, ne pa
tudi vsa druga določila Postave. Po drugi razlagi je bila praksa recitiranja dekaloga
opuščena, ker naj bi molitvi "Poslušaj, Izrael!" (5 Mz 6,4-9) in "Če boste poslušali"
(5 Mz 11,13-21), ki sta se ohranili pri jutranjem obredu, implicitno vsebovali vsako od
desetih Božjih zapovedi.57 Zdi pa se, da je slednja razlaga nastala v času, ko je bila
55

"During the Second Commonwealth, the Ten Commandments were read together with the Shema every
day in conjunction with the daily morning sacrifice." (Weinfeld 1990, 29)
56
"'Recite a benediction!' They did so, and then read the Ten Commandments, followed by 'Hear O Israel'
(Shema, Deut. 6.4-9); 'If then you obey' (Deut. 11.13-21); and the law of the fringes (Num. 15.37-41)."
(Urbach 1990, 163)
57
Molitvi "Poslušaj, Izrael!" (5 Mz 6,4-9) in "Če boste poslušali" (5 Mz 11,13-21) implicitno vsebujeta
vsako od desetih Božjih zapovedi na naslednji način:
"I am the LORD your God –
= Hear O Israel, the LORD is our God.
You shall have no other gods –
= The LORD is one.
You shall not swear falsely by the name of the LORD –
= You must love the LORD your God (He who loves the King will not take his name in vain).
Remember the Sabbath day and keep it holy –
= So that you shall remember.
Honor your father and your mother –
= To the end that you may long endure in the land.
You shall not murder –
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navada recitiranja desetih Božjih zapovedi že opuščena. Vse dokler je bila praksa
vsakdanjega recitiranja desetih Božjih zapovedi živa, ni bilo potrebe po vzporejanju
dekaloga z drugimi bibličnimi besedili (Urbach 1990, 167).
Vprašanje, zakaj je bila praksa dnevnega recitiranja desetih Božjih opuščena, torej
ostaja neodgovorjeno. V palestinskem Talmudu najdemo naslednji odgovor:
"Rabi Matna in rabi Samuel, Nahmanijev sin, sta izjavila, da je deset Božjih
zapovedi treba recitirati vsak dan. Zakaj se danes ne recitirajo več? Zaradi
krivovercev. Namen opustitve je zanikanje trditve, da je Mojzes na Sinaju prejel
samo deset zapovedi in ničesar drugega." (168)58
Gemara postreže z identičnimi argumenti.59 Razlog opustitve prakse je bil v
krivoverstvu,60 ki je razlagalo, da je Mojzes na Sinaju prejel samo deset Božjih
zapovedi, ne pa tudi preostale zakonodaje.
Ko je govora o izraelskem pravu, je treba poudariti, da zakoni, ki jih je predal Mojzes
kasneje, tisti, ki so jih dobili po štiridesetih letih na Moabskih planjavah, enako
predstavljajo pogoje zaveze in so v očeh izvoljenega ljudstva resnične zahteve Boga.
Vera, da je Bog avtor zapovedi, je postala značilnost izraelskega prava (Pinosa 2003,
18).

= You will soon perish (He who kills will be killed).
You shall not commit adultery –
= Do not follow your heart and your eyes in your lustful urge.
You shall not steal –
= Gather in your grain (not yours neighbor's).
You shall not bear false witness –
= I the LORD am your God (the LORD your God is truth – Jer. 10.10).
You shall not covet your neighbor's house –
= Inscribe them on the doorpost of your house (not your neighbor's)." (Urbach 1990, 167)
58
"'Nekoč smo pred molitvijo vedno recitirali še deset zapovedi. Zakaj jih danes ne recitiramo več?' se je
spraševal v sinagogi ob Tiberijskem jezeru konec 3. stol. rabin Samuel b. Nahmanija. Zato, da bi
krivoverci in odpadniki ne imeli povoda za trditev, da je Mojzes na Sinaju prejel samo teh deset zapovedi
in nič drugega." (Klun 2003, 3) K. Klun kot vir navede: Palestinski Talmud [TP] Brakot 2,31 3a.
59
"Rabbi Judah quoted Samuel: People wanted to recite the Ten Commandments together with the Shema
outside the Temple, but the practice had long since been abandoned because of the arguments of the
Minim. (The same has been taught in a baraita: R. Nathan said, people outside the Temple wanted to read
in this manner, but the custom had long been abolished because of the arguments of the Minim.) Rabbah
bar Rav Huna thought to institute the practice in Sura, but R. Hisda said to him: The custom was set aside
because of the arguments of the Minim. Amemar considered doing the same in Nehardea, but Rav Ashi
said to him: It was set aside because of the arguments of the Minim." (Urbach 1990, 169)
60
Ephraim E. Urbach navaja, da bi krivoverstvo "minim" lahko predstavljali kristjani (Urbach 1990,
170sl.). Po drugi, verjetnejši teoriji je teoretični izvor herezije predstavljala uporniška skupina pod
vodstvom Koraha, ki je trdila, da sta Mojzes in Aron svoje zakone pripisala Bogu (176sl.).
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V obsežnem korpusu judovske literature je sicer moč najti komentarje, ki poudarjajo
pomen dekaloga oz. kar celotno Postavo enačijo z desetimi Božjimi zapovedmi. Tak
primer predstavlja zgodba, ki jo pripoveduje rabin Jošua, Levijev sin:
"Ko se je Mojzes povzpel na višavo, so prišli božji angeli pred Svetega – naj bo
blagoslovljen – in mu rekli: Vladar stvarstva! Kaj vendar počne to bitje, rojeno
iz žene, med nami v nebesih? Prišel je sem gor, da prejme Postavo, je odgovoril
Najvišji. Angeli pa so mu odvrnili: Mar boš ta skrivni zaklad, ki si ga skrbno
čuval skozi devetsto štiriinsedemdeset rodov /.../ zdaj zaupal človeku iz mesa in
krvi? Mar ni pisano: 'Kaj je človek, da se ga spominjaš, človeški sin, da ga
obiskuješ?' (Ps 8,5) 'Kako čudovito je božje ime po vsej zemlji! Svoje veličastvo
si povzdignil nad nebesa' (Ps 8,2). Odgovori vendar angelom, je Sveti pozval
Mojzesa … Mojzes mu je odgovoril: Vladar stvarstva! V Postavi, ki si mi jo dal,
je pisano 'Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele'
(2 Mz 20,2). Potem se je obrnil k angelom in jim rekel: Mar ste bili vi v Egiptu?
Ste bili vi v faraonovem suženjstvu? Čemu bi bila torej Postava dana vam? In
kaj je še pisano v Postavi? 'Ne imej drugih bogov' (2 Mz 20,3). Mar ste vi kdaj
prebivali med malikovalci? In kaj je še pisano? 'Spominjaj se sobotnega dne in
ga posvečuj' (2 Mz 2,8). Ste kdaj sploh počeli kaj takega, da bi potrebovali
počitek? In kaj je še pisano? 'Ne prisegaj pri božjem imenu' (priredba 2 Mz 2,7).
Mar ste sploh kdaj komu prisegali? In kaj je še pisano v Postavi? 'Spoštuj Očeta
in mater' (2 Mz 20,12). Mar vi sploh imate očete in matere? In kaj je še pisano v
Postavi? 'Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi!' (2 Mz 20,13-15). Mar je med vami
kaj ljubosumja ali kaj hudobnih namer? Angeli so po teh vprašanjih takoj
spoznali, kako prav ima Presveti, da je dal Postavo ljudem. Hipoma so vzljubili
Mojzesa /…/." (Klun 1997, 37)61
Kot odgovor na vprašanje, kaj je še pisano v Postavi, Mojzes skoraj v celoti, vrstico za
vrstico citira vse zapovedi dekaloga. Vsebina Postave, po katero se je Mojzes povzpel v
višavo, je v zgodbi enačena z dekalogom. A vendarle se zdi, da je težišče pripovedi
drugje, v svetosti Postave, ki jo je Bog "čuval skozi devetsto štiriinsedemdeset rodov".
Svetost celotne Postave je bilo treba posebej podčrtati ravno v času soočenja s
krivoverstvom, ki je svetost želelo "skrčiti" na le deset besed. Rabinske avtoritete so
opustitev recitiranja desetih Božjih zapovedi videle kot nujen način soočenja s
krivoverstvom, ki je spodkopaval pomen drugih zapovedi – in s tem celotnega sistema.
S tem so rabini dali sporočilo, da dekalog ni edino, kar je Izrael prejel na Sinaju, hkrati
pa s prepovedjo recitiranja dekaloga niso degradirali njegovega posebnega statusa
(Urbach 1990, 178).62 Pozneje, ko je herezija poniknila, smo lahko priča lokalnim
61

Besedilo je prevedel Klemen Klun za namene svoje doktorske disertacije z naslovom Dekalog v
judovski in krščanski filozofiji. Kot vir navede: TB Šabat 88b−89a.
62
To je razvidno iz naslednjega rabinskega komentarja na svetopisemske vrstice 2 Mz 24,12: "I shall give
you the tablets of stone, the teaching and the commandment which I have written for their guidance. The
tablets – that means, the Ten Commandments. The teaching – that means the rest of the Torah. The
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poskusom ponovnega obujanja vsakdanjega recitiranja desetih Božjih zapovedi.
Opustitev moramo zato razumeti le kot nujen korak, vezan na konkretni zgodovinski
trenutek pojava krivoverstva. Da je dekalog v judovski percepciji ohranil svoje posebno
mesto, navsezadnje priča navada, ki je v veljavi še danes: zbrana skupnost Judov ob
poslušanju desetih Božjih zapovedi ob tem iz spoštovanja vstane (161). Opustitev
prakse recitiranja zato na poseben način ovrednoti pomen drugih zapovedi, določil in
določb, raztresenih po celotni Postavi.

2.5

Pravo ali temeljne (Božje) zahteve?63

2.5.1 Apodiktično in kazuistično pravo

V Svetem pismu najdemo različne literarne vrste pravnih besedil. Biblično pravo
praviloma sledi vzorcu drugih bližnjevzhodnih pravnih zbirk.64 A medtem ko druge
pravne zbirke ne poznajo različnih pravnih oblik, Sveto pismo vsebuje številne
različice, ki se med seboj razlikujejo. Na tej točki ne moremo mimo Altovega eseja z
naslovom The Origins of Israelite Laws (objavljenega v zborniku Essays on Old
Testment History and Religion). Alt je bil prvi, ki je ostro ločil dve obliki
starozaveznega prava: kazuistično in apodiktično. Menil je, da je kazuistično pravo v
Svetem pismu izviralo iz kanaanske kulture, medtem ko naj bi apodiktično pravo
izviralo iz Izraela. Altova delitev je bila pozneje dopolnjena in nadgrajena, saj so
kasnejše generacije strokovnjakov njegovo delitev močno načele in postavile pod
vprašaj. (Pinosa 2003, 25)
Apodiktično pravo, ki se pojavlja v bolj splošnih zapovedih in še večkrat v prepovedih,
primera ne definira v podrobnostih, temveč izraža temeljne prepovedi ali zapovedi, ne
da bi bilo pozorno na posamezne okoliščine (25). Svoje ime je dobilo po brezpogojnem,

commandment – that means, the Mishnah. Which I have written – that means, the Prophets and the
Hagiographia. To guide them – that is the Talmud. This teaches us that all of them were given to Moses at
Sinai." (Urbach 1990, 179)
63
Načelo, temeljna Božja zahteva, princip, vodilo.
64
Gl. tudi objavo dr. Janeza Marolta z naslovom Primerjava med Hamurabijevim zakonikom,
Pentatevhom/Peteroknjižjem in zakonikom XII plošč v seznamu referenc.
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velelniškem slogu, ki je v drugi osebi, negativni formulaciji in brez določene kazni
(25‒26). Alt je apodiktično pravo razdelil v štiri različne skupine:
1. Zapovedi, ki se začnejo z oziralnim zaimkom "kdor", npr.: "Kdor koga udari do
smrti, naj bo kaznovan s smrtjo." (2 Mz 21,12)
2. Prekletstva, ki se začnejo z besedo "preklet", npr.: "Preklet, kdor zaničuje očeta
in mater!" (5 Mz 27,16)
3. Prepovedi v drugi osebi ednine, npr.: "Ne odkrivaj ne nagote svojega očeta ne
svoje matere." (3 Mz 18,7)
4. Prepovedi, ki jih najdemo v dekalogu in so kategorično negativne.
Kazuistično pravo je na drugi strani izraženo v pogojniku, npr. 2 Mz 22,24: "Če posodiš
denar /…/ ne bodi kakor oderuh." Primerjaj še 2 Mz 21,1-22; 5 Mz 15,12sl.; 21,15-22;
22,13-29; 24,1-5; 25,1-10. Te zakone prepoznamo po značilni uvodni besedi/vezniku
"če". Tako ime izvira iz pogojne oblike, ki označuje specifične pravne primere. Pogojni
stavki so uporabljeni za opis situacije, ki bi se lahko pripetila. V stavku, ki sledi, pa je
opisan postopek, kako reagirati na tako situacijo. V kazuistični obliki so podana tako
splošna pravila kakor tudi pravila za posebne situacije, ki jih lahko izpeljemo iz
glavnega primera. Zakoni v kazuistični obliki urejajo najširše polje življenja v
skupnosti.65 Poznano in razširjeno je bilo precej časa pred Izraelom − v času, ko je v
Babiloniji vladal sloviti zakonodajalec kralj Hammurabi, očaki Abraham, Izak, Jakob
(Izrael) in Jakobovih dvanajst sinov, ki so začetniki Izraelovih rodov, šele stopijo na
prizorišče zgodovine. Izrael se je šele relativno pozno seznanil s splošnim pravnim
sistemom starega Bližnjega vzhoda, prevzel veliko njegovih oblik in ga prilagodil
svojim lastnim potrebam. (Pinosa 2003, 25−27)

2.5.2 Dekalog – apodiktično pravo

Ker so zapovedi v dekalogu zapisane v obliki kategoričnih imperativov, kar pomeni, da
veljajo absolutno, tj. ne glede na okoliščine, in ker so podane brez sankcij in brez
natančne definicije, je na mestu vprašanje, kaj natančno obsega določena prepoved –
65

Njegovo mesto je bilo v pravnem zboru ob mestnih vratih, kjer so mestne starešine izvajale sodno
oblast (prim. Rut 4,1sl.; 5 Mz 19,12; 21,1sl.; 22,15; 25,7).
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npr. prepoved prešuštva. Kakšne so sankcije zoper prešuštnika? Podobna vprašanja
lahko zastavimo tudi za druge zapovedi. Vendar taka vprašanja niso relevantna, saj
dekalog ni zbirka podrobnih zakonov. Namen dekaloga je oblikovanje pogojev za
članstvo v zavezni skupnosti − specifični zakoni in zbirke določb, ki razjasnjujejo
pomen posameznih zapovedi, so raztreseni po celotnem Peteroknjižju in ne spadajo v
dekalog. Dekalog izvoljenemu ljudstvu sporoča temeljne Božje zahteve. 66 Teh zahtev
Postava ne poimenuje kot "zapovedi" ali "zakone", temveč kot "besede" – db. "deset
besed" (2 Mz 34,28; 5 Mz 4,13; 10,4). V luči povedanega lahko domnevamo, da so bile
zapovedi dekaloga razumljene kot svoje lastne vrste (Weinfeld 1990, 10).67
Ali je imel dekalog zaradi opisanih dejstev v razmerju do drugih pravnih določb
posebno mesto? Slikovita rabinska legenda, kot se zdi, namiguje ravno na to:
"Zakaj desetih Božjih zapovedi ne najdemo na samem začetku Postave? To je
mogoče pojasniti s priliko. Nekoč je kralj vstopil v mesto in rekel ljudem: 'Naj
bom vaš vladar.' Oni so mu odvrnili: 'S kakšnim razlogom? Kaj si dobrega storil
za nas?' Kaj je kralj storil po tistem? Okoli mesta je zgradil obzidje, mesto je
priskrbel z vodo, bojeval je njihove bitke. Po vsem tem je ponovno nagovoril
ljudstvo: 'Naj bom vaš kralj?' Ljudstvo je odgovorilo: 'O, da! Da!' Tako je bilo
tudi z Vseprisotnim. Izraelce je izpeljal iz Egipta. Razdelil je morje, dal jim je
mano in prepelice, ustvaril je studenec v puščavi, boril se je z Amalekom. Nato
je rekel ljudstvu: 'Ali naj bom vaš Kralj?' Odgovorili so: 'O, da! Da!'." (Urbach
1990, 172; Lauterbach 2004, 229−230)
Šele potem jim je Kralj dal deset Božjih zapovedi ... Parabola predstavi dekalog kot
edini pogoj zaveze, s čigar sprejetjem (ne pa tudi druge zakonodaje) Izraelci dokončno
sprejmejo Božjo suverenost in stopijo z Bogom v zavezo (Urbach 1990, 172). Vendar
taka interpretacija vloge desetih Božjih zapovedi ne razkrije, kako naj bodo te v družbi
tudi uresničene (prim. Ne prešuštvuj!). "Besede" ob sebi potrebujejo preostale zakone in
določbe, ki služijo kot definicija. Če namreč sedma zapoveduje "Ne prešuštvuj!"
(2 Mz 20,14 = 5 Mz 5,18), pa ničesar ne pove o tem, kakšna je sankcija za tistega, ki so
ga pri tem zalotili. Negativna oblika zapovedi izhaja iz same narave dekaloga, katerega
namen je vzpostaviti temeljne pogoje zaveze, ki jih bo moč sprejeti celotnemu

66

"At the same time it should be pointed out that the Decalogue does not include any generalized or
abstract moral laws such as 'Love your neighbor' (Lev. 19. 18), 'Befriend the stranger' (Deut. 10. 19) or
'Justice, justice shall you pursue' (Deut. 16. 20). Hence there is no justification for the statement that the
Ten Commandments represent the highest moral achievement of ancient Israel." (Weinfeld 1990, 11)
67
"In the light of all this we must conclude that the rules of the Decalogue were understood to be in a
different class from other commandments and statutes in Torah, such as are subject to the judgments and
sanctions of human courts." (Weinfeld 1990, 10)
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izraelskemu ljudstvu (Weinfeld 1990, 5). Postavljena je v splošnih okvirjih, brez podane
definicije in dodatnih utemeljitev. Če jo hočemo pravilno razumeti, moramo poznati vsa
pravila, ki se nanašajo npr. na temo prešuštvovanja. Tako moramo vedeti, da se je
sedma zapoved:
"/.../ nanašala le na prešuštvo in nikoli na nečistovanje. V starodavnem Izraelu je
bilo močno razlikovanje med možem in ženo, kar zadeva prešuštvo. Zaročena
deklica, ki so jo smatrali kot poročeno ženo (prim. 5 Mz 22,23-24), ali poročena
žena je storila prešuštvo, če je imela spolne odnose s komer koli, razen svojim
možem ali zaročencem (prim. Oz 4,13; Ezk 16,32). Moški pa je storil akt
prešuštvovanja le, če je imel spolne odnose z ženo, ki je bila zaročena (prim.
5 Mz 22,23-27) ali poročena z drugim moškim (prim. 3 Mz 18,20; 20,10;
5 Mz 22,22). Tako npr. poročen moški, ki je obiskal prostitutko, ni prekršil
zapovedi. Prav tako mu ni bilo prepovedano imeti spolnih odnosov s sužnjami
svoje hiše itd." (Pinosa 2003, 79; prim. Collins 1992, 386)
Zapovedi, izražene v obliki prepovedi, ne podajajo nobenih natančnih informacij, zato
morajo biti razumljene kot temeljna načela, meni Greenberg (1990, 116−117). Podobno
misli tudi Pleins (2001, 47):68
"Deset Božjih zapovedi oz. 'deset besed', kakor se zapovedi imenujejo v
hebrejščini, lahko v razmerju z drugimi določbami razumemo kot osnovne,
temeljne (angl. prid. bare bones). V večjem delu so zapovedi dane brez
natančnih pojasnil, kako jih je treba izpolnjevati ali kakšna kazen (razen v
najbolj splošnem smislu) bo doletela kršitelja."
Vendar ne v smislu nadrejenosti nad drugimi zakoni:
"Rabinski učitelji Postave /.../ so deset zapovedi res cenili kot povzetek (pars pro
toto) sinajskega razodetja, kot znak zaveze (besede zaveze v 2 Mz 34,28),
memorandum s Sinaja, kot besede samega Boga, kot del dnevnih molitev, kot
napis na molitvenih jermenih in kot obvezni minimum narodne morale. Toda
prav v isti sapi je judovstvo vseskozi poudarjalo tudi, da je od Boga Postava v
celoti, da je dekalog le povzetek principov, le nekaka preambula k Postavi – in
da torej slovitih 'deset besed' ni vse, kar je pod Sinajem podpisal stari Izrael in
čemur je slovesno pritrdil: Vse, kar je GOSPOD govoril, bomo izpolnili
(2 Mz 19,8). V judovski tradiciji je veljalo prepričanje, da Bog na Sinaju ni
razodel le desetih besed, temveč se je podpisal pod celoto judovskega prava."
(Klun 2003, 6–7)
Mnenje, da je dekalog imel superioren status oz. da so vsi drugi zakoni v Postavi le
razlaga dekaloga, je zagovarjala skupina "krivovercev in odpadnikov". Ti so verjeli, da
68

"It is likewise a mistake to think of the Ten Commandments as being law or a law code. They certainly
do not comprise a law code, for they are not comprehensive enough for that: they deal with general
principles rather than with detailed cases, and they specify no punishments." (Hyatt 1971, 207)
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je Mojzes na Sinaju prejel samo teh deset zapovedi in ničesar drugega.69 Podobno je
menil Filon Aleksandrijski, ki je zakonodajne spise razdelil na neposredno od Boga
dana temeljna moralno-pravna načela in na "druga", natančnejša določila, ki so prav
tako od Boga, le da so razodeta s posredovanjem prerokov. Prvih je deset (dekalog),
drugih pa cela vrsta in nimajo končnega števila, ampak spadajo pod deset splošnih načel
dekaloga (Klun 2003, 145):
"Filon iz Aleksandrije je učil, da so v dekalogu le splošna načela (principi,
postavke, naslovi poglavij), ostale zapovedi Postave pa poimenoval posebne
določbe, iz dekaloga izvedene in zato manj pomembne predpise, ki deset
splošnih načel le operacionalizirajo in so kot taki desetim zapovedim hierarhično
podrejeni – česar judovstvo v pravnih akademijah doma in v Babilonu ni učilo,
saj za takšno trditev ni osnove v Svetem pismu." (19–20)
Postava in deset zapovedi z njo so bile temeljne norme življenja Judov tako doma kot v
diaspori. Posebej zanimivo je razumevanje dekaloga med tistimi Judi, ki so živeli po
Sredozemlju in so bili pogosto v stikih z grško kulturo in filozofijo, svojo narodno in
versko identiteto pa so bili (vsaj do določene mere) prisiljeni prilagoditi takim
okoliščinam. Hkrati je bilo treba živeti v globalnem svetu grškega jezika in kulture, ki je
zagotavljal preživetje in širši socialni okvir diaspori, po drugi strani pa je bil Jud tudi v
diaspori, na tujem, še vedno zavezan pravilom, ki niso dopuščala kompromisa s pogani.
Med judovskimi izobraženci v grško govorečem svetu s podobno dilemo je imel
posebno mesto prav omenjeni Filon iz Aleksandrije, ki je s svojim obširnim opusom
bistveno prispeval k temu, da se je znanje o Mojzesu, Postavi in zapovedih razširilo tudi
med Grke − kar ni bil nikdar namen Postave in hebrejske Biblije − hkrati pa s svojimi
(alegoričnimi) razlagami Postave precej spremenil pomen zakonodaje s Sinaja, morda
prav v želji preseči antagonizme med grško moralo in etiko Postave. (19−20)70
Posebne določbe oz. druge zapovedi, kakor jih imenuje in pojmuje Filon, v dekalogu
niso eksplicitno zapisane, temveč implicitno vsebovane (Heschel 2007, 543). Kljub
69

Za več gl. Urbach, Ephraim E. 1990. The Decalogue in Jewish Worship. V: Ben-Zion Segal in Gershon
Levi, ur. The Ten Commandments in History and Tradition, 161−189. Jeruzalem: Magnes.
70
"Kljub osebni veri in jasni narodni zavesti Filon v svojih spisih o Mojzesovi Postavi grškemu bralcu
sistematično onemogoča, da bi ta izvedel kaj konkretnejšega o zgodovini starega Izraela, o Izraelovih
kraljih in Jeruzalemu; celo o Palestini ne. Mojzes je zanj 'Kaldejec,' njegovo Postavo pa stalno prikazuje
kot univerzalni, vsesplošno aplikativni zakon, ki ni vezan na konkretno deželo, prestolnico in zgodovino
Izraelskega naroda." (Klun 2003, 160) "Prav tako Filon ne omenja in ne citira vseh knjig starozaveznega
kanona, ampak se v svojih razpravah osredotoča na Mojzesovo Peteroknjižje, druga svetopisemska
besedila vplete le priložnostno, nekaterih (Izaija, Amos, Mihej, Ezra in Nehemija, Visoka pesem,
Kroniške knjige itd.) pa sploh nikdar." (161)
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dejstvu, da jih judovska tradicija priznava kot deset imperativov, ki vsebujejo temeljne
pogoje zaveze, zapovedi dekaloga niso bile deležne posebnega pravnega statusa. Na
nekaterih mestih v rabinski literaturi sicer lahko beremo razprave rabinov, ki dekalog
hierarhično postavljajo nad druge zapovedi, vendar nikoli v smislu ekskluzivnosti. V
traktatu Midrash Rabbah, razdelku Visoke pesmi (1983, 246) lahko najdemo naslednjo
primero:
"Kakor je v morju med vsakima dvema velikima valoma veliko manjših valov,
tako se med vsako zapovedjo (in naslednjo zapovedjo na tabli) nahajajo različne
druge določbe iz Postave."
Odnos med desetimi zapovedmi in drugimi določbami je uprizorjen z valovi: večji
valovi predstavljajo zapovedi dekaloga, medtem ko manjši valovi slikajo druge določbe.
S podobo velikih in malih valov rabinsko judovstvo slikovito predstavi "naravno"
povezanost enih in drugih. Vsaka od desetih besed namreč, kakor smo že omenili, kliče
po definiciji. Soodvisnost lepo predstavi tudi naslednja rabinska legenda iz traktata
Midrash Rabbah, razdelka Visoke pesmi (1983, 22):
"Zapoved je šla do vsakega od Izraelcev in mu dejala: 'Ali se zavežeš, da me boš
izpolnjeval? Toliko pravil je povezanih z menoj, toliko sankcij, toliko
previdnostnih ukrepov, toliko zapovedi in nagrad ...' On je odgovoril: 'Da, da,' in
zapoved ga je nemudoma poljubila na usta in ga začela poučevati Postavo."
Vprašanje, ki ga vsaka od zapovedi v obliki poljuba zastavi Izraelcu, se glasi: Se
zavedaš, da hkrati z menoj sprejemaš še nešteto drugih določil? Vprašanje razkriva, da
desetih "načel" ne smemo razumeti ekskluzivno, v smislu razumevanja Filona
Aleksandrijskega. Dekalog ne predstavlja podrobnega zakonika, ampak temeljna vodila
in zahteve, pogoje zaveze. Predstavlja zunanjo mejo, na katero je treba biti pozoren, da
se vez med Bogom in človekom ne pretrga. Zapovedi so postavljene v splošnih okvirjih,
brez podane definicije in dodatnih utemeljitev, zato jih je mogoče pravilno in celostno
razumeti šele v kontekstu celotnega pravnega korpusa oz. Svetega pisma. Dekalog in
"nešteto drugih določil" skupaj tvorijo enoto, ki jo danes imenujemo judovstvo. Brez
"nešteto drugih določil" dekaloga ni mogoče razumeti ali umestiti v judovsko misel. V
rabinski literaturi je moč najti še druga besedila na temo desetih zapovedi, zelo redka pa
so mesta, v katerih bi rabini dekalog posebej izpostavljali kot središče zakonodaje s
Sinaja, drugi množici določil Postave pa odrejali podrejeno mesto, kot je učil npr. Filon
iz Aleksandrije (Klun 2003, 23).
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2.6

Sklep: dekalog v judovski percepciji

Po umeščenosti v svetopisemsko zgodbo in po svoji vsebini je dekalog eden
poglavitnejših besedil judovske in krščanske vere. Ne bi bilo napačno, če bi si za lažje
izražanje izposodili poslovenjeni latinski izraz in ga imenovali izpovedni obrazec, kredo
Izraela. "Deset besed" so v času drugega templju vsako jutro recitirali pred "Poslušaj,
Izrael!" (5 Mz 6,4-9), ki velja danes za povzetek oz. veroizpoved judovstva. Dekalog je
ljudstvo slišalo iz Božjih ust, in čeprav le vrstice 2 Mz 20,3-6 predstavljajo direktni
govor Boga, se za celoten govor pojmuje, da so to besede Boga (prim. 5 Mz 4,10-13;
5,22).
Izvoljeno ljudstvo dekaloga ni prejelo kot oktroirano Božjo voljo, temveč kot ponudbo.
"Glej, danes sem položil predte življenje in srečo, smrt in nesrečo," (5 Mz 30,15; prim.
5 Mz 11,26-28) so besede Boga, ki pušča svobodo. Vendar Bog hkrati svari: "Izberi
torej življenje, da boš živel." (5 Mz 30,19) Živeti pa pomeni ljubiti svojega Boga, hôditi
po njegovih poteh in izpolnjevati njegove zapovedi, zakone in odloke, ki so osredinjeni
na dekalogu kot temeljni listini zaveze. Identiteta judovstva se namreč ni oblikovala
preko abstraktnega filozofskega diskurza in metafizičnih akrobacij, ampak najprej v
zgodovinski zavesti o Božji bližini, izpričani v zgodbi o rešitvi iz Egipta in o razodetju
Postave na Sinaju (Klun 2003, 45). Nekaj stoletij pozneje je Jezus Nazarečan na
vprašanje pismouka o tem, katera je prva od vseh zapovedi, odgovoril:71
"Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda,
svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh
ni nobena druga zapoved." (Mr 12,29-31)72

71

"It was not the purpose of these reductions to minimize the observance of the detailed mitzvot in which
the general principles find expression. It is worth noting that Jesus, in his answer to the learned Pharisee
who asked, 'Which is the greatest commandment in the law?' said 'You shall love the LORD your God ...
this the great and first commandment. And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.'
Here the love of God is called the greatest and first commandment, while the love of one's fellow-man is
described as second to it and comparable to it; and of the two of them it is said: 'On these two depend all
the law and the prophets'.The statement of these two principles contains nothing that could have aroused
Jewish opposition. As a matter of fact there is a midrash, albeit a late one, which says practically the same
thing." (Urbach 1990, 175)
72
"Thus did the Sages say: All the mitzvot in the Torah are based on two verses: one, 'You shall love the
LORD your God' and the second 'You shall love your neighbor as yourself'. Two hundred and forty-eight
positive commandments are founded on love of God; for whoever loves the LORD and loves himself will
perform them. And all the negative commandments are based on love of one's neighbor, for as long as
you are careful about that, you will be obeying the negative commandments. The Torah says, 'You shall
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"Ljubi Gospoda, svojega Boga" v kontekstu dekaloga predstavlja povzetek prvih petih
zapovedi, ki se nanašajo na odnos do Boga, in "Ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe", ki izhaja iz zadnjih petih zapovedi, odnosa do sočloveka (Flusser 1990, 225,
228−229). Ali to preprosto pomeni, da smemo celotno Postavo skrčiti na dekalog? Ali v
Jezusovem primeru celo na le dve zapovedi? S slikovitimi pripovedmi, ki so jih stoletja
nazaj uporabljali judovski učenjaki, smo pokazali, da med desetimi Božjimi "besedami"
in drugimi pravnimi določbami vlada globoka vzajemnost, simbioza. Namen desetih
besed ni v zmanjšanju spoštovanja in veljave preostalih določil. V tem smislu je posebej
zgovorna rabinska legenda o poganu, ki je prosil rabija po imenu Hillel, da bi ga naučil
celotno Postavo, medtem ko bi on sam stal na eni sami nogi. Hillel je izziv sprejel in mu
odgovoril, da lahko celotno Postavo povzamemo z zlatim pravilom (prim. Tob 4,15),
nato pa dodal: "Vse drugo so komentarji. Pojdi in jih preuči!"
Kakor Hillel niti za trenutek ni pomislil, da bi pogan lahko izpolnil Postavo, medtem ko
bi stal na eni nogi, tj. s poznavanjem ene same zapovedi (povzetka), tako tudi Postave ni
mogoče izpolniti s poznavanjem samega dekaloga. Dekalog predstavlja zunanjo mejo,
ki zagotavlja, da v družbi ne zavlada kaos. Predstavlja splošne okvirje brez podane
definicije in dodatnih utemeljitev. Zapovedi dekaloga so naslovljene na vsakega
posameznika in veljajo ne glede na družbeni položaj in v vseh okoliščinah. Vendar če
jih želimo razumeti v judovskem okviru, moramo upoštevati Hillelov ukaz, tj. preučiti
moramo "vse drugo", pri čemer besedna zveza ne zajema "le" celotne množice pravil in
določb, raztresenih po celotni Postavi, temveč Postavo samo. Kljub dejstvu, da je
dekalog le ohlapno povezan z narativnim kontekstom, je upoštevanje tako pripovedne
zgradbe sinajske perikope (kjer je dekalog danes) kakor tudi celotne Postave temeljnega
pomena za njegovo pravilno interpretacijo.

have one standard for the stranger and the citizen'. That is why the Sages taught: 'Do not to others what is
hateful to you.'" (Urbach 1990, 175)
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3
3.1

SEMANTIČNA ŠTUDIJA

Uvodna metodološka pojasnila

3.1.1 Navajanje svetopisemskih besedil

Vsi svetopisemski citati v besedilu so vzeti iz Slovenskega standardnega prevoda73
(SSP, 2. pregledana izdaja iz leta 2005).74 Ko sem navajal druge prevode, sem bralca na
to posebej opozoril. Pri navajanju hebrejskih besed in citatov sem izhajal iz izvirnika
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS, 5. izdaja iz leta 1997),75 pri navajanju grških iz
Nestle-Alandove tekstnokritične izdaje grškega izvirnega besedila Novum Testamentum
Graece (NA28, 28. izdaja iz leta 2012).

3.1.2 Semantična študija

Semantika ali pomenoslovje je veda o pomenu besed, ki se ukvarja z nematerialno,
tj. pomensko platjo jezikovnega znaka. Raziskuje odnos med pomenom (namenom
sporočevalca) in jezikovnim znakom, ki to izraža. Pri tem velja, da pomen besede ni
nekaj, kar ima beseda "v lasti", temveč da se pomen le izraža z uporabo
73

Uporabljal sem različico, ki je na voljo na spletnem naslovu http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=sl.
SSP prevaja Božje ime, kjer se v izvirniku pojavlja tetragram, z nazivom GOSPOD (z veliko tiskano).
V svojih komentarjih nisem uporabljal velikih tiskanih črk, temveč sem dosledno uporabljal naziv Bog (z
veliko začetnico). S tem nazivom sem označeval tudi vsa druga Božja imena. Samo v primeru Am 5,18
sem ohranil Božje ime z veliko tiskano (dan GOSPODOV), v primeru Gospodovega služabnika pa sem
storil obratno, torej nisem izpisoval celotnega pridevnika z velikimi tiskanimi črkami (Gospodov
služabnik).
75
Pri navajanju sem uporabljal program BibleWorks 8, ki ne vsebuje BHS, temveč identično WTT. Pri
BibleWorksu pojasnjujejo: "The 'BHS' is technically not in BW9 [enako velja za BW8, op. a.] ... We have
used the Codex Leningradensis Hebrew Text and made it identical to the BHS text (and we call it the
WTT). The BHS is copyrighted and has royalty payments. The Codex Leningradensis Hebrew Text is
free so we can use it and keep our costs down, and thus keep the price of BW lower. / The WTT Hebrew
text is based on the Michigan-Claremont Hebrew text, encoded in 1981-1982 at the University of
Michigan under the direction of H. Van Dyke Parunak (of the University of Michigan) and Richard
E. Whitaker (of the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont Graduate University) with the
financial support of the Packard Foundation. The Michigan-Claremont text is an encoding of Biblia
Hebraica Stuttgartensia, which in turn attempts to be a faithful reproduction of the latest hand of the
Leningrad Codex. The text included in BibleWorks is the Hebrew text distributed with the GrovesWheeler Westminster Morphology and Lemma Database (WTM) and has been edited over the years to
bring it into greater conformity with the Leningrad Codex."
74
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konvencionalnih jezikovnih znakov v kontekstu. Pomen besede je sestavljen iz
kontekstualnih odnosov posameznih delov stavka. Na podlagi pomena besede v
različnih kontekstih ("odličnost sobesedila za pomen besed" (Krašovec 1999, 43))
semantika odkriva pomen besede na leksikalni ravni (slovarska definicija).

3.2

Načela strukturalnega pomenoslovja

"[Z]a določitev pomena je odločilno /.../
vsakokratno besedilo v vsej svoji
strukturalni celoti, povezanosti vseh slovničnih
in slogovnih prvin /.../." (Krašovec 1998, 30)
V nadaljevanju bomo predstavili nekatera načela celostne strukturalne metode, ki
predstavljajo temelje za semantično analizo oz. odkrivanje pomena bibličnih besed.

3.2.1 Jezik ima svojo strukturo76

Vsak jezik je kohezivna celota medsebojno (po)vezanih elementov, kar pomeni, da ima
vsak jezik svojo strukturo, neodvisno od drugih. Pomen besed je pogojen s tem, kako se
določena beseda uporablja znotraj lastnega jezika in kako se pomen te besede nanaša na
pomene drugih besed istega jezika (Baxter 2009, 91–92).
Uporabnik nekega jezika stoji pred številnimi možnosti izbire besed, ki jih nadalje lahko
poljubno sestavlja v besedne zveze in stavke, s čimer pogojuje nadaljnje izbiranje besed
in strukturo stavka. Izbira določenega elementa jezika (besede, besedne zveze, časa,
izraznih figur, strukture) namreč pomeni "neizbiro" drugih razpoložljivih elementov
(besed, besednih zvez, časov, izraznih figur, struktur). Prepoznanje strukture in
zakonitosti jezika je zaradi tega razloga za študij bibličnih besed nujno, saj besede oz.
njihovi pomeni na "igralni površini" jezika, tj. v določenem jeziku, vplivajo drug na

76

Gl. članek Meanings of Biblical Words Benjamina J. Baxterja (spletna povezava: http://www.mcmaster
.ca/mjtm/pdfs/vol11/articles/MJTM_11.5_BaxterBiblicalWords.pdf; pridobljeno 12. 3. 2013).
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drugega. Besede vsakega jezika so medsebojno (po)vezane (91–92). Z besedami Lyonsa
(1977, 252):
"Vsaka pomenska širitev določenega leksema (besede kot nosilca pomena)
vključuje ustrezno pomensko zožitev enega sosednjega leksema ali več."
Ker je vsak jezik koherentna struktura, je pomen besede določen s tem, kako se ta
uporablja znotraj (strukture) izvirnega jezika, ne znotraj jezika, v katerega je beseda
prevedena.77 Besede določenega jezika imajo neodvisen pomen od pomenov besed
drugih jezikov.78 To je pomembno zlasti zato, ker prevodi hebrejskih in grških besed ne
nudijo definicije besed, temveč besedne in pomenske nadomestke. Zaradi tega obstaja
nevarnost vtisa, da je pomen hebrejske ali grške besede enak pomenu prevodnega
nadomestka (Baxter 2009, 92).

3.2.2 Pomen besed se s časom spreminja

Pomen besede je določen s časovnim obdobjem, tj. s tem, kako se določena beseda
uporablja v določenem časovnem obdobju. Študijo pomena besede v določenem
trenutku v zgodovini imenujemo sinhrona analiza. Diahrono analiza pa je študija
pomena neke besede v celotnem obdobju obstoja. Razmerje med obema lahko
ponazorimo z analogijo šaha, pri čemer zgodovina šahovske igre predstavlja diahrono,
partija šaha pa sinhrono študijo. Jasno je, da je zgodovina šaha (diahrona študija) za
sedanje možnosti igre (sinhrona študija) nepomembna. Najpomembnejši v danem
trenutku so odnosi med figurami, ki trenutno stojijo na šahovnici, ki pa se seveda lahko
spremenijo v vsakem trenutku s premikom ene same figure. Zato velja, da podobno
77

John Lyons (1977, 238) postreže s slikovito ponazoritvijo: "We could not reasonably say that 'mat' has
two meanings because it is translatable into French by means of two non-synonymous lexemes [words],
'tapis' and 'paillasson'; or that 'tapis' has three meanings because it can be translated into English with
three non-synonymous lexemes, 'rug,' 'carpet,' and 'mat.' The meanings of words (their sense and
denotation) are internal to the language to which they belong."
78
To zakonitost lahko ponazorimo in primerjamo z igro košarke. Košarkar, ki ima v posesti žogo, ima na
razpolago več možnih izbir poteka igre: žogo lahko poda, se odloči za preigravanje ali morda za strel (če
se omejimo zgolj na tri variante). Nadalje velja, da imajo dejanja in premiki enega igralca vpliv, še več,
pogojujejo dejanja in premike drugih igralcev na igrišču. Na primer, če se bo igralec z žogo odločil za
strel na koš, bo odziv drugih igralcev drugačen kakor v primeru podaje ali samostojnega prodora. Ob tem
velja, da je tudi odločitev igralca z žogo pogojena s postavitvijo in premiki soigralcev na igralni površini.
To pomeni, da so dejanja igralcev košarke medsebojno povezana in pogojena. Ker je košarkarska tekma
kohezivna celota, hkrati velja, da dejanja igralcev "naše" košarkarske tekme nimajo neposrednega vpliva
na igralce in njihove odločitve neke druge košarkarske tekme. (Baxter 2009, 90–92)
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kakor igralec šaha ni zavezan poznavanju razvoja in zgodovine šaha, da bi ga lahko
igral, tako tudi govorec nekega jezika lahko učinkovito komunicira brez znanja
zgodovine jezika (Baxter 2009, 94).
Ker za to, da bi lahko določeno besedo uporabljali v določenem zgodovinskem
trenutku, nismo pogojeni s poznavanjem zgodovine in razvoja te iste besede, velja, da
ima sinhrona analiza besed primarni pomen pri raziskovanju pomenov bibličnih besedil
(95).

3.2.3 Dejavniki strukturalnega jezikoslovja (pomenoslovja)

Na pomen posamezne besede znotraj posameznega jezika vplivajo različni dejavniki. V
nadaljevanju si bomo ogledali pet najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na pomen
besed in so poglavitni za razumevanje in vstop v semantično analizo bibličnih besed.

3.2.3.1 Semantični razpon besed (razpon pomenov, pomenski razpon)
Ena temeljnih težav pri določanju pomenov besed je njihov pomenski razpon.
Večpomenski in širok semantični razpon besed, še posebej v svetopisemskih jezikih, je
tako rekoč pravilo, ne izjema. Dejstvo, da se beseda uporablja za izražanje in
označevanje različnih vsebin, je mogoče definirati kot semantični razpon (ali obseg)
besede. To pomeni, da se beseda lahko uporablja za različne pomene v različnih
kontekstih. V resnici se pomen besede v določenem smislu razlikuje v vsakem
samostojnem kontekstu, v katerem se pojavlja (Baxter 2009, 95).
Pomenski obseg besede je rezultat sinhrone študije; seznam pomenov določene besede v
obdobju, ko je bilo delo, v katerem najdemo posamezno besedo, ustvarjeno. Ne le da
lahko ima določena beseda različne pomene glede na kontekst, temveč lahko ista oblika
besede funkcionira tudi kot različna besedna vrsta (96).
Bistveno je, da se pri določanju pomena besede upošteva in prouči kontekst, v katerem
to besedo najdemo; in sicer z namenom zamejitve semantičnega razpona besede
(skladno s pomenom konteksta). Nadalje je pomembno dejstvo, da v večini primerov
semantični razpon besede v enem jeziku ni popolnoma vzporeden razponu pomenov
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besede v drugem jeziku. Pomenski obseg besede je lasten jeziku, v katerem je bilo
določeno besedilo ustvarjeno (96).
Če strnemo: ni nujno, da ima ista beseda v različnih kontekstih enak pomen, niti ni
nujno, da je pomen besede v nekem kontekstu povezan s pomenom te iste besede v
drugačnem kontekstu (96).79

3.2.3.2 Beseda ima pomen samo v kontekstu (odločilna vloga sobesedila)
Če želimo besedi določiti pomen, mora biti ta postavljena v določen kontekst. Pomen
besede je nujno pogojen s kontekstom, v katerem jo zasledimo:
"Tudi za čisto preprosto poved, kot je npr. 'London je en ogromen kaos', velja,
da če je brez sobesedila, nima reference. Predvidevamo lahko, da je beseda
'London' referenca za mesto London v Veliki Britaniji. Vendar je lahko 'London'
tudi ime hiše, čolna, domačega ljubljenčka ali referenca za kakšno drugo mesto,
npr. London v zvezni državi Ontario." (Cotterell in Turner 1989, 98)
Velja namreč, da sta izvirni pomen besede in namen (bibličnega) avtorja razvidna iz
konteksta, in ne iz besede same. To ne pomeni, da besede same nimajo pomena, temveč
da je lahko njihov pomen v polnosti razkrit le, če jih analiziramo znotraj bibličnega
besedila (konteksta), iz katerega jih vzamemo. Pred sabo imamo literarno delo, ne
slovar pomenov posameznih besed. Priznanje pomena konteksta je najpomembnejši
korak v smeri semantične analize (Baxter 2009, 89). Kontekst predstavlja ultimativni
ključ za določanje pomena besed (99). J. Krašovec (1999, 43) govori o "odličnosti
sobesedila za pomen besed":
"[N]ajbolj temeljno načelo strukturalnega pomenoslovja [je, op. a.], da se je
treba vsakokrat spraševati po vlogi besed ali pojma v zvezi z določenim
sobesedilom, ki je zadnji kriterij za določitev pomena besed." (Krašovec 1998,
30)

79

Termin  לv 2 Sam 13,4 označuje posledice Amnónove nepotešene ljubezni do svoje sestre Tamare, v
Sod 6,15 in 2 Sam 3,1 označuje "slabost", ki ji gre pristaviti pridevnik "vojaško oz. politično". V
pripovednem delu 1 Mz 41,19 pa je uporabljen za opis "mršavih" krav iz faraonovih sanj. Šele na podlagi
modrostnih in nekaterih preroških besedil (Prg 14,31; 20,19; 22,16; 22,22; 28,3; 28,8; 28; Am 2,7; 4,1;
5,11; 8,6 itd.) uvidimo, da termin označuje revnega kmeta, ki je bil zatiran in (ekonomsko) izkoriščan
marginalen element izraelske družbe.
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3.2.3.3 Beseda kot sinonim
Beseda se lahko uporablja kot sinonim oz. sopomenka drugega izraza, tj. kot beseda, ki
ima enak oz. podoben pomen kot kaka druga beseda (sopomenka, soznačnica). Večje
kot je prekrivanje dveh besed v smislu prekrivanja njunega pomenskega razpona, bolj
verjetno je, da se besedi lahko uporabljata kot sinonima. Včasih je lahko razlika med
dvema besedama zgolj v čustvenem predznaku (Baxter 2009, 100).
Noben semantični razpon besede se popolnoma ne ujema s pomenskim razponom
druge, vendar je mogoče, da se v določenih okoliščinah dve različni besedi lahko
uporabljata izmenično brez opazne razlike v pomenu (100).80

3.2.3.4 Pomen sintakse za določanje pomena besede
Pomen (bibličnih) besed je še posebej odvisen od sintakse, tj. od razmerij med besedami
v stavku.81 Pomen besede lahko določimo na podlagi študije, kako se beseda uporablja v
kombinaciji z drugimi besedami (101).
Posebej pomemben vidik sintakse so idiomi, tj. stalne besedne zveze, fraze. Ko
poskušamo določiti pomen idioma, moramo biti še posebej pazljivi, poudarja Cruse
(prim. 1986, 41). Pomena idioma ni mogoče opredeliti z ugotavljanjem pomenov
njegovih delov (tj. posameznih besed) v različnih kontekstih. Ker tako grški kot
hebrejski jezik poznata idiome, moramo, ko določamo pomen neke besede, upoštevati
tudi možnost, da gre za idiom (Baxter 2009, 102).

80

"Vendar je danes splošno sprejeto mnenje, da imajo sopomenke le bolj ali manj podoben pomen,
nikakor pa ne popolnoma istega. Načelno vsekakor velja, da ima jezik toliko več sopomenk, kolikor
bogatejše je njegovo besedišče. V primerjavi s sodobnimi jeziki svetopisemska hebrejščina ni posebno
bogata s sopomenkami, ker ima le blizu osem tisoč besed, zato pa jih ima večina večji pomenski obseg."
(Krašovec 1998, 27)
81
Baxter (2009, 101) to ponazori z naslednjim primerom: "For example, the lexeme 'old' is
syntagmatically related with the definite article 'the' and the noun 'man' in the expression 'the old man.'
Thus the meaning of the word 'old' is not determined by its examination in isolation, but by considering
how it is used in a particular context (in this case, 'the old man,' which will in turn be influenced by the
sentence and the whole discourse in which this phrase is found). The meaning of 'old' is not the same in
all of the following phrases, and is determined by how it is used in combination with other words: old
cheese, the boy with the old face, old bicycle, and old friends (referring either to the friends’ age, the
length of the friendship, or both). As another example, consider the different meanings of 'lover' in the
following sentences: Jack is a lover of food, and Jack is Jill’s lover. Notice that the meaning of 'lover'
depends upon whether the subject is a lover of another person or something else (e.g., food, cars, wine, or
chocolate). It is by examining how a word is used in combination with the other words in a particular
context that its meaning is determined."
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3.2.3.5 Nebesedni vplivi na pomen besede
Na pomen besed lahko vplivajo tudi nejezikovni (nebesedni) dejavniki. Ti dejavniki
vključujejo zaznavanje naslovnika (kako so besedilo razumeli izvirni poslušalci),
implikacije, geste (govorico telesa) ipd. Pri proučevanju in določanju pomena besed v
svetopisemskih besedilih je zato pomembno, da se zavedamo (ali vsaj predvidimo
možnost) nejezikovnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na njihov pomen (Baxter 2009,
102–103).82

82

"Upoštevati moramo tudi razne nepojmovne, tj. literarne in retorične načine izražanja idej in občutij."
(Krašovec 1999, 43)
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3.3

Metodološki pristop

"Nobena metoda ni sama na sebi normativna
in noben rezultat katerega koli eksegetičnega
prizadevanja ne more veljati za dokončnega.
Eksegeza nikoli ne more biti čista znanost,
temveč je zaradi raznovrstnih virov spoznanja
bolj podobna umetnosti." (Krašovec 1999, 63)

3.3.1 Kanonični pristop

Na podlagi ugotovitve, da je zgodovinskokritična metoda sicer nepogrešljiva pri
znanstvenem proučevanju starih besedil, a je po drugi strani omejena oz. nezadostna pri
doseganju teološke celovitosti interpretacije, se je izoblikoval t. i. kanonični pristop
(CD 87, 41).83 Kanonična analiza svojo pozornost osredotoča na končno obliko samega
besedila in želi pokazati, da kanonična besedila niso prvenstveno proizvodi političnih in
družbenih izračunov, temveč teološkega premišljevanja. Izhodišče eksegeze predstavlja
končna oblika besedila, z jasnim zavedanjem, da je bil izvirni pomen morda zelo
drugačen od tistega, ki je obveljal v končni obliki. (Krašovec 1999, 50)84 Brevard
S. Childs (1979, 75–76) utemeljuje:
"Razlog za vztrajanje pri kanonični obliki Svetega pisma je v posebnem
razmerju med besedilom in Božjim ljudstvom, ki je sestavni del kanona.
Oblikovanje svetopisemskega besedila zrcali zgodovino srečevanja med Bogom
in Izraelom. /.../ Pomen končne oblike svetopisemskega besedila je v tem, da
samo ta priča o polni zgodovini razodetja."85
Trditev, da ima kanonična oblika posameznih besedil določen namen, vključuje trditev
o kanonični enotnosti znotraj celotnega Svetega pisma. Svetopisemska besedila so torej
83

"Leta 1993 je Papeška biblična komisija objavila dokument o Interpretaciji Svetega pisma v Cerkvi
(CD 87). Po ustanovitvi Biblične komisije leta 1902, Bibličnega inštituta leta 1909 in objave Dogmatične
konstitucije o Božjem razodetju (DV) II. vatikanskega koncila (18. nov. 1965) pomeni ta dokument
odločilen korak pri razvoju katoliške biblične eksegeze. Dokument poudarja, da mora biti eksegeza
naravnana tako na tekst kot na bralca, ki se s tekstom srečuje. Ta dva vidika se dopolnjujeta! Dokument je
odprt do vseh metod in pristopov, ki se danes uporabljajo pri eksegezi, in priznava njihov pomen za
celovito interpretacijo bibličnega besedila. Papeška biblična komisija poudarja, da katoliška eksegeza
nima svoje lastne in izključujoče metode interpretacije, temveč izhaja iz zgodovinskokritične osnove in
osvobojena filozofskih in drugih predsodkov, ki nasprotujejo resnici naše vere, izkorišča vse sedanje
metode in išče v vsaki izmed njih seme Besede." (CD 87,15)
84
Odstavek je povzetek poglavja z naslovom Kanonična obravnava, avtorja Jožeta Krašovca v delu
Nagrada, kazen in odpuščanje (1999).
85
Navedek je prevedel Jože Krašovec (1999, 50).
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v takem medsebojnem odnosu, da tvorijo skladno in tehtno celoto – notranjo skladnost
v Svetem pismu (Krašovec 1999, 51). Prav kanonična obravnava hoče poudariti
teološko nalogo interpretacije; tj. vsak biblični spis interpretirati v luči kanona celotnega
Svetega pisma, torej spisov, ki jih je skupnost verujočih sprejela kot pravilo vere
(CD 87, 41–43).86 S tem odkriva dušo ljudstva, njihovo teološko-instinktivno izbiro
karakterjev, ki ponazarjajo njihove moralne nazore, razumevanje časa in lastne vloge v
njem.

3.3.2 Teorija o pomenskih poljih87

V sodobnem pomenoslovju se pogosto uporablja pojem pomensko (semantično) polje.
Za utemeljitelja teorije pomenskega polja velja Jost Trier z delom Der deutsche
Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes
(1931) (Stramljič Breznik 2006, 285).88 J. Trier trdi, da se celoten leksikon nekega
jezika obnaša kot struktura medsebojno povezanih elementov oz. polj, ki so hierarhično,
paradigmatsko organizirana (285). Ugotavlja, da vsaka beseda vedno vključuje svoje
nasprotje in celo vrsto pomensko sorodnih besed. Zato sklepa, da lahko besedo
določimo samo v razmerju do pomensko sorodnih besed ali sopomenk oz. pomensko
nasprotnih besed ali protipomenk. Zato je pri praktičnem raziskovanju pomena določene
besede vedno treba gledati na medsebojen odnos besed, ki tvorijo skupno leksikalno
paradigmo (Krašovec 1998, 27). Teorija temelji na sinhroni metodi, saj razmerij med

86

Tudi kanonični pristop ima svoje omejitve. Od kdaj naprej je mogoče reči, da je neko besedilo
kanonično? Od tedaj, ko je skupnost priznala nekemu besedilu zakonito avtoriteto tudi pred dokončno
ustalitvijo tega besedila? Ali mora biti postopek interpretacije, ki je pripeljal do oblikovanja kanona,
priznan kot pravilo interpretacije Svetega pisma vse do današnjih dni (CD 87, 42)? Z zadnjim vprašanjem
naletimo na zapleten odnos med hebrejskim kanonom Svetega pisma in krščanskim kanonom. Krščanska
Cerkev je sprejela kot "Staro zavezo" spise, ki so imeli avtoriteto v judovski helenistični skupnosti, toda
nekateri od teh manjkajo v hebrejskem Svetem pismu (ali pa se predstavljajo v drugačni obliki). Gre torej
za dva korpusa, za dva kanona. Kanonična interpretacija zato naleti na ovire od trenutka, ko je treba
vsako (različno) besedilo brati glede na njen celotni korpus. Cerkev npr. bere Staro zavezo v luči
velikonočnega dogodka – smrti in vstajenja Jezusa Kristusa – ki prinaša korenito novost in daje z vrhovno
avtoriteto odločilen in dokončen pomen Svetemu pismu (CD 87, 43). Gl. tudi ovrednotenje kanoničnega
pristopa v delu Nagrada, kazen in odpuščanje: mišljenje in verovanje starega Izraela v luči grških in
sodobnih pogledov (Krašovec 1999, 54).
87
Odstavek je povzetek poglavja z naslovom Teorija o pomenskih poljih, avtorja Jožeta Krašovca v delu
Pravičnost v Svetem pismu in evropski kulturi (1998).
88
Objava dr. Stramljič Breznikove je na voljo na naslednji povezavi: http://hrcak.srce.hr/index.php?show
=clanak&id_clanak_jezik=35038 (pridobljeno 10. 6. 2014).
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sopomenkami in protipomenkami ni mogoče določiti v zgodovinski zaporednosti
(diahrona metoda), temveč le znotraj sočasnega stanja jezika (29).89
Ko teorija raziskuje pomen posameznih besed v zvezi s sopomenkami in
protipomenkami, odkriva avtonomno strukturo, notranjo naravo jezika. S tem se
obenem razodeva notranji svet norm in idealov; pokaže se splošen miselni in vrednostni
okvir določene skupnosti, ki uporablja analizirano besedišče (28).90

89

"Izražanje s paralelizmom prevladuje, zato daje hebrejsko Sveto pismo razmeroma idealne možnosti za
raziskovanje besed po načelu pomenskih polj. Domala vse sopomenke in protipomenke pogosto tvorijo
skupno sintagmo v paralelistični zgradbi, in to v najrazličnejših povezavah. V takšnih primerih sta skrbni
strukturalni razčlembi učinkoviti in prepričljivi." (Krašovec 1998, 29).
90
Glede prednosti in pomanjkljivosti teorije pomenskega polja gl. poglavje z naslovom Pomenska polja v
teoriji in praksi v delu Pravičnost v Svetem pismu in evropski kulturi (Krašovec 1998, 28sl.).
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4

SEMANTIČNA ANALIZA BESEDIL Z GLAGOLSKO OBLIKO
KORENA חמד

"Besede ne izražajo samo osnovnega pomena,
ki ga imajo, tudi ne pomena, ki ga določa celotno
lingvistično besedilo, ampak tudi smisel,
ki je onkraj jezikovnih kategorij.
Vse to zahteva nenehno preraščanje
iz jezikovne razčlembe v celotno miselno
strukturo določenega, v našem primeru
hebrejskega sveta." (Krašovec 1998, 33)

Za določitev pomenskega obsega glagolske oblike korena  חמדin nadalje natančnega
pomena v izbranih kontekstih (2 Mz 20,17; 5 Mz 5,21) bomo najprej uporabili tri
korake (prim. Baxter 2009, 102–103):
1) Določitev osnovnega pomenskega razpona
Najprej bomo določili osnovni pomenski razpon izbranega glagola. Na podlagi
deduktivne in induktivne metode študije bomo razgrnili različne pomene oz. osnovni
pomenski obseg.
2) Oženje pomenskega razpona
Osnovni pomenski razpon bomo nadalje zožili glede na izbrani kontekst, v katerem
najdemo izbrano besedo. V tem koraku bomo analizirali tudi druga svetopisemska
mesta, ki imajo podobne skladenjske značilnosti, in sobesedilne dejavnike, in sicer po
naslednjem prednostnem vrstnem redu:
a) z besedili iz istega korpusa Svetega pisma (tj. istega avtorja in iste literarne vrste),
b) z besedili iz celotnega Svetega pisma (tj. različnih avtorjev in literarnih vrst).
3) Oženje pomenskega razpona s pomočjo antičnih prevodov bibličnih besedil (po
potrebi)
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4.1

Določitev osnovnega pomenskega razpona

4.1.1 Leksikografska definicija

Hebrejsko-kaldejski leksikon (H. W. F. Gesenius) ter Hebrejski in angleški leksikon
(znan kot Brown-Driver-Briggs oz. BDB) razkrivata, da koren ( חמדStrongova številka
2530) lahko nastopa v različnih vlogah (besednih vrstah):
1) Kot glagol
Glagol  ָח ַמדse v hebrejski Bibliji (BHS) pojavi 21-krat.91 Skoraj vedno (16-krat)92 se
pojavi v qalu (Ps 39,12; 68,17; Prg 1,22; 6,25; 12,12; Mih 2,2; Iz 1,29; 44,9; 53,2;
2 Mz 20,17 (dvakrat); 34,24; 5 Mz 5,21; 7,25; Joz 7,21; Job 20,20). Le enkrat ga
najdemo v pielu, kjer ga lahko razumemo v intenzivni (strastni) obliki poželenja med
zaročenko in zaročencem (Vp 2,3). V štirih besedilih se pojavi kot particip nifala, s
čimer kaže na vrednost tega, kar opisuje – kar je npr. "vredno poželenja" (1 Mz 2,9; 3,6;
Prg 21,20; Ps 19,11) (Strola 2000, 308).
2) Kot izglagolska samostalniška izpeljanka
Samostalniška izpeljanka glagola ( ָח ַמד2530) in druge samostalniške oblike, ki izhajajo
iz istega korena, kažejo na dragocenost predmetov, na katere se nanaša poželenje. Vse
izpeljave se skoraj brez izjeme nanašajo na zunanjo podobo, na privlačnost, vrednost
(Wallis 1983a, 454). S privlačnostjo svojega sijaja označujejo začetni trenutek
poželenja, ki se porodi iz zaznavanja lepote ali vrednosti predmeta. Omemba pogleda še
jasneje predstavi krepitev želje kot izkušnjo zunanje stvarnosti. Posamostaljene oblike
se pojavijo v kasnejšem obdobju, v spisih iz časa izgnanstva in po njem (Strola 2000,
309).

91

Tako tudi BDB, prim. http://studybible.info/strongs/H2530 (pridobljeno 7. 1. 2014), ali NAS Old Testa
ment Hebrew Lexicon, prim. http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/nas/chamad.html#Legend
(pridobljeno 7. 1. 2014). Gl. tudi geslo  ָח ַמדchāmadh v TDOT (zv. 4), str. 452sl. Enako število pojavitev
najdemo tudi v programu BibleWorks 8.
92
Število pojavitev variira v konkordancah Even-Shoshan, kjer se Iz 44,9; Job 20,20 in Ps 39,12 ne
obravnavajo kot pasivni particip qala, kakor najdemo v slovarjih in leksikonih, ampak kot edninska oblika
samostalnika ( ֲח ֻמ ֣דֹותḥămuḏôṯ).
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4.1.2 Osnovni pomenski razpon
Glagolska oblika korena  חמדv oblikah qala in piela opisuje aktivno željo, lastno
aktivnemu subjektu, medtem ko particip nifala in samostalniške oblike označujejo
predmet, h kateremu se obrača želja. Vrsta poželenja je odvisna od sobesedila in objekta
poželenja.
Glagol ne kaže na prirojeno, inherentno težnjo posameznika, temveč na (trenutno)
dinamiko poželenja, ki je sprožena od zunaj iz čutnih zaznav. Začetek dinamike
poželenja predstavlja vizualni vtis in/ali vrednost želenega predmeta ali osebe (Wallis
1983a, 454). To lahko prikažemo na primeru Joz 7,21, kjer koren  חמדizraža značilen
dinamizem pohlepa: videnje predmetov, ki imajo posebno vrednost, vodijo Ahána v
poželenje, sproženo od zunaj (Strola 2000, 309).
"/.../ med plenom sem videl lep plašč iz Šinárja, dvesto šeklov srebra in zlat
jeziček, petdeset šeklov težak. Zahlepel sem po vsem in vzel." (Joz 7,21)
Na drugi strani vizualni vtis iznakaženega telesa v obratni smeri ne prebuja dinamike
poželenja. To potrjuje Iz 53,2, kjer najdemo močno povezavo med pogledom in željo s
prisotnostjo številnih vidnih elementov v kontekstu. Gospodov služabnik, ki ni imel "ne
lepote" "ne zunanjosti", ni sprožal dinamike poželenja.
"Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli ()וְ נֶ ְח ְמ ֵֽדהּו."
Čeprav so razlogi in intenzivnost želja zelo različni, opisani dinamizem glagola
odgovarja predvsem na dražljaj, ki je čuten in prihaja od zunaj. Izraz kaže na dinamiko,
ki jo želja sproža v človeku, pa tudi v Bogu (prim. Ps 68,17), saj se uporablja tako v
profanem kot v religioznem smislu (Strola 2000, 309).
Semantični razpon glagolske oblike korena  חמדobsega dinamiko poželenja v sosledju
od zaznavanja skozi percepcijo zadovoljstva, užitka, ali celo strasti do želje oz.
hrepenenja po posedovanju, ki preraste v namero. Pogosto iz namere sledi dejanje, ki pa
ga označuje drug glagol (prilastitve) (Wallis 1983a, 454).93 Pri tem velja, da vse stopnje
niso razvidne ali prisotne v vseh primerih pojavitve glagolske oblike korena. Tudi
93

Z besedami Wallisa (1983a, 454): "[S]emasiological range of hmd covers the entire human sequence
from viewing through perception of pleasure or even delight and inward longing to the desire to possess
and the act of possession."

51

časovna razdalja med posameznimi stopnjami je lahko različno dolga. Vse stopnje v
hitrem časovnem zaporedju so vidne v Ahánovem primeru (Joz 7,21).
Odprto ostaja vprašanje, ali je dejanje prilastitve implicitno vključeno, tj. vsebovano z
namero, nebesedno izraženo, v glagolu poželeti tudi v vsakem drugem primeru uporabe
glagolske oblike korena חמד. Poželenje po osebi ali predmetu, izraženo s korenom חמד,
ima prilastitev kot svoj temeljni cilj, meni Wallis (1983a, 454). V TDOT nakazuje, da
glagolska oblika korena obsega vidno zaznavo, poželenje in naklep, ne pa tudi samega
dejanja prilastitve. Dejanje prilastitve je posledica, ki je splet primernih okoliščin in tudi
posameznikovega delovanja v tej smeri (naklep).94 Wallis pomen glagolske oblike
korena primerja z angleškim rekom "have one's eye on something", pri čemer angleška
različica rekla "vreči oko na koga ali kaj" ne označuje zgolj (močne) želje (prim. Slovar
slovenskih frazemov, str. 635), temveč tudi namero po prilastitvi (polakomnjenje).95
Enako bi lahko dejali za biblično različico rekla v 1 Mz 39,6-7:
"Jožef pa je bil lepe postave in zalega obraza. Po teh dogodkih je žena njegovega
gospodarja vrgla oči nanj in rekla: 'Lezi z menoj!'"
Dinamizem prilaščanja je mogoče opisati tudi brez uporabe glagolske oblike korena
 ָח ַמדali sinonimov: sosledje zaznavanja – želje – dejanja (Joz 7,21) se lahko včasih
pojavi kot zaznavanje – dejanje (prim. 1 Mz 12,11.14).

4.1.3 Uporaba

Področje, kjer se koren uporablja, je precej široko: od narativnih do modrostnih tradicij,
od preroških besedil pa vse do devterokanonične Sirahove knjige in kumranskih
rokopisov. Le iz prisotnosti drugih opredelitev v kontekstu – kot so konotacije subjekta,
94

Primer naklepa kot posledica vidne zaznave v Jdt 12,16: "Judita je vstopila in se zleknila po tleh.
Holofernu je ob pogledu nanjo zaigralo srce, duša se mu je vznemirila, obsedlo ga je poželenje, da bi spal
z njo. Že od dneva, ko jo je prvič zagledal, je iskal priložnost (τηρέω), da jo zapelje." Nadalje v
2 Sam 11,2-3: "Proti večeru je David vstal s svojega ležišča in se sprehajal po strehi kraljeve hiše. Tedaj
je s strehe videl ženo, ki se je kopala. Žena je bila zelo lepa na pogled. David je dal poizvedeti ( ָ)ד ַרׁשo
ženi." Oba glagola, grški τηρέω (prim. http://biblehub.com/greek/5083.htm) in hebrejski ( ָד ַרׁשprim. http:/
/biblehub.com/hebrew/1875.htm), izražata prizadevanje v smislu iskanja, opazovanja.
95
Na spletni strani Cambridge Dictionaries Online je fraza "have your eye on sth" razložena db. "to
have seen something that you want and intend to get" (vir: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/briti
sh/have-your-eye-on-sth; pridobljeno 22. 1. 2014). Nadalje v Oxford Idioms (Oxford University Press,
Oxford, 2010, str. 112) lahko najdemo razlago istega rekla: "Watch sb/sth closely; want to have sth."
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objekta ali raznih pomenskih nians, ki jih prinašajo prislovna določila – se pokaže
pozitivni ali negativni moralni predznak.
Pozitivni moralni pomen se pojavi tam, kjer se želja obrača k pozitivnemu objektu: npr.
k senci ljubljenega v Vp 2,3, kjer si nevesta kliče v spomin svoje goreče hrepenenje po
ljubljenem z metaforično podobo:
"Z užitkom (  ) ח דposedam v njeni senci in njen sad je sladek mojim ustom."
Pomen te podobe je jasno ženitovanjski. Nadalje je pozitivni pomen mogoče razbrati, če
se želja obrača k modrosti, zakladu modrega:
"Dragocen ( )נֶ ְח ָ ֣מדzaklad in olje sta v hiši modrega, ponorel človek ju pogoltne."
(Prg 21,20)
Lahko pa se obrača k Božjim zapovedim:
"GOSPODOVE sodbe so resnica, vse skupaj pravične. Bolj so zaželene
(  ) נ ֱחמ ִ֗דkakor zlato, bolj kakor obilje čistega zlata." (Ps 19,10-11)
Objekt poželenja v tem besedilu je Božja postava, katere vrednost, večja od katere koli
druge, je opisana z uporabo primerjave z najdragocenejšimi in najboljšimi zemeljskimi
dobrinami, ki človeka privlačijo po čutnih zaznavah. Božje zapovedi niso označene le
kot bolj "zaželene kakor zlato", ampak tudi kot bolj "sladke kakor med iz satovja"
(Strola 2000, 314).
Željo oz. poželenje lahko vrednotimo etično nevtralno, kadar se na zelo splošen način
nanaša na zemeljske dobrine, dragocenosti:
"S kaznijo za krivdo moža strahuješ, razjedaš kakor molj njegovo dragocenost
( )חמ ד: le dih je vsak človek." (Ps 39,12)
Pomen glagolske oblike korena  חמדin izpeljank je moralno negativen, kadar:
a) je subjekt krivičnik (Prg 12,12), posmehljivec (Prg 1,22), brezbožnež (Job 20,5.20),
grabežljivec (Mih 2,1-2);
b) objekt predstavljajo maliki (Iz 1,29; 44,9);
c) kadar poželenju sledi prilastitev (Joz 7,21; Mih 2,2; 5 Mz 7,25) ali če se glagolska
oblika korena uporablja v kontekstu prepovedi (2 Mz 20,17 = 5 Mz 5,21; Prg 6,25)
(Strola 2000, 309).
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V zadnjem primeru (pod točko c) se zaporedno za glagolom  ָח ַמדpojavlja npr. glagol
( ָל ַקחali kakšen drug glagol prilastitve), tam, kjer ta izraža željo, ki je nasprotna volji
Boga ali zakonodajalca: ne le v Joz 7,21, temveč tudi v 5 Mz 7,25, ko je Izraelcem
ukazano, naj si ne želijo polastiti zlata in srebra, v katerega so odete podobe tujih
bogov. Na enak način so v Mih 2,2 tisti, ki delajo krivico, opisani kot tisti, ki poželijo in
pograbijo, tj. se polastijo polj, hiš in dobrin bližnjega.
G. Strola meni, da je uporaba v moralno negativnem smislu namenjena moralnim
opominom – kot klic k spreobrnjenju, k pravičnosti: poželenje je predmet prepovedi
(2 Mz 20,17; 34,24; 5 Mz 5,21; 7,25; Prg 6,25), ker vodi v pogubo (Job 20,20) ter
uničuje vse družinske člane in celotno skupnost (prim. Joz 7,21; Mih 2,2). Ob tem ne
moremo zanikati, dodaja, da je pri pojavitvah korena pozitivni moralni pomen nasproti
negativnemu ali nedoločnemu uporabljen dosti redkeje (Strola 2000, 310). Pri pojavitvi
v Joz 7,21, ki je tipičen primer negativnega moralnega pomena, glagolska oblika korena
izraža značilen dinamizem pohlepa: videnje predmeta, ki nosi posebno vrednost, vodi v
željo, da bi se tega predmeta polastili – in do zaporednega dejanja prilastitve. Iz tega je
razvidno, da glagolska oblika korena  ָח ַמדnajprej opisuje poželenje, ki ga sproži nekaj,
kar je vidno očem in kar pogosto vodi v dejanje (prilastitve) (309).
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4.2

Razčlenitev posameznih mest

4.2.1 Preroška besedila

4.2.1.1 Mih 2,2
"Poželijo ( )וְ ָח ְמ ֤דּוpolja in jih pograbijo,
hiše in jih vzamejo;
stiskajo moža in njegovo hišo,
človeka in njegovo dediščino."
Koren  חמדse v Mih 2,2 (BHS) pojavi v perfektu qala v tretji osebi množine moškega
spola.
Umestitev v literarni kontekst
Mihej, eden od dvanajsterih malih prerokov Stare zaveze, je prerokoval in deloval v
času judovskih kraljev Jotáma, Aháza in Ezekíje (Mih 1,1). V prvem delu knjige
(Mih 1–3)96 usmerja svojo pozornost voditeljem (2,1-5), ki so izpridili izvoljeno
ljudstvo. Mihej ostro biča nosilce oblasti, ker so zlorabljali svojo oblast za razlaščanje
ubogih: trgali so "njihovo kožo z njih in njihovo meso z njihovih kosti" (3,2) in sodili
"za podkupnino" (3,11) (Molitvena osmina za edinost kristjanov 2013, 7‒8; Allen 1983,
288).97 Mihej jim očita tudi malikovanje (1,6), predvsem pa strahotno socialno
krivičnost.98

Interpretacija
Subjekt glagola poželeti (2,2) so vplivne osebe hiše Izraelove (1,5), nosilci oblasti (2,1).
Teh oseb niso zapeljali v greh drugi, temveč so same spočetniki zla, tisti, ki si

96

Knjiga ima tri dele: napoved sodbe na splošno (Mih 1–3), napoved odrešenja (4–5) ter izrek sodbe in
proslavljanje rešitve (6–7).
97
Leslie C. Allen (1983, 288) zapiše: "He [prophet Micah] protests more ardently than Isaiah at their
cruel selfishness and callous greed."
98
Zlo je postalo tako zakoreninjeno, da sta Samarija in Jeruzalem postala prispodobi za greh in zločin
(1,5) (SSP 715). Splošno stanje morale je bilo nizko na vseh področjih življenja. Izguba moralne
integritete je povzročila, da je Izrael postal lahek plen zunanjih zavojevalcev (Wolfe 1984, 898‒899).
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"izmišljajo zlo", tj. v svojem srcu načrtujejo ()ח ַׁשב
ָ 99 zlo in ga pozneje udejanjijo (; ָפעַַל
)ע ָשה:
ָ
"Gorje njim, ki si izmišljajo (
in počenjajo ( ל

 )חzlo

) húdo na svojih ležiščih;

ob jutranji svetlobi ga naredijo (
),
ker imajo za to moč v rokah." (Mih 2,1)
Zato Mihej nima v mislih rokovnjačev, tatov,100 ki jim tančica noči omogoča delovanje,
temveč posameznike v položaju moči (prim. 1 Mz 31,19; Prg 3,27), ki svoje naklepe in
želje uresničijo v dnevni luči, javno, premišljeno in načrtno, z nasiljem in krivico (Mays
1985, 63). To so osebe, proti katerim preroki kličejo gorje, tudi Izaija (Iz 5,8; prim.
Am 4,1):
"Gorje njim, ki dodajajo hišo hiši,
priključujejo njivo njivi,
dokler ne zmanjka prostora
in ste edini,
ki prebivate sredi dežele."
Iz besedila ni jasno, s kakšnimi metodami so si mogočniki prisvajali posestva ‒
najverjetneje so se posluževali zelo različnih načinov (prim. Am 8,4-6).101 Uporaba
glagolov  ָגזַ לinַ  ָע ַׁשקv 2,2 namiguje na uporabo sile oz. nasilja.102 Uporaba omenjenih
glagolov (v paru) je pri prerokih nasploh pogosta za opisovanje zatiranja, izsiljevanja,
ropanja ipd. (prim. Ps 62,11; Jer 21,12; 22,3; Ezk 18,18; 22,29).
Vrstici 2,1 in 2,2 skupaj tvorita zaključeno poetično enoto (Andersen in Freedman 2000,
258). V 2,1 je razkrita dinamika greha, ki se s konkretnimi dejanji ponovi v 2,2. Motiv
99

Čas noči (prim. Job 4,13; Ps 4,4; 36,4) ni naraven in primeren čas za snovanje načrtov: "Zlobno misli
( ִ֗  ) חna svojem ležišču, / stopa na pot, ki ni dobra, / hudobije ne zavrača." (Ps 36,4)
100
Bistveno razliko med tatom in mogočnikom v položaju moči izriše prerok Abdija (1,5): "Če bi prišli k
tebi tatovi / ali nočni razbojniki, / kako bi onemel: / mar ne bi pokradli le, kolikor bi jim zadostovalo?"
Tatovi, ko vstopijo na tujo posest, ne morejo odtujiti vsega. Vzamejo lahko tisto, kar jim pride v roke, kar
lahko fizično (neopazno) odnesejo. Njihov izplen je torej omejen glede na okoliščine ("Če kdo
zasači tatu pri vlomu in ga udari, da umre, nima krivde prelite krvi" (2 Mz 22,1)) in količino, ki jo lahko
odnesejo. Abdija na tem mestu želi posebej podčrtati omejenost ropanja (v nasprotju s popolnim
uničenjem in izropanjem Ezava v nadaljevanju govora).
101
"Poslušajte to vi, ki teptate ubožca, / pokončujete reveže v deželi / in pravite: 'Kdaj bo pretekel mlaj, /
da bomo prodajali žito, / in sobota, / da bomo odprli žitnice; / da bomo zmanjšali škaf, zvišali šekel / in
podtaknili varljivo tehtnico; / da bomo za denar kupili siromake, / za par čevljev ubožca, / za zrnje prodali
tudi presevek?'" (Am 8,4-6)
102
Primer nasilne odtujitve Nabotovega vinograda (1 Kr 21,1sl.) lahko verjetno razumemo kot plastičen
primer omenjenega prisvajanja.
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zlih dejanj v 2,1 še ni razkrit, jasno pa je pokazano, v čem je gorje: 1) v naklepanju in
2) udejanjanju zla.103 Dinamika greha v 2,1, kjer so uporabljeni bolj splošni glagoli, je v
2,2 ponovljena s konkretnimi glagoli (261, 273; Mays 1985, 63).104 Vsaka vrstica sledi
grehu od zasnove do izvedbe. Prva na splošni ravni, druga na konkretni. Glagol, ki
opisuje izkoriščanje z uporabo nasilja (

), predstavlja vrhunec enote in se ne nanaša

samo na drugi distih 2,2, temveč na celotno poetično enoto Mih 2,1-2 (273; Mays 1985,
63).
2,1
dinamika greha
s splošnimi
glagoli

2,2
(ponovljena)
dinamika greha
s konkretnimi
glagoli
vrhunec

izmišljajo
ח

počenjajo
ל

naredijo

poželijo
חמד

pograbijo
ל

vzamejo

stiskajo
Razpredelnica 4: Dinamika greha v Mih 2,1-2

Glagol  ָח ַׁשבv 2,1, s katerim označujemo načrtovanje, je generičen in sam po sebi nima
moralnega predznaka. Negativni pomen je razviden iz objekta glagola, zla (SSP) ()אוֶ ן.
ָ֛ ָ
Samostalnik  ָ ָ֛אוֶ ןv Stari zavezi označuje vsa dejanja (iz pozicije moči), ki imajo
destruktivne posledice za zavezno skupnost. Kombinacija glagola načrtovati ()ח ַׁשב
ָ oz.
njegovih derivatov in samostalnika zla ()אוֶ ן
ָ֛ ָ označuje zlobne načrte (Mays 1985,63):
"Operi svoje srce hudobije,
Jeruzalem, da se rešiš.
Doklej bodo ždeli v tvojih prsih
zlobni načrti ("?)מ ְח ְׁש ֥בֹותַאֹונְך
ַ
(Jer 4,14)
Nadalje je negativni moralni pomen glagola  ָח ַׁשבv 2,1 razviden iz ponovljene dinamike
greha v 2,2, in sicer iz motiva (pohlep),105 objekta glagola (polje, hiša, mož in njegova
dediščina) in načina (nasilne) prisvojitve (Andersen in Freedman 2000, 270). Glagol
103

Omenjena pomenska niansa je lepo razvidna tudi v spodnjih prevodnih rešitvah iz EKU: "Gorjé njim,
ki si izmišljajo krivico in na svojih ležiščih snujejo zlo, da ga izvršijo, ko sine jutro, ker imajo za to v
rokah moč!" Iz CHR: "Gorje jim, ki izmišljajo krivičnost in pripravljajo hudobnost na ležiščih svojih! Ko
zasveti jutro, jo izvršujejo, ker je v moči njih roke."
104
James L. Mays (1985, 63) zapiše: "Verse 2 moves from a general characterization of conduct to a
specific stipulation of deeds."
105
James L. Mays (1985, 63) zapiše: "The engine which drives the enterprise is covetousness /.../."
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( ָח ַׁשבnačrtovati) v 2,1 pokaže, da njegova ponovitev, glagol ( ָח ַמדpolakomniti se),
vsebuje naklepanje in da so posledično dejanja v 2,2 naklepna.106 To potrjuje uporaba
glagola  ָח ַׁשבv Jer 6,19, kjer je nedvoumno razvidno, da glagol označuje naklep oz.
načrt (za zatiranje ()ע ֶׁשק
֥ (6,6), za nasilje (6,7), za pehanje za dobičkom (6,13)):
"Poslušaj, zemlja; glej, nad to ljudstvo bom spravil nesrečo,
sad njihovih naklepov (בֹותם
ָ֑ ָ )מ ְח ְׁש.
ַ
Saj niso pazili na moje besede,
zavrgli so mojo postavo."107
Zdi se, da prerok Jeremija želi podčrtati, da je kazen posledica naklepa in zlobnih
načrtov, kjer se zlo s pristankom volje rodi, in ne dejanj samih, ki so le zunanja
posledica in nujnost "neobrezanega" srca: "Iz srca namreč prihajajo hudobne misli,
umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve." (Mt 15,19) Uporaba
glagola  ָח ַׁשבv 2,1, kjer je dinamika greha upodobljena na splošni ravni, z vso jasnostjo
kaže, da glagol poželeti v 2,2, kjer je dinamika greha ponovljena s konkretnimi glagoli
(Andersen in Freedman 2000, 261, 273; Mays 1985, 63), vsebuje tudi naklep oz.
načrtovanje.
Vrstica 2,2 je sestavljena iz štirih grafičnih vrstic z natančno konstrukcijo paralelizma
[ABC – BC; ABB' – BB'] (Strola 2000, 313). Prva in druga grafična vrstica, podobno
kot tretja in četrta, tvorita sinonimni paralelizem108 z elipso.109 Glagol poželeti iz prve
vrstice, ki je v drugi vrstici izpuščen, je mišljen kot začetni glagol tudi v drugi vrstici.
Objekti poželenja torej niso samo polja iz prve grafične vrstice, temveč tudi hiše iz
druge grafične vrstice (Andersen in Freedman 2000, 268).

106

Leslie C. Allen (1983, 287) zapiše: "The prophet describes the careful planning that lies behind their
malpractices."
107
"Glej, v nesrečo bom spravil to ljudstvo, / kot plačilo za njihove načrte (בֹותם
ָ֑ ָ )מ ְח ְׁש.
ַ / Zakaj na moje
besede niso pazili, / mojo postavo so zavrgli." (EKU)
108
"Redki so primeri strogega paralelizma, v katerih bi bile skladne vse besede. Druga grafična vrstica ni
niti natančna ponovitev prve, niti ne izraža istih misli z drugimi besedami. Navadno druga grafična vrstica
dopolnjuje pomen prve, saj podrobno razloži ali poudari neki vidik." (Krašovec 2013, 149) Gl. tudi:
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11902-parallelism-in-hebrew-poetry.
109
"Paralelizem vsebuje posebnost, tj. reducirano ali eliptično koordinacijo, kar pomeni, da so nekatere
jezikovne prvine opuščene, čeprav pričakujemo, da jih bomo glede na druge prevladujoče oblike in
sobesedilo našli. V paralelizmu nastane elipsa takrat, kadar ena grafična vrstica (navadno je to prva)
vsebuje besedo ali besedno skupino, ki jo pričakujemo v naslednji grafični vrstici. Elipsa ali izpust je
temeljno stilno sredstvo hebrejskega verza. Poetični paralelizem uporablja elipso tako, da opušča
pomembnejše stavčne prvine: zaimke, glagole, samostalnike ipd." (Krašovec 2013, 149) V Mih 2,2 druga
grafična vrstica opusti glagol poželeti, četrta pa glagol polastiti.
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Med predmeti poželenja izstopa hiša, saj je edini predmet poželenja, ki je dvakrat
ponovljen (Chaney 2004, 308–309). Hiša v 2,2, ne označuje samo stavbe, temveč ima
širši pomen, v katerega je zajeto celotno gospodinjstvo (hiša, žena, hlapci, živina, njiva)
(Andersen in Freedman 2000, 269).110 Zanimivo je, da kombinacijo glagola poželeti
 חמדin predmeta poželenja  ב֣יתnajdemo samo na dveh mestih. V hebrejskem
(kanoničnem) Svetem pismu tako mesto predstavlja Mih 2,2. Edino drugo mesto zunaj
dekaloga, kjer kot predmet poželenja ( )חמדnastopijo hiša in njene pomenske
vzporednice, je tempeljski zvitek 11 QT 57,19b-21:
"In naj ne prevrača pravičnosti in ne sprejema podkupnine, da bi prevrnil
pravično sodbo. In naj ne poželi polja, vinograda, kakršnega koli bogastva, hiše
ali vredne stvari v Izraelu in se pobrati /…/."
Zupetov prevod (Kumranski rokopisi) je na koncu vrstice nejasen ("in se pobrati").
Glede na dejstvo, da imamo na tem mestu v izvirnem besedilu glagol גזַ ל,ָ glagol
prilastiti si (z nasiljem), bi se vsebinsko natančnejši prevod morda glasil: "in jih
pograbi" (tako tudi Chaney: "so that he rips (it) off") – pri čemer je predvidena uporaba
nasilja. Omenjeno mesto se najpogosteje razume kot kritika takrat vladajoče hiše
Hasmonejcev. S tem besedilo dokazuje, da je v obdobju Hasmonejcev (Makabejcev)
kombinacija glagolov  ָח ַמדin גזַ ל,ָ kakor v Mih 2,2, označevala dejanja mogočnih
osebnosti, ki so nezakonito "pograbile", tj. prilaščale posestva malih ljudi (Chaney
2004, 309).
Mih 2,1-2 ne kaže samo na gospodarske posledice omenjenih načrtnih dejanj,
obubožanje, temveč predvsem na teološko in družbeno razsežnost prikrajšanja
dediščine.111

110

2 Mz 20,17 se v izvirni, to je krajši obliki glasi: "Ne žêli hiše ( )ב֣יתsvojega bližnjega!"
James L. Mays (1985, 63) zapiše: "For those who lost their property, the result involved more than
simple economic impoverishment. In Israel’s social order a man’s identity and status in the community
rested on his household or family, dwelling place, and land. His inheritance in his father’s family was his
portion in the family (Gen. 31.14). Lose it, and he lost all the rights which were based on its possession;
he had no place in the community and had left only the life of a wage-labourer or a slave. His life passed
into the hands of others. The independence which came to him with his inheritance was gone."
111
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Mih 2,2
Subjekt glagola so grabežljivi mogočniki (Mih 1,5), nosilci oblasti, osebe v poziciji
moči, tako politične kot verske, ki so svojo oblast zlorabljali za nepostavno prisvajanje
lastnine in posestva malih ljudi (Andersen in Freedman 2000, 270). Dinamiko poželenja
sprožijo zunanje čutne zaznave, tj. privlačnost in vrednost objektov (polj, hiš,
gospodarja in njegovega premoženja).
Poetična struktura besedila 2,2 ‒ poetični paralelizem z elipso ‒ z različnimi glagoli
(poželijo, pograbijo, vzamejo) izraža vzročno-posledično dinamiko greha od poželenja
do razlastitve (Chaney 2004, 308–309). Glagol  חמדv Mih 2,2 označuje poželenje z
namero in motivom prilastitve, ki mu sledi nasilna prilastitev ( )וְ נָ ָ ָ֑שאּו ; ל. Da gre za
namerno in načrtovano polakomnjenje, potrjuje daljši časovni razpon med želenjem in
prilastitvijo, saj Mih 2,1-2 opisuje dalj časa trajajoči proces nepostavnega prilaščanja.
Glagol poželeti ni sinonim glagola prilastiti si, saj gre za pomensko zaporedni in ne
vzporedni dejanji (Hyatt 1971, 216):
"Ne more biti dvoma, da obstaja tesna povezanost med željo in dejanjem njene
uresničitve, vendar oboje ni zaobjeto v isti besedi hmd. Kaznivo dejanje sestoji
iz dveh delov; prvi del je načrt, ki vključuje željo in motivacijo, drugi je
izvršitev dejanja. Beseda hmd označuje samo prvi del, medtem ko se za drugi
del uporabljajo drugi glagoli." (Andersen in Freedman 2000, 272)
Glagol poželeti v Mih 2,2 obsega motiv (pohlep) in namero (načrt), ne pa dejanja.
Prilastitev je v samem glagolu poželeti vsebovana in nakazana z namero, ni pa določno
izražena. Glagol prilastiti si je uporabljen, da izrazi, kar je v glagolu poželeti že
vsebovano, ne pa tudi določno izraženo:
"/.../ zdi se jasno razvidno, da hmd označuje željo ali hrepenenje. Vendar tako
željo, ki žene osebo k dejanjem. Uporaba hmd skupaj z glagoli prilastitve,
nasilne prilastitve, kaže na to, da hmd ne vsebuje zgolj (implicitne) možnosti
takega razpleta, temveč obarva glagol dejanja na tak način, da ga prepoznamo
kot naklepen in načrtovan zločin." (Andersen in Freedman 2000, 271)
Glagolska oblika korena  חמדv Mih 2,2 označuje poželenje, ki se obrača k materialnim
objektom z namero prilastitve. Poželenju sledi dejanje prilastitve (ki je odvisno od
vpliva in intenzivnosti subjekta), kar kaže na močno vzročno-posledično zvezanost
namena in dejanja oz. namerno-posledično razmerje med enim in drugim. Daljši
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časovni razpon med poželenjem in prilastitvijo kaže na zavesten in premišljen miselni
proces pohlepa (ki v razmerju do glagolske oblike  אוהkorena ni izraz telesnih
instinktivnih potreb – gl. nadaljevanje).

4.2.1.2 Iz 1,29
"Da, sram vas bo zaradi terebint,
ki jih ljubite ()ח ַמ ְד ֶ ָ֑תם,
ֲ
sramovali se boste vrtov,
ki jih imate radi."
Koren  חמדse v Iz 1,29 (BHS) pojavi v perfektu qala v drugi osebi množine moškega
spola.
Umestitev v literarni kontekst
Izaijeva knjiga se obrača na tri različne zgodovinske situacije. V poglavjih od 1 do 39 je
opisan čas Izaijevega prerokovanja v letih od 739 do 701. 112 Izaija je sodobnik Miheja,
vendar deluje v Južnem kraljestvu. Močno nasprotuje zavezništvu z Asirijo in nasproti
preračunljivi politiki zavez postavi "politiko vere".113 Verovati v Boga in obstati je za
Izaija isto (7,9). To je eno od temeljnih Izaijevih sporočil (Večko 2009, 10; SSP 2005,
463), ki pa Božjega ljudstva ne napravi plemenitega in pobožnega, ampak se ob njem
ljudstvo še bolj zakrkne. Po oznanilu postajajo še upornejši, zato sami napovedujejo
zgodovinske dogodke zavzetja Jeruzalema pod babilonskim kraljem Nebukadnezarjem
in izgnanstva, ki jih Izaija interpretira kot Božjo kazen.
Prvo poglavje, ki ga lahko skupaj z drugim beremo kot predgovor in uvod vsem 66
poglavjem (Krašovec 1999, 439; SSP 2005, 461), hoče orisati temeljni vzrok težav, tj.
versko stanje izvoljenega ljudstva: "Zapustili so GOSPODA, zavrgli so Svetega
Izraelovega," obrnili so mu hrbet (Iz 1,4). "Zvesta prestolnica" (1,21) se je sprevrgla v

112

Drugi dve zgodovinski obdobji se nanašata na čas po Izaijevi smrti. To sta doba izgnanstva (587–538),
ki obsega poglavja od 40 do 55, in čas po vrnitvi, ki je predstavljen v poglavjih od 56 do 66 (Večko 2009,
10).
113
V javnosti začne nastopati, ko kralj Aház stopi v zavezništvo z Asirijo. Medtem ko se arámsko (s
prestolnico Damask) in izraelsko kraljestvo (s prestolnico Samarijo) skušata upreti vedno bolj grozeči
moči Asirije, je kralj Aház nasprotnega mnenja, da se je bolje podvreči zaščiti asirskega kralja. Temu
ostro nasprotuje Izaija in ga poziva, naj se z vso Judovo hišo nasloni na Boga in zaupa vanj.
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"vlačugo" (1,21). Prerok izvoljenemu ljudstvu očita predvsem odpad od Boga, in tudi
moralno sprevrženost kot glavno posledico.114

Interpretacija Iz 1,29
Subjekt glagola poželeti (Iz 1,29) je izvoljeno ljudstvo, ki je zapustilo in zavrglo
svojega Boga, Svetega Izraelovega (1,4). Odklon od Boga je izrisan z živalsko
primerjavo, kjer sta vol in osel v razmerju do svojega gospodarja predstavljena kot
doslednejša kakor Izrael v razmerju do svojega Boga:
"Vol pozna svojega gospodarja
in osel jasli svojega lastnika,
Izrael ne pozna,
moje ljudstvo ne razume." (1,3)
Odnos med Izraelom in izvoljenim ljudstvom, ki se v preroških besedilih pogosto
primerja z zakonsko zvezo med možem in ženo, je prizadet zaradi vlačuganja, tj.
verskega odpada Izraela:
"Kako se je sprevrgla v vlačugo
zvesta prestolnica!" (1,21)
Verski odpad je v prvi vrstici Iz 1,29 izrisan s poželenjem, ki se obrača k terebintam.
Izrael je v svetih vrtovih častil različna drevesa (Jer 2,20; 3,6sl.; 17,2), med drugimi
terebinte:
"Spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, ko bodo njihovi pobiti ležali sredi
malikov, okoli njihovih oltarjev, na vsakem visokem hribu, po vseh vrhovih
gorá, pod vsakim zelenim drevesom in pod vsako košato terebinto, kjer koli so
darovali prijetno dišavo vsem svojim malikom." (Ezk 6,13)
"Po vrhovih gora opravljajo daritve
in po hribih zažigajo kadilo,
pod hrastom in topolom, pod terebinto,
kjer je dobra senca." (Oz 4,13)
Preroki so čaščenje terebint – in drugih svetih dreves (1 Mz 35,4; Joz 24,26) – zavračali
kot malikovanje (Ezk 6,13; Oz 4,13).
114

Izaija kot neobhodno posledico verskega odpada biča tudi brezupno moralno stanje (podobno Mihej).
Izraelci so "morilci" (1,21), "uporniki in pajdaši tatov" (1,22), ki "ljubijo podkupnino" (1,23) in "nočejo
braniti sirote" (1,23). Tako Izaija (1,4) nad izvoljeno ljudstvo kliče gorje: "Gorje, pregrešni narod, /
ljudstvo, obteženo s krivdo, / zarod hudodelcev, / izprijeni otroci!"
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V tretji grafični vrstici se kot paralelna sopomenka terebint pojavijo vrtovi ( )מ נ.
Verski odpad je tukaj izrisan z glagolom izbrati (vrtove). Vrtovi imajo konotacijo
malikovanja samo na treh mestih v celotnem Svetem pismu, in sicer vedno pri Izaiji.
Poleg 1,29 še v 65,3 in 66,17 (Williamson 2006, 159). Vsa tri mesta označujejo vrtove
kot kraje malikovanja, kjer so se izvajala različna poganska čaščenja.
Za pravilno interpretacijo glagola poželeti v Iz 1,29 je pomemben paralelizem med
prvim in drugim distihom, še posebej paralelizem med glagoloma  חמדin בח, med
poželeti in izbrati (Strola 2000, 311; Williamson 2006, 149). Prvi distih v 1,29 z
drugimi besedami izraža in ponovi, razloži misel drugega. Tako terebinte (v prvem
distihu) in vrtovi (v drugem) označujejo isto resničnost: kraje poganskega čaščenja, ki
so simboli malikovanja (Oswalt 1986, 110‒111; Kaiser 1983, 46‒48).
Podobno je razvidno iz primerjave med glagoloma poželeti in izbrati. Glagol  ָב ַחרje v
Stari zavezi močno teološko obtežen, označuje predvsem dejanje Božje izbire Izraela.115
Dejanje izbire ustvari ekskluzivno razmerje, ki ga Bog ljubosumno varuje. Glagol ָב ַחר
moremo v leksikografskem smislu razumeti kot tehtno in dobro premišljeno odločitev
(Seebass 1983, 75).116 Vendar se izraz v Izaijevi knjigi pogosto uporablja za Izraelovo
samovoljno izbiro napačnih bogov, pri čemer glagol označuje dejanja malikovanja. Gre
za človeško dejanje, ki je diametralno nasprotno dejanju Božje izbire.
Glagol  ָב ַחרv četrti grafični vrstici Iz 1,29 je paralelna sopomenka glagola  ָח ַמדv drugi
grafični vrstici. Dejstvo izbire poganskih bogov na literarni ravni – dejanjem
malikovanja na preneseni – je opisano s paralelizmom med glagoloma poželeti in
izbrati. Pri tem moramo imeti v mislih njuno semantično sorodnost, tj. prekrivanje
pomenskega polja.117 V nekaterih primerih je namreč mogoče dinamizem poželenja
izraziti brez glagola poželeti – s (sinonimnim) glagolom izbrati. Glagol  ָב ַחרv 1 Mz 6,2
nastopa kot pomenski sinonim glagola poželeti, saj so si Božji sinovi izbirali ( )בח
115

"In the OT the choice is always the action of God, of his grace, and always contains a mission for man;
and only out of this mission can man comprehend the choice of God." (Seebass 1983, 87)
116
"The Heb. root bḥr means a careful choice occasioned by actual needs, and thus a very conscious
choice." (Seebass 1983, 74)
117
"There is /.../ semantic connection with /.../  בחרbāchar, 'choose for one's own needs from (various)
possibilities, objects, persons, nations, or even idols. In fact, both chāmadh and bāchar are associated with
lāqach, ‘take to oneself something desirable or chosen." (Wallis 1983a, 453).
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žene na temelju njihove človeške lepote, tj. na temelju poželenja (prim. Krašovec 1999,
77, 93).118
Opozoriti moramo tudi na sorodnost med glagoloma izbrati in poželeti ()אוה. Božja
izbira v Ps 132,13-14 podobno kot izbira Božjih sinov v 1 Mz 6,2 temelji na želji:
"Zakaj GOSPOD je izbral (  ) חSion,
zaželel ( ִ֗ ) si ga je za prebivališče:
'To je moje počivališče za vedno,
tu bom prebival, ker sem si ga zaželel (

).'" (Ps 132,13-14)

Pri interpretaciji pomena glagola poželeti v Iz 1,29 moramo nujno upoštevati
semantično sorodnost med glagoloma, ki ju Izaija vzporeja. Če Iz 1,29 razumemo kot
primer sinonimnega paralelizma119 (pomensko prekrivanje prvega in drugega glagola ‒
gl. razpredelnico v nadaljevanju), sledi zaključek, da je glagol poželeti (ki se obrača k
terebintam, simbolom malikovanja) sinonim glagola izbrati (vrtove, simbole
malikovanja). Oba glagola v tem primeru označujeta izbiro drugih bogov –
malikovanje. Enota Iz 1,29-31 govori namreč o upornikih in grešnikih, ki so zapustili
Boga in častili malike (Krašovec 1999, 443).120 To potrjuje Iz 44,9, kjer glagolska
oblika korena  חמדv podobnem kontekstu nastopa kot samostalnik (malik – poželenje že
prehaja v sam objekt poželenja).

118

"Odlomek 1 Mz 6,1-4 govori predvsem o krivdi 'Božjih sinov', ki so videli, 'da so človeške hčere lepe.
Jemali so jih za žene, katere koli so izbrali.' (1 Mz 6,2) 'Božje sinove', ki jih besedilo sicer ne opredeli
bolj natančno, bremeni trojna krivda: prvič, poseganje v območje čez njihove meje, tj. degradacija lastne
vrste; drugič, izrabljanje višjega položaja za samovoljno izbiranje žena po nagibih poželjivosti, in tretjič,
nasilje." (Krašovec 1999, 77) "'Božji sinovi' so podlegli poželenju in položili roke na človeške hčere /.../."
(93)
119
Če v paralelizmu ne prepoznamo sinonimne ponovitve, temveč paralelni glagol ( ) ָּבחַרrazumemo kot
dopolnitev pomena prvega glagola ()ח ַמד
ָ v smislu "rastočega paralelizma", kjer je prvi element
(poželenje) šibkejši kot drugi (izbira) – paralelizem opisuje temeljni greh Izraela, odpad od Boga – potem
v pomenski razpon glagola poželenja najverjetneje spada samo hrepenenje, želja (po malikovanju).
120
"Prvo poglavje je splošen uvod k Izaijevim prerokbam in pomeni glavno temo te knjige. Vsebuje
naslov (Iz 1,1,) in šest prerokb: Iz 1,2-3.4-9.10-17.18-20.21-28.29-31. Raziskovalci večinoma menijo, da
so Iz 1,27-28.29-31 pozneje dodali. Očitni namen teh uvodnih prerokb je 'pokazati, da je prerok v svojih
pridigah dokončno razkrinkal Izraelov greh in odkrito potrebo ljudstva, da se globoko in iskreno pokesa
/.../.'" (Krašovec 1999, 439)
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Sinonimni

ljubiti (SSP)
želeti (CHR)

sram

terebinte

י ֹ֔בׁשּו

ילים
ִ֖ ִ מא

sram

vrtovi

rad imeti (SSP)
izvoliti (CHR)

וְ ַ֙ ַת ְח ְפ ֹ֔רּו

מ ַהגַ נִ֖ ֹות

ְב ַח ְר ֶ ֵֽתם

paralelizem med
prvim in drugim
distihom v
Iz 1,29

ֲח ַמ ְד ֶ ָ֑תם

Razpredelnica 5: Sinonimni paralelizem v Iz 1,29

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Iz 1,29
Subjekt glagolske oblike korena  חמדv Iz 1,29 je Izrael, ki je odpadel od Boga.
Poželenje se obrača k materialnim objektom, terebintam in vrtovom (objektom
malikovalskega poželenja), ki predstavljajo simbol malikovanja. Paralelizem med חמד
in ב ַחר,
ָ med želeti in izbrati, narekuje pomenski razpon glagola poželeti. Glagol חמד
označuje malikovanje, saj v paralelizmu nastopa v paru z glagolom izbrati ( )בח, ki v
Izaijevi knjigi nedvomno označuje Izraelovo čaščenje drugih bogov. Distiha z uporabo
paralelizma (ח ַמ ְד ֶ ָ֑תם,
ֲ  ) ְב ַח ְר ֶ ֵֽתםgovorita o odpadu od Boga, zato je glagol  חמדnajbolj
naravno razumeti kot malikovanje, tj. kot vedénje – celota dejanj, ki izražajo odnos
Izraela do malikov oz. Jahveja.
Če velja, da glagolska oblika korena  אוהoznačuje človeško temeljno ontološko težnjo
po Bogu (gl. nadaljevanje), potem želja, ki jo izraža glagolska oblika korena חמד,
označuje diametralno nasprotje (db. popredmetenje Boga). V razmerju do glagolske
oblike  אוהkorena opazimo tudi, da koren  חמדne označuje primarnih človeških potreb.
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4.2.1.3 Iz 44,9
"Vsi izdelovalci malikov so zmedeni, njihovi ljubljenci ( ) חמ ד םnič ne
koristijo. Njihove priče ne vidijo nič in ne vedo ničesar, zato bodo osramočeni."
Koren  חמדse v Iz 44,9 (BHS) pojavi v pasivni deležniški obliki qala (angl. passive
participle) v tretji osebi množine moškega spola.121

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Iz 1,29.
Iz 44,9 spada v drugi del Izaijeve knjige, ki odseva dobo izgnanstva (587–538 pr. Kr.)
in obsega poglavja 40–55. Zgodovinski okvir knjige je mlajši za približno dve stoletji:
Jeruzalem je zavzet, ljudstvo je izgnano in v suženjstvu v Babilonu (SPJ 2013, 371).
Prerok (t. i. Drugi Izaija) pozdravlja perzijskega kralja Kira kot osvoboditelja, vendar z
jasno mislijo, da je ta samo orodje v Božjih rokah za njihovo osvoboditev. Babilonski
duhovniki so Kirov uspeh pripisovali narodnemu bogu Marduku, prerok pa nasprotno
trdi, da je Bog en sam in da so vsi drugi bogovi prazni maliki, s čimer poudarja idejo
monoteizma: en sam Bog je, in ta je gospodar vesoljne zgodovine (SSP 2005, 463–464).
Drugi del Izaijeve knjige lahko razdelimo na dva dela (pogl. 40–48 in pogl. 49–55). V
prvem delu (pogl. 40–48) se prerok trudi, da bi opogumil in prepričal tiste, ki so dvomili
o moči Izraelovega Boga oz. bi jih moglo zavesti malikovanje (SSP 2005, 464). V
Iz 44,9-20, kjer najdemo analizirano mesto, se prerok posmehuje izdelovalcem malikov
in vsem, ki se nanje opirajo, saj jih čaka sramota.

Interpretacija Iz 44,9
Besedilo Iz 44,9-20 je napisano v prozi, kar velja za posebnost, ki je ne zasledimo nikjer
drugje v drugem delu Izaijeve knjige (40–55) (MacKenzie 1986, 67).122 Besedilo, t. i.
satira o izdelovanju malikov, se osredotoča na izdelovalce malikov, njihovo delo in
proizvode – malike – ki jih prikazuje z zvrhanim tonom sarkazma in posmeha (68).
Upodabljanje in malikovanje podob je bilo strogo prepovedano, kar beremo v dekalogu:

122

Ta trditev je še vedno znanstveni disput, saj nekateri avtorji besedilu priznavajo pesniško obliko.
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"Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na
nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne
služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog." (2 Mz 20,4-5;
5 Mz 5,8-9)
Ost besedila je v prvi vrsti usmerjena proti izdelovalcem malikov, šele nato proti lažnim
podobam, malikom (Goldingay in Payne 2006, 344). Samostalnik

, s katerim so

poimenovani izdelovalci, naznačuje brezobličnost, zmedenost, kaos in praznino (gl.
v 1 Mz 1,2) (Westermann 1985, 148). Enako velja za njihove ulite podobe, ki so
"zmeda (

)" (Iz 41,29). Iz 44,9 s tem nakazuje, da so tako izdelovalci kakor njihovi

maliki enako prazni in nekoristni (Goldingay in Payne 2006, 345).123 Taka interpretacija
se še posebej sklada z dejstvom, da je bilo besedilo napisano v izgnanstvu, ki so ga
Izraelci teološko dojemali kot kazen za odpad od Boga. Čas izgnanstva je za izraelsko
religijo pomenil napoved prehoda iz obdobja malikovanja v čisti monoteizem. V tej luči
lahko jasneje vidimo težo obsodbe izdelovalcev malikov in malikov samih.
Glagolska oblika korena  חמדv pasivni deležniški obliki qala lahko deluje v hebrejskem
stavku kot samostalnik.124 S tem, ko je glagolska oblika korena poosebljena in postane
osebek v povedi, ustreza prepričanju, da je vrstica 44,9a dvostavčna poved, sestavljena
iz dveh paralelnih delov. Vsak del ima svoj osebek (izdelovalci malikov, njihovi
ljubljenci) in povedek (so zmedeni, ne koristijo) (prim. Goldingay in Payne 2006,
345).125 Glagolska oblika korena  חמדje poosebljena tudi v LXX.126 V konkordanci
Even-Shoshan se koren podobno ne obravnava kot pasivni particip qala kakor v
slovarjih in leksikonih, temveč kot edninska oblika samostalnika ( ֲח ֻמ ֣דֹותḥămuḏôṯ)
(prim. Strola 2000, 308). Poosebljena glagolska oblika korena  חמדv Iz 44,9 na

123

"The line suggests that the shapers of images and the images in which they delight are equally empty
and valueless."
124
Koren v pasivni deležniški obliki qala bi bilo mogoče prevesti tudi kot pridevnik.
125
Goldingay in Payne (2006, 345) zapišeta in argumentirata: "This works more easily when delights is
personified as it is in LXX and Tg. Given the new subject in the MT, the colon is more likely a complete
clause parallel to its predecessor, with both subject and predicate corresponding."
126
V LXX se Iz 44,9 glasi: "οἱ πλάσσοντες καὶ γλύφοντες πάντες μάταιοι οἱ ποιοῦντες τὰ καταθύμια αὐτῶν
ἃ οὐκ ὠφελήσει αὐτούς ἀλλὰ αἰσχυνθήσονται." Dr. Špelič je besedilo (db.) prevedel: "Gnetilci in vsi
oblikovalci so prazni, izdelovalci svojih zamislekov, ki jim ne bodo koristili ampak bodo osramočeni.
καταθύμια je torej tisto, kar je v mislih in ni povezano z željami."
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semantični ravni predstavlja materializirano poželenje – malike, db. predmete, ki so
(po)želeni.127

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Iz 44,9
Glagolska oblika korena  חמדje v Iz 44,9 poosebljena in nastopa kot osebek v povedi, s
katerim svetopisemski avtor označuje malike, tj. predmete malikovanja, izdelane iz
železa in lesa. Glede na podoben kontekst v Iz 1,29, kjer se poželenje obrača k
malikom, smemo domnevati, da poosebljena glagolska oblika korena predstavlja
materializirano poželenje (malike).128 Glagolska oblika korena  חמדni zgolj orientirana
na materialne objekte, ampak je razumljena kot materialni objekt sam.

4.2.1.4 Iz 53,2
"Pognal je kakor mladika pred njim,
kakor korenika iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli ( ) חמד."

Koren  חמדse v Iz 53,2 (BHS) pojavi v imperfektu qala v tretji osebi ednine moškega
spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizi Iz 1,29; 44,9.
Iz 53,2 spada v drugi del Izaijeve knjige, ki obsega poglavja 40–55. V vseh šestnajstih
poglavjih je prerokovo sporočilo povezano s podobo Gospodovega služabnika.
Poslanstvo služabnika je razvidno iz štirih vstavljenih pesnitev ali spevov: 42,1-7;
49,1-9; 50,4-9 in 52,1‒53,12 (SSP 2005, 464). Temeljnega pomena je besedilo
127

Glagol  ָח ַמדse v Iz 44,9 (BHS) pojavi v pasivni deležniški obliki qala, ki izraža to, kar je želeno ali
poželeno (podobno vlogo ima deležniška oblika nifala).
128
Zaradi tega bodo "priče", tj. izdelovalci malikov in malikovalci sami, osramočeni: "Njihove priče ne
vidijo nič in ne vedo ničesar, zato bodo osramočeni." (Westermann 1985, 148) Motiv osramočenja v
kombinaciji z glagolsko obliko korena  חמדse pojavi tudi v Iz 1,29.
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Iz 52,13‒53,12, t. i. četrti spev o Gospodovem služabniku, ki predstavi model zavržene
in prizadete figure, ki je na koncu povzdignjena k Bogu in katere trpljenje opraviči
mnoge.129

Interpretacija Iz 53,2
Objekt poželenja v Iz 53,2 je Gospodov služabnik, ki doživlja ponižanje in trpljenje.
Četrti spev o Gospodovem služabniku (52,13–53,12) predstavi fizično podobo
služabnika s prisotnostjo številnih vidnih elementov: služabnikov obraz je bil
"nečloveško iznakažen" (52,14), "njegova postava ni bila več podobna človeški"
(52,14), bil je "mož bolečin in znanec bolezni" (53,2). Zaradi tega je bil v očeh družbe
stigmatiziran kot grešnik, ki ga je udarila Božja kazen. Izrisana podoba trpečega
služabnika spominja na Jobovo nedolžno trpljenje in vztrajanje prijateljev, da Job
doživlja vse tegobe zaradi lastne krivde oz. grehov (prim. Job 19,1-22). Samo dejstvo,
da je Job trpel, je bilo v očeh prijateljev dokaz, da Job ni bil pravičnik, temveč, čeravno
na skrivnem, grešnik. Jobovi prijatelji so izhajali iz načela povračila, s čimer so branili
absolutno Božjo pravičnost. Aksiom, da Bog blagoslavlja samo pravične, jih je vodil do
jasnega sklepa: Jobove nesreče je mogoče razložiti samo z domnevo, da je bil krivičen
(Krašovec 1999, 691–702). Po podobni metodi razmišljanja so se ravnali tudi sodobniki
Gospodovega služabnika, ki so ga imeli za udarjenega od Boga. Sodobniki so se ga
izogibali ("Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi" (53,3)) ne samo zaradi studa in
odpora, ki ga je v njih povzročala služabnikova podoba, temveč tudi zaradi strahu.
Nevarno je bilo namreč celo samo gledati tistega, ki ga je zadelo Božje prekletstvo
(MacKenzie 1986, 132–133). Zato si njegovi sodobniki "zakrivajo obraz" (53,3), ga
zaničujejo in zapustijo.
Eksplicitna omemba pogleda oz. vidno zaznavnih elementov v nekaterih primerih
predstavlja dodatno krepitev želje kot izkušnjo zunanje stvarnosti (prim. Joz 7,21).
Močno povezavo med pogledom in poželenjem potrjuje tudi Iz 53,2 s prisotnostjo
številnih vidnih oz. čutno zaznavnih elementov v kontekstu. S to pomembno razliko, da
v obratnem smislu. Neestetska podoba služabnika (fizična – iznakaženo telo; družbena –
129

"Glavna misel je osredotočena na nasprotje med služabnikovim ponižanjem in njegovim povišanjem.
Jahve predstavlja služabnika vsem narodom sveta in predvideva natančni trenutek, ob katerem se bodo ti
zavedeli resničnega položaja moža, ki so ga prezirali." (Bertoncel 2009, 438)
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zavrženost, ponižanje) v obratni smeri ne prebuja poželenja, temveč nasprotne
učinke.130 Gospodov služabnik ni imel "ne lepote", "ne zunanjosti", ničesar, kar bi
vzbudilo dinamiko poželenja, ki ga označuje glagolska oblika korena חמד.
Iznakaženost, nečloveška podoba trpečega služabnika pri sodobnikih povzroči gnus,
strah ter posledično družbeno zavrženost in izločitev: "Bil je zaničevan in zapuščen od
ljudi." (53,3)
Če velja, da je Ahán poželel stvari, da bi si jih polastil (prim. Joz 7,21), da si je Izrael
poželel malike, da bi jih častil – kako interpretirati poželenje po Gospodovem
služabniku? Poželenje po tuji lastnini implicitno nakazuje dejanje odtujitve, poželenje
po drugih bogovih implicitno vsebuje malikovanje. Kaj naznanja poželenje po
Gospodovem služabniku? Skladno z osnovno paradigmo spevov o Gospodovem
služabniku, ki predstavljajo Gospodovega služabnika kot model zavržene in zaničevane
(mesijanske) figure od ljudi in povzdignjene od Boga, bi bilo glagol poželeti najbolj
naravno razumeti kot izbiro, sprejetje, sledenje s strani skupnosti. Ničesar ni bilo na
Gospodovem služabniku, da bi ga izbrali, sprejeli medse (prim. leksikon BDB: choose
him, be drawn toward him), mu sledili (prim. New English Translation (NET Bible):
want to follow him). Isto meni dr. Brian Webster, avtor prevodne rešitve v NET Bible:
"V Iz 53,2 si moramo zastaviti dodatno vprašanje o vrsti poželenja, ki se nanaša na
Gospodovega služabnika. Če razumemo Gospodovega služabnika kot odrešenika (oz.
mesijanski lik), bomo željo (po njem) definirali kot željo po sledenju."131

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Iz 53,2
Objekt glagolske oblike korena  חמדv Iz 53,2 je Gospodov služabnik, subjekt je celotna
Izraelova skupnost. Fizična podoba Gospodovega služabnika – "nečloveško iznakažen"
obraz (52,14), postava, ki ni "bila več podobna človeški" (52,14) ipd. – ne vzbudi
dinamike poželenja. Na podlagi sobesedila in osnovne paradigme speva o Gospodovem
služabniku, ki predstavlja Gospodovega služabnika kot model zavržene in zaničevane
(mesijanske) figure od ljudi, je glagol  חמדnajbolj naravno razumeti kot izbiro (prim.
Iz 1,29), sprejetje oz. sledenje Gospodovemu služabniku.
130

"The negative lōʾ in each colon instead of ʾên (usual in a noun clause) conveys some emphasis,
suggesting that the servant was the very reverse of attractive." (Goldingay in Payne 2006, 300)
131
Besedilo je kopirano iz osebne elektronske korespondence z 22. 3. 2014.
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Glagolska oblika korena  חמדv Iz 53,2 – v razmerju do korena  – אוהoznačuje željo, ki
ni izraz nagonskih potreb, ampak je rezultat zavestnega miselnega procesa. Sodobniki
se Gospodovega služabnika niso izogibali samo zaradi studa in naravnega odpora, ki ga
je v njih povzročala služabnikova podoba, temveč zaradi "teološkega strahu". Sodobniki
si "zakrivajo obraz" (53,3) in služabnika zaničujejo, ker je njegova nesreča nedvomen
dokaz krivde – vse z razlogom, da bi se sami ubranili negativnih posledic krivde.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Izaijevi knjigi (Iz 1,29; 44,9; 53,2)
Glagolska oblika korena  חמדse v Izaijevi knjigi pojavi na treh mestih (Iz 1,29; 44,9;
53,2). V Iz 1,29 se obrača k terebintam in vrtovom (objektom malikovalskega
poželenja), ki predstavljajo simbol malikovanja. Paralelizem med  חמדin ב ַחר,
ָ med
želeti in izbrati, pri čemer izbira označuje dejanja malikovanja, narekuje, da moramo v
smislu malikovanja razumeti tudi glagol ח ַמד.
ָ Izaija z glagolsko obliko korena ָח ַמד
označuje malikovanje.
Drugič se glagolska oblika korena pojavi v Iz 44,9 kot samostalnik (poosebljeni
subjekt), ki označuje malike, in sicer v podobnem kontekstu kot Iz 1,29, kjer se
poželenje obrača k malikom. Glagolska oblika korena se zadnjič pojavi v četrtem spevu
o Gospodovem služabniku, kjer ga je na podlagi sobesedila najbolj naravno razumeti
kot izbiro (prim. Iz 1,29), sprejetje, sledenje Gospodovemu služabniku.
Ker vsak od treh navedenih mest, kjer se pojavi glagolska oblika korena חמד, pripada
"drugemu" avtorju (prvi Izaija, drugi Izaija, spevi o Gospodovem služabniku) in
drugačnim zgodovinskim okoliščinam, je težko govoriti o sistematični rabi korena חמד.
Kljub temu lahko izpostavimo naslednje skupne oz. prevladujoče značilnosti. Opazimo
lahko, da je koren na vseh mestih, z izjemo besedila o Gospodovem služabniku,
usmerjen na materialne objekte (1,29; 44,9). Še več, glagolska oblika korena  חמדv
Iz 44,9 je razumljena kot materialni objekt sam (glagolska oblika korena nastopa kot
osebek v povedi). Nadalje v razmerju do glagolske oblike korena  אוהopazimo, da koren
 חמדv nobenem primeru ne označuje niti primarnih telesnih niti ontoloških človeških
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potreb. V vseh primerih je stanje prikazano kot nasprotno hrepenenju po Bogu, kot
popredmeteno čaščenje (malikovanje terebint, izdelovanje malikov, zavrnitev
mesijanskega lika). Z izjemo mesta 44,9 velja, da koren v Izaijevi knjigi ne označuje
nagonskih odzivov na čutne dražljaje ali pomanjkanje, temveč zavesten miselni proces.

4.2.2 Zgodovinske knjige

4.2.2.1 Joz 7,21
"Ahán je Józuetu odgovoril in rekel: 'Res je, grešil sem zoper GOSPODA,
Izraelovega Boga; tako in tako sem storil: med plenom sem videl (
) lep
plašč iz Šinárja, dvesto šeklov srebra in zlat jeziček, petdeset šeklov težak.
Zahlepel ()ו ֶא ְח ְמ ִ֖דם
ֵֽ ָ sem po vsem in vzel ()ו ֶא ָק ָ֑חם.'"
ֵֽ ָ
Koren  חמדse v Joz 7,21 (BHS) pojavi v imperfektu qala v tretji osebi množine
moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Jozuetovo knjigo skupaj s Sodniki, Prvo in Drugo Samuelovo knjigo ter Prvo in Drugo
knjigo kraljev uvrščamo med zgodovinske knjige. Literarna kritika 20. stol. jih na
osnovi notranje povezanosti s Peto Mojzesovo knjigo opredeljuje kot devteronomistično
zgodovino. Jozuetova knjiga z vsebinskega vidika predstavlja dopolnitev dogodkov, ki
so opisani v Peteroknjižju (SSP 2005, 271). Dežela, ki je bila v Peteroknjižju le predmet
obljube, je bila pod Jozuetovim vodstvom osvojena in razdeljena med dvanajst plemen
(272). Gre za teološko kroniko osvajanja Palestine in prihoda Izraelcev v obljubljeno
deželo, čeravno je osvajanje obljubljene dežele za svetega pisca predvsem verski
dogodek.132

132

Francoski biblicist R. de Vaux, je zapisal: "Za svetega pisca zavzetje Kánaana ni sveten, marveč
teološki dogodek." (SSP 2005, 272) Knjiga najprej poveličuje Božje delovanje za Izrael. Besedilo – npr.
poročili o prehodu čez Jordan in o zavzetju Jerihe imata liturgičen značaj – moramo zato razumeti najprej
v teološki razsežnosti, nikakor pa ne smemo izključiti njegove zgodovinske vrednosti.
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Interpretacija Joz 7,21
Subjekt glagola poželeti (7,21) je Ahán, sin Karmíja (7,1), oz. zaradi kolektivnega
dojemanja krivde celotno ljudstvo, proti kateremu se je zaradi krivde posameznika,
Ahánove polastitve zakletih predmetov, vnela Božja jeza:
"Izraelovi sinovi pa so prekršili zapoved glede zakletve. Ahán, sin Karmíja, ki je
bil sin Zabdíja, ta pa sin Zeraha iz Judovega rodu, si je vzel od predmetov
zakletve. In vnela se je GOSPODOVA jeza proti Izraelovim sinovom." (7,1)
Narativni pripovedovalec govori o pregrehi ljudstva v tretji osebi množine (7,1a.c).
Tretjo osebo množine uporablja tudi Bog, ko obtožuje Izraela pregrehe (7,11-12). V
resnici je Božjo zapoved v 6,18133 prekršila ena sama oseba – Ahán – krivda pa je padla
na celotno ljudstvo (Miller in Tucker 1974, 61) zaradi neposredne zveze med
odgovornostjo – osebno (Joz 7,15) ali kolektivno (7,11-12) – in povračilom.
Jože Krašovec pojasni medsebojno povezavo:
"V predmonarhični dobi si je Izrael pridobil čut za klansko miselnost skupnosti,
ki je značilen za nomadski način življenja. Klan temelji na tesni duhovni in
duševni povezanosti posameznika in skupnosti. /.../ Ugotovljeno je, da spremlja
solidarnostni čut v klanu ali družini ideja o odgovornosti skupnosti (kolektivna
odgovornost), o korporativni krivdi in o kolektivnem Božjem povračilu."
(1999, 156)
"Upravičeno lahko trdimo, da zgodba o Ahánu kaže napetost med krivdo
posameznika in skupno odgovornostjo do Jahveja, predvsem zato, ker je Božje
razodetje Izraelovega greha v Joz 7,11-13 izraženo v množini." (257)
Zaradi tega je objekt poželenja neposredno Ahán, posredno pa celotno ljudstvo. To
dejstvo nakazuje, da moramo prekršek polastitve zakletih predmetov postaviti v širši
okvir zaveznega odnosa z Bogom (prim. Krašovec 1999, 256) in vojaški poraz zoper
vojsko Aja razumeti kot kazen za prekršitev zaveze (prim. 7,11) (gl. Woudstra 1985,
119):134
"V kontekstu devteronomistične zgodovinske razlage je bil takšen polom [poraz
pri Aju, op. a.] razumljen kot kazen Božja. Toda za kakšen postopek? Pisec
meni, da ni krivo niti samozavestno človekovo načrtovanje, ki je v nasprotju z
133

"Varujte se vsega, kar je predmet zakletve, da ne boste zavrženi; če se polastite česa zakletega, boste
spravili nad Izraelovo šotorišče prekletstvo in mu nakopali nesrečo." (Joz 6,18)
134
"The purpose of this chapter, to be read in close conjunction with ch. 8, is easy to recognize. The Lord,
who gives the promised land to his people, and who has just furnished a striking instance of this in the
capture of Jericho, demands of his people loyalty to the covenant he has made with them. When the
covenant is violated (see v. 11), Israel receives a setback before Ai, God’s wrath blazes, and his pardon
must be gained. Only then will Israel again be assured of victory (8:1)." (Woudstra 1985, 119)
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bistvom Božjega namena, niti Jozuetovo pomanjkanje trezne vojaške presoje,
temveč povezuje dogodek z neupoštevanjem zakletve /.../. Zdi se, da je pisec
uporabil staro, resnično zgodbo o Ahánovi kršitvi zapovedi glede zakletve in
kazni, da bi pokazal, kako je Jozuetova vojska uspešno zavzela Aj šele, ko so
popravili prekršeni ukaz (Joz 8,1-29)." (Krašovec 1999, 255)
Celotna pripoved o Ahánovem grehu je teocentrična, osredotočena na Boga. Greh je
storjen proti Bogu in je dojet kot prekršitev sklenjene zaveze (Woudstra 1985,
128‒129). Poslušnost Božjim zapovedim zagotavlja uspeh, neposlušnost – celo ene
same osebe – vodi v neuspeh (prim. 5 Mz 7,9-10) (Miller in Tucker 1974, 61).
Objekte poželenja prestavljajo predmeti zakletve: "[L]ep plašč iz Šinárja, dvesto šeklov
srebra in zlat jeziček, petdeset šeklov težak." Plašč iz Šinárja označuje dragocen
babilonski plašč, ki je izviral iz šinárske dežele (prim. 1 Mz 11,2; 14,1; Iz 11,11;
Zah 5,11). Babilonski plašči so bili znani po svoji izredni lepoti in umetniški izdelavi,
zaradi česar so veljali za zelo dragocen predmet, primerljiv z zlatom (Spence in Excell
1983, 125; Soggin 1982, 104). Šekel je predstavljal utežno enoto, ki je tehtala približno
11,5 grama. Besedilo torej govori o približno 2300 gramih (2,3 kilograma) srebra in
575 gramih (0,578 kilograma) zlata in dragocenem plašču babilonskega izvora.
Glagolska oblika korena  חמדv Joz 7,21 izraža značilen dinamizem pohlepa: videnje
predmetov, ki imajo posebno vrednost, vodijo Ahána v poželenje, sproženo od zunaj
(Strola 2000, 309). Začetek dinamike poželenja predstavlja vizualni vtis in predvsem
vrednost želenih predmetov (Wallis 1983a, 454). Omemba pogleda oz. vidno zaznavnih
elementov v kombinaciji z dragocenimi privlačnimi predmeti označuje dodatno krepitev
želje kot izkušnjo zunanje stvarnosti. Shupak (1993, 114) npr. meni, da je bistvo glagola
( )חמדprav v pogledu (fizičnem zaznavanju), ki ima to moč, da stimulira željo do
dejanja (glagol še vedno označuje poželenje, ki je stimulans dejanja, ne dejanje samo):
"/.../ bistvo termina ḥmd je v pogledu, ki spodbudi željo in potrebo po prilastitvi
videnega objekta in tako vodi k dejanjem."
Herrmann na podlagi dejstva, da glagolu poželeti ()ח ַמד
ָ sledi glagol prilastiti si ()ל ַקח,
ָ
sklepa, da hebrejski glagol  ָח ַמדkaže na čustvo, ki z določeno nujnostjo vodi do dejanja
(Stamm 1967, 102). To pomeni, da lahko glagolu iz konteksta (predvsem ima s tem v
mislih glagol prilastitve) pripišemo nujnost, ki Ahána privede do dejanja prilastitve:
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"Zdi se, da je opis ukradenega blaga zasnovan kot nauk o močni privlačnosti
dragocenih predmetov in nevarnosti poželenja (kot v deseti Božji zapovedi v
2 Mz 20,17), tj. strastnega poželenja, ki lahko preplavi misli." (McConville in
Williams 2010, 40)135
V Joz 7,21 glagol poželeti ne označuje dejanja, ampak strastno poželenje, poželenje z
naklepom, na kar jasno kaže naslednji kontekst (gl. tudi 5 Mz 7,25; Mih 2,2), tj. dejanje
prilastitve. Vsebinsko zelo primeren, sicer danes že starinski prevod glagola  ָח ַמדje
predlagal A. Chraska: "[V]idel sem med plenom dragocen babilonski plašč in dvesto
seklov srebra in šibiko zlata, petdeset seklov težko, in sem se tega polakomnil ter sem
vzel /.../."136 Glagol polakomniti označuje namero, ki sledi strastni želji prisvajati si
dobrine (prim. SSKJ).137
Če prekršek polastitve zakletih predmetov postavimo v širši okvir zaveznega odnosa z
Bogom, vidimo, da moramo glagol ( ָח ַמדpoželenje z namero, polakomnjenje) razumeti
ne samo kot pravni prekršek, temveč indirektno kot napad na zavezni odnos in Boga.
Prekršek prilastitve, tj. prekršek polakomnjenja (dejanje je samo posledica) torej ne
kaže na svetost predmetov per se, temveč na svetost odnosa med Izraelom in Bogom:
"Joz 7,1 je edini odlomek, v katerem se zakletev nanaša na stvar in ne na osebo. Torej je
očitno, da pomeni zakletev božje-človeški odnos, zato se nanaša na sklenjeno zavezo."
(Krašovec 1999, 256)

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Joz 7,21
Subjekt glagola poželeti je Ahán, sin Karmíja (7,1). Objekt poželenja so predmeti
zakletve (6,18), torej "lep plašč iz Šinárja, dvesto šeklov srebra in zlat jeziček, petdeset
šeklov težak" (7,21). Dinamiko poželenja sprožijo zunanje čutne zaznave, tj. privlačnost
in vrednost naštetih objektov. Glagolu poželeti ()ח ַמד
ָ sledi glagol prilastiti si ()ל ַקח,
ָ pri
čemer glagol poželeti ni sinonim glagola prilastitve ‒ gre za časovno in pomensko
135

Gl. tudi preved Joz 7,21 v Bible In Basic English: "When I saw among their goods a fair robe of
Babylon and two hundred shekels of silver, and a mass of gold, fifty shekels in weight, I was overcome by
desire and took them; and they are put away in the earth in my tent, and the silver is under it."
136
To prevodno rešitev (polakomnil) prevzame tudi dr. Matija Slavič v svojem prevodu Pet Mojzesovih
knjig in Jozuetova knjiga (1939).
137
Bernard S. Jackson (1971, 199) definira glagol v Joz 7,21 med videti (pojavitev želje) in vzeti
(polastitev): "Thus, we should be correct in assuming that the verb  ָח ַמדhere means something less than
'take.' Further, in accordance with this same presumption against parallelism, we are justified in assuming
that the verb means something more than 'to see' (v. 21)."
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zaporedni, ne vzporedni dejanji. Glagol  ָח ַמדtorej ne označuje dejanja, temveč
polakomnjenje, poželenje z naklepom, na kar kaže neposredno dejanje prilastitve, ki
sledi. Glagolska oblika korena  חמדv Joz 7,21 obsega motiv (pohlep) in namero138
(polakomnjenje), ne pa dejanja. Prilastitev je v samem glagolu poželeti vsebovana in
nakazana, ni pa določno izražena.
Glagolska oblika korena  חמדv Joz 7,21 označuje poželenje, ki se obrača k materialnim
objektom z namero prilastitve. Dejstvo, da poželenju sledi dejanje prilastitve, kaže na
močno vzročno-posledično zvezanost namena in dejanja oz. namerno-posledično
razmerje med enim in drugim. Kratek časovni razpon med poželenjem in prilastitvijo
bolj kot na premišljen in načrtovan miselni proces pohlepa kaže na Ahánov impulzivni
odziv. Vendar tudi v Ahánovem primeru ne moremo govoriti o nerazumnem
(nagonskem) ravnanju, saj se je Ahán dobro zavedal "tveganja", tj. dejstva, da so
predmeti, ki se jih je polastil, zakleti (Joz 6,18).

4.2.3 Modrostne in pesniške knjige

4.2.3.1 Job 20,20
"Ker ne ve, kdaj je njegovemu trebuhu zadosti,
se ne reši svoje poželjivosti (מּודֹו
֗ )ב ֲח."
ַַּ֜
Koren  חמדse v Job 20,20 (BHS) pojavi v pasivni deležniški obliki qala v tretji osebi
ednine moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Knjiga prikazuje Joba,139 poštenega in pravičnega, bogatega in uspešnega človeka, ki
zapovrstjo izgubi vse imetje, otroke in zdravje. Job na eni strani in prijatelji na drugi v
138

V pravnem smislu je naklep duševni proces, pri katerem se storilec zaveda dejanja, ki ga opravlja, in
hoče njegove prepovedane posledice.
139
Jobova knjiga spada med starozavezne modrostne knjige. Domneva se, da je bila knjiga v sedanji
obliki napisana po vrnitvi Izraelcev iz babilonskega izgnanstva, vsebuje pa tudi starejša izročila, saj izraža
življenjsko okolje, v kakršnem so živeli svetopisemski očaki.
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treh krogih pogovorov z nasprotnimi stališči razrešujejo vprašanje trpljenja. Jobovi
prijatelji izhajajo iz načela povračila. Vsi trije se obrnejo proti njemu in branijo Božjo
pravičnost ‒ v njihovih očeh Jobova nesreča dokazuje, da je grešnik. Aksiom, da Bog
blagoslavlja samo pravične, jih vodi do jasnega sklepa: Jobove nesreče je mogoče
razložiti samo z domnevo, da je krivičen. Zanje je njegova nesreča nedvomen dokaz
krivde. Na drugi strani tudi Jobovo stališče, predvsem njegove tožbe, izhaja iz zahteve,
da mora Bog pravičnega obvarovati pred nesrečami in trpljenjem. Job ima torej isto
izhodišče kot prijatelji, le njegova smer interpretacije gre v nasprotno smer. Vsi se
znajdejo v slepi ulici: prijatelji morajo obtožiti Joba krivičnosti, da lahko branijo Božjo
pravičnost; Job mora obtožiti Boga krivičnosti, da lahko brani svojo pravičnost (SSP
2005, 927‒929; Krašovec 1999, 696‒702; Večko 2009, 45‒48).

Interpretacija Job 20,20
Cofár Naámčan v drugem govoru (Job 20) Joba prepričuje, da je vzrok preizkušnje
njegova krivičnost, namen preizkušnje pa poravnava krivice po povračilnem pravu (SSP
2005, 927). V govoru, ki obsega celotno dvajseto poglavje, Cofár slika usodo krivičnika
(v tretji osebi ednine) z domnevo, da je za Jobovo usodo kriva njegova krivičnost:
"Sreča krivičnikov je kratka, brezbožneževo veselje traja le trenutek." (20,5)140
Toda v čem je krivičnikova krivičnost? Cofár v predhodni vrstici (20,19) omeni greh
zatiranja revežev, jemanja njihovih hiš:141
"Kajti zatiral ()ר ַצץ
ִ֭ ִ in zapuščal je reveže ()ד ִ ָ֑לים,
ַ 142
140

V Job 20,5 je izražena glavna tema Cofárjevega drugega govora.
"To a certain extent, these are stereotypical images of evil. Treatment of the poor is a measure of
righteousness and wickedness in the book of Job (22,5-9; 29,12-17; 31,13-23), as in Proverbs (14,31;
19,17; 22,23; 29,7), and in prophetic tradition (Isa 10,1-4; 58,6-10; Jer 22,13-17; Amos 5,11-12; 8,4-8)."
(Doran idr. 1996, 485)
142
Na podlagi modrostnih in nekaterih preroških besedil (Prg 14,31; 20,19; 22,16; 22,22; 28,3; 28,8; 28;
Am 2,7; 4,1; 5,11; 8,6 itd.) lahko vidimo, da termin  ָדלoznačuje revnega kmeta, ki je bil zatiran in
(gospodarsko) izkoriščan marginalen element izraelske družbe. Zaradi agrarnega značaja besedil, kjer se
termin pojavlja, prevladuje mnenje, da je bil njegov življenjski prostor agrarno okolje. V nekaterih
primerih je ozadje zatiranja in izkoriščanja jasno: nezakonito obdavčenje ‒ davek na žito (Am 5,11),
odiranje (Prg 22,22), podražitve (Prg 28,8), odvzem premoženja (Job 20,10.19), še več besedil pa o
izkoriščanju in zatiranju oz. nasilju govori na splošno, brez natančnega opisa (Am 2,7; 4,1; Iz 25,4,
Job 20,19; 34,28; Prg 14,31; 22,16; 28,3; 28,15). Na družbeni lestvici je bil situirani višje kakor revež
א ְביֹון,
ֶ a nižje kot revež רּוׁש. Am 8,6 navaja, da so reveže ( ָ)דלkupovali za denar oz. srebro, medtem ko
141

ubožce ()א ְביֹון
ֶ za par sandal (Am 2,7; 8,6) –  ֶא ְביֹוןoznačuje absolutno revščino (prim. Job 31,19). Prg 28,3
reveža  ָדלpredstavlja kot podložnika reveža רּוׁש.
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vzel ( ַּ֜ ָ)ג ַ֗זלsi je hišo, ki je ni sezidal."
Omemba plenjenja hiš ( ַּ֜ ָ)ג ַ֗זלv Job 20,19 v kombinaciji z glagolom poželeti ()ח ַמד
ָ v
20,20 nas usmeri v preroško kritiko v Mih 2,2, kjer so subjekti glagola poželeti
grabežljivi mogočniki, ki so svojo oblast zlorabljali za zatiranje in prisvajanje ()עַָ ַׁשקַ ָ;גזַ ל
tuje lastnine. Mihej podobno kakor Cofár ne poroča, s kakšnimi metodami so si
mogočniki prisvajali posestva, uporaba glagola  ָגזַ לv obeh primerih (Job 20,19, Mih 2,2)
namiguje na uporabo sile oz. nasilja: "Lakomnosti žlahta je tatvina, rop in morija."143
Glagol poželeti v Mih 2,2 označuje poželenje z naklepom, polakomnjenje, ki mu sledi
dejanje prilastitve ( ; ל

).

O podobni vrsti poželenja je govora tudi v Job 20,20. Subjekti poželenja niso "navadni"
zmikavti, tatovi, temveč arogantni mogočniki z glavo v oblakih (prim. 20,6). Njihov
nenasitni in nenadzorovani pohlep (20,20a) (prim. Habel 1979, 109; Whybray 2008,
106; Doran idr. 1996, 485) Cofár (Job 20,20a) opiše zelo slikovito in nazorno: "Ker ne
ve ()לא־יָ ַ ֣דע, kdaj je njegovemu trebuhu zadosti." Pohlep ponazori s poželenjem trebuha,
ki nima nikoli zadosti, s trebuhom, katerega požrešnosti nič ne uide (20,21). Glagol
poželeti ()ח ַמד
ָ primerja z nenasitnim in požrešnim trebuhom, s čimer kaže na strasten,
nenadzorovan pohlep.
Poželenje oz. metafora, ki ga slika, ima v govoru izrazito negativen pomen z vlogo klica
k spreobrnjenju, k pravičnosti (Strola 2000, 310). V nasprotnem primeru krivičnika
doleti Božji srd (prim. Job 20,28) zaradi storjene krivice in izkoriščanja revnih ‒
ravnanje in odnos do nemočnih je v Jobovi knjigi kazalnik posameznikove integritete in
pravičnosti pred Bogom (Habel 1985, 318).
V SSP je glagolska oblika korena  חמדv pasivni deležniški obliki qala prevedena kot
samostalnik "se ne reši svoje poželjivosti" (v alternativni prevodni rešitvi "ne ohrani

143

A. M. Slomšek v Ant. Mart. Slomšeka zbrani spisi (1899) (šesta knjiga; zbral in uredil Mihael
Lendovšek) v pridigi z naslovom O poželenju očij (str. 62). Dostopno na spletu: http://www.dlib.si/results
/?query=%27keywords%3dslom%C5%A1ek+lendov%C5%A1ek%27&pageSize=25 (pridobljeno 23. 7.
2014). Daljše besedilo se glasi: "Lakomnosti žlahta je tatvina, rop in morija. Poželenje očij tate in morilce
stori, mesta in kraljestva izda, kakor Judež Iškarijot svojega Gospoda. 'Lakomnost je korenina vsega
hudega' (I. Tim. 6, 10). Lakomnik je sužnik svojega blaga; še le po smrti ustreže ljudem."
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nobene izmed svojih dragocenosti").144 Glagolsko obliko korena kot samostalnik
prevede tudi Septuaginta.145 A. Chraska na drugi strani prevede koren  חמדv Job 20,20
kot pridevnik (oz. pridevniški povedkovnik), in sicer kot "ne ohrani ničesar, kar mu je
drago".
Glede na neposredni kontekst sobesedila, ki govori o nenasitnem trebuhu (20,20a),
katerega požrešnosti "nič ne uide" (20,21), menim, da bi se prevod glagolske oblike
korena (kot samostalnika) lahko glasil: "nič ne bo ušlo njegovemu poželenju".146
Glagolsko obliko korena  חמדv pasivni deležniški obliki qala je namreč mogoče
prevesti tudi kot glagol, kar kot prevodno rešitev predvidi večina angleških prevodov
Svetega pisma, tudi latinska Vulgata.147

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Job 20,20
Subjekt glagola poželeti je hipotetični krivičnik v drugem Cofárjevem govoru. Edini
izrecno omenjeni objekt poželenja je hiša (20,19), širše sobesedilo pa daje slutiti, da se
poželenje obrača k materialnim dobrinam na splošno. Glagol poželeti ne označuje
dejanja, temveč polakomnjenje,148 pohlepno poželenje z namero po prilastitvi.
144

V konkordancah Even-Shoshan se koren ne obravnava kot pasivni particip qala, kakor najdemo v
slovarjih in leksikonih, ampak kot edninska oblika samostalnika ( ֲח ֻמ ֣דֹותḥămuḏôṯ).
145
Glagolska oblika korena v Job 20,20 je v LXX prevedena kot samostalnik: οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία
τοῖς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται (kopirano iz BW8). Dobeseden prevod se glasi: ni
njegove rešitve v imetju, v svoji želji se ne bo rešil (= ne bo rešen, če bo dobil, kar želi). ἐν pred željo je
lahko instrumentalen v smislu pomena: s pomočjo želje in njene izpolnitve ne pride do rešitve, z želenjem
se ne bo rešil. Želja ni želja po rešitvi, ampak želja, hrepenenje, poželenje po stvareh. Dr. Špelič meni, da
gre za upadajoči paralelizem (npr. nevihta divja okrog njega, veter se vanj zaletava), ko je drugi element
šibkejši od prvega (kar ni običajno, ker paralelizmi sicer rastejo): Stvari same ga ne bodo rešile; pa tudi
želja, s katero jih želi, ne bo prinesla rešitve.
146
Primerjaj International Standard Version: "Since his appetite won't quit; he won't let anything escape
his lust." Gl. tudi vse druge navedene prevode v nadaljevanju, ki predvidijo enak prevod (ne bo pustil
ničesar uiti), s to razliko, da ga zaključijo z glagolom (si je poželel). Nekateri prevodi, ki koren  חמדv
pasivni deležniški obliki qala v Job 20,20 prevedejo kot glagol, so: New American Standard Bible;
Holman Christian Standard Bible; NET Bible; GOD'S WORD® Translation; Jubilee Bible 2000; King
James 2000 Bible; American King James Version; Douay-Rheims Bible; Darby Bible Translation;
Webster's Bible Translation.
147
Job 20,20 v Vulgati (nec est satiatus venter eius et cum habuerit quae cupierat possidere non poterit) se
v slovenskem jeziku prebere: ni nasičen njegov trebuh; in ko bo imel/dobil, ker je želel, ne bo mogel
(tega) posedovati (prevedla dr. Aleš Maver in dr. Miran Špelič).
148
"Lakomnost je železna suknja, katera se sleči ne da in s starostjo raste. Več ko lakomnik ima, več
poželuje; njega srce je trdo ko kamen; milost božja ga ne omeči. Razbojnika na smrtni postelji poboljšaš,
lakomnika ne." "Varujte se, bratje in sestre moje, da vas lakomnost v svoje zlate in srebrne spone dejala
ne bo, vi, ki kmetijo za kmetijo, polje za poljem pokupite, dokler za ubogega prostora ni. Varujte se
lakomnosti vi stiskavci, ki otrokom in sorodstvu prihranjujete, namesto dobrega po svoji moči storiti."
A. M. Slomšek v Ant. Mart. Slomšeka zbrani spisi (1899) (šesta knjiga; zbral in uredil Mihael Lendovšek)
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Cofár ponazori poželenje s strastnim, nenadzorovanim poželenjem trebuha, ki nima
nikoli zadosti; ki ne pozna svoje meje. Zaradi tega je ločnica med poželenjem in
nasilnimi dejanji razlaščanja (prim. 20,19) skoraj zabrisana (bodisi koren razumemo kot
samostalnik ali kot glagol). To kaže na močno vzročno-posledično zvezanost poželenja
(z namero po prilastitvi) in dejanja oz. namerno-posledično razmerje med enim in
drugim. Poželenje, ki jemlje hiše in zatira revne, vodi v pogubo in uničuje celotno
skupnost (prim. Joz 7,21; Mih 2,2) (Strola 2000, 310).
Oznaka subjektov poželenja kot arogantnih mogočnikov z glavo v oblakih (prim.
Job 20,6, primerjaj tudi z Mih 2,2) kaže na zavesten in premišljen miselni proces
pohlepa (ki v razmerju do glagolske oblike  אוהkorena ni izraz nagonskih potreb – kljub
dejstvu, da pisec Jobove knjige ponazori pohlep s podobami s področja prehranjevanja).

4.2.3.2 Ps 19,11
"Bolj so zaželene ()הנֶ ֱח ָמ ִ ֗דים
ֵֽ ַ kakor zlato,
bolj kakor obilje čistega zlata;
bolj kakor med so sladke,
kakor med iz satovja."
Koren  חמדse v Ps 19,11 (BHS) pojavi v participu nifala, tj. v deležniški obliki nifala, v
množini moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Psalter je zbirka sto petdesetih pesnitev, ki najverjetneje izvirajo iz različnih življenjskih
situacij in so izraz osebne vere molivca, kasneje pa so jih vključili v bogoslužje. Psalmi
so vez med osebno vero in obredno molitvijo: po eni strani izžarevajo najgloblja
(religiozna) čustva človeka, po drugi so bili včlenjeni v bogoslužje. Psalmi so zato
nekakšno ogledalo starozavezne vere. Vlogo psalmov bi lahko strnjeno povzeli z
besedami P. Auvrayja (1979, 395):
"Zdi se, da je Knjiga psalmov, kakršna se nam je ohranila s svojimi naslovi in
napotki za petje in liturgijo, nekako bolj ali manj uradna zbirka liturgičnih
pesmi, ki so jih v Jeruzalemu uporabljali v obdobju drugega templja."
v pridigi z naslovom O poželenju očij (str. 62). Na voljo na spletu: http://www.dlib.si/results/?query=%27
keywords%3dslom%C5%A1ek+lendov%C5%A1ek%27&pageSize=25 (pridobljeno 23. 7. 2014).
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Psalmi se razlikujejo glede na vsebino in literarno zvrst, na kratko jih bomo predstavili
v nadaljevanju. Razporejanje psalmov v skupine upošteva le splošne skupne poteze.
SSP v uvodnem poglavju razdeli psalme po literarni vrsti v tri velike družine:
1) hvalnice, 2) psalme prošnje, zaupanja in zahvale ter 3) poučne psalme.149

Interpretacija Ps 19,11
Ps 19 spada v literarno vrsto hvalnic, natančneje med hvalnice Bogu stvarniku in
rešitelju, ki sestavljajo sklenjeno skupino (8; 19; 33; 100; 103; 104; 111; 113; 114; 117;
135; 136; 145–150). Ps 19 opeva Božje veličastvo v naravi in postavi (SSP 2005, 769):
"Večina komentatorjev zagovarja mnenje, da je himnični 19. psalm sestavljen iz
dveh bistveno različnih delov. Prvi del (v. 1-7) je pesem stvarjenja, drugi (v.
8-15) pa hvalnica postavi. /.../ Vendar je redaktor, ki je obe pesmi združil v en
sam psalm, po pravici menil, da sta obe vsebini v jedru enotni, ker slavita
stvarjenje in razodetje, območji, v katerih verni Izraelec živi kot v enoti, ki
obdaja človeško življenje." (Gross in Reinelt 1989, 72)
Psalmist, ki je spojil oba dela psalma, prehaja v drugem delu iz izpovedi o soncu v
hvalo postavi. Če je v stvarstvu vse podvrženo kroženju dogajanja, velja za človeka
drugo, višje vodilo: Božja postava. Kar je za naravo sonce, je za človeka postava (Gross
in Reinelt 1989, 75).
Za postavo pa v resnici stoji Bog, ki ji daje veljavnost in avtoriteto:
"Lastnosti, ki jih 19. psalm pripisuje postavi, veljajo po pravici in prvotno za
Boga, ki stoji za postavo in čigar moč in oblast ji podeljujeta šele pravi pomen,
pravo veljavnost in vrednost." (76)150
V postavi je utelešena volja Boga, meni psalmist, ki postavo ceni kot vir polnega
življenja. Postava "poživlja dušo", "nevednega dela modrega" (19,7), razveseljuje srce
in razsvetljuje oči (19,8). Postava je smerokaz za dolgo življenje (prim. Ps 1). Še več,

149

Henri Cazelles razporedi psalme v naslednje skupine: hvalnice, prošnje psalme, zahvalne psalme,
kraljevske psalme, mesijanske psalme, sionske pesmi, poučne in modrostne psalme ter druge skupine
psalmov (1979, 405‒418).
150
Podobno meni tudi A. Weiser (1986, 202), ki v svojem delu The Psalms (Die Psalmen) zapiše: "The
characteristic peculiarities attributed to the law are true also of the God who is behind the law and from
whose authority the law derives its value in the first instance. Thus in praising the law the psalm praises
the God who is revealed in that law."
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postava je pravičnost (19,10), tj. temeljna razsežnost, v kateri svetopisemski človek
prepoznava Boga.
Ni torej nenavadno, da psalmist ceni postavo nad vse zemeljske dobrine in užitke.
Postava ima v njegovih očeh ultimativno, superiorno vrednost (Weiser 1986, 202).151
Zaradi tega so zapovedi postave označene kot bolj "zaželene kakor zlato", "bolj kakor
obilje čistega zlata". Vrednost postave je nad zlatom, najdragocenejšo zemeljsko
dobrino. Božje zapovedi so sladke bolj kakor med, bolj "kakor med iz satovja" (Strola
2000, 314).152
Objekt poželenja, Božja postava, katere vrednost je večja od katere koli druge, je
opisana z uporabo primerjave z najdragocenejšimi in najboljšimi zemeljskimi
dobrinami, ki človeka privlačijo po čutnih zaznavah. Tempelj in postava predstavljata
za Izrael – subjekt poželenja – temeljno sredstvo za srečanje z Bogom: hrepenenje po
njiju je zato enakovredno hrepenenju po Bogu. Z uporabo glagolske oblike korena חמד
psalmist v Ps 19,11 želi podčrtati vrednost postave, ki presega vse drugo. V tem primeru
je želja bolj kakor notranji vzgib oz. ontološka potreba predstavljana kot privlačnost, ki
jo vzbuja neizmerna vrednost postave, Boga, ki nima primere (Strola 2000, 315).
To končno potrjuje tudi deležniška oblika v nifalu, ki kaže na vrednost tega, kar opisuje.
Glagol poželeti v deležniški obliki nifala opredeljuje objekt, h kateremu se obrača želja,
kot zaželeno, posebej privlačno dobrino z močnim poudarkom na zunanji podobi (prim.
1 Mz 2,9). V primeru Ps 19,11 je estetski vidik potisnjen v ozadje, saj particip nifala
opredeljuje dobrino sui generis – postavo, katere vrednost je nad vsemi zemeljskimi
dobrinami – ki zagotavlja najvišje dobro, Božje življenje (Strola 2000, 309).
Kljub temu, da glagolska oblika korena  חמדne spada v tipično religiozno besedišče – v
hebrejski Bibliji ne najdemo mesta, kjer bi  חמדizražal neposredno željo človeka po

151

Abraham Joshua Heschel (1983, 167) opredeli odnos med vernikom, postavo in Bogom na naslednji
način: "Če velja, da lahko religije opredelimo kot odnos med človekom in Bogom, moramo judovstvo
opredeliti kot odnos med človekom s Toro in Bogom. Jud pred Božjim obličjem ni nikoli sam; Tora je
vedno z njim. Jud brez Tore je nepopoln."
152
Primerjave med postavo in zemeljskimi dobrinami najdemo v več psalmih in v drugih modrostnih
besedilih. Prim: "Postava tvojih ust je zame boljša / kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov" (Ps 119,72);
"Kako sladki so mojemu nebu tvoji izreki, / bolj kakor med mojim ustom" (Ps 119,103); "Zato ljubim
tvoje zapovedi / bolj kakor zlato, bolj kakor čisto zlato" (Ps 119,127). Gl. tudi Prg 3,14-15; 8,10-11;
Job 28,15-19.

82

Bogu – je z njim opisano hrepenenje po postavi (oz. po Bogu). S tem lahko na način, ki
spoštuje globalne semantične koordinate besednega korena, pomenski obseg uporabe
glagolske oblike korena ( חמדin njegovih izpeljav) razširimo na religiozno področje
(religiozne želje) (314).

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Ps 19,11
Objekt glagola poželeti je Božja postava, ki je opisana z uporabo primerjave z
najdragocenejšimi in najboljšimi zemeljskimi dobrinami. Z uporabo deležniške oblike
korena  חמדv nifalu psalmist želi podčrtati vrednost postave, ki je nad vsemi
(materialnimi) vrednostmi. To po eni strani pomeni, da se pomenski obseg uporabe
glagolske oblike korena  חמדrazširi tudi na religiozno področje – postava predstavlja za
Izrael temeljno sredstvo za srečanje z Bogom – po drugi strani pa to ne pomeni, da je
hrepenenje, ki ga označuje glagolska oblika korena חמד, enakovredno hrepenenju po
Bogu. Z glagolsko obliko korena  חמדje v Ps 19,11 podčrtana neizmerna vrednost
objekta. V prvi vrsti ne gre za označitev bivanjske ontološke potrebe "kot notranje
potrebe 'nepeša'" (ital. una spinta interiore della nepeš) – to željo označuje glagolska
oblika korena  – אוהtemveč za podčrtanje neizmerne vrednosti postave – s primerjavo z
zlatom (Strola 2000, 315). Primerjava z zlatom ni naključna, saj je za glagolsko obliko
korena  חמדznačilno, da je orientirana na vredne materialne objekte.

4.2.3.3 Ps 39,12
"S kaznijo za krivdo moža strahuješ,
razjedaš kakor molj njegovo dragocenost (מּודֹו
ָ֑ )ח:
ֲ
le dih je vsak človek."
Koren  חמדse v Ps 39,12 (BHS) pojavi v pasivni deležniški obliki qala v tretji osebi
ednine moškega spola.
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Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Ps 19,11.

Interpretacija Ps 39,12
Ps 39 sodi v zvrst psalmov prošnje, zaupanja in zahvale. Tem psalmom je skupno
doživljanje stiske, zato to skupino psalmov imenujemo tudi žalostinke:
"Psalm sodi med osebne žalostinke. Odpira nam pogled v čisto oseben boj z
Bogom in za Boga. Pesem lahko primerjamo s 73. psalmom ali Jobovo knjigo,
čeprav pesnik v svojih mislih ubira lastna pota." (Gross in Reinelt 1989, 146)
Molivec gleda na svoje trpljenje kot na kazen za grehe. Božjo jezo hoče pomiriti s tem,
da priznava svojo krivdo (SSP 2005, 770). Hkrati kliče na pomoč in pri tem izraža
zaupanje, ki prehiteva ali spremlja krizo (SSP 2005, 769):
"Med Bogom in pesnikom stoji pregrada krivde. Bolezen je v neločljivi zvezi s
krivdo. Ker je človek grešil, ga Bog za kazen pokori z boleznijo. Bolezen
izmaliči in skazi njegovo zunanjost kakor molji, ki razcefrajo in požro obleko."
(Gross in Reinelt 1989, 148)
Ker med Bogom in pesnikom "stoji pregrada krivde" – pesnikovo spoznanje, da je bil
kaznovan od Boga zaradi lastnih prestopkov – v besedilu ni prostora za pritoževanje,
samo za priznanje in pokoro (Briggs in Briggs 1976, 344, 348).153
V Ps 39,12a pripovedovalec svojo osebno izkušnjo doživljanja trpljenja oblikuje v
splošno veljavno maksimo za vse človeštvo: Bog človekove prestope kaznuje (SSP:
"strahuje"; CHR, EKU, SPJ: "pokori"). Molivec svojo trditev konkretizira v Ps 39,12b,
kjer kazen primerja z moljem, ki razjeda: "njegovo dragocenost" (SSP), "kar mu je
dragoceno" (MAR, EKU), "lepoto njegovo" (CHR), "njegove želje" (SPJ).
V slovenskih prevodih glagolska oblika korena מּודֹו( חמד
ָ֑ )ח
ֲ nastopa kot samostalnik.
Podobno se v konkordanci Even-Shoshan glagol ne obravnava kot pasivni particip qala,
ampak kot edninska oblika samostalnika ( ֲח ֻמ ֣דֹותprim. Strola 2000, 308). V nekaterih

153

"A statement of the unsubstantial character of man in his life and activity, with petition to Yahweh, the
only hope, for deliverance from transgression. He has suffered in silence, recognizing that he was
afflicted by Yahweh; but now prays for relief /.../." (Briggs in Briggs 1976, 344)
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hebrejskih rokopisih se namesto glagola pojavlja samostalnik želja, v Septuaginti pa je
izraz preveden kot samostalnik "(njegovo) življenje" (τὴν ψυχὴν αὐτοῦ).154
Večina eksegetov koren bodisi prevaja bodisi razume kot samostalnik "dragocenost", ki
predstavlja pesnikovo življenje, njegovo življenjsko moč. Božja kazen podobno kot
molj, ki razjeda plašč, da razpade, učinkuje na človeško podobo (Iz 53,3), telesno lepoto
(Job 33,21) in jo iznakazi, razje (prim. Oz 5,12) (Delitzsch 1986c, 31; Eaton 1967, 112).
Podoba molja v očeh molivca ilustrira "destruktiven"155 učinek Božje kazni (Weiser
1986, 330) (prim. 1 Kor 15,56: "Želo smrti je greh"). Vendar, ko se zdi, da Bog kaznuje,
v resnici odrešuje:
"Bog ima kot stvarnik do svojega stvarstva odnos milosti, v katerem ima svoje
mesto tudi kazen. Toda tudi po najglobljem odpadu je v moči večne in
nepreklicne Božje ljubezni mogoče vzpostaviti odnos obnovljene zaveze."
(Krašovec 1999, 848)156
Če upoštevamo, da samostalniške izpeljanke korena  חמדoznačujejo dragocene
predmete, na katere se nanaša poželenje, potem vidimo, da "dragocenost" (מּודֹו
ָ֑ )ח
ֲ v prvi
vrsti ne predstavlja samo pesnikovega zdravja, njegove moči, temveč njegovo
materialno blagostanje (na splošno): "kopiči imetje, a ne ve, kdo to pograbi" (Ps 39,6
CHR). Zaradi tega lahko glagolsko obliko korena  – חמדker se termin na zelo splošen
način nanaša na zemeljske dobrine – vrednotimo etično nevtralno (Strola 2000, 309).
Glagolska oblika korena  חמדse v Ps 39,12 (BHS) pojavi v pasivni deležniški obliki
qala. Pasivna deležniška oblika qala ima podobno vlogo kot deležniška oblika nifala.
Kar je želeno ali poželeno, je v hebrejščini mogoče izraziti tudi s pasivnim participom
154

"/.../ some MSS. read ḥemdô (his desire, splendour). LXX has tēn psuchēn autou (his life) /.../."
(Anderson 1985, 312)
155
Božja kazen je "destruktivna" v naslednjem smislu: "The devine discipline, though wholesome in
leading to repentance, may yet be carried so far as to be destructive. This is what the psalmist apprehends
in the present case." (Briggs in Briggs 1976, 348)
156
Jože Krašovec (1999, 847sl.) je v svojem delu Nagrada, kazen in odpuščanje: Mišljenje in verovanje
starega Izraela v luči grških in sodobnih pogledov (gl. reference na koncu) proučil nagrado, kazen in
odpuščanje v večini starozaveznih knjig. Na vprašanje, v čem je razlika med pojmovanjem nagrade, kazni
in odpuščanja pri ljudstvih starega Bližnjega vzhoda in Izraelcih, je našel odgovor v izraelskem
pojmovanju Boga, čigar najbolj presenetljivo razodetje je razodetje usmiljenja in sprave. To je edina
religija, ki ne pozna samo zakona povračila za dobro in za hudo, temveč po odpadu tudi možnost kesanja,
odpuščanja in novega začetka. Najgloblji razlog za to je v Božjem stvarjenjskem in zaveznem odnosu do
človeštva. Bog ima kot stvarnik do svojega stvarstva odnos milosti, v katerem ima svoje mesto tudi
kazen. Toda tudi po najglobljem odpadu je v moči večne in nepreklicne Božje ljubezni mogoče
vzpostaviti odnos obnovljene zaveze.
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qala, zato bi bilo mogoče v. 12b prevesti kot: "razjedaš kakor molj, kar je zaželeno
(מּודֹו
ָ֑ ")ח.
ֲ
V tem primeru je subjekt glagola (grešni) molivec, objekt pa materialno
blagostanje, ki ga razjeda molj (Božja kazen za greh). Glagolska oblika korena v pasivni
deležniški obliki qala (bodisi ga razumemo kot deležnik bodisi kot samostalnik) kaže na
stanje – materialno blagostanje. Glagol na ravni sintakse označuje (po)želenje po
materialnih dobrinah, na semantični pa na materialno stanje. Če je materialno
blagostanje znamenje vzpostavljenega in trajajočega odnosa med človekom in Bogom,
potem je propadanje tega znamenje, če se vrnemo na začetek, da med Bogom in
pesnikom "stoji pregrada krivde". Molj (Božja kazen za greh) razjeda, kar si grešnik
lasti (materialno blagostanje, tudi zdravje ipd.), in ne tega, kar si samo želi. Zaradi tega
glagolska oblika korena  חמדv pasivni deležniški obliki qala v Ps 39,12 nastopa kot
izraz, ki označuje (grešnikovo) materialno stanje.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Ps 39,12
Večina strokovnjakov glagolsko obliko korena  חמדv pasivni deležniški obliki qala
(מּודֹו
ָ֑ )ח
ֲ bodisi prevaja bodisi razume kot samostalnik, ki označuje vse, kar je človeku
vredno in dragoceno. Termin brez moralnega predznaka označuje zemeljske dobrine na
splošno.
Glagolska oblika korena  חמדv pasivni deležniški obliki qala kaže na stanje –
uresničeno (po)želenje, tj. materialno blagostanje, ki ga razjeda molj (Božja kazen za
greh). Glagol na semantični ravni označuje uresničeno materialno stanje (zato ima v
strukturah evropskih jezikov vlogo samostalnika).

4.2.3.4 Ps 68,17
"Zakaj gledate z zavistjo, gore z mnogimi vrhovi,
na goro, ki si jo je Bog zaželel ()ח ַ ֣מד
ָ za svoje bivališče,
kjer bo GOSPOD prebival na veke?"
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Koren  חמדse v Ps 68,17 (BHS) pojavi v perfektu qala v tretji osebi ednine moškega
spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Ps 19,11.

Interpretacija Ps 68,17
Ps 68 spada v literarno vrsto hvalnic, za katere velja splošno prepričanje, da so bile
sestavljene za bogoslužno uporabo (SSP 2005, 768).157 Za hvalnice je značilno, da so
teocentrične, tj. izraz hvale in poveličevanja, brez (sebičnih) prošenj za molivca ali za
svojca. Hvalnice so usmerjene ali k Bogu ali na Sion in tempelj ali na kralja (Auvray
1979, 407).
Ps 68 znotraj literarne vrste hvalnic spada med sionske pesmi, ki poveličujejo Jeruzalem
in njegov tempelj. Bog je Sion izbral za svoj kraj počitka, v svetišču se Bog razodeva
kakor na Sinaju, kajti "Sinaj je v svetišču"158 (prim. Ps 68,18) (SSP 2005, 769).
Objekt glagola poželeti je gora ()ה ָ֗הר
ָ Sinaj, ki si jo je Bog – subjekt poželenja – zaželel
za svoje bivališče. Predhodna vrstica naznanja zavedanje avtorja, da Sion ni bil gora
par excellence z geografskega vidika, npr. zaradi najvišje nadmorske višine v regiji,
temveč s teološkega vidika Božje izbire ()ב ַחר
ָ (Anderson 1985, 491).159 Glagol  ָב ַחרse v
Ps 68,17 sicer ne pojavi,160 vendar, kakor dokazuje Ps 132,13-14, Božja izbira temelji

157

V hvalnicah je močno poudarjen "skupnostni vidik", ki se izraža v dialogih, zborih, odpevih, vzklikih
in odgovorih kot amen in aleluja. Skupnostno pripadnost razberemo tudi iz sprevodov ali procesij,
plesov, ploskanj ali padanja na kolena. (SSP 2005, 768)
158
Gr., lat.: Gospod je med njimi, na Sinaju, v svetišču.
159
Anderson (1985, 491): "It is possible that the Psalmist is rejecting the rival claims of a sanctuary in the
North, but equally well he may have been aware of the fact that Mount Zion was not the highest mountain
in Canaan, and therefore its claim to be the mountain of God par excellence, and thus the 'highest'
mountain, rested upon Yahweh’s choice and not on its actual elevation."
160
Pri interpretaciji pomena glagola poželeti ()ח ַמד
ָ moramo zato upoštevati semantično sorodnost med
glagoloma  ָח ַמדin ב ַחר,
ָ tj. delno pokrivanje pomenskega polja (prim. Iz 1,29, kjer je glagol  ָב ַחרv četrti
grafični vrstici paralelna sopomenka glagola  ָח ַמדv drugi grafični vrstici).
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na Božji želji:161
"Zakaj GOSPOD je izbral (  ) חSion,
zaželel ( ִ֗ ) si ga je za prebivališče:
'To je moje počivališče za vedno,
tu bom prebival, ker sem si ga zaželel (

).'" (Ps 132,13-14)

Uporaba glagolske oblike korena  חמדv Ps 68,17, ki se nanaša na željo (voljo) Boga, da
na Sionu postavi svoje bivališče, je analogna uporabi korena  אוהv Ps 132,13-14 (Strola
2000, 314).
Glagolska oblika korena  חמדkaže na dinamiko, ki je želja ne sproža samo v človeku,
temveč tudi v Bogu (309). Vse do sedaj obravnavane pojavitve korena חמד, so se
nanašale na zunanjo podobo, na privlačnost, vrednost objekta (Wallis 1983a, 454).
Čeprav so bili razlogi in intenzivnost dinamike različni, dinamizem glagolske oblike
korena  חמדodgovarja predvsem na dražljaj, ki je čuten in prihaja od zunaj. Nasprotno v
Ps 68,17 glagol  ָח ַמדopisuje, kako je Bog izvolil in si "prilastil" goro Sinaj. Termina, ki
izražata in opredeljujeta cilj, h kateremu teži želja, sta glagola (pre)bivanja:  ָי ַׁשב/ׁש ַכן.
ָ
Gre torej za prilastitev, meni Strola (2000, 313), ampak pri tem pride do izpolnitve
Božjega daru, njegove prisotnosti med ljudmi. Predstavitev Božje želje, ki je podobna
človeški, namiguje na privlačno silo, ki teži k dosegi občestva in popolnosti daru – kraj,
na katerem Božja samopodaritev na simboličen način doseže vrhunec. Eksistencialni
dinamizem želje po svoji naravi teži k izpolnitvi – tudi v primeru "Božje želje" (313).
V primeru, ko je subjekt Bog, razlika med željo na eni strani in njeno uresničitvijo na
drugi izgine (Rofé 1990, 53), zato strokovnjaki enotno menijo, da glagolska oblika
korena  חמדv Ps 68,17 predstavlja sinonim za dejanje. Zaporedno razmerje med
poželenjem in posledičnim dejanjem je tako tesno, da dejanje (glagol polastitve) sploh
ni omenjeno. Ko je subjekt želje/poželenja Bog, med željo in aktualizacijo ni razlike
(prim. J. Herrmann, J. J. Stamm, E. Nielsen, Walter J. Harrelson, M. L. Chaney,
William L. Moran, B. S. Jackson, David L. Baker).

161

Prim.: Storí, kar mu duša poželi ()אּוְ ָ ֣תה
ִ (Job 23,13).
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Ob tem se moramo vprašati, zakaj svetopisemski avtor za opis "prilastitve" Božje gore
ni uporabil bolj konkretnega ali nedvoumnega glagola prilastitve, temveč prav glagol
ח ַמד.
ָ Izbira glagolske oblike korena חמד, s katerim svetopisemski avtor opiše Božjo
"prilastitev" gore Sinaj, glede ne vse obravnavne primere do sedaj v resnici ni dvoumna,
niti ni naključna. Razlog je v dejstvu, da ima glagol poželeti zaradi holističnega
dojemanja dinamike poželenja in pragmatične narave hebrejskega izražanja vlogo,
enakovredno dejanju, mestoma – prim. 2 Mz 34,24; Ps 68,17 – pa nastopa tudi kot
sinonim dejanja (več v nadaljevanju).

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Ps 68,17
Objekt glagola poželeti je gora ()ה ָ֗הר
ָ Sinaj, ki si jo je Bog – subjekt poželenja – zaželel
za svoje bivališče. Glagolska oblika korena  חמדkaže na dinamiko, ki jo želja sproža v
Bogu in opisuje, kako je Bog izvolil in si "prilastil" goro Sinaj. Zaporedno razmerje
med poželenjem in dejanjem je tako tesno, da glagol polastitve ni omenjen, temveč
glagol  ָח ַמדnastopa kot sinonim dejanja (tj. dejanja "prilastitve" gore Sinaj, kjer bo Bog
prebival vekomaj ( ָי ַׁשב/))ׁש ַכן.
ָ
Opazimo lahko, da v primeru Ps 68,17 glagol  ָח ַמדpostane močno teološko obtežen –
Božje "poželenje" ()ח ַמד
ָ je sinonim Božje "izbire" ()ב ַחר
ָ (prim. Ps 132,13-14, Iz 1,29).
Uporaba glagolske oblike korena  חמדv Ps 68,17 je analogna uporabi korena  אוהv
Ps 132,13-14.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv knjigi Psalmov (Ps 19,11; 39,12;
68,17)
Glagolska oblika korena  חמדse v knjigi Psalmov pojavi na treh mestih. V Ps 19,11
psalmist z uporabo deležniške oblike nifala podčrta vrednost postave, ki presega
vrednost vseh zemeljskih dobrin. Glagolsko obliko korena  חמדv Ps 39,12 strokovnjaki
bodisi razumejo bodisi prevajajo kot samostalnik, ki brez moralnega predznaka
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označuje dobrine na splošno. Koren v pasivni deležniški obliki na semantični ravni kaže
na stanje – želeno materialno blagostanje, ki ga razjeda molj (Božja kazen za greh). V
zadnjem primeru, v Ps 68,17, psalmist z glagolsko obliko korena opisuje željo Boga, da
na Sionu postavi svoje bivališče. Glagol  ָח ַמדnastopa kot sinonim dejanja (tj. dejanja
prilastitve oz. naselitve Sinaja), pri čemer pride do izpolnitve Božjega daru.
Pomenski obseg glagolske oblike korena  חמדv knjigi Psalmov se razteza na
nereligiozno in religiozno področje. Če izvzamemo Ps 68,17, kjer je subjekt Bog,
opazimo, da je glagolska oblika korena tako v religioznem kot v nereligioznem smislu
orientirana na dragocene in vredne materialne objekte. V Ps 19,11 psalmist z uporabo
deležniške glagolske oblike korena  חמדv nifalu podčrta vrednost postave, ki je nad
vsako (materialno) vrednostjo, v Ps 39,12 pa z glagolsko obliko korena v pasivni
deležniški obliki qala označuje želene dobrine (materialno stanje).
V primeru, ko je subjekt človek, je o dinamiki poželenja (posredno) mogoče govoriti
samo v primeru Ps 39,12, kjer koren označuje materialno (blago)stanje, tj. zaključen in
udejanjen proces dinamike želje oz. neprekinjeno dejavnost uresničevanja "njegovih
želja" (SPJ):162
"/.../ kopiči, a ne ve, kdo bo pobral." (Ps 39,7)
Ta podatek sam po sebi sporoča, da je motiv korena prilastitev (pridobitev) želenih
materialnih dobrin – ne nujno v negativnem moralnem pomenu – in da koren obsega
tudi namen oz. namero. V razmerju do glagolske oblike korena  אוהni izraz nagonskih
potreb, temveč lahko govorimo o zavestnem in premišljenem miselnem procesu, o
bivanjskem načinu, saj besedilo ne govori o hitro pridobljenem bogastvu, ampak o
stanju, ki se je dalj časa ustvarjalo, oz. govori o procesu kopičenja.
V Ps 19,11 deležniška glagolska oblika (nifal) kaže na izjemno vrednost tega, kar
opisuje. V prvi vrsti ne gre za oris dinamike poželenja (z motivom, namenom), temveč

162

"However, only the Qal stem has both active and passive participles. Verbal tense is not indicated by
the Hebrew participle, so it must be inferred from the context, whether it is past, present, or future tense.
Uses of the participle include the following. Since it is a verbal noun, a participle may indicate a
continuous activity or state." (Spletni vir: http://www.biblestudymanuals.net/hebrew_grammar.htm;
pridobljeno 6. 6. 2014.)
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želi psalmist podčrtati vrednost postave s primerjavo z najdragocenejšimi materialnimi
objekti.
V primeru Ps 68,17, kjer je subjekt Bog, glagolska oblika korena nastopa kot sinonim
dejanja. Čeprav koren označuje svobodno voljo Boga, je zanimivo, da je koren
(ponovno) orientiran na materialni objekt (goro Sinaj), in sicer z motivom bivanjske
"prilastitve" ( ָי ַׁשב/)ׁש ַכן.
ָ
Narava "prilastitve" je v tem primeru Božja, ne človeška.
Bistvena razlika med eno in drugo je v tem, da si človek nekaj prilasti zaradi lastne
koristi, Bog pa si "prilašča" zaradi koristi človeka (Strola 2000, 313).163

4.2.3.5 Prg 1,22
"Doklej boste, prostaki, ljubili prostaštvo?
Posmehljivci ljubijo ()ח ְמ ֣דּו
ָ posmeh,
norci sovražijo spoznanje!"
Koren  חמדse v Prg 1,22 (BHS) pojavi v perfektu qala v tretji osebi množine moškega
spola.

Umestitev v literarni kontekst
Pregovori so starozavezna modrostna knjiga, ki v kratkih, enovrstičnih izrekih –
pregovorih – predstavlja moto in osnovo življenjsko vodilo slehernika: strah Božji.
Strah Božji na nekaterih mestih lahko razumemo kot sinonim modrosti (1,7.29; 2,5;
9,10; 15,33), predvsem pa ga moramo razumeti kot pravilno držo človeka pred Bogom;
kot držo ponižnosti (prim. 3,5-8.34; 22,4) in nasprotovanja vsakršni hudobiji (prim. 8,3;
14,16; 16,6) (Roy Yoder 2009, 6).164 Pregovori najprej obujajo ljubezen do Boga,
obujajo pa tudi ljubezen do bližnjega, ko v neštetih različicah priporočajo, kar človeku

163

Zato Strola meni, da uporaba glagola  ָח ַמדv Ps 68,17 namiguje na silo, ki teži k dosegi občestva in
popolnosti daru.
164
Natančen čas nastanka knjige Pregovorov ni znan. Razlagalci soglašajo, da je knjiga dobila sedanjo
obliko v času po vrnitvi iz babilonske sužnosti. Ker tedaj najverjetneje niso več poznali imen izvirnih
piscev in ker so imeli kralja Salomona za vzor vseh modrih, so pod vse pregovore pripisali njegovo ime ‒
v 1 Kr 5,12 namreč beremo, da je Salomon sestavil "tri tisoč pregovorov". (SSP 2005, 985; SPJ 2013,
111‒112)
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in njegovemu bližnjemu koristi, ter odsvetujejo, kar človeku in njegovemu bližnjemu
škodi (SSP 2005, 985; SPJ 2013, 111‒112).

Interpretacija Prg 1,22
Prg 1,22 je na začetku dolgega uvoda (pogl. 1‒9), v katerem oče daje priporočila
svojemu sinu in v katerem spregovori Modrost sama (SSP 2005, 985; SPJ 2013,
111‒112). Modrost se v predhodnih vrsticah predstavi kot tista, ki "se oglaša /.../
povzdiguje svoj glas /.../ kliče /.../ izreka svoje izreke" (1,20-21). To počne na trgih
(1,20-21), na stičiščih vseh poti, pri mestnih vratih (8,1-3), na stekališču ulic (1,21), na
vsakem vogalu (7,12). Deluje torej javno ‒ v nasprotju s tatovi, omenjenimi v
predhodnih vrsticah ‒ v središču vsakdanjega vrveža in nagovarja mlade (Roy Yoder
2009, 18).165
Med tistimi, ki Modrost sicer slišijo, a ji ne prisluhnejo, so v Prg 1,22 omejeni
posmehljivci ()וְ ל ִ֗צים, subjekti glagola poželenja. V tej knjigi so predstavljeni kot
arogantni, prepirljivi, cinični in nesramni posamezniki, ki zavračajo vsakršen nasvet,
prezirajo Božja opozorila in se jim posmehujejo (9,7-8; 13,1; 15,12; 21,24; 22,10) (Roy
Yoder 2009, 18):
"Ošabnež, predrznež, posmehljivec ( )ל֣ץje njegovo ime,
kdor nastopa z objestno ošabnostjo." (21,24)
Njihovo upornost in nemost za Božjo besedo lepo opiše prerok Jeremija:
"Glej, njihovo uho je neobrezano,
ne morejo poslušati.
Glej, GOSPODOVA beseda jim je v zasmeh,
nimajo veselja nad njo." (6,10)
"Ustavite se na poteh in se razglejte,
vprašajte po stezah starodavnih časov,
kje je pot k dobremu, in hodite po njej:
in našli boste počitek svojim dušam.
Pa so rekli: Ne bomo hodili!" (6,16)

165

"Para 'ulice // trgi' in 'na vzhodu // pri mestnih vratih' se najbrž uporabljata kot konkretna oblika
merizma, ki izraža abstrakten pojem 'povsod'." (Krašovec 1999, 705)
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Pojavljanje termina je skoraj izključno omejeno na knjigo Pregovorov, najdemo ga tudi
v Ps 1,1, kjer je blagrovan tisti, ki "ne seda na klop porogljivcev (")ל ִ֗צים.
ַּ֜ V nasprotju s
preprostimi ()פ ָתיִ ם
ְ (1,22 CHR), ki v modrostni literaturi običajno označujejo mladega
moža s še neoblikovanim karakterjem, odprtim za različne (dobre ali slabe) vzgojne
vplive, je za porogljivce značilno zakrknjeno srce. O dokončni zavrnitvi in preziranju
modrosti v Prg 1 zapiše Jože Krašovec (1999, 705‒706) v kontekstu razmišljanja o
nagradi, kazni in odpuščanju v knjigi Pregovorov:
"Kot priča oblikovna zgradba odlomka, se poosebljena modrost oglaša 'na vseh'
mestnih javnih krajih (Prg 1,20-21; prim. Prg 8,2-3). Tako kot učitelj z odločnim
glasom zahteva pozornost (Prg 1,22-23). Povabilo in svarilo se nenadoma
spremenita v obtožbo neposlušnosti, ki povzroči zasluženo kazen. /.../
[Z]avrnitev modrosti (je) dokončno dejstvo: ljudje so jo zavrgli, prezrli so vse
njene nasvete in se nismo zmenili za njene opomine (Prg 1,24-25); sovražili so
spoznanje in se odločili, da se ne bodo bali Gospoda, niso se menili za njene
nasvete, odklonili so vsak njen opomin (Prg 1,29-30) /.../. Čeprav je v odlomku
uporabljen preroški način nagovora, sodi njegova tematika v nauk modrosti.
Odlomek ne odseva vnetega prizadevanja za Izraelovo preobrazbo, temveč prej
splošno premišljevanje o Božjem klicu h kesanju pri vzgojni kazni in ugotovitev
o zakrknjenih poslušalcih, ki vztrajajo v svoji upornosti."
Zakrknjenost grešnikov (Prg 1,10-19) je torej dokončno dejstvo, ki kliče po (vzgojni)
kazni. Lastnosti trojčka "prostaki, posmehljivci in norci" izražajo popolno nasprotje
ideala modrosti (Whybray 1972, 20).166 Negativni moralni subjekt glagola poželenja
vpliva tudi na konotacijo glagola poželenja, ki je zaradi tega prav tako moralno
negativna (Strola 2000, 312).
V v. 22 so trije glagoli.167 Dva glagola v imperfektu,168  ְ ֵֽתא ֲה ֫בּוin יִ ְשנְ אּו, izražata
nedokončano (nedovršno) dejanje, tj. trajajoče čustvo ljubezni (do prostaštva) in
166

Toy H. Crawford H. meni, da je druga grafična vrstica (1,22b) kasnejši dodatek besedilu. V v. 1,32, ki
je po njegovem mnenju nadaljevanje v. 1,22, se pojavita samo dva termina, prostaki in norci, ne pa tudi
posmehljivci (1970, 24). Gl. tudi članek Bálinta Károlyja Zabána z naslovom The Preposition, the Verb
and the "Scoffers" in Proverbs 1:22 v Vetus Testamentum (letnik 59, št. 4), str. 630–652 (gl. posebej
633‒634).
167
"Znano je, da hebrejski glagoli po svoji naravi izražajo kvaliteto dejanja ali glagolski vid in šele na
podlagi glagolskega vida lahko ugotavljamo njihovo časovno kvantiteto: preteklost, sedanjost in
prihodnost." (Krašovec 1979, 128)
168
Walker-Jones (2003, 89) pojasnjuje pomen hebrejskega perfekta z naslednjimi besedami: "Older
Jewish grammarians and some contemporary scholars, who understend the imperfect as a present and
future tense, understand the perfect as a past tense. But the perfect may need to be translated with a
present or future tense depending on the context. / Other Hebrew grammarians, who instead understand
the imperfect as describing an incomplite action, understend the perfect as describing a complete action.
The tense is determined by the context. /.../ This is true in English grammar, but in Hebrew, the action of
the verb may still be incomplete from the perspective of the timeframe of the narrative. /.../ The Hebrew
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sovraštva (do spoznanja). Med njima je glagol poželeti ()ח ְמ ֣דּו
ָ v perfektu qala (dovršno
dejanje) (Delitzsch 1986b, 70).169 Uganko različnih časov bi lahko razrešili tako, menita
Spence in Excell, da glagol v perfektu razumemo kot inkohativno dejanje, tj. kot glagol,
ki sicer označuje dovršno dejanje, začetni (inkohativni) nastop, a se nadaljuje (1983,
14).170 B. K. Zabán na drugi strani nakazuje rešitev v "menjavi časov" (angl.
tense-shifting),171 kjer oblika prvega glagola določa nadaljnje glagole (v paralelizmu)
(Zabán 2009, 634).172
Prg 1,22 eksplicitno potrjuje povezavo med poželenjem in ljubeznijo v kontrastu z
odnosnim antonimom sovraštva:
"Vsi trije glagoli, ki se pojavijo v Prg 1,22, tj. ljubiti, sovražiti, želeti, in vsi trije
naslovniki, tj. prostaki, posmehljivci in norci, pripadajo istemu semantičnemu
polju." (Zabán 2009, 637)
V Prg 1,22 je sovraštvo ( )שנאneposreden antonim ljubezni ()אהב. Glede na sestavo
paralelizma se ljubezen ( )אהבin poželenje ( )חמדizkažeta kot sinonima, s tem pa
sovraštvo ( )שנאpostane tudi antonim poželenja (( )חמדStrola 2000, 311). V tem smislu
je zastavljena prevodna rešitev v SSP, ki ljubezen (glagol  )אהבin poželenje ()חמד
razume kot sinonima in oba prevede z istim glagolom ljubiti:
"Doklej boste, prostaki, ljubili ()תא ֲה ֫בּו
ֵֽ ְ prostaštvo?
Posmehljivci ljubijo ()ח ְמ ֣דּו
ָ posmeh,
norci sovražijo ( )יִ ְשנְ אּוspoznanje!"
perfect, however, describes not a completed action but instead an action viewed as a complete, whole
situation, or event. Used with a dynamic verb it describes an event, either long or short. In an individual
use the emphasis may be on the beginning, middle, entirety, or end of a complete event. Whereas the
imperfect represents a progressive, repeated, or dependant situation, the perfect is used when viewing a
situatuon as a whole."
169
"Between the futt., which express the continuing love and hatred, stands the perf. ()ח ְמ ֣דּו,
ָ which
expresses that in which the mockers found pleasure, that which was the object of their love." (Delitzsch
1986b, 70)
170
"The enallage, or interchange of tenses in the original — the verbs 'love' and 'hate' being future, and
'delight' being perfect — is not reproducible in English. The perfect is used interchangeably with the
future where the action or state is represented as first coming to pass or in progress, and, as Zockler
remarks, may be inchoative, and so be rendered 'become fond of', instead of 'be fond of'. But it appears to
represent not so much a state or action first coming to pass as in progress."
171
"However, I also think that one must appeal to the phenomenon of tense-shifting in grammatical
parallelism for help to explain the yiqtol-qatal-yiqtol sequence. In the case of tense-shifting it is the first
verb that decides the tense, aspect and modality of the verbs that succeed. Therefore, this tense shifting
may be recognized as a poetic device and not as a semantic distinction, which point may be offered as a
viable alternative, instead of viewing it as a difficulty." (Zabán 2009, 634)
172
Kot končno možnost strokovnjaki predvidijo, da je 1,22b kasnejši vrinek, dodatek (Zabán 2009, 637).
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Interpretacijo glagolske oblike korena poželenja ( )חמדbistveno določa tridelni
sinonimni paralelizem (angl. three-part extended parallelism; three-colon parallelism)
(Zabán 2009, 637) ‒ za knjigo Pregovorov sicer značilna hebrejska pesniška oblika
izražanja, "ki je v tem, da drugi ali bolj redko drugi in tretji stih izražata misel prvega
stiha z rabo sopomenk" (Krašovec 2011, 49).173 Natančneje, razumevanje in
interpretacijo glagola poželenja bistveno zaznamuje sinonimni paralelizem glagolov
ljubiti ( )אהבin poželeti ()חמד.
Ljubezen ima v okviru Stare zaveze izredno pragmatičen značaj. 174 Ne le da
predpostavlja konkretno notranjo pripravljenost in voljo, temveč vključuje tudi zavestno
delovanje "v smeri" osebe ali stvari, meni Wallis (1983b, 105): 175
"Hebrejska beseda ljubezen in njeni derivati imajo v Stari zavezi presenetljivo
pragmatičen značaj. Ne samo da ljubezen predpostavlja konkretno notranjo
pripravljenost, ki temelji na izkušnjah in dogodkih, temveč vključuje tudi
173

"Ni naključno, da je Robert Lowth, ki je prvi opisal pojav paralelizma kot osnovne pesniške strukture,
uporabil izraz 'miselni paralelizem', ki je v tem, da drugi ali bolj redko drugi in tretji stih izražata misel
prvega stiha z rabo sopomenk ali protipomenk. V prvem primeru imamo sinonimni paralelizem, ki
prevladuje, v drugem antitetični paralelizem, ki ga srečamo bolj redko, najpogosteje v knjigi Pregovorov,
posebno pogosto v poglavju 28. Tretja, a manj značilna vrsta paralelizma je 'sintetični' paralelizem."
(Krašovec 2011, 49) Paralelizem pomeni ujemanje verza oz. vrstice z drugim verzom oz. vrstico.
Paralelni vrstici imata tako podoben, enak ali nasproten pomen ali slovnično obliko. Ujemanje poteka
tako na semantičnem kot slovničnem nivoju, meni Lowth. Paralelizme po Lowthu lahko razdelimo na tri
kategorije: 1) Na sinonimne paralelizme, kjer gre za morfološko ujemanje (samostalniki v vrsticah so v
parih, enako glagoli, gre za sintaktično in semantično ujemanje): "Kajti nebo bo izginilo kakor dim, /
zemlja bo razpadla kakor obleka." (Iz 51,6) 2) Antitetične paralelizme, kjer se pomena ujemata v tem, da
sta si nasprotna; stavek je nesimetričen: "GOSPOD podpira ponižne, / krivičnike ponižuje do zemlje."
(Ps 147,6) 3) Sintetične paralelizme, kjer se začetek prvega člena ponovi na začetku drugega člena; stavka
sta deloma simetrična:"Pojte GOSPODU novo pesem, / pojte GOSPODU, vsa zemlja." (Ps 96,1)
"[S]trukturiranje misli v sinonimne, antitetične ali sintetične paralelizme [je, op. a.] osnovna in najbolj
konstantna oblika hebrejskega literarnega korpusa." (Krašovec 2011, 49) Ob tem Kugel meni, da je
sekvenca še pomembnejša od paralelizma členov v hebrejski literaturi. Kugel torej meni, da je tipična
struktura hebrejske literature dvodelna vrstica, za katero je značilno: 1) sledenje (zaporedje, ne hkratnost)
in 2) povezava drugega člena s prvim. Oblike povezave so zelo različne: drugi člen lahko prvega
nadaljuje, lahko ga nasprotuje, lahko ga potencira, vsekakor pa drugi člen prvega sekundira (tj.
dopolnjuje, pritrjuje) (prim. http://www.ff.uni-lj.si/primknjz/1/Studij/%C5%A0tudentske-strani/Zapiski.a
spx).
174
V Stari zavezi se koren ( )אהבpojavlja v vseh knjižnih zvrsteh in v vseh časovnih obdobjih. Paralelni
izrazi in ideje, ki se uporabljajo v hebrejskem jeziku, nam lahko pomagajo določiti pomenske odtenke
glagola ljubiti ()אהב. Tisti, ki nekoga ali nekaj ljubi: se tega drži, oklepa (5 Mz 11,22; 30,20; Prg 18,24),
hodi, teka za tem oz. tistim (Iz 1,23, Jer 2,25), ga išče (Prg 8,17), mu izkazuje dobroto (Jer 31,3; Oz 11,4).
V ozadju hrepenenja po fizični bližini so tudi notranja čustva: po združitvi dveh duš (1 Sam 18,1), izbire
tistega, ki ga ljubi (5 Mz 7,7; 10,15; Iz 41,8; Ps 78,68). Glede na omenjene paralele vidimo, da je ljubezen
predvsem strastna želja biti z nekom intimno, tesno in neločljivo združen, in sicer ne samo na notranji,
čustveni ravni, temveč predvsem na zunanji, telesni ravni (Wallis 1983b, 102‒103).
175
"Love is not passive, but is active in the highest, most passionate degree." (Wallis 1983b, 106)
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zavestno dejanje za dosego ljubljene(ga) (predmeta ali osebe). V tem smislu je
ljubezen družbeni (družbeno-etični) pojav."176
Wallisovo

prepričanje

lahko

ponazorimo

z

nazornim

primerom

iz

knjige

Pregovorov (21,17), kjer je lepo viden pragmatični značaj ljubezni.
"Kdor ljubi ( )א ֣הבveselje, bo obubožal,
kdor ljubi ( )א ֥הבvino in mazilno olje, ne bo obogatel."
Hebrejski glagol ljubiti ima dokaj robusten pomen, meni tudi Birger Gerhardsson v
svojem delu Z vsem svojim srcem: o svetopisemskem etosu. Nanaša se bolj na vedénje in
na način odnosa kot na neko čustvo. Izraelova ljubezen do Boga se mora izražati z
aktivnostmi, ne z neaktivno notranjo (čustveno) držo (prim. Iz 56,6; Jer 2,2). Enako
velja v obratni smeri, Bog ljubi Izraela s konkretnimi dejanji:177
"/.../ ker vas GOSPOD ljubi ()מ ַא ֲה ַַ֙בת
ֵֽ in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim
očetom, vas je GOSPOD izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz
roke egiptovskega kralja faraona." (5 Mz 7,7-8)
"/.../ dam onim, ki me ljubijo ()א ֲה ַ ֥בי, stalno blago v dediščino
in napolnim njih zakladnice." (Prg 8,21 CHR)
Če nekdo svojo ljubezen obrača k nečemu zlobnemu, iz tega naravno sledi, da
načrtovano tudi izvede (Wallis 1983b, 106‒107):
"Vsakdo, ki svoje srce naravna na nekaj hudobnega, je seveda motiviran storiti
hudo /.../. Dejanje, ki se je porajalo iz notranje motivacije, lahko opredelimo z
objektom, ki je zaželen. Svetopisemski avtor ne opisuje procesa, temveč cilj,
proti kateremu je dejanje usmerjeno. Ljubezen in dejanje sta dve plati istega
kovanca."
Iz prikazanega pomenskega obsega glagola ljubiti ()אהב, ki je v Prg 1,22 uporabljen kot
sinonim glagola poželeti, je razvidno, da moramo oba glagola razumeti kot delovanje
(aktivnosti) v smeri želenega (prostaštva, posmehovanja). Kakor je čustvo ljubezni
nerazvezljivo povezano z dejanjem samim ‒ v smislu stimulansa ‒ tako čustvo
poželenja, ki ga opisuje glagol poželeti ()חמד, stimulira željo od stopnje notranjega
176

Gl. tudi 2 Mz 21,5; 5 Mz 15,16.
Gl. tudi delo avtorjev Silvije Schroer in Thomasa Staublija z naslovom Body Symbolism in the Bible
(Liturgical Press, 2001), posebej poglavje An Understanding Heart (str. 41–56).
177
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čutenja do stopnje zunanje uresničitve. Vendar ne v smislu točno določenega dejanja,
temveč v smislu celote dejanj – vedénja – ki izražajo določeno notranjo držo, odnos.
Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Prg 1,22
Subjekti korena so posmehljivci, ki skupaj s prostaki in norci tvorijo trojček, ki ga
nagovarja Modrost. Objekt poželenja predstavlja človeška drža, tj. arogantna drža
"nemosti", zavračanja vsakršnega nasveta in preziranje Božje volje. Negativni moralni
subjekt glagola poželeti vpliva tudi na konotacijo glagola poželenja. Glagol v perfektu
qala (dovršno dejanje) moramo najverjetneje razumeti kot inkohativno dejanje, tj. kot
glagol, ki sicer označuje dovršno dejanje, začetni (inkohativni) nastop, a se nadaljuje.
Nedovršnost glagola je mogoče pojasniti tudi tako, da oblika prvega glagola (imperfekt)
določa nadaljnje glagole (v paralelizmu).
Interpretacijo glagolske oblike korena ( )חמדdoloča sinonimni paralelizem glagolov
ljubiti ( )אהבin poželeti ()חמד. Ker ima ljubezen, paralelna sopomenka poželenja, v
okviru Stare zaveze pragmatičen značaj ‒ čustvo predpostavlja tako konkretno notranjo
pripravljenost in voljo kot tudi zavestno delovanje v tej smeri ‒ je razvidno, da moramo
v takem smislu razumeti tudi glagol poželeti. Vendar ne v smislu točno določenega
dejanja, temveč zaradi holističnega dojemanja dinamike poželenja in pragmatične
narave hebrejskega izražanja kot celoto dejanj, tj. vedénja, ki izraža čustvo ()חמד.
Glagol poželeti v grafični vrstici 1,22b ("Posmehljivci ljubijo ()ח ְמ ֣דּו
ָ posmeh") opisuje
posmehovanje porogljivcev, torej notranjo držo in zunanje vedenjske posledice.
Koren ni neposredno orientiran na materialne objekte. Ob tem se zastavlja vprašanje
natančne definicije trojčka "prostaštva, posmeha in sovraštva spoznanja". Če opis ni le
splošna oznaka, tj. nasprotje ideala modrosti, temveč opisuje konkretna dejanja
grešnikov (v predhodnih vrsticah), potem obstaja utemeljena domneva, da glagolska
oblika korena  חמדv Prg 1,22 ni brez vsakršne povezave z dragocenim imetjem in
nasiljem:
"Če pravijo [grešniki mlademu, op. a.]: Pojdi z nami, prežímo na kri!
Postavimo poštenemu zasedo brez razloga!
Pogoltnimo jih žive, kakor podzemlje,
cele, kakor se pogrezajo v jamo!
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Našli bomo vsakršno dragoceno imetje,
napolnili svoje hiše s plenom." (Prg 1,11-13)
4.2.3.6 Prg 6,25
"Ne poželi ()ת ְח ֣מד
ַ njene lepote v svojem srcu,
naj te ne ujame s svojimi trepalnicami /.../."
Koren  חמדse v Prg 6,25 (BHS) pojavi v imperfektu qala v drugi osebi ednine moškega
spola v jusivu (angl. jussiv mood). Imperfekt v jusivu v kombinaciji z negacijo ()אל
ַ ima
ukazovalno vlogo.178

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Prg 1,22.

Interpretacija Prg 6,25
Vrstica Prg 6,25 je umeščena znotraj besedila, ki svari pred nevarnostjo prešuštvovanja
(6,20-35). Starši svojemu sinu polagajo na srce besede zapovedi in nauka (6,20):
"Priklepaj ()ק ְׁש ֣רם
ָ ju [zapoved in nauk, op. a.] vedno na svoje srce (ַ֣ל־ל ְבך
ִ )ע,
ַ
pripenjaj si ju okrog vratu." (6,21)
Na ta način avtor ustvari besedno in vsebinsko povezavo med Prg 6,20-23 in
5 Mz 11,18-20 (5 Mz 6,1-9) in nadalje med srcem in dejanji:179

178

Walker-Jones (2003, 160) glede vloge jusiva zapiše: "In the second person, Hebrew uses either  ַאלand

the jussive, or  לאand the imperfect, to express negative commands. The first indicates urgency (Stop
... or Don’t ...), whereas the second indicates prohibition or legislation (Do not [ever] ... or You shall
not ...)." Gl. tudi spletno stran: http://en.wikisource.org/wiki/Gesenius'_Hebrew_Grammar/109._Use_of_t
he_Jussive (pridobljeno 18. 4. 2014).
179
Preučevanje notranjega izkustva človeka v bibličnih besedilih pokaže, da se v jeziku, ki mu manjkajo
abstraktni izrazi, kot je hebrejski, čustvo ali čutenje poskuša oživeti tudi z aluzijami na posamezne telesne
dele (obraz, življenjski dih, srce, ledja ipd.). Preiskavi neposredne terminologije je zato treba dodati
obravnavo povezanih, prenesenih ali metaforičnih izrazov in preučitev telesnih izrazov, ki se uporabljajo
za okvir ali organ čutenja (Strola 1999, 361). Za ponazoritev si lahko ogledamo vlogo ust (ustnic) norca v
Prg 18,7. Ustnice predstavljajo negativno izražanje (npr. prazno govorjenje, preklinjanje, krivo
priseganje), ki vodi v pogubo: "Norcu so njegova usta v pogubo, / njegove ustnice so past za njegovo
življenje." "Hudobnež se zaplete z grehom svojih ustnic /.../." (Prg 12,13a) Greh ustnic predstavlja
govorno izražanje, ne npr. neizrečene besede. Prg 6,25 na drugi strani po istem vzorcu izpostavlja "greh
srca" (prim. 6,25: "Ne poželi ()ת ְח ֣מד
ַ njene lepote v svojem srcu"). Greh srca ni samo hudobno hotenje,
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"Vtisnite si te moje besede v srce ()על־ל ַב ְב ֶ ִ֖כם
ְ
in v dušo, privežite ()ּוק ַׁש ְר ַ֙ ֶתם
ְ si jih
za znamenje na roko in naj vam bodo za čelni nakit med očmi." (5 Mz 11,18)
Povezava kaže na središčno mesto srca, ki v biblični govorici predstavlja notranje
počelo in gibalo človeških dejanj in nehanj. Srce predstavlja celovito posameznikovo
osebnost; njegovo bit, čutenje, voljo, misli (Prg 16,1.9; 19,21) in občutke (14,10.13;
17,22) (Keck in Clifford 1997, 60‒61). Vsa človeška dejanja, slaba ali dobra, prihajajo
iz srca (1 Mz 6,5; 8,21; 2 Sam 7,3; Sir 37,17-18; Mt 12,33-35):
"Človekovo srce (֣בַא ָדם
ִָ֭  )לnačrtuje (שב
֣  )יְ ַחsvojo pot /.../." (Prg 16,9)
"Koren načrtov je srce,
štiri reči izvirajo iz njega:
dobro in hudo, življenje in smrt /.../." (Sir 37,17-18)
"Srce človeka spreminja njegov obraz,180
bodi v dobro, bodi v hudo." (Sir 13,25 CHR)
Zaradi tega svetopisemski avtor knjige Pregovorov največjo skrb posveča negi srca:
"Bolj nego vse, kar je stražiti, čuvaj srce svoje, kajti v njem so viri življenja."
(4,23 CHR)
Prav srce predstavlja "prizorišče" dinamike poželenja tudi v Prg 6,25. Objekt poželenja
je najverjetneje poročena (6,26.29) nemoralna ženska (ַרע
ָ֑ ָ  ‒ )מ ֣א ֶׁשתtako razumevanje
potrjuje sobesedilo ‒ ali manj verjetno tujka (( )נָ ְכ ִר ָיֵֽהprim. McKane 1985, 329).
Dinamiko poželenja v vsakem primeru sproža njena zunanja lepota, ki je podčrtana z
omembo vidno zaznavnega elementa (trepalnic), ki predstavlja dodatno krepitev želje
kot izkušnjo zunanje stvarnosti. Zdi se, da starševsko svarilo temelji na občasni
nesposobnosti moških, predvsem neizkušenih ‒ subjekta poželenja, upirati se ženski
lepoti. To implicitno potrjujejo nekateri primeri iz Svetega pisma, kjer so posamezniki
prikazani kot nemočni zoper poželenje, kar jih vodi do izgube nadzora in posledično
neprimernih, celo nasilnih dejanj (1 Mz 12,10-20; 39, 6-20; 2 Sam 13,1-22) (Roy Yoder
temveč poželenje ()ח ַמד,
ָ ki ga moramo razumeti kot sklep, tj. notranji vzrok krivičnih dejanj (prim.
Prg 1,22). Pomenljivo je, da je tako za greh ustnic kot za greh srca predvidena ista posledica oz. kazen:
smrt (21,6) oz. pogubljenje v maščevanju moža, čigar jeza "gori in ne bo prizanesel na dan maščevanja"
(6,33).
180
"Obrazu daje podobo človeško srce." (SSP)
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2009, 77‒78). Glagol vzeti ()ל ַקח
ָ v pasivni obliki moramo v kontekstu razumeti kot
pritegnitev, ulovitev, celotno drugo grafično vrstico pa kot svarilo pred ženinim
načrtnim zapeljevanjem (Strola 2000, 313). Dvostišje torej svari na dveh nivojih: na
nevarnost notranjega nagnjenja, hotenja srca na eni strani in na drugi strani na zunanjo
načrtno krepitev poželenja.
Starševsko navodilo v Prg 6,25 ("Ne poželi ()ת ְח ֣מד
ַ njene lepote v svojem srcu") svari
pred sklepom srca kot notranjim počelom, vzgibom človeških dejanj (prim. Prg 16,9;
Sir 37,17-18). Naklep srca in ustrezajoče dejanje sta v resnici dve ločeni resničnosti, ki
pa imata med seboj močno vzročno-posledično povezavo, zaradi česar biblična misel
oba dojema kot enovit proces. Temu mnenju pritrjuje J. Pedersen (1946, 128):
"Za Izraelce /.../ mentalni procesi niso zaporedni (ločeni), temveč združeni v
celoto, saj je osebnost vedno celovitost, ki deluje kot enota. Nič bolj ne gre
razločevati dejanj od učinkov dejanj ali od mentalnih dejavnosti; dejanja so
implicitno vsebovana v dejanskem miselnem procesu. Ko je miselni proces
prisoten, je dejanje neizogibno."
Pedersen ne trdi, da Izraelci niso bili sposobni ločiti želje od dejanja, ampak govori o
psihologiji mišljenja. Izraelci so to, kar je z vidika naše kulture vidno kot ločeno,
dojemali kot integrirano celoto – poželenje predstavlja nekakšno notranjo nujnost
dejanja potešitve, zunanje uresničitve; kjer je sklep srca, tam je dejanje. 181 Tako meni
tudi G. von Rad (1966, 59), ki priznava, da sta želja in dejanje zvezana v trdno enoto,
tako da prva po notranji nuji napeljuje na svojo izvršitev. Opisano lahko ponazorimo z
bibličnim primerom v 1 Kr 11,9, kjer beremo, da je Salomon nagnil svoje srce k drugim
bogovom, kar pomeni, da je daroval tujim bogovom (srce odvrniti od Boga je enako
hoditi za drugimi bogovi):
"GOSPOD se je razsrdil nad Salomonom, ker je svoje srce odvrnil od
GOSPODA, Izraelovega Boga, ki se mu je dvakrat prikazal in mu zapovedal
prav to, naj ne hodi za drugimi bogovi."
Vse povedano potrjuje tudi svetopisemsko sobesedilo Prg 6,25. Svarilo staršev je zato,
gledano holistično, svarilo pred dejanjem prešuštva, kar v 6,29 dokazuje uporaba

181

Pedersen v svojem razmišljanju izpostavi 5 Mz 22,13. Sovraštvo, ki ga mož čuti do svoje žene, ni
samo čustveni impulz, temveč vključuje tudi zavrnitev in sprožitev postopka ločitve od žene
(5 Mz 22,14sl.).
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evfemizma za spolno dejanje ("hoditi k ženi svojega bližnjega") in vsebinsko paralelna
besedna zveza "se je dotikati" v drugi grafični vrstici (6,29).182 To dejstvo narekuje, da
moramo razumeti poželenje v 6,25 (vsaj) kot poželenje z namero. Ne zgolj kot
potencialno dejanje ‒ ta potencial ima vsaka želja, vendar vsaka želja ni greh ‒ temveč
kot "ukaz" za izvršitev greha. Prešuštnik bo za svoja dejanja osramočen, "njegova
sramota ne bo izbrisana" (6,33), kar moramo razumeti kot kazalnik moralno napačnih,
grešnih dejanj, ne samo nagnjenj (prim. Iz 1,29; 44,9) (Roy Yoder 2009, 79). Izpolnitev
želje, pomenljivo, sovpada s pogubljenjem (prim. 6,32) oz. neko obliko moralne smrti
(Strola 2000, 313).
Med sklepom srca in samim dejanjem ne smemo postaviti enačaja. To dejstvo pa ne
zmanjša njune močne vzročno-posledične zvezanosti, ki je pogojena z okoliščinami in
dejavnostjo subjekta, npr.:
"Judita je vstopila in se zleknila po tleh. Holofernu je ob pogledu nanjo zaigralo
srce, duša se mu je vznemirila, obsedlo ga je poželenje, da bi spal z njo. Že od
dneva, ko jo je prvič zagledal, je iskal priložnost, da jo zapelje." (Jdt 12,16)183
Besedilo pokaže, da poželenja s sklepom ne moremo razumeti kot dejanje, saj med
sklepom in dejanjem lahko zeva precejšnja časovna oddaljenost ("Že od dneva, ko jo je
prvič zagledal, je iskal priložnost, da jo zapelje"). Poželenje v navedenem primeru
označuje samovoljnost, pripravljenost in hotenje srca ne glede na razplet, kdaj in kako
bo do ustrezajočega dejanja prišlo (morda zaradi spleta okoliščin do dejanja nikoli ne bo
prišlo, kot npr. v Juditinem primeru, ko je Holofernes ostal brez glave). Ker
"okoliščine" niso v celoti v domeni človeka – delujejo lahko "proti" uresničenju, kakor
je nazoren razplet v Juditinem primeru – je bistvena voljnost, pripravljenost in hotenje
srca, ne glede na dejanski razplet. Zaradi tega je hotenje srca v biblični misli
nerazvezljivo povezano z ustreznim dejanjem.184

182

Vrstice 6,32-35 povzemajo predhodna opozorila zoper prešuštvo. Zgovorno je, da je prešuštnik
označen kot tisti, ki nima srca (7,7; 9,4.16; 10,13), tj. tisti, ki slepo sledi svojemu poželenju.
183
Gl. tudi DanD 3, še posebej 3,8-9: "Oba starešini sta jo vsak dan opazovala [Suzano, op. a.], kako je
vstopala in se sprehajala, in sta jo poželela. Spridila sta svojo pamet in odvrnila svoje oči, da nista videla
nebes in se nista spominjala pravičnih sodb."
184
Šamajeva šola je za razliko od Hilelove videla krivdo že v sami nameri dejanja (Baba Mezi‘a 3,12): "If
a man (had expressed) his intention of putting the deposit to his own use, the School of Shammai say: He
is forthwith liable. And the School of Hillel say: He is not liable until he has put it to his use, for it is
written [2 Mz 22,8; op. a.]. If he have not put his hand unto his neighbour's goods; thus if he tilted the jar
and took from it a quarter-log (of wine) and the jar was then broken, he need only repay (the value of the)
quarter-log (of wine); but if he lifted it up and took from it a quarter-log and the jar was then broken, he
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Prg 6,25
Subjekt glagola je mlad in neizkušen mož, sin ()בנִ י,
ִ֭ ְ ki vstopa v svet odraslosti. Na tej
poti je zaradi svoje neizkušenosti izpostavljen različnim nevarnostim, tudi privlačnosti
(poročene) žene (6,20-35), ki predstavlja objekt poželenja. Dinamiko poželenja sproža
ženina telesna lepota, ki je podčrtana z omembo vidno zaznavnega elementa (trepalnic),
kar predstavlja dodatno krepitev želje kot izkušnjo zunanje stvarnosti.
Za interpretacijo glagolske oblike korena je pomembno prizorišče dinamike poželenja,
torej srce. V biblični govorici srce predstavlja notranje počelo in gibalo vseh človeških
dejanj. Hotenje srca in ustrezajoče dejanje sta med seboj močno vzročno-posledično
povezana, zaradi česar biblična misel oba dojema kot enovit proces. Starši svojega sina
svarijo, kakor je razvidno iz sobesedila, pred dejanjem prešuštva, ki se rodi v srcu. To
spoznanje narekuje, da moramo poželenje v 6,25 razumeti kot poželenje z naklepom
(namero po uresničitvi). To ima znotraj holističnega dojemanja dinamike poželenja in
pragmatične narave hebrejskega izražanja vlogo, enakovredno dejanju.
Opazimo lahko, da glagolska oblika korena  חמדprvič označuje spolno slo, tj. poželenje
z motivom spolne združitve. S tem želja, ki jo označuje koren חמד, izraža nagonske
potrebe, vendar ob tem razumska presoja (oz. miselni proces) ni potisnjena v ozadje oz.
zamegljena (kot prim. 1 Mz 12,10-20; 39,6-20; 2 Sam 13,1-22), saj se dinamika odvija
v srcu (ki v biblični govorici predstavlja notranje počelo in gibalo človeških dejanj).

4.2.3.7 Prg 12,12
"Krivičnikovo poželenje ()ח ַמד
ָ je jama pogubljenih,
korenika pravičnih pa daje sad."185
Koren  חמדse v MT Prg 12,12 pojavi v perfektu qala v tretji osebi ednine moškega
spola.

must repay the value of the whole." (Jackson 1971, 217; za razlago pasusa iz Mišne gl. str. 218sl.)
Šamajevo stališče je mogoče razumeti v smislu "izraženega" namena, tj. namena, ki je razviden (npr. s
hujskanjem ali napeljevanjem drugega, da stori dejanje) (prim. Jackson 1971, 220–225).
185
"Brezbožnik želi lova hudobnih, / pravičnih korenina pa daje sad." (CHR)
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Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Prg 1,22.

Interpretacija Prg 12,12
Subjekt glagola poželeti je krivičnik (SSP), zlobnež (EKU), brezbožnik (CHR): ר ָׁשע.ִָ֭
Termin v Stari zavezi na splošno označuje zlobno osebo, moralno dezorientiranega
posameznika, pogosto krivega kaznivega dejanja (proti Bogu ali človeku) in sovražnega
do Boga (tj. brezbožnika) ipd.186
Objekt poželenja je samostalnik מ ֣צֹוד,
ְ katerega pomen in vloga znotraj distiha nista
popolnoma jasna. Samostalnik  ְמ ֣צֹודje db. mreža ali zanka, ki jo je lovec uporabljal za
lov živali (prim. 29,5; Ps 35,7); termin lahko v prenesenem smislu pomeni (ulovljeni)
plen (prim. Ezk 13,21). V najširšem pomenu ga je mogoče razumeti tudi kot jamo
(SSP), saj se zanka ( )וָ ָ ָ֑פחpojavlja v povezavi z jamo (prim. Iz 24,17; Jer 48,43). Termin
v spomin prikliče opis delovanja grešnikov, ki s svojim delovanjem nastavljajo (fizične)
pasti, zasede in čakajo na izplen (Prg 1,10-19; Mih 7,2b187).188
Nejasna je tudi druga grafična vrstica distiha, ki se konča nenadno z glagolom dajati v
imperfektu qala v tretji osebi ednine brez predmeta (pravičnih korenina daje: ַצ ִדי ִ ֣קים יִ ֵֽתן
)וְ ִׁ֖ש ֶרׁש. Glagol ()נתן189 najverjetneje služi kot kratica besedne zveze "dajati ( )נתןsad"
(prim. 3 Mz 26,4.20; Ps 1,3; Zah 8,12). Metafora drevesa, ki daje sad, se v Stari zavezi
namreč pogosto pojavlja za oris usode pravičnih (prim. Prg 11,28.30; Ps 1,3; 92,13-15)
(Roy Yoder 2009, 145). Korenika ( )ׁש ֶרׁשje po eni strani metafora pričvrščenosti,

186

Prim. leksikon BDB: http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/H7563/rasha%
60.htm (pridobljeno 22. 4. 2014).
187
"Vsi prežijo na kri, / z mrežo ()ח ֶרם
ֵֽ vsak lovi svojega brata." (Mih 7,2b)
188
Bodimo pozorni tudi na prešuštnico, omenjeno v Prg 6,25 (in drugje prim. 7,21-27; Prd 7,26; Sir 9,3),
ki lovi s svojo lepoto in zunanjo privlačnostjo (Roy Yoder 2009, 144).
189
Glede glagolske oblike  יִ ֵֽתןmag. M. Holc pojasnjuje: "Glag. oblika yitten nujno ne izhaja iz korena ntn,
ampak iz glagola nyn, ki pomeni 'rasti', 'cveteti' pa tudi 'obroditi', torej 'dati sadove' (prim. izraz nîn, ki
pomeni 'potomstvo', 'plod'). V tem primeru govorimo o obliki yattin iz *yantin; infiksna -t oblika, zelo
pogost pojav v semitskih jezikih severozahodnega kroga. Več o tem z bibliografijo prim. A. C. M.
Blommerde, Nortwest Semitic Grammar and Job (Verbal forms with infixed -t-, str. 14), Biblica et
Orientalia N. 22; PIB 1969." (Vir: osebno elektronsko sporočilo z 22. 7. 2014.)

103

zakoreninjenosti, ki simbolizira stabilnost, varen življenjski temelj (prim. Prg 12,3;
Am 2,9; Job 8,17), po drugi strani pa metafora za vir življenja (Job 14,7-9) (Fox 2010,
553).
O čem torej govori pregovor? Eksegeti predlagajo naslednji pomen: krivičniki nimajo
svojega temelja, zato "uspevajo" samo z "nastavljanjem zank", tj. s pohlepnimi
krivičnimi dejanji, medtem ko korenika pravičnega zagotavlja sad, tj. lasten
(materialen) obstoj (Roy Yoder 2009, 145). Gre za antitetično izražanje o življenjski
drži krivičnega in pravičnega (Strola 2000, 311):
"/.../ jasna oblika antitetičnega paralelizma se pojavi v Prg 12,12, kjer se uporabi
glagol ntn za opis drže pravičnega, ki je povsem nasprotno poželenju
krivičnega."
Ob tem je jasno, da cilj poželenja niso zanke in mreže, temveč resnični objekti
poželenja, kot npr. hiša, dragoceni predmeti (Fox 2010, 553). Prvo grafično vrstico
pregovora moramo zato najverjetneje razumeti kot tipološki oris in napoved
krivičnikove usode. Nepostavno pohlepno prisvajanje tuje lastnine (kot moralna drža)
predstavlja smrtonosno past, v katero se ujamejo sami in ki napoveduje Božji srd, npr.
"krivične čaka [Božja, op. a.] jeza" (11,23b) (gl. tudi 7,22.23b). Razloženo z besedami
Svetega pisma:
"Krivičnika ujamejo njegove krivde,
zadrgne se z vezmi svojega greha." (5,22, prim. 18,7)
"Kdor koplje jamo, bo sam vanjo padel,
kdor nastavlja zanko, se bo sam ujel vanjo." (Sir 27,26)
To je hkrati osnovna predpostavka celotne knjige Pregovorov, pojasnjuje J. Krašovec
(1999, 723):
"[N]i mogoče zanikati poglavitne teze knjige Pregovorov: dobre misli in
delovanje obrodijo zdrave sadove, medtem ko vodita spletkarjenje in hudobija v
(samo)uničenje. Najbolj paradoksni so primeri poetične pravičnosti, kjer se
grešnik ujame v lastno past."
Tako razumevanje potrjuje nadaljnje sobesedilo, vrstica 12,13a, ki jo lahko razumemo
kot parafrazo vrstice 12,12a: "Hudobnež se zaplete z grehom svojih ustnic /.../." To
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vrstico Krašovec (1999, 717) prevede dobesedno: "V prestopku ustnic je past za
grešnika."190
V tem vsebinskem smislu Prg 12,12 prevajata SSP (Krivičnikovo poželenje je jama
pogubljenih) in EKU (Želja zlobnega je mreža za hudobne), kjer je poželenje krivičnika
enačeno z njihovo usodo, ki je jama pogubljenih oz. mreža za hudobne. V obeh
primerih je koren preveden kot samostalnik (poželenje, želja). Tudi Septuaginta
(McKane 1985, 449) in Vulgata (Toy 1970, 250) glagol prevedeta kot samostalnik, pri
čemer se v resnici zgodi sprememba pri vokalizaciji hebrejskega korena (iz ḥāmad v
ḥemed) (McKane 1985, 449). Medtem ko večina sodobnih (angleških) prevodov
hebrejski koren prevede kot glagol, prav tako prevodno rešitev uporabi tudi Chraska.
Na tem mestu se nimamo namena spuščati v natančno analizo različnih prevodnih
rešitev in interpretacij. Kot najbolj verjetno (in tudi sprejeto med mnogimi strokovnjaki)
se zdi, da Prg 12,12 z antitetičnim paralelizmom vzporeja usodi krivičnika in
pravičnika. Drža pravičnosti daje sad, pohlepno nepostavno prilaščanje vodi v njegovo
lastno pogubo: vsebinski poudarek diskutabilnega objekta ()מ ֣צֹוד
ְ poželenja je enak,
lahko ga razumemo kot zanko, mrežo za hudobne ali kot jamo pogubljenih (zadnja že
nakazuje vsebinsko interpretacijo). Objekt v prvi grafični vrstici ‒ jamo pogubljenih
(SSP) – moramo enačiti s krivičnikovo usodo, s pogubljenjem. Tako meni tudi Michael
V. Fox.191
To dejstvo narekuje, da moramo koren v kontekstu Prg 12,12 (preveden bodisi kot
samostalnik bodisi kot glagol) razumeti ne kot čustvo, niti kot konkretno dejanje,
temveč ‒ upoštevajoč holistično-pragmatično in jedrnato izražanje knjige Pregovorov ‒
kot tipološki oris poti krivičnika, ki vodi v pogubo. Koren torej označuje najrazličnejša
nedefinirana grešna dejanja (pohlepa), s katerimi si subjekt nakoplje lastno pogubljenje.

190

"V Prg 12 napovedujejo stavki v naslednjih vrsticah nekakšno povračilo: v. 2.3.7.13.14.19.21.28.
Posebno pozornost zaslužita vrstici 13-14 (za v. 13 prim. Prg 11,9; 18,7; 29,6, za v. 14 gl. 13,2a; 14,14;
18,20): 'Hudobnež se zaplete z grehom svojih ustnic, pravični pa se reši iz stiske.' /.../ V Septuaginti je
prevod v. 13 bolj natančen: 'Po grehu svojih ustnic se ujame grešnik v past, toda pravični se reši iz nje.'"
(Krašovec 1999, 717)
191
"The point of this line [prve grafične vrstice, op. a.] is that what the wicked man desires will ensnare
him." (Fox 2010, 553)
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Prg 12,12
Subjekt glagola poželeti je krivičnik ()ר ָׁשע,
ָ objekt poželenja je samostalnik מ ֣צֹוד,
ְ
katerega pomen ni popolnoma jasen. Znotraj jasne oblika antitetičnega izražanja oz.
opisa drže pravičnega, ki je nasprotna poželenju krivičnega, moramo samostalnik מ ֣צֹוד,
ְ
jamo pogubljenih (SSP), v prvi grafični vrstici najverjetneje razumeti kot prispodobo
krivičnikove usode, pogubljenja. Bivanjska drža pohlepa krivičnika privede v pogubo,
pri čemer moramo glagolsko obliko korena ‒ v tipološko-holističnem žanru knjige
Pregovorov ‒ razumeti kot nedefinirano celoto dejanj, tj. vedénje krivičnika ()ר ָׁשע,
ִָ֭
izhajajoče iz čustva ( חמדprim. Prg 1,22). Moralna drža krivičnika, ki jo označuje
glagolska oblika korena  חמדv Prg 12,12, je iz pohlepa izhajajoče neprekinjeno trajajoče
stanje, ki razodeva človekov način bivanja. Dejstvo, da koren kaže na vsoto dejanj,
način bivanja, kaže na prisotnost zavestnega in premišljenega miselnega procesa z
namero (ki v razmerju do glagolske oblike korena  אוהni izraz nagonskih potreb).

4.2.3.8 Prg 21,20
"Dragocen ( )נֶ ְח ָ ֣מדzaklad in olje sta v hiši modrega,
ponorel človek ju pogoltne."
Koren  חמדse v Prg 21,20 (BHS) pojavi v deležniški obliki nifala (v pregibni,
pridevniški obliki) v ednini moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Prg 1,22.

Interpretacija Prg 21,20
Prg 21,20 ima obliko antitetičnega paralelizma (Toy 1970, 406), sestavljeno iz dveh
različno dolgih grafičnih vrstic. Neravnovesje med prvo (ki šteje pet besed) in
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razmeroma kratko drugo grafično vrstico (tri besede) potrjuje osnovno trditev pregovora
o materialnem neskladju med modrim in ponorelim (Roy Yoder 2009, 220).
Objekta poželenja sta zaklad ()אֹוצר
ָ֤
in olje ()ׁש ֶמן.
ֶ Termin אֹוצ֤ר
ָ lahko označuje zaklad
(prim. Jer 15,13; 17,3) ali skladišče, shrambo, npr. za žito, vino in olje (prim.
Neh 13,12). Termin  ֶׁש ֶמןlahko pomeni mazilo oz. mazilno olje, predmet razkošja (prim.
Prg 21,17; Am 6,6) ali navadno gospodinjsko olje (prim. 1 Kr 17,12; 2 Kr 4,2). Skupaj
verjetno označujeta materialno obilje, tuzemski blagoslov modrega človeka.
Subjekt glagola poželeti je modri ()ח ָ ָ֑כם.
ָ Ta ima "žitnice /.../ polne hrane /.../ kadi
[prekipevajo, op. a.] /.../ od mošta" (prim. Prg 3,9-10; 8,21). Za kvalitete modrega je
namreč pisano:
"Z modrostjo ()ב ָח ְכ ָמה
ִ֭ ְ se zida hiša,
in z razumnostjo se utrjuje;
z znanjem se polnijo hrami,
z dragocenim in prijetnim imetjem vsake vrste." (Prg 24,3-4 EKU)
Ponorel človek na drugi strani "pogoltne" vse imetje (21,20) zaradi pomanjkanja
preudarnosti in slabega upravljanja ter ostane brez njega:
"Kdor ljubi veselje, bo obubožal,
kdor ljubi vino in mazilno olje, ne bo obogatel." (21,17)
Prg 21,20 predstavlja način življenja ponorelega kot kontrast preudarnega načina
življenja in drže modrega (McKane 1985, 553; Delitzsch 1986b, 76). Sporočilo
pregovora se torej glasi: modri zbira bogastvo, ponoreli ga razsiplje.192
Knjiga Pregovorov poudarja, da je svet urejen po načelu Božje pravičnosti in modrosti.
Kdor išče Božjo modrost in njegovo pravičnost, mu bo vse drugo navrženo (prim.
Mt 6,33), kajti pri Bogu so "bogastvo in čast, trajno imetje in bogastvo", in sicer v
materialnem smislu (Prg 8,18; 11,19). To ugotovitev navaja tudi J. Krašovec (1999,
723) v sklepu poglavja o nagradi, kazni in odpuščanju v modrostnih izrekih
(Prg 10,1‒22,16; 25‒29):

192

"The wise spares, the fool squanders." (Delitzsch 1986b, 75) "The wise man amasses wealth, the fool
squanders it." (Toy 1970, 406)
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"/…/ nagrade in kazni ne slonijo na notranjih, temveč na zunanjih obetih
(gmotna blaginja, dolgo življenje, mir, čast in podobno ali nasprotno)."
Izrisane materialne razlike med modrim in ponorelim človekom zato v temelju izvirajo
iz (ne)pravilnega odnosa do Boga in niso najprej posledica človeških (ne)sposobnosti
gospodarjenja (prim. McKane 1985, 552).
Koren  חמדse v Prg 21,20 (BHS) pojavi v participu nifala, tj. v deležniški obliki nifala.
V slovenskem jeziku, ki strukturalistično ni primerljiv s hebrejščino, razumemo
deležnik kot glagolsko obliko v pridevniški funkciji (npr. (za)želen). 193 V slovenskih
prevodih je koren  חמדv Prg 21,20 preveden kot pridevnik: dragocen (SPJ, SSP, EKU,
MAR), predrag (CHR). Zanimivo je, da se isti glagol (v isti deležniški obliki nifala) v
Ps 19,11 prevaja kot deležnik:
"Bolj so zaželene ()הנֶ ֱח ָמ ִ ֗דים
ֵֽ ַ kakor zlato,
bolj kakor obilje čistega zlata;
bolj kakor med so sladke,
kakor med iz satovja (SSP)."
G. Strola poudarja, da hebrejska glagolska oblika korena מד
ַ  חv nifalu kaže na vrednost
tega, kar opisuje ‒ kar je (za)želeno (2000, 308). Glede na vse zapisano, predvsem če
želimo razbrati dinamiko poželenja z objektom in subjektom, menim, da za namen
interpretacije smemo glagolsko obliko korena (preveden v SSP kot pridevnik dragocen)
v slovenskih prevodih prevesti kot deležnik (particip) in zapisati:
"Zaželen ( )נֶ ְח ָ ֣מדzaklad in olje sta v hiši modrega,
ponorel človek ju pogoltne."194
Tak prevod jasneje razodeva dinamiko poželenja v Prg 21,20. Prisotnost modrega
človeka, subjekta glagola poželeti, razodeva pozitiven pomen poželenja. Objekt
poželenja so materialne dobrine, kar je najbolj verjetno, ali modrost, če pregovor
razumemo v smislu nekoliko poduhovljenega prevoda v Septuaginti (gl. nadaljevanje).

193

Tako rabo zasledimo tudi v angleškem jezikovnem prostoru, kjer koren v participu nifala prevajajo kot
deležnik v pridevniški rabi, prim. "to be desired / zaželen" (KJV).
194
S takim prevodom se strinja mag. Milan Holc, prevajalec knjige Pregovorov v SPJ: "Kar pa zadeva
particip nifala glagola hmd, se strinjam s prevodom 'zaželen zaklad'; čeprav je to, kar se želi ali poželi v
hebr., mogoče izraziti tudi s pasivnim participom qala, kot je to primer v Job 20,20." (Kopirano iz osebne
korespondence po elektronski pošti z 8. 5. 2014.)
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V obeh primerih gre za pozitivne kvalitete oz. dobrine. Materialno blagostanje (zaklad
in olje) v prvi vrsti kaže na pravilen odnos z Bogom, katerega posledice – upanje na
nagrado – lahko posameznik pričakuje za časa svojega življenja.195
Objekt glagola poželeti, zaklad in olje, je mogoče razumeti tudi kot prispodobo za
neprecenljivo vrednost modrosti, tako LXX:
"Dragoceni zakladi počivajo na ustnicah modrega, ponoreli človek jih
pogoltne."196
Najverjetneje pa moramo tako interpretacijo, ki želi zabrisati materialni vidik pregovora
in ga razložiti v prenesenem pomenu, obravnavati kot zanimiv poskus prevoda in
interpretacije, ne kot vodilo za razumevanje pregovora (prim. McKane 1985, 552;
Delitzsch 1986b, 76).197
Bodisi da objekt poželenja razumemo kot materialno blagostanje bodisi kot modrost,
primerjano z vrednostjo navedenih dobrin, koren  חמדv nifalu kaže na vrednost tega, kar
opisuje ‒ kar je (za)želeno (Strola 2000, 308). Koren v participu nifala198 izraža
predmet, h kateremu se obrača želja, in ga opredeljuje kot neko dobrino, ki je po obliki,
sijaju oz. kvaliteti (vrednosti) vredna poželenja (309).199
Na koncu moramo pogled razširiti na celoten pregovor Prg 21,20, ki riše materialno
stanje modrega človeka oz. ga primerja s stanjem ponorelega. Objekt poželenja (zaželen
zaklad in olje), ki označuje obilje na splošno, "zemeljski" blagoslov modrega človeka
kot posledico pravilnega odnosa z Bogom in zato znamenje Božjega blagoslova, se
nahaja v hiši, tj. v lasti modrega človeka. To dejstvo nakazuje, da moramo med

195

Vera v posmrtno življenje se v starozaveznih besedilih pokaže in začne razvijati šele sredi 2. stol. pr.
Kr., splošnega konsenza pa ni mogoče zaslediti niti v Jezusovem času niti v prvih krščanskih skupnostih
(Mr 12,18-27; Apd 23,6-10) (Nowell 1999, 1004).
196
Angleški prevod Prg 21,20 v LXX se glasi: "A desirable (ἐπιθυμητὸς) treasure will rest on the mouth
of the wise, but foolish men will swallow it up." Ali: "Precious treasures rest on the moth of a sage, but
the fool devours them." (McKane 1985, 552)
197
"/.../ probably LXX, here as elsewere, has interpreted so as to expunge the earthiness of the Hebrew
text, and so it is unsound to rely on it as a guide ti the meaning of the original." (McKane 1985, 552)
198
Podobno se tudi vse samostalniške izpeljanke nanašajo na zunanjo podobo, na lep videz, ki
predpostavlja visoko ceno.
199
Če objekt želje v Prg 21,20 razumemo kot modrost, zaklad modrega, lahko njegovo vrednost
primerjamo z vrednostjo Božje postave – gl. analizo Ps 19,11 (kjer je za opis tega prav tako uporabljen
isti koren v nifalu).

109

hrepenenjem modrega (po materialnem blagoslovu) in materialnim blagostanjem, proti
kateremu se želja obrača, videti uresničeno vzročno-posledično povezavo.200
Koren  חמדv deležniški obliki nifala v Prg 21,20 označuje uresničene želje ‒ materialno
blagostanje, znamenje vzpostavljenega in trajajočega odnosa med modrim človekom in
Bogom. Glagol označuje legitimne, moralno pozitivne želje po materialnih dobrinah.
Dinamiko poželenja moramo razumeti kot že uresničeno, saj Bog tiste, ki ga ljubijo
()א ֲה ַ ֥בי, oskrbi "z imetjem" in polni "njihove zakladnice" (prim. Prg 8,21). Shrambe
modrega človeka so polne dobrin, medtem ko ponoreli ostaja praznih rok, njegovo
(po)želenje (oz. ljubezen, ki je sinonim glagola poželeti) se namreč obrača k moralno
negativnim dobrinam: "Kdor ljubi ( )א ֣הבveselje, bo obubožal, kdor ljubi ( )א ֥הבvino in
mazilno olje, ne bo obogatel." (Prg 21,17)
Ker je pregovor hipotetične narave, to pomeni, da ga ne moremo razumeti kot natančen
zgodovinski popis nekega stanja, temveč je podrejen globljemu dojemanju ustroja sveta
‒ Bogu oz. njegovi pravičnosti. Božja pravičnost pa je vedno hkrati obljuba za pravične
in grožnja za krivične (Krašovec 1999, 203), in sicer v kontekstu knjige Pregovorov
(11,31 CHR) – tukaj in sedaj:
"Glej, pravičnemu na tej zemlji se povrača,
kolikanj bolj brezbožniku in grešniku!"

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Prg 21,20
Prg 21,20 ima obliko antitetičnega paralelizma, ki primerja materialno stanje modrega
in ponorelega. Subjekt glagola poželenja je modri ()ח ָ ָ֑כם,
ָ ki razodeva pozitiven moralni
vidik poželenja. Poželenje se obrača k materialnim objektom (omenjata se zaklad ()אֹוצ֤ר
ָ
in olje ()ו ֶׁש ֶמן,
ִָ֭ ki lahko predstavljata splošno (materialno) blaginjo). Koren v deležniški
obliki nifala kaže na vrednost objekta, h kateremu se obrača želja. Med željo (po
materialnem blagoslovu) in dobrino, proti kateri se ta obrača, moramo znotraj Prg 21,20
200

Tako meni tudi John Gill: "Gold, silver, jewels, and precious stones; all sorts food, as Aben Ezra
explains it, and rich and costly, raiment; all which may be lawfully desired and sought after, and, when
obtained, laid up for future use; which may be spared for their own service and that of posterity."
Vira: http://www.studylight.org/commentaries/geb/view.cgi?bk=pr&ch=21#copyright; http://www.biblest
udytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/proverbs-21-20.html (pridobljeno 3. 5. 2014).
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‒ in znotraj pragmatične in tuzemske narave knjige Pregovorov ter končno znotraj
okvira Božje pravičnosti ‒ videti uresničeno vzročno-posledično povezavo. Dejstvo, da
so shrambe modrega človeka polne materialnih dobrin, tj. da so želje pravičnega
uresničene, kaže, da je motiv korena (pri)lastitev (pridobitev) – v pozitivnem moralnem
pomenu – in da koren obsega tudi namen oz. namero. Koren ( חמדv razmerju do
glagolske oblike korena  )אוהni izraz nagonskih potreb, temveč je z njim podčrtana
vrednost pravičnega življenja oz. vrednost materialnih posledic pravičnega življenja. S
tem avtor posredno kaže na vrednost pravega odnosa z Bogom – izrisane materialne
razlike med modrim in ponorelim človekom teološko gledano izvirajo iz (ne)pravilnega
odnosa do Boga.

Sklep: pomen glagolske oblike  חמדv knjigi Pregovorov (Prg 1,22; 6,25; 12,12;
21,20)
Glagolska oblika korena  חמדse v knjigi Pregovorov pojavi na štirih mestih. V Prg 1,22
interpretacijo glagola poželeti določa sinonimni paralelizem med glagoloma ljubiti
( )אהבin poželeti ()חמד. Ker ima ljubezen v okviru Stare zaveze pragmatičen značaj, ki
predpostavlja tako konkretno notranjo pripravljenost (namero) kot tudi zavestno
delovanje v tej smeri, moramo v podobnem okviru razumeti tudi glagol poželeti.
Glagolska oblika korena  חמדni sinonim dejanja, temveč vedénja, tj. celote dejanj, ki
izražajo čustvo חמד.
Prizorišče dinamike poželenja v Prg 6,25 je srce, notranje počelo in gibalo človeških
pota. Namera srca in ustrezajoče dejanje sta dve ločeni resničnosti, ki pa imata med
seboj močno vzročno-posledično povezavo, zaradi česar svetopisemski avtor oba
dojema kot enovit proces (proces, sestavljen iz enakih, istovrstnih sestavin). Poželenje z
namero (tj. hotenje srca) ima znotraj holističnega dojemanja dinamike poželenja in
pragmatične narave hebrejskega izražanja vlogo, enakovredno dejanju.
Podobno vlogo glagola opazimo v Prg 12,12. Pregovor z antitetičnim paralelizmom
vzporeja usodi krivičnika in pravičnika. Drža pravičnosti daje sad, poželenje krivičnika
vodi v njegovo lastno pogubo, zato moramo glagolsko obliko korena ‒ upoštevajoč
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holistično-pragmatično in jedrnato izražanje knjige Pregovorov ‒ razumeti kot tipološki
oris poti krivičnika, ki vodi v pogubo. Zaradi tega avtor Pregovorov uporabi koren kot
podobo usode krivičnika (tj. kot vedénje, celoto krivičnih dejanj poželenja), ki
krivičnika privede do lastnega pogubljenja (prim. Prg 1,22).
V Prg 21,20 ponovno naletimo na antitetični paralelizem, ki materialno stanje modrega
človeka primerja z materialnim stanjem ponorelega. Objekt poželenja (zaklad in olje),
ki označuje obilje na splošno, najdemo v hiši, torej v lasti modrega človeka. Koren v
deležniški obliki nifala zato kaže na materialno stanje, ki je posledica pravilnega odnosa
z Bogom. To potrjuje ne samo ožje sobesedilo, temveč tudi širši pragmatični in
tuzemski okvir narave knjige Pregovorov, in končno najširši okvir Božje pravičnosti.
Z izjemo Prg 6,25, kjer glagolska oblika korena  חמדoznačuje spolno slo, je koren חמד
v vseh drugih primerih orientiran na dragocene materialne objekte (prim. "dragoceno
imetje" v Prg 1,13.22, dragocen zaklad in olje v Prg 21,20). Motiv poželenja je
(pri)lastitev želenih dobrin, bodisi z negativnim bodisi s pozitivnim moralnim
predznakom. Isti koren se uporablja za označevanje moralnih teženj človeške osebe, naj
bodo pozitivne ali negativne.
Glagolska oblika korena  חמדv knjigi Pregovorov torej označuje različne stvarnosti: v
Prg 6,25 označuje poželenje (nagib, voljnost) srca, ki ga vrednotimo enakovredno
dejanju; v 1,22 in 12,12 označuje moralno držo, tj. zavestno delovanje (vedénje) v smeri
poželenega oz. delovanje izhajajoče iz pohlepa; v 21,20 koren označuje materialno
stanje subjekta poželenja – moralno pozitivno poželenje, ki je posledica pravilnega
odnosa z Bogom.
V Prg 1,22, 12,12 in 21,20 dinamika želje izvira iz zunanje stvarnosti in ni izraz telesnih
potreb, v Prg 6,25 je želja povezana s telesnimi potrebami. Ta je v 6,25 dodatno
podčrtana z omembo vidno zaznavnega elementa, trepalnic, v 21,20 pa z omembo
zaklada in mazilnega olja ‒ vse našteto predstavlja dodatno krepitev želje.
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4.2.3.9 Vp 2,3 (CHR)
"Kakor jablan med drevjem v gozdu,
tako je ljubi moj med sinovi.
V senci njegovi sem želela ()ח ַ ֣מ ְד ִתי
ִ sedeti in sedim,
in sad njegov je sladak grlu mojemu."
Koren  חמדse v Vp 2,3 (BHS) pojavi v perfektu piela v prvi osebi ednine.

Umestitev v literarni kontekst
Visoka pesem opisuje in proslavlja človeško ljubezen. Po alegorični razlagi eksegeze
judovskih rabinov sta Božja ljubezen do Izraela in ljubezen ljudstva do Boga
predstavljeni kot odnos dveh zaročencev. Vendar alegorični (simbolni) pomen
medčloveške ljubezni kot podoba globlje resničnosti med Bogom in izvoljenim
ljudstvom ne izčrpa celotnega sporočila pesnitve. Visoka pesem, kakor celotna Stara
zaveza, upošteva človeško naravo in enega njenih glavnih življenjskih vidikov, spolnost
(SPJ 2013, 183‒184). Če to ignoriramo, izkrivimo njeno sporočilo. Moški in ženska
nista zgodovinska lika, ampak poetični osebnosti, po katerih pesnik vabi bralca, da se
identificira z njima (SSP 2005, 1037‒1039).

Interpretacija Vp 2,3
Za pravilno interpretacijo Vp 2,3 je najprej treba določiti naravo besedila. Alegorična
interpretacija pesmi kot podoba globlje resničnosti med Bogom in izvoljenim ljudstvom
ne izčrpa njene vsebine v celoti. Vendar ali to pomeni, kakor razlaga André LaCocque,
da Visoka pesem prikazuje "erotični univerzum" (LaCocque in Ricoeur 2003, 388), ki
so ga judovski rojaki in kasneje kristjani interpretirali v alegorično-duhovnem
pomenu?201 Ali lahko pritrdimo, da je Visoka pesem poveličevanje érosa, tj. da Visoka
pesem govori o svobodni, neukročeni in do neke mere celo nedovoljeni (prim.
Vp 8,1-3) ljubezni med moškim in žensko? (LaCocque in Ricoeur 2003, 421) LaCocque
svoje prepričanje utemeljuje z nereligiozno naravo Visoke pesmi.202

201

Prim. LaCocque in Ricoeur 2003, 407‒408.
LaCocque zapiše, da "moramo podati splošno izjavo, ki poudarja popolnoma nereligiozno naravo
Visoke pesmi. /.../ Tu ne najdemo nobenega religioznega motiva, nobenega moralnega opomina,
202
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Vprašanju "svobodne" oz. zunajzakonske ljubezni, kakor razlaga LaCocque, se je treba
približati v širšem kontekstu, v luči celotnega kanona,203 kar pomeni, da mora biti
intimnost med moškim in žensko razumljena znotraj zakonske zveze, znotraj ustanove
zakona. V nekaterih delih pesmi si moški in ženska zagotovo dvorita, medtem ko v
drugih delih doseže intenzivnost, ki jo biblični svet razume samo v kontekstu zakonske
zveze (in prav v takem kontekstu je analizirano mesto).
To nikakor ne pomeni, da taka interpretacija želi obiti pomen človeške ljubezni. Visoka
pesem govori o pomembnem vidiku človečnosti, o ljubezni in spolnosti. Bog je namreč
ustvaril človeka celostno – človek ni samo duša, ujeta v meso – zato pesem slavi veselje
telesnega dotika, eksotične vonje, sladek zvok intimnega glasu, okus drugega. Visoka
pesem potrjuje človekovo ljubezen, intimno razmerje, senzualnost in spolnost.204 To
očiščuje kánaanskih miselnih predpostavk – demitologizira spolno življenje kot podobo
odnosov med božanstvoma plodnosti – in pojmuje z zdravim realizmom. Visoka pesem
na eni strani osvobaja ljubezen med možem in ženo od puritanske prisile kot tudi od
nebrzdane erotičnosti na drugi strani (SPJ 2013, 183–184).
Ključnega pomena za pravilno interpretacijo glagolske oblike  חמדv Vp 2,3 je pravilno
razumevanje podob iz rastlinskega sveta, meni Marcia Falk (1982, 114). Objekt
poželenja je "ljubi", ki je opisan kot "jablan(a) (ַ)כ ַת ַ֙פ ַּוח
ְ med drevjem v gozdu (")ה ַֹ֔י ַער.
ַ
Terminַ יַ ַערje običajno preveden kot gozd, vendar svetopisemski avtor najverjetneje ni
imel v mislih običajne podobe gozda. Termin označuje bolj goščavo, nižje rastje ali
divje gozdno rastje, ki za razliko od jablane ne nudi zaščite, torej sence pred pripeko

nobenega spominjanja na dogodke Heilsgeschichte, nobene nacionalne teme, nobenega klicanja Boga na
pomoč (nobene molitve niti posta, tako kot v Esterini knjigi). Carol Mayers je ta pojav strnila v kratko, a
pravilno sodbo. Visoka pesem je 'najbolj nebiblijska od vseh biblijskih knjig'." (LaCocque in Ricoeur
2003, 410‒411) LaCocque v sklepu svoje razprave zapiše: "Visoka pesem ni /.../ alegorija, ki bi jo
poškrobljenci uporabljali za prikaz intimnih razmerij med Bogom in Izraelom (in seveda še manj med
Kristusom in Cerkvijo). To je poveličevanje érosa; Visoka pesem govori o svobodni, neukročeni in do
neke mere celo nedovoljeni (prim. Vp 8,1-3) ljubezni med moškim in žensko." (2003, 421)
203
Govorimo o t. i. kanoničnem pristopu, ki poudarja teološko nalogo interpretacije. Vsak biblični spis
moramo razumeti in interpretirati v luči kanona celotnega Svetega pisma, tj. v luči dejstva, da je pesnitev
organsko vpeta in zraščena s Svetim pismom.
204
Zadnja dva odstavka sta povzeta po skripti dr. Terezije Večko z naslovom Eksegeza izbranih
odlomkov preroških in modrostnih knjig (2009). Kot vir navede: T. Longman III, Song of Songs, NICOT,
W. B. Eerdmans, Grand Rapids/Cambridge 2001 (strani 58–62).
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(Falk 1982, 115).205 Drugi izraz (ַ)כ ַת ַ֙פ ַּוח
ְ se prevaja kot jablan(a), kar je dvomljivo, saj je
danes znano dejstvo, da jablane v biblični Palestini niso (dobro) uspevale.206 Eksegeti
predlagajo različne prevodne rešitve: kutino, oranževec, tudi marelico ipd. (Falk 1982,
115; Schonfield 1960, 83).207
Bodisi da gre za gozd ali goščavo, jablano ali oranževec, poudarek Vp 2,3a je na
izjemnosti izbranega drevesa, objekta poželenja, ki se od drugega rastja ne razlikuje
samo po svojem drugačnem videzu, košati krošnji, ki daje senco, temveč tudi po
sladkem sadu. Kontrastna analogija iz rastlinskega sveta izriše drevo, ki v svojem
okolju izstopa, kakor v očeh pripovedovalke izstopa njen izbranec, "ljubi", med
preostalimi mladeniči (Longman 2001, 112).
Subjekt glagola poželeti na drugi strani je ženski lik mladenke z različnimi nazivi:
ljubljena, zaročenka, "moja draga med mladenkami" (יןַה ָבנֵֽ ֹות
ַ יַב
֥ ( ַ)ר ְעיָ ִ ִ֖תVp 2,2). Opisana
je na identičen način kot njen izbranec, torej z rastlinskimi podobami, ki kažejo na
njeno izbranost, drugačnost in lepoto. Njena izjemnost je npr. izrisana s kontrastom med
lilijo in trnjem: "kakor lilija med trnjem" (primerjaj: "kakor jablan med drevjem v
gozdu").
Vp 2,3a (tudi 2,1-2) s prisotnostjo številnih vidno zaznavnih podob v rastlinskem svetu,
ki so analogna podoba lepote ljubljenega (in ljubljene), vzpostavi močno povezavo med
pogledom (vizualno-estetsko percepcijo) in poželenjem. Čutne zaznave svoj vrhunec
dosežejo v drugem distihu (2,3b), ko mladenka poseda v senci jablane in uživa njene
sadove ‒ kot metaforična izjava o erotični izkušnji" (Falk 1982, 115; Pope 1977,
372).208 Vp 2,3 nas popelje skozi stopnjujočo percepcijo objekta poželenja: od
vizualno-estetskega do čutno-izkustvenega dejanja združitve. Opazimo lahko, da je
zunanja vizualna pojavnost in privlačnost objekta bistvena, saj predstavlja vstopno

205

Po drugi razlagi termin označuje divje gozdno drevje, ki za razliko od jablane ni rodilo nobenega sadu
(Zupet 1992, 66).
206
"Earlier translations read 'apple-tree', and many modern commentators have continued that tradition.
But apples were scarce, and of poor quality in Palestine, and do not match the descriptions of this fruit."
(Fuerst 1975, 176)
207
"The nature of the tree and the fruit is uncertain and there has been no lack of suggestions: apricot,
orange, lemon, quince, apple. LXX mēlon and Vulgata malus favor the apple, but Targum speaks of the
’eṯrôg, 'citron'. The apricot, orange and lemon are recent importations in the area and the quince is
unsuitable to the context of 7:9 since its fruit is odorless though sharp to the taste." (Pope 1977, 371)
208
"In the protective shade of his embrace, the female speaker more than grows: she blossoms (literally,
'delights') and tastes the sweetness of his fruit, a metaphorical statement of the erotic experience." (Falk
1982, 115)
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točko dinamike poželenja. Vrhunec dinamike poželenja predstavlja čutna izkušnja
sladkosti sada ("sad je sladek mojim ustom"), ki je prispodoba spolne združitve.
Hebrejski pridevnik "sladek" ()מתֹוק
ָ se nanaša na okus in predstavlja nasprotje
grenkega. V prenesenem pomenu se nanaša na vse prijetne čutne zaznave, še posebej
erotične užitke (Pope 1977, 372). Použitje sadu predstavlja telesno združenje, spolni akt
kot vrhunec dinamike poželenja (Longman 2001, 112).209
Metafora zavetja sence je pogosto uporabljen motiv, ki izraža politično (prim. Sod 9,15;
Ezk 17,23; 31,6.12-17; Oz 14,8; Dan 4,11) ali Božjo zaščito (prim. Ps 17,8; 36,8; 57,2;
121,5; Iz 49,2; 51,16), vendar v Vp 2,3 nima vloge zunanje, fizične zaščite, ki bo jo npr.
zaročenka potrebovala, temveč gre za izjavo o erotični izkušnji. Marvin H. Pope210
meni, da je očitnost erotične metafore skoraj nemogoče spregledati (Pope 1977, 372).211
Nevesta opeva svoje goreče hrepenenje po ljubljenem z metaforično podobo, ki je jasno
ženitovanjska, meni G. Strola. Ljubljena govori o združitvi z ljubljenim, in sicer z
veseljem in brez občutka krivde ali sramu (Strola 2000, 314). Podobno zatrjuje
LaCocque:
"Gotovo je res, da je Visoka pesem slavljenje veselja do življenja in veselja do
ljubezni, v katerih je odsoten, mirabile dictu, vsakršen občutek krivde. Krivdo,
ki jo je občutil prvi par, ko je odkril svojo goloto, tu preseže očaranost nad
različnostjo." (LaCocque in Ricoeur 2003, 401)
Zaradi tega razloga ima poželenje v Vp 2,3 pozitiven moralni pomen, saj se obrača k
pozitivnemu objektu znotraj ustanove zakona: k senci ljubljenega, torej k fizični podobi
svojega izbranca (Strola 2000, 310).
Uporaba glagolske oblike korena  חמדv Vp 2,3 v perfektu piela opisuje aktivno željo
subjekta. Glagol v pielu moramo razumeti v intenzivni obliki, ki v kontekstu Vp 2,3
209

"Their physical union is represented by the fact that she tastes his fruit." (Longman 2001, 112)
"In this context one could hardly miss the sexual sense of the metaphor /.../." (Pope 1977, 372)
211
Gl. delo avtorice Jennifer Wright Knust z naslovom Unprotected Texts: The Bible's Surprising
Contradictions About Sex and Desire, še posebej poglavje But What Does the Song Mean. Avtorica meni,
da je cilj zaljubljenih spolna združitev: "The Song of Songs is a poem, and, as such, interpretation is left
open. Its metaphors remain ambiguous, even as they heighten desire through text, pattern, and language,
mimicking the rhythm of sexual intercourse and titillating with sensual, luxuriant imagery. Climax is
hinted at rather than described, leaving it to readers to supply what the poem refuses explicitly to reveal.
Nevertheless, both the poem’s beauty and its force depend upon sensual arousal and awakening of erotic
sentiments. And, interestingly enough, once awakened, desire – not marriage or childbearing – remain the
focus. Voluntary intimacy and pleasure are the goal of these lovers, and social norms appear to be
irrelevant to the delight they intend to pursue." (Wright Knust 2011, 27)
210
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kaže na strastno obliko poželenja med zaročenko in zaročencem. Za tako poželenje je
značilno, da mu skoraj z gotovostjo sledi dejanje prilastitve oz. uresničitve, kar potrjuje
sobesedilo. To trditev lahko potrdimo bodisi z vsebinskega vidika, ki svoj vrhunec
doseže v ljubezenski združitvi ljubljenega in ljubljene, bodisi z lingvističnega vidika.
Ljubljena si sence jablane (svojega ljubljenega) ne samo strastno želi, temveč to stopnjo
hkrati že presega z dejanjem posedanja v senci (z dejanjem telesne združitve). Svojega
ljubljenega si strastno želi in ga hkrati že "poseduje" (prim. Longman 2001, 112;
Delitzsch 1986b, 42).212 Pomensko nianso glagola poželeti v sobesedilu ‒ proces
strastnega poželenja (piel v perfektu), ki se uresničuje v sedanjosti (qal v perfektu) ‒ po
mojem mnenju najbolje prevede in ubesedi A. Chraska:
"V senci njegovi sem želela ()ח ַ ֣מ ְד ִתי
ִ sedeti in sedim,
in sad njegov je sladak grlu mojemu."213
Glagolaַ  ָי ַׁשבv perfektu qala ‒ v kombinaciji z dinamičnim glagolom  ָח ַמדv perfektu
piela ‒ ne smemo razumeti samo kot zaključeno dejanje, temveč kot celoten
(dinamičen) proces, ki ga pisec dojema kot dovršen, dopolnjen.214

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Vp 2,3
Objekt poželenja je "ljubi", ki je opisan kot "jablan(a) (ַ)כ ַת ַ֙פ ַּוח
ְ med drevjem v gozdu",
subjekt glagola je njegova izbranka, "draga med mladenkami" (ַה ָבנֵֽ ֹות
ַ ַבין
֥ )ר ְעיָ ִ ִ֖תי.
ַ
Prisotnost številnih vidno zaznavnih rastlinskih podob, ki so analogna podoba lepote
ljubljenega

(in

ljubljene),

vzpostavlja

212

močno

povezavo

med

pogledom

Delitzsch hkratni pojav želje in njene hotene izpolnitve argumentira na naslednji način: "In concupivi
et consedi the principal verb completes itself by the co-ordinating of a verb instead of an adv. or inf. as
Isa 42:21; Est 8:7; Ewald, § 285. However, concupivi et consedi is yet more than concupivi considere, for
thereby she not only says that she found delight in sitting down, but at the same time also in sitting down
in the shadow of this tree. The Piel ח ד, occurring only here, expresses the intensity of the wish and
longing." (1986b, 42)
213
Prim. Douay-Rheims Bible: "As the apple tree among the trees of the woods, so is my beloved among
the sons. I sat down under his shadow, whom I desired: and his fruit was sweet to my palate."
214
"The Hebrew perfect, however, describes not a completed action but instead an action viewed as a
complete, whole situation, or event. Used with a dynamic verb it describes an event, either long or short.
In an individual use the emphasis may be on the beginning, middle, entirety, or end of a complete event.
Whereas the imperfect represents a progressive, repeated, or dependant situation, the perfect is used when
viewing a situatuon as a whole." (Walker-Jones 2003, 89)
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(vizualno-estetsko percepcijo) in poželenjem. Čutne zaznave svoj vrhunec dosežejo v
drugem distihu (2,3b), v erotični (spolni) izkušnji.
Opazimo lahko, da je zunanja vizualna pojavnost in privlačnost objekta bistvena, saj
predstavlja vstopno točko dinamike poželenja. Glagolska oblika korena  חמדv Vp 2,3
izraža značilen dinamizem poželenja: vizualna percepcija vodi v poželenje, sproženo od
zunanjih čutnih zaznav. Uporaba korena v perfektu piela opisuje aktivno željo, ki jo
moramo razumeti v intenzivni obliki (strastnega poželenja med zaročenko in
zaročencem). Strastnemu poželenju sledi dejanje "prilastitve" oz. uresničitve v
ljubezenski združitvi ljubljenega in ljubljene. Glagol poželeti ni sinonim glagola
združiti ‒ gre za časovno in vzročno-posledično zaporedni, ne vzporedni dejanji. Glagol
poželeti ne označuje dejanja, ampak strastno (erotično) poželenje, ki vodi v dejanje.
V ozadju lahko prepoznamo značilno logiko poželenja, kjer glagolu poželeti ()ח ַמד
ָ sledi
glagol "prilastitve" (;ל ַקח
ָ prim. Mih 2,2; Joz 7,21; 5 Mz 7,25;  ָי ַׁשבVp 2,3), a s to očitno
razliko, da je dinamika v Vp 2,3 prestavljena na čustveno intenzivno in impulzivno
področje človeške spolne sle.

4.2.4 Peteroknjižje
4.2.4.1 1 Mz 2,9
"GOSPOD Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno
( )נֶ ְח ָ ֥מדza pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in drevo
spoznanja dobrega in hudega."
Koren  חמדse v 1 Mz 2,9 (BHS) pojavi v deležniški obliki nifala (glagol v pregibni,
pridevniški obliki) v ednini moškega spola.
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Umestitev v literarni kontekst
Prvo Mojzesovo knjigo215 lahko razdelimo na dva dela: 1 Mz 1‒11 popisuje in teološko
utemeljuje začetke človeštva v svetu, ki ga je ustvaril Bog; 1 Mz 12‒50 predstavlja
življenje izraelskih očakov (SSP 2005, 50). Prvih enajst poglavij, kjer najdemo obe
mesti z glagolsko obliko korena חמד, opisuje (pra)zgodovino človeštva od stvarjenja do
očakov. Za ta poglavja je značilno, da so plod globokega teološkega razmišljanja v luči
dogodkov na Sinaju in da so pripeta na širšo zgodovinsko, zemljepisno in mitološko
"bazo" Bližnjega vzhoda, od koder je svetopisemski avtor izhajal in zajemal. Poglavja
niso najprej zgodovinski popis nekega dogajanja, tega, kar je bilo nekoč, in česar danes
več ni, temveč gre za prikazovanje (pra)zgodovine, ki je hkrati teološka razlaga tega,
kar se je zgodilo. Čeprav 1 Mz 1‒11 ni kronološko beleženje dejstev, ima v nekaterih
pogledih večjo vrednost kot zgodovina. Odkriva namreč dušo ljudstva in njihovo
teološko-instinktivno izbiro karakterjev, ki ponazarjajo njihove moralne nazore,
razumevanje časa in njihove vloge v njem.

Interpretacija 1 Mz 2,9
1 Mz 2,9 spada v širši okvir teološkega razmišljanja o začetkih sveta in človekove usode
znotraj tega (1 Mz 1‒11). Besedilo je tesno povezano z naslednjim poglavjem, izgonom
iz raja, in sicer na način, da 1 Mz 2,9 razkriva okoliščine, v katerih se odvije človeški
padec. Besedilo v naslednjem poglavju 1 Mz 3,1-24 predstavlja prototip človekove
skušnjave (psihologijo vsakega greha) in padca ter Božjega usmiljenja.216 Znotraj tega
procesa ima zelo pomembno vlog prav objekt poželenja (1 Mz 2,9; 3,6), ki bistveno
vpliva na potek pripovedi.
Subjekt poželenja je človek oz. človeško bitje ()ה ָא ָ ִ֖דם
ֵֽ ָ na splošno, brez spolne usmeritve
(1 Mz 2,8). Človek je vse do 1 Mz 2,21, ko je Bog iz rebra ustvaril ženo, nediferenciran,

215

Prva od petih Mojzesovih knjig se imenuje Geneza (po grškem in latinskem imenu Genesis, kar
pomeni nastanek ali rojstvo). Knjiga pripoveduje o nastanku sveta, človeškega rodu in izvoljenega
ljudstva (SSP 2005, 49).
216
Gl. tudi Krašovec 1999, 70, posebej op. št. 10.
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spolno nedoločen (Brayford 2007, 230).217 Podobno velja za njegovo moralno držo, ki
postane grešna šele pod vplivom kače (prim. Krašovec 1999, 68).
1 Mz 2,9 poroča o izvoru, nastanku rajskega vrta, za katerega je značilna raznovrstnost
drevja ‒ npr. 1 Mz 3,7 omenja smokvo, Ezk 31,8sl. še cedre, ciprese in platane. Med
drugimi drevesi sta bili na sredini vrta še dve drevesi – drevo življenja ter drevo
spoznanja dobrega in hudega. Objekt poželenja v 1 Mz 2,9 predstavlja "vsakovrstno
drevje, prijetno ( )נֶ ְח ָ ֥מדza pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in
drevo spoznanja dobrega in hudega". Strokovnjaki še niso dosegli temeljnega soglasja
glede natančnega pomena dreves življenja ter spoznanja dobrega in hudega,218 niti ni
bilo dokončno odgovorjeno na vprašanje, ali gre za eno samo drevo ali za dve drevesi.
Ker odgovori na omenjena vprašanja v resnici ne zadevajo semantične analize, nanje ne
bomo podrobneje odgovarjali, temveč bomo kot objekt poželenja razumeli "vsakovrstno
drevje", natančneje "drevo spoznanja dobrega in hudega" (v 1 Mz 3,6).
Ko govorimo o objektu poželenja, je pomembno omeniti, da je drevje predstavljeno kot
"prijetno za pogled in dobro za jed". Eksplicitna omemba vida in okusa jasno predstavi
izvor želje kot izkušnjo zunanje stvarnosti, meni G. Strola (2000, 312):
"Poleg tega je zanimivo opozoriti, kako se obe lastnosti, ki označujeta način,
kako so drevesa v Edenu vredna poželenja v 1 Mz 2,9, nanašata na čutne
zaznave: v prvem primeru na vid, v drugem pa na okus."
Glagol poželeti v participu nifala ‒ ki opredeljuje predmet, h kateremu se obrača želja ‒
objekt predstavi kot zaželeno dobrino, torej kot posebej zanimivo in privlačno dobrino.
Objekt poželenja v 1 Mz 2,9 je predstavljen z močnim poudarkom na zunanji podobi, na
lepem in privlačnem videzu. 219
Privlačnost drevja podčrta tudi posebna, od preostalega stvarstva odbrana lega vrta v
Edenu ‒ v 1 Mz 1,12 namreč beremo o (prvem) stvarjenju zelenja, rastlinja in drevja,

217

V prvih treh poglavjih Prve Mojzesove knjige se beseda  ָא ָדםnikoli ne uporablja kot lastno ime: "[T]he

word  ָא ָדםthroughout the first three chapters of Genesis is never considered a proper name." (Brayford
2007, 230)
218
Menim, da je drevo spoznanja dobrega in hudega oz. par dobro – hudo treba razumeti kot merizem za
vsevednost (prim. Krašovec 1999, 69‒70).
219
"Flowers, trees, and shrubs regaled his [človekove, op. a.] senses with their fragrance, pleased his eye
with their exquisite forms and enchanting colours, and gratified his palate with their luscious fruits.
Hence the garden of the Lord became the highest ideal of earthly excellence." (Spence in Excell 1983b,
44)
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vendar brez dodatnih opisov.220 Po mnenju von Rada (1979, 77‒78) je vrt predstavljen
kot sveti prostor (podoba templja) z Božjo prisotnostjo in varstvom kerubov (prim.
1 Mz 3,24).221
Prisotnost motiva spoznanja ()לה ְש ִֹ֔כיל
ַ v 1 Mz 3,6 razodeva prehod poželenja na drugi
nivo: želja ima v resnici kot objekt spoznanje. V 1 Mz 2,9 pa je to, kar je želeno ()נֶ ְח ָ ֥מד,
opredeljeno s pogledom, vidom oz. videzom (Strola 2000, 312).222
Slovenski prevodi koren  חמדv deležniški obliki nifala prevajajo kot pridevnik prijeten
(SSP, EKU, MAR, CHR) in lep (DAL). Tudi Septuaginta prevaja koren kot pridevnik
(ὡραῖον). Tudi večina angleških prevodov koren prevaja kot pridevnik (skoraj brez
izjeme pleasant, redko beautiful). Nekateri drugi prevodi potrjujejo, da je mogoče
ohraniti deležniško obliko (v pridevniški rabi).223 Posebej bi želel opozoriti na Youngov
dobesedni prevod Young's Literal Translation,224 ki je poseben v tem, da se pri
prevajanju dobesedno drži hebrejskega in grškega izvirnika.225 Po mnenju Younga
predstavlja prevod, ki npr. glagol poželeti v nifalu prevaja s pridevnikom, razvodenitev
in razveljavitev Božje besede. S tem mnenjem se ne strinjamo, ne vidimo pa posebne
220

"[T]here is no contradiction between this verse and i 12 [1 Mz 1,12, op. a.]. The species was already in
existence ‒ in other places ‒ but, now, in order to from the garden, the Lord God caused to grow, from the
ground that He had chosen, particularly beautiful examples of these varieties, just as a human gardener,
when he makes a garden /.../." (Cassuto 1978, 108)
221
"This special garden or parkland should be understood in the context of ancient appreciation of
gardens. The kings of ancient Mesopotamia were proud of their gardens. Many Babylonian sanctuaries
were sorrounded by gardens. Other evidence of gardens in Mesopotamia include Nebuchadnezar’s
legendary Hanging Gardens of Babylon. Ashurnasirpal II records building an aqueduct to conduct water
from distant mountains to the gardens of Ashur. He lists 40 different species of exotic trees." (McKeown
2008, 32)
222
G. Strola meni, da 1 Mz 2,9 in 1 Mz 3,6 dokazujeta enakovrednost pomena glagola  ָח ַמדv 1 Mz 2,9 in
glagola
v 1 Mz 3,6 (2000, 312). Dejstvo je, da v 1 Mz 2,9 nastopa samo prvi glagol, v 1 Mz 3,6 pa
nastopata oba glagola. Upoštevati moramo tudi, da gre za dve različni pripovedi: A (1 Mz 2,4b-25) in B
(1 Mz 3,1-24) (Krašovec 1999, 68). Natančna pojasnila bomo podali pri semantični analizi glagola
.
223
Prim. Jubilee Bible 2000: "And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is
desirable to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden and the tree of
knowledge of good and evil."
224
"/.../ and Jehovah God causeth to sprout from the ground every tree desirable for appearance, and good
for food, and the tree of life in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil."
225
V nadaljevanju citiram v uvodu prevoda navedeno besedilo, ki jasno razkrije stališče prevajalca: "If a
translation gives a present tense when the original gives a past, or a past when it has a present;
a perfect for a future, or a future for a perfect; an a for athe, or a the for an a; an imperative for
a subjunctive, or a subjunctive for an imperative; a verb for a noun, or a noun for a verb, it is clear that
verbal inspiration is as much overlooked as if it had no existence. THE WORD OF GOD IS MADE
VOID BY THE TRADITIONS OF MEN [veliko tiskano v izvirniku, op. a.]." Celotno besedilo prevoda
je na voljo na spletnem naslovu http://www.ccel.org/bible/ylt/ylt.htm (pridobljeno 8. 5. 2014).
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ovire ‒ če jezik dopušča, torej če je koren v deležniški obliki nifala mogoče prevesti kot
deležnik (zaželen) ‒ za nekoliko bolj dobeseden prevod v primeru, ko ta natančneje
odraža pojavnost, tj. močno čutno izkušnjo in privlačnosti objekta poželenja v 1 Mz 2,9
(npr. želenega ( )נֶ ְח ָ ֥מדvideza (;)ל ַמ ְר ֶ ִ֖אה
ְ zaželeno ( )נֶ ְח ָ ֥מדočem ()ל ַמ ְר ֶ ִ֖אה
ְ 226).

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv 1 Mz 2,9
Subjekt poželenja je človek, spolno in moralno nedoločeno bitje. Objekt poželenja
predstavlja "vsakovrstno drevje" ter na sredi vrta "tudi drevo življenja v sredi vrta in
drevo spoznanja dobrega in hudega".
Koren  חמדnastopa v deležniški obliki nifala, ki skupaj z omembo vida in okusa
predstavi izvor želje kot izkušnjo zunanje stvarnosti. Koren  חמדse v 1 Mz 2,9
izjemoma obrača k objektu ne samo zaradi izjemne pojavnosti, temveč zaradi motiva
zaužitja ("prijetno za pogled in dobro za jed"). Gre za edini primer v celotnem Svetem
pismu, kjer glagolska oblika korena  חמדoznačuje željo po hrani. Koren  חמדv 1 Mz 2,9
označuje željo, ki izvira in označuje telesno potrebo (po hrani).

4.2.4.2 1 Mz 3,6
"Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja
()וְ נֶ ְח ָ ֤מד, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je
tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel."
Koren  חמדse v 1 Mz 3,6 (BHS) pojavi v deležniški obliki nifala (glagol v pregibni,
pridevniški obliki) v ednini moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo 1 Mz 2,9.
226

Prim. uporabe deležnika v Prešernovem Povodnem možu: "Od nékdej lepé so Ljubljanke slovele, / al
lepši od Urške bilo ni nobene, / nobene očem bilo bolj zaželene / ob času nje cvetja dekleta ne žene. / Ko
nárbolj iz zvezd je danica svetla, / narlepši iz deklic je Urška bila." (Pridobljeno s spletne strani
http://www.preseren.net/slo/3_poezije/27_povodni.asp; 12. 6. 2014.)
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Interpretacija 1 Mz 3,6
Besedilo 1 Mz 3,1-24 predstavlja prototip človekove skušnjave in padca; v pogovoru
med kačo in ženo in uživanju sadu je jedrnato podana psihologija vsakega greha.
Subjekt glagola poželeti je žena ()ה ִא ָָּׁ֡שה,
ֵֽ ָ posredno tudi njen mož. Za ženino moralno
držo velja, da postane grešna šele pod vplivom kače (prim. Krašovec 1999, 68) in da
sama po sebi ni znamenje zakrknjenosti:227
"Očitno je, da padec Adama in Eve ni nekaj, za kar bi si zaslužila smrt, saj ni
izraz zakrknjene človeške hudobije, temveč prej temeljne človeške slabosti.
Poročilo o grehu daje dovolj zanesljivo podlago za takšno domnevo. Pobuda za
greh prihaja od drugod; žena je žrtev, ker jo je zapeljala kača, mož pa je sledil
ženinemu zgledu." (70‒71)
Grešni oz. negativni značaj želenja zato izvira iz dejstva nepokorščine Božji prepovedi,
čeprav je na Evino zaznavanje in njeno odločitev vplivalo kačino zapeljevanje.
Objekt glagola poželeti je drevo spoznanja "dobrega in hudega" (prim. 1 Mz 2,9). Par
dobro – hudo moramo najverjetneje razumeti kot primer merizma,228 ki označuje
vsevednost ‒ biti kot Bog (1 Mz 1,26; 3,22), tako meni J. Krašovec (1999, 69‒70):
"Številni primeri para ṭwb in r‘ 'dobro' in 'hudo' drugod v hebrejskem Svetem
pismu nam dajejo zadostno podlago za domnevo, da je ta par primer slogovne
figure merizma in pomeni 'vse'. Poznavanje dobrega in hudega torej pomeni
vsevednost v najširšem pomenu besede. /.../ Usoden človekov greh je
prizadevanje po prestopanju meja, ki mu jih je določil Bog Stvarnik. Zato je zelo
smiselno, da Bog že ob stvarjenju opozori človeka na nevarnost njegove
svobode. Človek lahko obstaja samo v okviru svojih meja. Če teh ne prizna, si
zanesljivo izpodkopava temelje svojega življenja in se odloča za smrt."
Glagol v obliki participa nifala opredeljuje predmet, h kateremu se obrača, kot zaželeno
dobrino. Poželenje v 1 Mz 2,9 se obrača k objektu, ki je predstavljen z močnim
poudarkom na zunanji podobi, na lepem in privlačnem videzu. To trditev potrdi žena v
1 Mz 3,6, vendar v nekoliki spremenjeni obliki in z drugimi poudarki, ko razmišlja, "da
227

Podobno mnenje izrazi I. Avsenik Nabergoj (2007, 349): "Pri presoji besedila pa je obenem
pomembno še nekaj drugega: Adam in Eva nista prikazana kot objestna in zakrknjena, temveč kot 'šibka',
'nepopolna' človeka, to je z vidika njune temeljne slabosti."
228
"Ne gre niti za vsevednost, ki je padli človek nima več, niti za moralno razločevanje, ki ga je imel že
nedolžni človek, ker ga Bog razumnemu bitju ne more odreči, temveč za zmožnost lastnega odločanja o
tem, kaj je dobro in kaj je hudo, in posledično ravnanje s tem. To je poseganje v moralno avtonomijo, s
čimer človek zanika svoje stanje ustvarjenosti (prim. Iz 5,20). Prvi greh je bil napad na Božjo suverenost,
greh napuha." (SPJ 2014, 50)
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je drevo dobro za jed, mikavno ()ת ֲאוָ ה
ֵֽ ַ za oči in vredno poželenja ()וְ נֶ ְח ָ ֤מד, ker daje
spoznanje (")ל ַה ְש ִֹ֔כיל
ְ (prim. Brayford 2007, 238; von Rad 1979, 90; Skinner 1976, 75;
Cassuto 1978, 147).
Pomembna razlika se kaže v tem, da se v 1 Mz 3,6 pojavita dva (analizirana) korena, in
sicer vsak koren s svojim objektom: samostalniška oblika korena )ת ֲאוָ ה( אוה
ֵֽ ַ se obrača k
drevesu zaradi okusa in zunanje mamljive pojavnosti (sadu drevesa); glagolska oblika
korena  )וְ נֶ ְח ָ ֤מד( חמדpa se obrača k spoznanju, ki primarno ne nagovarja čutil, ampak
razum. Prisotnost motiva spoznanja ()לה ְש ִֹ֔כיל
ַ v 1 Mz 3,6 razodeva prehod poželenja na
drugi nivo. V 1 Mz 2,9 se koren  חמדobrača k zunanji pojavnosti z motivom zaužitja,
nasprotno se koren  חמדv 1 Mz 3,6 obrača k spoznanju229 (Strola 2000, 312;
Brueggemann idr. 1994, 506).230
Kača ne uporabi (pri)sile, saj razume umetnost zapeljevanja: v trenutku, ko v Evino
vero zaseje dvom, utihne in prepusti, da svoje delo opravi lepota in privlačnost objekta
poželenja (Skinner 1976, 75).231 Ko kača umolkne, žena brez besed stoji pred objektom
poželenja, v njej pa se odvija dinamika poželenja. 1 Mz 3,6 nas popelje skozi ženino
stopnjujočo se percepcijo objekta: od primarne skušnjave zadovoljitve telesnih potreb
("dobro za jed", "mikavno za oči") do vrhunca skušnjave, ki predstavlja poželenje po
"spoznanju" (von Rad 1979, 90).232 Poželenje po spoznanju je skušnjava biti vseveden,
stopati na mesto Boga. Taka človeška drža je v Prvem Janezovem pismu označena kot

229

Spoznanje oz. modrost je pozitivna kvaliteta, prim. Prg 21,20.
"What the women perceives the tree as ripe for, or ready to provide, is understending. /.../ As such,
what the woman sees attractive about the tree is not its ability to make her like gods, but its readiness to
give her understanding or comprehension." (Brayford 2007, 238) "/.../ not just [ נֶ ְח ָ ֥מדpleasant] to the
sight, as it is phrased above, but also, and in particular neḥmādh [to be desired] in the sense that by eating
of it one acquired discernment and knowledge." (Cassuto 1978, 147)
231
Z besedami J. Skinnerja (1976, 75): "The spiritual part of the temptation is now accomplished, and the
serpent is silent, leaving the fascination of sense to do the rest."
232
Z besedami von Rada (1979, 90): "The narrator draws a wonderful picture in v. 6, a scene without
words in which the woman stands before the tree reflecting and then decides. With it we rush through an
entire scale of emotions. 'Good for food,' that is the coarsely sensual aspect; 'a delight to the eyes,' that is
finer, more aesthetic stimulans; and 'desired to make one wise,' that is the highest and decisive
enticement."
230
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"napuh življenja", uvrščena je na vrh trojice, "kajti vse, kar je v svetu – poželenje mesa,
poželenje oči233 in napuh življenja – ni od Očeta, ampak od sveta" (1 Jn 2,16).
Objekt poželenja v 1 Mz 3,6 je spoznanje, vendar je zunanja pojavnost in privlačnost
bistvena, saj čutno-vizualna kombinacija predstavlja vstopno točko skušnjave, ki
dodatno zrahlja ženino držo (do Boga). Zadnja stopnja skušnjave je stopnja razuma,
medtem ko se prva nanaša na telo in čutne (tj. vizualno-estetske) zaznave (Jamieson
1984, 51). Čuti so naravni in najbolj neposredni komunikacijski kanali med umom in
zunanjim svetom, ampak ker so čuti žene (še) nepokvarjeni in nesprevrženi, in zato ne
morejo biti instrument zla, je bila skušnjava v resnici naslovljena na razum (52).234 Iz
povedanega lahko vidimo, da je to, kar bistveno definira koren חמד, premišljena in
razumna odločitev, privolitev skušnjavi, ne zgolj nagonsko sledenje čutnim dražljajem
()אוה. Glagolska oblika korena  חמדv 1 Mz 3,6 obsega čustvo poželenja in ‒ bistveno ‒
namero kot končno razumno privolitev in odločitev.
Kaj to pomeni v širšem kontekstu? Analizirano mesto najdemo v 1 Mz 1‒11, v
poglavjih, ki v luči dogodkov na Sinaju teološko razmišljajo o (pra)zgodovini,
stvarjenju sveta in začetkih človeštva. Svetopisemski avtorji na podlagi konkretnih
zgodovinskih izkušenj razmišljajo in zrejo v daljno preteklost. V primeru pripovedi o
človekovem padcu (1 Mz 3) vidimo, da biblični pisatelj versko-moralno stanje svojega
ljudstva, ki je dobilo od Boga veliko milost v zavezi, a jo je kasneje prelomilo, prezrcali
v daljno preteklost, v čas prvega človeka. Po njegovem mnenju je bil prvi človek v
podobnem položaju milosti in ljubezni, z njim je Bog sklenil zavezo prijateljstva in
ljubezni, a tudi on je to prezrl in odklonil – z grehom (Večko 1989, 50‒51).235
Toda s kakšnim grehom? Kakor je Izraela privabila mičnost (prepovedanih) kanaanskih
bogov, da so jih "izbrali" ‒ glagol izbrati ()ב ַחר
ָ je sopomenka glagola poželeti ()ח ַמד
ָ in

233

"Podzemlje in kraj mrtvih nista nikdar sita, / tudi človekove oči niso nikdar site." (Prg 27,20)
Z besedami R. Jamiesona (1984, 52): "The senses are the natural and most direct channels of
communication between the mind and external word; but as these were as yet unperverted, and could not
be engaged as instruments of evil, the temptation was addressed to the intelect. The appeal was made to
its desire for greater knowledge /.../."
235
"Besednjak, ki ga uporablja jahvistični pisatelj v tem tekstu, spominja na sklenitev zaveze med Bogom
in Izraelom na Sinaju. Ozadje 1 Mz 2‒3 je dejansko teologija zaveze, vsaj v njenih osnovnih elementih
(zgodovinski uvod, obveznosti zaveze ter blagoslovi in prekletstva), ter zgodovina odrešenja izraelskega
naroda, to je zgodovina milosti in greha, vere in nevere, češčenja Boga Jahveja in češčenje kanaanskih
bogov." (Večko 1989, 50)
234
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označuje dejanja malikovanja ‒ tako je prvega človeka privabila mičnost
(prepovedanega) drevesa oz. njegovega sadu. Privedla ga je do tega, da je sad "poželel"
()ח ַמד
ָ in "vzel" ()ל ַקח.
ָ Glagolska oblika korena  חמדv 1 Mz 3,6 označuje poželenje s
premišljeno namero, kar potrjuje vzročno-posledični glagolski par poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti
()ל ַקח,
ָ tj. zunanje posledice v dejanju: "Vzela ( )וַ ִתַ ֥קחje torej od njegovega sadu in jedla,
dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel." Zaradi tega razloga je glagol poželeti
(ח ַמד
ַָ ) v Svetem pismu pogosto razumljen kot proces, ki je enakovreden dejanju,
mestoma, sicer redko, pa celo enačen z njim. Glagol  ָח ַמדpredstavlja sinonim dejanj
vsaj na dveh mestih: v Ps 68,17 in 2 Mz 34,24 (gl. nadaljevanje).

Zaključimo lahko, da je svetopisemski avtor za opis dinamike prototipa greha načrtno
izbral glagol poželeti ()ח ַמד.
ָ In sicer zato, ker ne zajema le gibanja volje, temveč tudi
namero po prilastitvi, ki se v taki ali drugačni, bližnji ali daljni prihodnosti prelevi v
ustrezajoče dejanje.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv 1 Mz 3,6
Subjekt glagola poželeti je žena ()ה ִא ָָּׁ֡שה
ֵֽ ָ oz. prvi človeški par. Objekt poželenja je drevo
spoznanja "dobrega in hudega" (prim. 1 Mz 2,9), ki z merizmom označuje človekovo
temeljno skušnjavo ‒ napuh, poseganje v Božjo suverenost (1 Mz 1,26; 3,22).
Poželenje se ne obrača k zunanji pojavnosti (prim. 1 Mz 2,9), temveč se obrača k
spoznanju ‒ to potrjuje prisotnost motiva spoznanja ()ל ַה ְש ִֹ֔כיל.
ְ Samostalniška oblika
korena )ת ֲאוָ ה( אוה
ֵֽ ַ se obrača k drevesu zaradi okusa in zunanje mamljive pojavnosti
(sadu drevesa); glagolska oblika korena  )וְ נֶ ְח ָ ֤מד( חמדse obrača k spoznanju, ki primarno
ne nagovarja čutil, temveč razum. Zadnjo stopnjo skušnjave (po spoznanju) predstavlja
razum, medtem ko se prva stopnja nanaša na telo in čutne (tj. vizualno-estetske)
zaznave.
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Glagol poželeti ()ח ַמד
ָ definira premišljena in razumna odločitev, namera kot končna
razumna privolitev skušnjavi – za razliko od korena אוה, ki označuje nagonsko sledenje
čutnim dražljajem. To potrjuje vzročno-posledični glagolski par poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti
()ל ַקח,
ָ torej zunanje posledice poželenja.

4.2.4.3 2 Mz 34,24
"Kajti pregnal bom narode pred teboj in razširil tvoje pokrajine in nihče ne bo
zahlepel ( )יַ ְח ֥מדpo tvoji deželi, kadar pojdeš, da se trikrat na leto prikažeš pred
obličjem GOSPODA, svojega Boga."
Koren  חמדse v 2 Mz 34,24 (BHS) pojavi v imperfektu qala v tretji osebi ednine
moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Izrael s čaščenjem zlatega teleta kmalu po sklenitvi zaveze prelomi zavezo z Bogom,
vendar mu Bog zaradi Mojzesovega posredovanja (priprošenj) prizanese in ponovno
vzpostavi zavezni odnos (32,1‒34,35) (SSP 2005, 105). Obnovljena zaveza obsega
obljube in ukaze: vrstice 34,14-26, v katerih zasledimo koren מד
ַ ח, se imenujejo
"bogoslužni dekalog" oz. jahvistična postava zaveze, ki dekalogu dodaja nekatere
pogoje, predvsem bogoslužne predpise o obhajanju praznikov, darovanju prvin in žrtvah
(SPJ 2014, 194).

Interpretacija 2 Mz 34,24
Objekt glagola poželeti je (obljubljena) dežela (ַֹ֔ת־א ְר ְצך
ַ )א.
ֵֽ ֶ Dežela je imela v Izraelu
osrednje teološko mesto, ki je izviralo iz posebnega odnosa med Bogom in Izraelom
(Wright 2004, 76). Božja obljuba dežele in njena zgodovinska izpolnitev (zasedba)
skupaj tvorita glavno temo Pentatevha in zgodnjih zgodovinskih knjig Svetega pisma.
Deželo, ki jo Bog obljubi Abrahamu in njegovim potomcem, moramo razumeti kot
temeljno sestavino in prevladujoči ton Božje obljube (prim. 1 Mz 12,7; 15,7.18-21;
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17,8). Od 46 referenc na obljubo v celotnem svežnju besedil od Geneze do Sodnikov jih
samo sedem ne omenja zemlje, medtem ko se jih 29 nanaša zgolj na zemljo. V
1 Mz 28,4 "Abrahamov blagoslov" preprosto pomeni posest obljubljene dežele (Wright
2004, 78). Posest in imetje obljubljene dežele sta za Izraelce najprej predstavljala vidno
in oprijemljivo znamenje osebnega deleža pri dediščini Izraela, ki jo je prejel od Boga.
Subjekt poželenja je db. človek ()איׁש,
ִ ki se nanaša na omenjene narode ()גֹויִ ם, tj.
staroselce in preostale okoliške narode. Ti so (predhodno) živeli na področju, ki ga je
Bog obljubil Izraelu, in bi kljub porazu ponovno utegnili vojaško ogrožati osvojeno
obljubljeno deželo. Še posebej v času, ko so morali vsi moški po predpisih
"bogoslužnega dekaloga" v 2 Mz 34,23-24 romati v Jeruzalem. Dinamiko poželenja
sproža skušnjava ponovne zasedbe s strani pregnanih in premaganih staroselcev oz.
okoliških narodov.236
Med strokovnjaki obstaja soglasje, da glagol  ָח ַמדv 2 Mz 34,24 predstavlja sinonim za
dejanje (prim. J. Herrmann, J. J. Stamm, E. Nielsen, Walter J. Harrelson, M. L. Chaney,
William L. Moran, B. S. Jackson, David L. Baker, J. P. Hyatt). Bog v 2 Mz 34,24
Izraelu zagotavlja, da v času, ko bodo vsi moški Izraela fizično odsotni, sovražniki ne
bodo ogrožali njihove dežele. Kennett237 (1920, 67) meni, da v 2 Mz 34,24 Bog Izraelu
zagotavlja ozemeljsko nedotakljivost, pri čemer "zahlepel" izraža sinonim za invazijo,
fizični napad, tj. polastitev ozemlja.
Hans Joachim Stoebe pokaže, da omenjena interpretacija ni edina možna. Besede, ki jih
Bog izreče v 2 Mz 34,24, razume kot Božje zagotovilo nedotakljivosti v absolutnem
smislu: pregnani sovražniki ne bodo niti v mislih želeli ponovne zasedbe (1989,
27‒45).238 Tako interpretacijo ‒ odsotnost želje po ponovni zasedbi239 ‒ težko
sprejmemo, če prikličemo v spomin dejstvo, da se je zagotovilo ozemeljske
236

"The festival lastest several days, and in some cases the sanctuary would have been as a distance from
an Israelite’s home. Hence a danger existed that unscrupulous neighbours would take advantage of a
farmer’s absence from his land during a festival to take possession of parts of his property." (Clements
1972, 224)
237
Kennett 2 Mz 34,24 prevede, kot sledi (sprememba je označena z ležečo pisavo): "Kajti pregnal bom
narode pred teboj in razširil tvoje pokrajine in nihče (si) ne bo polastil tvoje dežele kadar pojdeš, da se
trikrat na leto prikažeš pred obličjem GOSPODA, svojega Boga."
238
B. Jacob na drugi strani trdi, da bi svetopisemski avtor v 2 Mz 34,24, če bi želel povedati, da nihče ne
bo "pograbil" Izraelovega ozemlja, uporabil glagol ( ָל ַקחprim. 5 Mz 7,25; Joz 7,21).
239
Želenje kot izključno notranji proces brez naklepa in načrtovanj nastane brez zavestne odločitve ob
pogledu samem, prim. "med plenom sem videl" in "zahlepel" (Joz 7,21). Zato pojav želje na miselni ravni
zavestno ni mogoče nadzirati. Dejstva, da se ob "pogledu" (npr. na nezavarovano deželo) pojavi želja, ni
mogoče preprečiti, zato bi bilo nelogično, da bi Bog zagotavljal nekaj, kar ni skladno s človeško naravo.
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nedotakljivosti nanašalo proti dovčerajšnjim prebivalcem obljubljene dežele, ki jih je
Bog pregnal, ne pa še dokončno pokončal:
"Svoj strah pošiljam pred teboj in zbegal bom vsa ljudstva, h katerim prideš, ter
zapodil pred teboj vse tvoje sovražnike v beg. In sršene pošljem pred teboj, da
preženejo izpred tebe Hivéjce, Kánaance in Hetejce." (2 Mz 23,27-28)
V resnici sta pregon in zasedba ozemlja potekala postopoma, kar še dodatno zmanjšuje
možnost odsotnosti želje po ponovni osvojitvi domovine ‒ ker časovno podaljšuje
dinamiko poželenja:
"Ne preženem jih izpred tebe v enem letu, da dežela ne postane pustinja in se ne
namnožijo poljske zveri v tvojo škodo. Le polagoma jih preženem izpred tebe,
dokler se ne razmnožiš, da boš lahko vzel deželo v last." (2 Mz 23,29-30)
Ker dinamiko poželenja sproža skušnjava (ponovne) osvojitve nezavarovanega ozemlja,
je nemogoče trditi, da se premagani in pregnani staroselci niso ozirali na nezavarovano
domovino brez želje po ponovni osvojitvi.240 Nasprotno, ko interpretiramo poželenje v
2 Mz 34,24, moramo izhajati iz materialnega in praktičnega poudarka vere Izraela. Vse,
kar bi utegnilo ogrožati ekonomsko vitalnost, materialni vir preživetja Izraela, moramo
razumeti kot napad na Boga oz. natančneje kot napad na duhovno-teološko povezavo
med obljubljeno deželo (darom) in Bogom (darovalcem). Ko v Stari zavezi govorimo o
lastništvu zemlje, ne moremo mimo neločljive povezanosti obljubljene dežele in
razumevanja Boga v Izraelu. Posest obljubljene dežele je bila razumljena kot dokaz
vzpostavljenega in trajajočega odnosa z Bogom. Odnos med Izraelom in Bogom se je
zaradi posebnega pragmatičnega vidika abrahamovske vere odseval na materialni ravni
‒ lastništvu obljubljene dežele. Zato je poželenje v 2 Mz 34,24 težko interpretirati v
smislu notranjega čustvovanja brez vsakršnih spremljajočih procesov (kot izključno
notranji proces brez naklepa in načrtovanj).

240

Jason A. Staples podobno meni, da glagol  חמדne označuje samo želje, temveč "usmerjeno poželenje",
tj. poželenje z namero po prilastitvi: "It is also important to note the distinction between the verbal form
and the nominal form: when the Hebrew  חמדor Greek ἐπιθυμέω are used as verbs in the OT, it denotes
desire directed at obtaining the specific object in question and not merely the existence of the desire
itself. /.../ As such the presence of such 'lusts' is in no way sinful; it is simply a part of being an embodied
person. But directing these desires towards taking, obtaining, or enjoying what is not lawful is forbidden
– that action (itself an act of the will) is forbidden by the Tenth Command and is sin." (Pridobljeno s
spletne stani: http://www.jasonstaples.com/bible-studies/most-misinterpreted-bible-passages-1-matthew527-28/; 17. 6. 2014.)
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Glede na širši kontekst Božje obljube o zavzetju in naselitvi obljubljene dežele je
2 Mz 34,24 najbolj naravno razumeti kot zagotovilo ozemeljske nedotakljivosti (Hyatt
1980, 325). Če to drži, moramo glagolsko obliko korena  חמדv 2 Mz 34,24 razumeti kot
sinonim dejanja, natančneje vojaške ofenzive.241

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv 2 Mz 34,24
Objekt glagola poželeti je (obljubljena) dežela (ַֹ֔ת־א ְר ְצך
ַ ) ֶ ֵֽא, subjekt poželenja je "nihče"
od staroselskih in okoliških narodov, ki bi utegnil vojaško ogrožati osvojeno obljubljeno
deželo.
Dinamiko poželenja sproža skušnjava ponovne zasedbe nezavarovane dežele v času, ko
je po predpisih "bogoslužnega dekaloga" v 2 Mz 34,23-24 moška populacija romala v
Jeruzalem pred obličje "GOSPODA, svojega Boga". Zdi se neverjetno, da bi Bog
zagotavljal odsotnost nečesa, kar ni skladno s človeško naravo ‒ pojavitve želje človek
ne more nadzorovati. Zaradi tega moramo v okviru temeljne povezanosti obljubljene
dežele in razumevanja Boga v Izraelu (v luči katerega je bila posest obljubljene dežele
razumljena kot dokaz vzpostavljenega in trajajočega odnosa z Bogom) pritrditi stroki,
namreč da glagol  ָח ַמדv 2 Mz 34,24 predstavlja sinonim za dejanje vojaške ofenzive.
Glagol se obrača k materialnemu objektu (obljubljeni deželi) z namero (ponovne)
prilastitve, pri čemer koren ni izraz nagonskih potreb, temveč je posledica zavednega
razumskega procesa (odsotnost moških Izraelcev ponuja priložnost ponovnega zavzetja
osvojene dežele).

4.2.4.4 5 Mz 7,25
"Podobe njihovih bogov sežgite v ognju; ne žêli (א־ת ְחמד
ַ  )לsi srebra in zlata, ki
je na njih, in si ga ne jemlji, da se s tem ne zapleteš v zanko; kajti to je gnusoba
za GOSPODA, tvojega Boga."

241

In sicer ne v smislu, da avtor z glagolom poželeti označuje neko drugo resničnost, tj. dejanje vojaške
ofenzive (s tem predpostavljamo, da svetopisemski avtor govori dvojni jezik: piše eno, misli pa nekaj
drugega), temveč v smislu, da ima glagol zaradi holističnega dojemanja dinamike poželenja in
pragmatične narave hebrejskega izražanja vlogo, enakovredno dejanju.
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Koren  חמדse v 5 Mz 7,25 (BHS) pojavi v imperfektu qala v drugi osebi ednine
moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Kritična eksegeza vidi v Peti Mojzesovi knjigi odgovor na versko in družbeno krizo
proti koncu obdobja Judovega kraljestva (7. stol. pr. Kr.) (SSP 2005, 227‒228).
5 Mz 7,25 najdemo v drugem Mojzesovem govoru (4,45‒11,32), ki Izraelu po eni strani
obljublja osvojitev obljubljene dežele, če bodo "poslušali /.../ odloke in jih vestno
izpolnjevali" (7,12), po drugi strani pa svari pred domišljavostjo ‒ Izrael do obljubljene
dežele nima pravice, saj si je ni prislužil. Govor utemeljuje prihodnji poraz in izgon
kanaanskih ljudstev kot Božjo kazen za njihovo krivdo (prim. 9,1-7). V tej misli je
hkrati zajeto opozorilo za Izrael. Če Boga ne bo poslušal ‒ in bo odpadel ‒ se bo
zapletel v zanko in svojo deželo zapravil (prim. SSP 2005, 239).

Interpretacija 5 Mz 7,25
Objekta glagola poželeti sta zlato in srebro ()כ ֶסף ַוְ זָ ָ ֤הב,
ֶ ַ֙ s katerima so bile prevlečene
(okrašene) podobe bogov, premaganih kanaanskih ljudstev (prim. Iz 30,22; 40,19;
Hab 2,19). Bog zahteva od Izraela ‒ subjekta poželenja ‒ ekskluzivno razmerje, ki
izključuje vsakršno malikovanje in služenje drugim bogovom. Malikovalske podobe je
treba uničiti, sežgati v ognju. Zavezni odnos izključuje celo posedovanje (uporabnih)
materialov, iz katerih so bile podobe narejene oz. s katerimi so bile okrašene. Zapoved
uničenja podob bogov oz. prepoved posedovanja materialov, iz katerih so bile izdelane,
predstavlja zaostritev sicer širše devteronomistične polemike o posedovanju in
upodabljanju verskih podob (Birch idr. 1998, 351).242

242

5 Mz 7,22 nakazuje postopno in dolgotrajno osvajanje obljubljene dežele in stoji v nasprotju s
5 Mz 7,2, kjer beremo, da Bog Izraelcem naroča hitro in odločno pokončanje z zakletvijo. 5 Mz 7,22
moramo zato razumeti kot kasnejše usklajevanje Božje obljube o hitrem zavzetju z zgodovinskim
dejstvom postopnega osvajanja ‒ v resnici Kanaanci niso bili nikoli popolnoma uničeni ali izgnani
(Phillips 1973, 61).242 Narodi, ki so živeli v obljubljeni deželi, ne bodo pregnani in premagani hitro,
temveč postopoma, saj bi se sicer na izpraznjenem ozemlju "namnožile divje zveri". V ozadju lahko
opazimo poskus usklajevanja teologije in zgodovine, ki hkrati predstavlja pojasnilo in opozorilo, da bo
prisotnost teh ljudi in njihovih verskih prepričanj za Izraelce predstavljala resno versko skušnjavo ‒ tudi
za kasnejše generacije Izraelcev. Po drugi interpretaciji Gospod ni pregnal narodov, ker je Izrael prekršil
zavezo, prim. Sod 2,20-23: "Zato se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in je rekel: 'Ker je ta narod
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V ozadju prepovedi lahko opazimo svarilo pred "Ahanovim grehom" (Joz 7,21), ki je
podlegel skušnjavi privlačnosti zakletih predmetov in se jih polastil. Dinamiko
poželenja, podobno kot v primeru Joz 7,21, sproža vizualni vtis ter vrednost srebra in
zlata. Posebna omemba zlata in srebra poleg splošne zapovedi uničenja malikov
(5 Mz 7,25a) naznačuje dodatno krepitev želje kot izkušnjo zunanje stvarnosti.
Glagolska oblika korena  חמדv 5 Mz 7,25 izraža značilen eksistencialni dinamizem
pohlepa: videnje predmetov, ki imajo posebno vrednost, vodijo v poželenje, sproženo
od zunaj, meni G. Strola (2000, 312‒313):
"Eksistencialni dinamizem želje po svoji naravi teži k izpolnitvi: to sovpada z
dosego objekta preko prilastitve /.../ z uporabo glagola lqḥ (ali kakšnega
sinonima), ki se pojavlja vzporedno ali za glagolom ḥmd tam, kjer ta izraža
željo, ki je nasprotna volji Boga ali zakonodajalca: ne le v Joz 7,21, temveč tudi
v 5 Mz 7,25, ko je Izraelcem ukazano, naj si ne želijo polastiti se zlata in srebra,
s katerima so odete podobe tujih bogov."
Glagolski par poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti ()ל ַקח
ָ kaže na dinamizem poželenja, za katerega je
značilna tudi prilastitev objekta. Glagol označuje poželenje in tudi namero po prilastitvi
(polakomnjenje). To je razvidno iz samega dejstva, da poželenju sledi dejanje
prilastitve. Zaradi tega, meni G. Strola, je poželenje ()ח ַמד
ָ predmet prepovedi, ker vodi
v pogubo (Job 20,20) ter uničuje vse družinske člane in celotno skupnost (prim.
Joz 7,21; Mih 2,2).
Podobno meni J. Herrmann, ki na podlagi pojavljanja para poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti ()ל ַקח
ָ
‒ v svoji razpravi sicer omenja več mest, poleg 5 Mz 7,25 še Joz 7,21 in Mih 2,2 ‒
sklene, da hebrejski glagol  ָח ַמדkaže na čustvo, ki z določeno nujnostjo vodi do dejanja:
"[O]čitno hebrejščina razume  חמדkot čustvo, ki z določeno nujnostjo vodi do ustreznih
ukrepov." (Stamm 1967, 102) Glagol poželeti ni sinonim dejanja, saj gre za pomensko
zaporedni dejanji in ne vzporedni. 243

prekršil mojo zavezo, ki sem jo zapovedal njegovim očetom, in ni poslušal mojega glasu, tudi jaz ne bom
več preganjal izpred njegovega obličja nobenega izmed narodov, ki jih je pustil Józue, ko je umrl. Po njih
hočem preizkusiti Izraela, ali se bodo držali GOSPODOVE poti in hodili po njej, kakor so se je držali
njihovi očetje, ali ne.' Zato je GOSPOD pustil te narode, ne da bi jih takoj pregnal, in jih ni izročil Józuetu
v roke."
243
Gl. tudi študijo Meierja z naslovom Die ursprüngliche Form des Dekalogs, posebej strani 70–74.
Knjiga je na voljo na spletnem naslovu http://archive.org/details/dieursprngliche00meiegoog (pridobljeno
28. 4. 2012). Gl. tudi študijo Ludwiga z naslovom Die religionsgeschichtliche Bedeutung des Dekalogs.
Prolegomena zu einer alttestamentlichen Lehre von der Sünde, še posebej strani 107–112.
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V luči povedanega vidimo, da glagolska oblika korena  חמדne označuje samo poželenja,
temveč polakomnjenje objekta poželenja. Če glagol želeti označuje željo, glagol
poželeti označuje močno željo (prim. SSKJ), in sicer močno željo z namero. V
slovenskih prevodnih rešitvah je najbolj natančen Chraska, ki nikalno obliko korena
 חמדv 5 Mz 7,25 prevaja kot "ne poželi" (vsi drugi prevajalci prevedejo "ne želi").244

Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv 5 Mz 7,25
Objekta glagola poželeti sta zlato in srebro ()כ ֶסף ַוְ זָ ָ ֤הב,
ֶ ַ֙ s katerima so bile prevlečene
(okrašene) podobe bogov pregnanih narodov, subjekt poželenja je Izrael. Koren v
5 Mz 7,25 izraža značilen eksistencialni dinamizem pohlepa: videnje predmetov, ki
imajo posebno vrednost, vodi v poželenje, sproženo od zunaj. Glagolu poželeti ()ח ַמד
ָ
sledi glagol prilastiti si ()ל ַקח,
ָ pri čemer glagol poželeti ni sinonim glagola prilastiti si ‒
gre za časovno in vzročno-posledično zaporedni in ne vzporedni dejanji. Glagol poželeti
ne označuje dejanja, ampak polakomnjenje, poželenje s sklepom o prilastitvi, na kar
kaže (načrtno) dejanje prilastitve, ki mu sledi. Glagolska oblika korena  חמדv 5 Mz 7,25
označuje poželenje, ki se obrača k vrednim materialnim objektom z namero prilastitve.
Poželenju sledi dejanje prilastitve, kar kaže na močno vzročno-posledično zvezanost
namena in dejanja, ki mu sledi; oz. kaže na namerno-posledično razmerje med enim in
drugim.245

244

Iz Slomškove rabe glagola "poželeti" je razvidno, da izraz označuje željo in namero po
prilastitvi/uresničitvi. Prim. "Zgubljeni sin vidi premoženje očeta in ga poželi, da bi po svetu šel in dobre
volje bil." Zgubljeni sin se odloči, da bo vzel premoženje in odšel v svet (prim. Lk 15,12). Gl. Ant. Mart.
Slomšeka zbrani spisi (1899) (šesta knjiga; zbral in uredil Mihael Lendovšek) v pridigi z naslovom O
poželenju očij (str. 63). Vir: http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3dslom%C5%A1ek+lendo
v%C5%A1ek%27&pageSize=25 (pridobljeno 23. 7. 2014). Nadalje beremo: "Tretja krivica se zdaj po
svetu godi, ker toliko ljudij po tujem blagu, po lastnini bližnjega poželjuje, in si marsikdo svoji, kar ni
njegovega. – Deseta božja zapoved pravi: 'Ne poželi tujega (ljudskega) blaga, kar je Bog bližnjemu dal.'"
V tem besedilu je še posebej razvidno, da "poželeti" označuje tudi namero po prilastitvi (poželjuje) in
nato iz te namere posledično dejanje prilastitve (marsikdo svoji, kar ni njegovega). Gl. Ant. Mart.
Slomšeka Pastirski listi (1890) (zbral in uredil Mihael Lendovšek) v pridigi z naslovom Tri
pregrehe sedanjih dnij (str. 44). Vir: http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3dslom%C5%A1
ek+lendov%C5%A1ek%27&pageSize=25 (pridobljeno 23. 7. 2014).
245
To potrjujeta že omenjena Andersen in Freedman (gl. Mih 2,2), ki menita, da obstaja med poželenjem
in dejanjem sicer tesna povezava, vendar glagol  ָח ַמדni sinonim dejanja, temveč označuje poželenje z
naklepom, ki vodi v načrtovano prilastitev: "There is no question that there is a close connection between
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv Peteroknjižju (1 Mz 2,9; 1 Mz 3,6;
2 Mz 34,24; 5 Mz 7,25)
Glagolska oblika korena  חמדse v Peteroknjižju pojavi na štirih mestih.246 V 1 Mz 2,9
koren v participu nifala opredeljuje objekt kot poželen (z močnim poudarkom na
zunanji podobi, na lepem in privlačnem videzu, ki sproža dinamiko poželenja). Koren
 חמדse v 1 Mz 2,9 izjemoma obrača k objektu z motivom zaužitja.
V 1 Mz 3,6 vlogo korena  חמדnadomesti koren אוה. Ta se v samostalniški obliki ()ת ֲאוָ ה
ֵֽ ַ
obrača k drevesu zaradi okusa in zunanje mamljive pojavnosti (sadu drevesa) – tj. z
motivom zaužitja – glagolska oblika korena  )וְ נֶ ְח ָ ֤מד( חמדpa se obrača k spoznanju, ki
primarno ne nagovarja čutil, ampak razum. Koren  חמדv 1 Mz 3,6 definira premišljena
in razumna odločitev, namera kot končna razumna privolitev skušnjavi – za razliko od
korena אוה, ki označuje nagonsko sledenje čutnim dražljajem.
V 2 Mz 34,24 koren nastopa kot sinonim dejanja, natančneje kot sinonim vojaške
ofenzive, prilastitve ozemlja. Sinonim moramo razumeti kot termin, ki ima enakovreden
(tj. sinonimni) učinek kot dejanje (zaradi vzročno-posledične zvezanosti namere in
posledičnega dejanja). Dinamiko poželenja sproža skušnjava ponovne zasedbe
nezavarovane dežele v času, ko je po predpisih "bogoslužnega dekaloga" v
2 Mz 34,23-24 moška populacija romala v Jeruzalem.
V 5 Mz 7,25 (podobno kot v 1 Mz 3,6) koren  חמדoznačuje poleg poželenja tudi namero
po prilastitvi (polakomnjenje). To je razvidno iz samega dejstva, da poželenju sledi
dejanje prilastitve. Dinamiko poželenja sproža vizualni vtis ter vrednost srebra in
zlata.247

the desire and the act, but they are not contained in the same word hmd. There are two parts to
committing a crime: one is the plan involving desire and motivation and the other is the commission of
the crime. The word hmd has only to do with the former, while other verbs have to be used for the latter."
(Andersen in Freedman 2000, 272) "/.../ it seem clear that the denotation of hmd is desire or craving. But
it is a desire that drives the person to action, and the use of hmd in parallel with verbs of action, of violent
action, shows not only that it has the connotation of such an outcome, but it also colors the verbs of action
to identify them as premeditated and planned crimes." (2000, 271)
246
Koren se pojavi še na treh mestih v Peteroknjižju, dvakrat v 2 Mz 20,17 in enkrat v 5 Mz 5,21, vedno
v deseti Božji zapovedi. Ta mesta bomo analizirali v ločenem poglavju.
247
Gl. tudi Naamanov primer v 2 Kr 5, kjer svetopisemski avtor brez uporabe glagola poželeti oriše
dinamiko poželenja. Videnje dragocenih objektov Gehazija, Elizejevega služabnika, vodi v poželenje in
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Glagolska oblika korena  חמדse v Peteroknjižju pojavi na štirih mestih, na treh mestih je
prilastitev (spoznanja, ozemlja, zlata in srebra) predstavljena kot motiv poželenja. Če
upoštevamo, da zadnji primer (1 Mz 2,9) predstavlja izjemo, in k temu prištejemo še tri
pojavitve glagolske oblike korena  חמדv obeh dekalogih, kjer je motiv nedvomno
prilastitev, vidimo, da je v Peteroknjižju skoraj v vseh primerih motiv glagolske oblike
korena  חמדprilastitev (posestvo lastnine).
Pojavljanje vzročno-posledičnega glagolskega para poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti ()ל ַקח
ָ
(1 Mz 3,6 in 5 Mz 7,25; v 2 Mz 34,24 je koren  חמדsinonim dejanja) kaže na močno
vzročno-posledično zvezanost poželenja z namero in dejanja, ki nameri sledi, oz. kaže
na namerno-posledično razmerje med enim in drugim.
Dinamiko poželenja v vseh primerih sprožajo zunanji čutni dražljaji, izjemna pojavnost
in vrednost objektov poželenja: drevesa dobrega in hudega (z motivom prilastitve
spoznanja), nezavarovanega ozemlja (z motivom prilastitve nezavarovanega ozemlja),
zlata in srebra, s katerima so bile okrašene (prevlečene) podobe malikov (z motivom
prilastitve).
Glagolska oblika korena  חמדv Peteroknjižju obsega vidno zaznavo, poželenje kot
zaznavno vstopno točko in stimulans ter namero po prilastitvi kot končno razumno
privolitev in odločitev (z izjemo 1 Mz 2,9, kjer je motiv zaužitje). Koren ne označuje
dejanja – z izjemo 2 Mz 34,24, ki ga moramo razumeti kot sinonimni učinek dejanja.
Dejanje prilastitve je posledica, označuje ga drug glagol, in je splet (primernih)
okoliščin ter posameznikovega delovanja v tej smeri.

sklep o prisvojitivi (2 Kr 5,20) in posledično v dejanje prilastitve (s prevaro, laganjem ipd.) (2 Kr 5,21sl.).
Na drugi strani se Elizej upre skušnjavi kljub Naamanovi velikodušni ponudbi, ki preide že skoraj v
nasilno izročitev: "In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklonil." (2 Kr 5,16) Pomenljivo je, da Elizej v
služabnikovi predaji poželenju vidi mnogo več kot navaden prestopek. Domnevamo lahko, da zaradi
sklepa (2 Kr 5,20), tj. premišljenega in načrtnega delovanja v smeri dosega poželenega objekta. Elizejeve
besede Gehaziji opozarjajo namreč pred veliko večjo nevarnostjo. Elizej graja prestopek, ki je istega reda
kot tisti, ki ga prepoveduje deseta Božja zapoved: "Je mar čas, da jemlješ denar, da jemlješ obleke pa
oljčne nasade in vinograde, ovce in vole, hlapce in dekle?" (2 Kr 5,26)
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4.3

Presoja ugotovitev semantične analize

4.3.1 Miselni proces (pohlepa) z motivom prilastitve

Motiv glagolske oblike korena  חמדje prilastitev (posestvo lastnine), ki jo opredeljuje
namera248 po prilastitvi. Koren je nerazvezljivo povezan s pohlepom, željo prisvajati si
dobrine oz. večati imetje. Glagolska oblika korena  חמדse v Svetem pismu pojavi
21-krat, od tega je v več kot polovici primerov usmerjena na materialne objekte z
motivom lastništva oz. povečanja imetja in posredno ali neposredno označuje željo oz.
namen po prilastitvi. Poželenje, izraženo z glagolsko obliko korena חמד, ima prilastitev
kot svoj temeljni cilj (prim. Wallis 1983a, 454).
Želja prisvajati si dobrine, ki jo označuje glagolska oblika korena חמד, ni povezana s
fizičnim obstojem oz. ne označuje primarnih, inherentnih človeških potreb. Začetni
trenutek poželenja največkrat predstavlja izjemna pojavnost ali vrednost predmeta in
vodi do zaključenega notranjega procesa razmišljanja, načrtovanja, odločanja – namere
po prilastitvi.249 Glagol označuje čutno zaznavo, poželenje in namero po prilastitvi, ne
pa tudi dejanja prilastitve. Dejanje prilastitve označuje drug glagol.
Poželenje, ki ga označuje koren חמד, ne označuje nagonskega sledenja (primarnim)
telesnim potrebam, ampak označuje premišljen in zaključen miselni proces pohlepa. V
nekaterih primerih je jasno razvidno, da gre za premišljeno in zavestno odločitev o
prilastitvi (prim. 1 Mz 3,6; Mih 2,2), drugje se zdi, da gre bolj kot za dobro načrtovan in
premišljen načrt za impulziven odziv na vrednost poželenega objekta (prim. Joz 7,21).
Tipičen primer prvega je Mih 2,2, kjer dinamiko poželenja sproža vrednost nepremičnih
objektov (polj, hiš, gospodarja in njegovega premoženja). Poetična struktura besedila
2,1-2 razkriva dinamiko greha od načrta, snovanja greha do dejanja prilastitve. V tem
primeru ne moremo govori o impulzivni prisvojitvi, priložnostni tatvini, temveč o
načrtnem in premišljenem (dalj časa trajajočem) procesu, ki se zaključi z razlastitvijo,
nasiljem. Drugi primer lahko ponazorimo z Joz 7,21, kjer trenutni vizualni vtis želenih
248
249

Prim. SSKJ: naméra – duševna usmerjenost k uresničitvi kakega dejanja v bližnji prihodnosti.
To še posebej velja za Peteroknjižje, nekoliko manj za druge pisce in korpuse.
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predmetov vodi Ahana v poželenje z namero, ki mu nemudoma sledi impulzivno
dejanje prilastitve ()ל ַקח.
ָ Vendar tudi v Ahanovem primeru ne moremo govoriti o
nerazumnem ali nagonskem ravnanju, saj se je Ahan zavedal, da so predmeti, ki se jih je
polastil, zakleti (Joz 6,18).
Velja torej naslednja paradigma: manjša ko je časovna razdalja med poželenjem in
namero po prilastitvi na eni strani in dejanjem prilastitve na drugi, manj premišljeno in
načrtno je dejanje, torej bolj impulzivno (prim. Joz 7,21; 5 Mz 7,25). Ti primeri so
običajno omejeni na premične objekte poželenja. Bolj značilno je vice versa: večja ko je
časovna razdalja od trenutka poželenja oz. naklepa do (dejanja) prilastitve, bolj
premišljeno in načrtovano je dejanje prilastitve. Glagol v vseh primerih, ko gre za daljše
časovno sosledje, nima negativnega moralnega predznaka (prim. Prg 21,20), saj lahko
označuje hrepenenje po dobrinah na splošno.
Razumevanje glagolske oblike korena  חמדdopolnjuje podatek, da dinamiki poželenja v
nekaterih primerih sledi prilastitev – označena npr. z drugim, zaporednim glagolom ָל ַקח
(ali kakšnim drugim glagolom prilastitve). Čeprav je vrsta poželenja odvisna od
sobesedila in objekta poželenja, je negativni moralni pomen uporabljen pogosteje.

4.3.2 Skladnost z judovskimi antičnimi interpretacijami

Že zapisano potrjujejo antične rabinske interpretacije. Poželenja ( )חמדin dejanja niso
enačili, temveč so mednju vstavili močno vzročno-posledično povezavo. Različni
halaški midraši, razlaga Alexander Rofé,250 so v interpretiranju glagola poželeti ()ח ַמד
ָ
enotni. Npr. v mekílti Simeona (1. stol. po Kr.) z naslovom Mekhilta de Rabbi Simeon
bar Yohami lahko beremo razpravo o pomenu glagolske oblike korena  חמדv
2 Mz 20,17:

250

Vsi rabinski citati so vzeti iz razprave Alexandra Roféja The Tenth Commandment in the Light of
Four Deuteronomic Laws, objavljene v zborniku The Ten Commandments in History and Tradition (gl.
seznam literature).
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"Zapoved se tukaj glasi 'Ne žêli' [חמד

 ;לop. a.], vendar besedilo v 5 Mz 20,21

nadaljuje in pravi 'Ne bodi pohlepen' [ ֶּ֜
 ;לop. a.]. Namen tega je, da bi
'Ne bodi pohlepen' razumeli kot ločeno kaznivo dejanje in 'Ne žêli' kot ločeno
kaznivo dejanje. Prvo je v srcu, kot pravi Pismo: 'ker si bo tvoja duša zaželela'
[ִַ֖אּו֥ה נַ ְפ ְׁשך
ֶ ַ ;ת
ְ op. a.] (5 Mz 12,20), medtem ko je drugo v resnici dejanje, kakor v
verzu 'ne žêli [א־ת ְחמד
ַ ;ל
ֵֽ op. a.] si srebra in zlata, ki je na njih, in si ga ne jemlji'.
(5 Mz 7,25)" (Rofé 1990, 45)251
Po mnenju rabina Simeona glagolska oblika korena  חמדoznačuje poželenje, ki je v
bistvu dejanje. To dokazuje in pojasnjuje na primeru 5 Mz 7,25, kjer koren חמד
označuje poželenje, in tudi namero po prilastitvi. Koren v 5 Mz 7,25 izraža značilen
dinamizem pohlepa, "ki po svoji naravi teži k izpolnitvi, kar sovpada z dosego objekta
preko prilastitve" (Strola 2000, 312‒313). Vidimo torej, da rabin Simeon glagolsko
obliko korena  חמדv 5 Mz 7,25 – poželenje z motivom (oz. namenom) prilastitve –
razume kot dejanje, kljub temu da dejanje v 5 Mz 7,25 označuje drug glagol. Poželenje
z namero in (posledično) dejanje razume kot integrirano celoto. Enako razume
glagolsko obliko korena  חמדv 2 Mz 20,17. Za rabina 5 Mz 7,25 namreč predstavlja
dokaz, da poželenju z namero, ki ga označuje glagolska oblika korena חמד, nujno sledi
dejanje – oboje dojema kot celoto, zato tako razume tudi glagolsko obliko korena  חמדv
2 Mz 20,17.
V tem smislu razume  חמדtudi Majmoníd (1125‒1204), ki meni, da glagolska oblika
 חמדv dekalogu prepoveduje namero po prilastitvi in snovanje prilastitve:
"Ta zapoved svari pred snovanjem načrtov za pridobitev tega, kar pripada
drugemu. To je pomen, ki ga je imel v mislih Vzvišeni z besedami 'Ne žêli hiše
svojega bližnjega!'. Tako je jasno, da odredba svari pred snovanjem zvijač za
pridobitev nečesa, kar pripada drugemu /.../." (Rofé 1990, 46)

251

"The Commandment here reads 'You shall not covet' [אַת ְח ִ֖מד
ַ ל,֥ op. a.], but the text in Deuteronomy

(5.18)251 goes on to say 'nor shall you crave' [ וְ ַ֙לאַ ִת ְת ַא ֶ ַּּ֜וה, op. a.]. The purpose is to make craving [אוה,
op. a.] a separate offense, and coveting [חמד, op. a.] a separate offense. /…/ Craving [אוה, op. a.] is in the
heart, as a Scripture says 'if your soul craves' (Deut. 12. 20) while coveting [חמד, op. a.] is an actual deed,
as in the verse 'You shall not covet [א־ת ְחמד
ַ ל, op. a.] the silver and gold on them an take it for yourselves'
(Deut. 7. 25)." (Rofé 1990, 45)
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Rabini glagolsko obliko korena  חמדrazumejo kot poželenje z namero po prilastitvi, ki
vodi v kovanje načrtov, intrig za polastitev poželenega. V luči povedanega vidimo, da
glagolska oblika korena  חמדtudi v različnih rabinskih razlagah ne označuje samo želje,
temveč tudi namero, tj. polakomnjenje objekta poželenja. Zaradi tega so rabini glagol
poželeti ()ח ַמד
ָ interpretirali in razumeli enakovredno dejanju (Baker 2009, 34).252

4.3.3 Holistično dojemanje dinamike poželenja

Preučevanje notranjih izkustev človeka v bibličnih besedilih je pokazalo, da se v jeziku,
ki mu manjkajo abstraktni izrazi, kot je hebrejski, in ki nima bogatega besednega
zaklada, določeno dejanje lahko prikaže tudi z aluzijami oz. nanašanjem na posamezne
telesne dele (srce, ustnice ipd.) ali čustva (ljubezen, sovraštvo ipd.). Za ponazoritev si
lahko ogledamo vlogo norčevih ustnic v Prg 18,7:
"Norcu so njegova usta v pogubo,
njegove ustnice so past za njegovo življenje."
Ustnice v tem primeru predstavljajo nedoločeno negativno izražanje (npr. preklinjanje,
krivo priseganje), ki vodi v pogubo: "Hudobnež se zaplete z grehom svojih ustnic /.../."
(Prg 12,13a)253
Podobno zakonitost opazimo pri uporabljanju čustev, ko svetopisemski avtor določeno
dejanje prikaže z nanašanjem na določena čustva. Ljubezen v okviru Stare zaveze
predpostavlja notranjo pripravljenost in hkrati vključuje tudi iz določenega čustva
izvirajoča dejanja:

252

Na tem mestu namerno ne analiziramo rabinskega dojemenja korena  – אוהgl. nadaljevanje.
Gl. tudi delo Body Symbolism in the Bible, prim.: "Semitic thought, as shown both in its language and
its plastic arts, is never oriented to forms, appearances, and perspectives, but always to the dynamis, the
activity of something. When the lovers say to one another in the Song of Songs 'your eyes are doves,' this
is not about the shape of the eyes but about the quality of the beloved, loving glance. The doves, as
vehicles of the metaphor, say nothing about appearance of the eyes, but express the content, the message
of the glance, because were known to be messengers and companion birds of the goddess of love. So also
in the case of hand, foot, nose, etc., Israelites did not think primarly of their external form, but of their
activity, the power exercised by a strong hand, the foot standing on the neck of the enemy as a gesture of
subjugation, the wrathful snoring of the nose. /.../ Every concrete thing, for example the hand, that is,
points beyond itself." (Schroer in Staubli 2001, 24–26)
253
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"Kdor ljubi ( )א ֣הבveselje, bo obubožal,
kdor ljubi ( )א ֥הבvino in mazilno olje, ne bo obogatel." (Prg 21,17)
Podobno velja za čustvo izbire, ki v leksikografskem smislu označuje tehtno in dobro
premišljeno odločitev, vendar se izraz uporablja tudi za Izraelovo samovoljno izbiro
napačnih bogov, pri čemer glagol označuje dejanja malikovanja.
Končno lahko omenjeno zakonitost prenesemo tudi na čustvo poželenja. Glagol ָח ַמד
predstavlja čustveno-miselni proces, tj. enoto, sestavljeno iz čustva poželenja in namere
po prilastitvi. Zdi se, da je biblični pisec z uporabo glagolske oblike korena  חמדv
nekaterih primerih, podobno kot npr. prerok Jeremija v 6,19, dejanje dojemal kot nujno
posledico naklepa in zlobnih načrtov. Dejanje je dojemal kot zunanjo nujnost notranje
namere (prim. Mt 15,19). Zaradi tega biblični človek oboje (notranjo namero po
prilastitvi in posledično dejanje prilastitve) dojema kot integrirano celoto –
svetopisemski avtor različne vidike sintetično združuje, ne ločuje. 254 Dejanje prilastitve
je zunanja nujnost poželenja, čeprav je dejanje ločena resničnost. R. E. Nixon (1970,
823) precizno zapiše: "Poželenje je 'enake narave' kot dejanje, vendar ni dejanje
samo."255
Zaradi navedenih razlogov v hebrejskem Svetem pismu naletimo na primere, kjer
glagolska oblika korena  חמדobsega celotno dinamiko poželenja – vključno z
dejanjem/dejanji. Čustvo ljubezni v Prg 1,22a ("Doklej boste, prostaki, ljubili
prostaštvo?") opisuje prostaštvo (vedenje) prostakov. Podobno velja za čustvo poželenja
v naslednji grafični vrstici 1,22b ("Posmehljivci ljubijo ()ח ְמ ֣דּו
ָ posmeh"), ki opisuje
posmehovanje porogljivcev (torej notranjo držo in zunanje posledice (vedenje)
poželenja).
Pri tem je pomembno, da telesni deli oz. čustva ne predstavljajo točno določenega
dejanja; npr. s čustvom ljubezni lahko izrazimo človeška dejanja izpolnjevanja postave,
Božja dejanja rešitve Izraela ali pa človeška dejanja popivanja, prostaštva itd. To
pomeni, da čustvo poželenja (ali npr. ljubezni) ni preprosto sinonim dejanja – glagol
254

"Semitic thought as expressed in images and language is stereometric. It collects various aspects of
reality and combines them synthetically instead of organizing them artificially as examples in dualistic
system." (Schroer in Staubli 2001, 23)
255
"Lust is of 'the same nature' as the act, but it is not the act itself." (Nixon 1970, 823)

140

nastopa kot sinonim samo v 2 Mz 34,24 in v Ps 68,17 – temveč označuje človekovo
naravnanost, držo oz. vedénje,256 ki izraža in izvira iz čustva poželenja. Naravo dejanja
lahko določimo šele na podlagi sobesedila.
Zaradi holističnega dojemanja dinamike poželenja in pragmatične narave hebrejskega
izražanja ima glagol  ָח ַמדv nekaterih primerih vlogo, enakovredno vedénju, tj. celoti
dejanj, ki izraža določeno (moralno) držo (prim. Prg 1,22; 12,12).257 Pomemben je uvid,
da je poželenje sila, ki specifično strukturira vse nadaljnje mišljenje in vedénje.
Povedano preprosteje: poželenje deluje v središču človeka, v srcu (prim. Prg 6,25;
Mt 15,19), hkrati pa bistveno določa človeka, njegov pogled na svet in tudi njegovo
ravnanje v tem svetu. V specifiki poželenja, ki ga označuje glagolska oblika korena
חמד, se razodeva človekov (pohlepni) način bivanja.258

4.3.4 Sopomenke in protipomenke

Sopomenke, ki se pojavljajo na pomenskem področju skupaj z glagolsko obliko korena
 חמדin izražajo semantično sorodnost oz. tvorijo skupno leksikalno paradigmo, so ב ַחר,
ָ
א ַהב,
ָ ח ַׁשב,
ָ protipomenki pa sta

in שנא.
ָ

4.3.4.1 Sopomenke
Glagol  ָב ַחרoznačuje dobro premišljeno izbiro oz. odločitev. Glagol je v Stari zavezi
močno teološko obtežen in primarno označuje dejanje Božje izbire Izraela, pogosto pa
se izraz (npr. v Izaijevi knjigi) uporablja za Izraelovo izbiro napačnih bogov. Glagol pri

256
257

SSKJ za glagolnik vedênje: celota dejanj, ki izraža, kaže razpoloženje, odnos koga do ljudi, okolja.
To ne more biti podlaga za trditev, da je glagol  ָח ַמדsinonim dejanja, kar je temeljni kamen spotike

sodobnih razprav o pomenu glagola ח ַמד.
ָ Gl. razpravo Interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi v
reviji Bogoslovni vestnik, 73 (2013), 59–76.
258
Odstavek je predelana misel Matjaža Črnivca (http://kud-logos.si/2011/11/19/jezusova-socialnakritika/; pridobljeno 17. 6. 2014).
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tem označuje človeško malikovanje, ki je diametralno nasprotno dejanju Božje izbire.259
Pomenljivo je, da je v nekaterih primerih dinamizem poželenja mogoče izraziti brez
glagola  – ָח ַמדs sinonimnim glagolom izbrati ()ב ַחר:
ָ
"Ko so se ljudje začeli množiti po zemlji, so se jim rojevale tudi hčere in Božji
sinovi so videli, da so človeške hčere lepe (
). Jemali (  ) חso si jih za žene,
katere koli so izbrali ( )בח." (1 Mz 6,1-2)
Božji sinovi so si izbirali (  )בחžene na temelju njihove človeške lepote – na temelju
poželenja (prim. Krašovec 1999, 77, 93).260 Glagol  ָב ַחרv 1 Mz 6,2 nastopa kot
pomenski sinonim glagola poželeti.
Razumevanje in celostno podobo glagola poželeti nadalje bistveno zaznamuje
sinonimni paralelizem z glagolom ljubiti ()א ַהב.
ָ Ljubiti ne pomeni predvsem (strastno)
želeti (v smislu notranje pripravljenosti), temveč vključuje tudi zavestno delovanje.
Glagol ljubiti označuje družbeni pojav, nanaša se bolj na vedénje kot na neko čustvo in
je nerazvezljivo povezan z delovanjem. V Prg 1,22 glagol  ָח ַמדnastopa kot sinonim
glagola  ָא ַהבin nastopa kot "družbeni pojav", tj. opisuje posmehovanje porogljivcev
(notranjo držo in zunanje posledice poželenja).
Končno se vzporedno z glagolom  ָח ַמדpojavi glagol ח ַׁשב,
ָ ki označuje razmišljanje,
načrtovanje. Glagol  ָח ַׁשבje generičen in sam po sebi nima moralnega predznaka, vendar
se pogosto uporablja v negativnem pomenu in označuje načrtovanje zla: "Gorje njim, ki
si izmišljajo (

 )חzlo" (Mih 2,1); "Zlobno misli ( ִ֗  ) חna svojem ležišču" (Ps 36,4).

Glagol  ָח ַׁשבv paru s samostalnikom ( ָ ָ֛אוֶ ןzlo) označuje zlobne načrte:
"Operi svoje srce hudobije,
Jeruzalem, da se rešiš.
259

"There is /.../ semantic connection with /.../  בחרbāchar, 'choose for one's own needs from (various)
possibilities, objects, persons, nations, or even idols'. In fact, both chāmadh and bāchar are associated
with lāqach, ‘take to oneself something desirable or chosen'." (Wallis 1983a, 453)
260
"Odlomek 1 Mz 6,1-4 govori predvsem o krivdi 'Božjih sinov', ki so videli, 'da so človeške hčere lepe.
Jemali so jih za žene, katere koli so izbrali.' (1 Mz 6,2) 'Božje sinove', ki jih besedilo sicer ne opredeli
bolj natančno, bremeni trojna krivda: prvič, poseganje v območje čez njihove meje, tj. degradacija lastne
vrste; drugič, izrabljanje višjega položaja za samovoljno izbiranje žena po nagibih poželjivosti, in tretjič,
nasilje." (Krašovec 1999, 77) "/.../ 'Božji sinovi' so podlegli poželenju in položili roke na človeške
hčere /.../." (1999,93)
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Doklej bodo ždeli v tvojih prsih
zlobni načrti ("?)מ ְח ְׁש ֥בֹותַאֹונְֵֵֽֽך
ַ
(Jer 4,14)
To nadalje potrjuje uporaba glagola  ָח ַׁשבv Jer 6,19, kjer je nedvoumno razvidno, da
glagol označuje načrtovanje – zatiranja oz. ( ֥ע ֶׁשק6,6), nasilja (6,7), pehanja za
dobičkom (6,13):
"Poslušaj, zemlja; glej, nad to ljudstvo bom spravil nesrečo,
sad njihovih naklepov (בֹותם
ָ֑ ָ )מ ְח ְׁש.
ַ
Saj niso pazili na moje besede,
zavrgli so mojo postavo."261
Zdi se, da prerok Jeremija želi podčrtati, da je kazen posledica naklepa in zlobnih
načrtov, kjer se zlo s pristankom volje rodi, in ne dejanj samih, ki so le zunanja
posledica in nujnost "neobrezanega" srca: "Iz srca namreč prihajajo hudobne misli,
umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve." (Mt 15,19) Naklepanje
(v srcu) ima v očeh Jeremije enako težo kot dejanje.

4.3.4.2 Protipomenke
Če velja, da glagolsko obliko korena  חמדopredeljuje namera po prilastitvi, tj. duševna
usmerjenost k uresničitvi dejanja prilastitve v prihodnosti, potem velja za protipomenko
(glagolnik gabenje)

obratna logika. Termin na čustveni ravni označuje skrajen

odpor, gnus, na teološki pa temeljno nesprejemljivost (malikovalskih) predmetov in
verskih praks (prim. 5 Mz 7,26).
Termin "gnusoba" ima – tako v glagolski kot v samostalniški obliki262 – pomembno
mesto v devteronomistični miselnosti in nasploh v celotnem hebrejskem Svetem pismu.
Uporabljen je za zavrnitev številnih verskih predmetov in običajev, ki bi utegnili
vplivati na Izraelov odpad (prim. 18,10; 22,5) (Birch idr. 1998, 351). Gabenje oz.

261

"Glej, v nesrečo bom spravil to ljudstvo, / kot plačilo za njihove načrte (בֹותם
ָ֑ ָ )מ ְח ְׁש.
ַ / Zakaj na moje
besede niso pazili, / mojo postavo so zavrgli." (EKU)
262
Preuss v teološkem slovarju Stare zaveze (TDOT, zv. XV) zapiše, da sta glagol in samostalnik tesno
povezana tako po pomenu kot po uporabi: "The verb and noun are closely related in both meaning and
usage, often occurring in adjacent or identical texts (e. g. Dt. 7:25-26). The treatment of the verb and noun
separateley in the following discussion is simply for purposes of clarity." (1983, 592) Za celoten pregled
pojavljanja termina v glagolski in samostalniški obliki gl. strani 591–604.
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gnusoba v skoraj vseh primerih v 5 Mz izraža močan antikanaanski naboj in Jahvejevo
ekskluzivnost (Mayes 1981, 189).263
V Am 10,5 se glagol

pojavlja v paralelizmu z glagolom sovražiti ()שנא
ָ in označuje

misli in dejanja (Preuss 1983,592) tistih, ki sprevračajo krivico:
"Sovražijo ()שנְ ֥אּו
ָ tistega, ki brani pravico pri vratih,
in mrzijo ( )יְ ָת ֵֽעבּוtistega, ki govori brezgrajno."
označuje "misli in dejanja", tj. vedénje

Podobno tudi Mihej v 3,9 z glagolom

poglavarjev in knezov, ki so nasilno in krivično razlaščali male ljudi (gl. Mih 2,2):
"Poslušajte vendar to, poglavarji hiše Jakobove,
knezi hiše Izraelove,
vi, ki sovražite264 ()ה ֲמ ַת ֲע ִ ֣בים
ֵֽ ַ pravico
in izkrivljate, kar je ravno /.../." (Mih 3,9)
Job 30,10 dodatno razkriva na glavo obrnjeno vzročno-posledično dinamiko glagola
poželeti ח ַמד.
ָ Glagol

v Job 30,10 na čustveni ravni označuje gnus in odpor skupaj z

namero izraziti oz. udejanjiti odpor do česa oz. koga:
"Studim se jim (בּוני
ִ )ת ֲע,
ֵֽ ִ֭ ִ držijo se proč od mene,
mojemu obrazu ne prizanašajo s pljunki."
Jobova iznakažena podoba je pri sodobnikih izzvala čustvo gnusa in odpora ()תעב, zato
ga ti zavrnjejo in se ga ogibajo. Glagolu gabiti (

) sledi glagol oddaljiti ()ר ַחק,
ָ pri

čemer gre za dve različni dejanji z vzročno-posledičnim časovnim zaporedjem. Glagol
v Job 30,10 označuje čustvo (gnusa in odpora) z namero oddaljitve. Zaradi tega
glagol gabiti (

) na nekaterih mestih označuje "misli in dejanja", tj. vedénje,

izhajajoče iz čustva gnusa.265

263

"In practically all cases Deuteronomy it has cultic sense, and express a strong anti-Canaanite sentiment
and a Yahwistic exclusiveness." (Mayes 1981, 189)
264
"Mrzite" (EKU), "studite" (CHR).
265
Primerjaj Jobovo usodo z usodo trpečega Gospodovega služabnika v Iz 53,2. Sodobniki so se ga
izogibali ("Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi" (53,3)) ne samo zaradi studa in odpora, ki ga je v njih
povzročala služabnikova podoba, temveč tudi zaradi strahu. Nevarno je bilo namreč celo samo gledati
tistega, ki ga je zadelo Božje prekletstvo. Zato si njegovi sodobniki "zakrivajo obraz" (53,3), ga
zaničujejo in zapustijo.
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Ob tem ni zanemarljivo, da sodobni znanstveni pristopi v psihologiji potrjujejo
holistično dojemanje čustva gnusa (torej celote, ki je sestavljena iz čustva gnusa in
dejanja, ki iz njega izhaja). J. M. Cisler, B. O. Olatunji, J. M. Lohr in N. L. Williams
zapišejo naslednjo definicijo: "Gnus je vrsta emocionalne reakcije, ki vključuje odmik
od osebe ali predmeta z močnim izrazom odpora."266 Gabenje dojemajo kot eno od
osnovnih čustev, ki služijo varovanju organizma in izhajajo iz procesa sklepanja na
podlagi zaznavne izkušnje.
Druga očitna protipomenka je glagol sovražiti ()שנא.
ָ Samo po sebi je dovolj zgovorno
dejstvo, da nastopa kot neposreden antonim glagola ljubiti ()א ַהב
ָ (prim. Prg 1,22).
Glagol v hebrejskem Svetem pismu na splošno označuje čustveno stanje
nenaklonjenosti oz. averzije, ki ga starozavezna antropologija locira – pomenljivo – v
srce (prim. 3 Mz 19,17). Ker je sovraštvo lahko zelo dolgotrajno,267 celo dosmrtno, se
zdi, da najprej označuje odnos ali držo, šele nato trenutno oz. začasno čustveno
stanje.268 To potrjuje uporaba glagola, ko z njim označujejo določeno etično držo ali
vedénje; npr. tisti, ki "sovražijo podkupovanje" (2 Mz 18,21, prim. Prg 15,27; 28,16), so
tisti, ki jih ni mogoče podkupiti (Lipiński 1983, 167).
Namere, ki se porajajo iz čustva sovraštva, pogosto spremljajo dejanja (sovraštva), npr.
oddaljevanje od sovražene osebe ali odstranitev osovražene osebe. Izak je bil zaradi
sovraštva pregnan, to je razvidno iz vprašanja, ki ga postavi Abimélehu, Ahuzátu in
Pihólu: "Čemu ste prišli k meni, ko me sovražite (אתם
֣ ֶ )שנ
ְ in ste me pregnali od sebe?"
(1 Mz 26,27; prim. Sod 11,7) (Lipiński 1983, 164). Sovraštvo je v mnogih primerih
vodilo celo do umora, bodisi načrtnega (Sveto pismo npr. omenja umor iz sovraštva z
zalizovanjem) ali impulzivnega (ko je bilo morilčevo "srce razgreto" in žrtve prej ni
sovražil) (4 Mz 35,20; 5 Mz 4,42; 19,4.6.11; Joz 20,5) (Lipiński 1983, 172–173).

266

Gl. Cisler, J. M., B. O. Olatunji, J. M. Lohr, N. L. Williams. 2009. Attentional Bias Differences
between Fear and Disgust: Implications for the Role of Disgust in Disgust-Related Anxiety Disorders.
Cognition and Emotion 23 (4): 675–687.
267
V slovarju The Penguin Dictionary of Psychology (2002) je sovraštvo definirano kot "deep, enduring,
intense emotion expressing animosity, anger, and hostility towards a person, group, or object".
268
J. Pedersen (1946, 128) za razumevanje sovraštva kot protipomenke poželenja izpostavi 5 Mz 22,13.
Sovraštvo moža do svoje žene ni samo čustveni impulz, temveč vključuje tudi zavrnitev in sprožitev
postopka ločitve od žene (5 Mz 22,14sl.). Lipiński (1983, 171) dodaja: "Here it becomes clear that such
'hate' refers not to a simple emotional state, but rather to a whole complex of factors leading to divorce."
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4.3.4.3 Skupna leksikalna paradigma sopomenik in protipomenk
Za vse sopomenke in protipomenke, ki se pojavljajo na pomenskem področju skupaj z
glagolsko obliko korena חמד, je značilen pragmatičen značaj. Vsi glagoli
predpostavljajo notranjo pripravljenost (namero), ki temelji na zavestnem procesu
razmišljanja, načrtovanja, odločanja. Zaradi tendence po holističnem 269 dojemanju
človeških dejanj – kjer se medsebojno povezanih elementov celote ne obravnava ločeno
brez sklicevanja na celoto, npr. prerok Jeremija naklepov (zlobnih načrtov) ne
obravnava ločeno od dejanj (prim. Jer 6,19) – omenjeni glagoli v hebrejskem Svetem
pismu ne označujejo samo čustva, temveč iz tega čustva izhajajoče vedénje. Z aluzijami
na posamezna čustva/duševne procese, ki jih označujejo navedeni glagoli, sopomenke
in protipomenke, lahko označujejo človeško vedénje oz. držo (z delno izjemo )ח ַׁשב.
ָ

269

Ni mogoče zanikati tendence po holističnem pristopu – po obravnavanju dinamike poželenja kot
nedeljive celote, vendar ta ni razvidna na vseh mestih, kjer se pojavlja dinamika poželenja, ki jo označuje
glagol ח ַמד.
ָ Oxfordski slovarji (Oxford Dictionaries) definirajo holizem: "The theory that parts of a whole
are in intimate interconnection, such that they cannot exist independently of the whole, or cannot be
understood without reference to the whole, which is thus regarded as greater than the sum of its parts.
Holism is often applied to mental states, language, and ecology. The opposite of
atomism." (Vir: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/holism; pridobljeno 20. 6. 2014.)
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4.3.5 Pomenski premik v Septuaginti

Glede na dejstvo, da je za večino novozaveznih piscev in tudi naslovnikov Sveto pismo
predstavljal grški prevod (LXX), t. i. Septuaginta, le v redkih primerih hebrejski
izvirnik,270 se zdi smiselno, da pregled razširimo na ta prevod. S spremembo
jezikovnega medija, s prvim in najstarejšim celotnim prevodom Svetega pisma v
grščino, s Septuaginto, naletimo na določene pomenske premike pri razumevanju
poželenja, ki ga v hebrejskem Svetem pismu označuje glagolska oblika korena חמד.271
V številčno največ primerih (devetkrat) je glagol  ָח ַמדv grščino preveden z glagolom
ἐπιθυμέω.272 Tudi v obeh različicah dekaloga se uporablja glagol ἐπιθυμέω oz. nikalna
oblika οὐκ ἐπιθυμήσεις. Zaradi tega se bomo v nadaljevanju omejili in posvetili
omenjenemu grškemu glagolu.
Osnovna glagolska oblika je sestavljena iz predloga ἐπί in samostalnika moškega spola
Θυμός, ki označuje v prvi vrsti strast in naznanja premik težišča glagola s področja
lastnine (orientiranosti na materialne objekte) in premoženja na področje strasti.
William R. G. Loade v delu The Septuagint, Sexuality, and the New Testament: Case
Studies on the Impact of the LXX in Philo and the New Testament zapiše, da je glagol
ἐπιθυμέω v LXX manj osredotočen na pohlep po imetju kakor na strasti po izkušnjah:
"Po drugi strani oba, tako LXX kot Mt 5,28 [z glagolom ἐπιθυμέω, op. a.] (kakor
mnoga druga mesta), odražata premik težišča s področja lastnine na področje
strasti. Poudarek je na strasteh po izkušnjah, manj na pohlepu po večanju imetja.
K uveljavitvi takega pomena je pripomogla besedna skupina ἐπιθυμέω
(intenzivna spolna sla), predvsem zaradi široke razširjenosti stoiškega
270

"The Septuagint was also a source of the Old Testament for early Christians during the first few
centuries AD. Many early Christians spoke and read Greek, thus they relied on the Septuagint translation
for most of their understanding of the Old Testament. The New Testament writers also relied heavily on
the Septuagint, as a majority of Old Testament quotes cited in the New Testament are quoted directly
from the Septuagint (others are quoted from the Hebrew texts)." (Vir: http://www.septuagint.net/;
pridobljeno 20. 6. 2014.)
271
Prevajalci Septuaginte so glagol  ָח ַמדprevajali precej dinamično. Qal se prevaja kot: a) samostalnik:
življenje ψυχή (Ps 39,12), poželjivec ἐπιθυμητής (Prg 1,22), želja, poželenje ἐπιθυμία (Prg 6,25; 12,12;
Job 20,20), zamislek, zamisel καταθύμιος (Iz 44,9), lepota καλλος (Iz 53,2); b) glagol: (po)želeti ἐπιθυμέω
(2 Mz 20,17 (dvakrat); 34,24; 5 Mz 5,21; 7,25; Mih 2,2; Iz 1,29; Vp 2,3), misliti (dobro) εὐδοκέω
(Ps 68,17), premišljevati, razmišljati ἐνθυμέομαι (Joz 7,21). Piel se prevaja kot glagol (po)želeti ἐπιθυμέω
(Vp 2,3), particip nifala se v vseh primerih prevaja kot pridevnik: lep ὡραῖος (1 Mz 2,9; 3,6), dragocen,
prijeten ἐπιθυμητός (Prg 21,20; Ps 19,11).
272
Strongova številka 1937.
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vrednostnega sistema, ki postavlja vse strasti pod vprašaj. Tako je težko
razmejiti vplive uporabe glagola v LXX (ki poudarja spolne grehe) od drugih
mogočih vplivov tistega časa." (Loader 2004, 21)
Premik težišča s pohlepa na strast je še posebej nazoren pri Filonovi interpretaciji desete
Božje zapovedi, ki jo je ločil od predmeta, "hiše svojega bližnjega", in jo razložil samo
zase kot prepoved poželenja (ἐπιθυμία)273 na splošno. Po njegovem mnenju oz.
splošnem stoičnem prepričanju je razlog vsega zla na svetu prav poželenje (ἐπιθυμία):274
"Vse vojne Grkov in barbarov med seboj ali drug proti drugemu /.../ izvirajo iz
istega vira – iz želje (ἐπιθυμία) po denarju, slavi ali užitku. Te (želje) prinesejo
človeštvu katastrofo." (Rofé 1990, 49)275
273

Strongova številka 1939.
"Diese zentrale Bedeutung der ἐπιθυμία macht das 10. Gebot für das hellenistische Judentum zu einem
Zentralgebot, da mit der 'Begierde' eben auch alle anderen Gebote übertreten sind (tr. This central
meaning of ἐπιθυμία (desire) makes the 10th commandment into a central commandment for Hellenistic
Judaism, because with covetousness all other commandments are transgressed)." (Berger 1972, 346–347)
275
Jason A. Staples razloži platonistično miselno ozadje dojemanja poželenja z naslednjimi besedami:
"Platonism explains human thought and action by dividing the 'soul' (or life-force) into three parts, each
of which is personified as a separate agent in itself. / The highest part is the 'mind', 'intellect',' or 'reason'
(νοῦς, nous; sometimes λόγος, logos), which is the part associated with thinking, theorizing, believing,
meditating, contemplating, etc. This part is concerned with things like truth and knowledge and the
highest aspects of human life. This part is represented in the human body by the head, which is the
highest part of the body, stretching towards the heavens. In the Republic, this part is identified with the
philosopher/rulers who are the natural and proper leaders of the ideal city-state, while it is identified with
the world creator 'demiurge' in the Timaeus. / As mentioned above, the lowest part (ἐπιθυμία, epithumia;
note that this is the same root as the word for 'lust') is the irrational seat of appetite, the source of human
drives for pleasure, including desires for food, drink, sex, and pleasure. Socrates calls this part of the soul
'money loving', since money is typically required to satisfy all its primary appetites. This seat of the
appetites was also referred to as the 'flesh' in the ancient world (σάρξ; sarx). Because this part of the soul
is non-rational, it is unlimited in terms of what it desires—necessary, frivolous, or even
unlawful/illegal/sinful. Take food, for example. When a person is hungry, it makes no difference if the
barbecue smell is coming from the neighbor’s house—it still stimulates the desire for that food. The
desire for food is necessary inasmuch as the body will die without food, but the appetite does not simply
restrict itself to what is necessary. / Instead, a person may desire extremely expensive food (unnecessary)
or, in extreme cases, may desire to eat something improper (i.e. a child may consume his feces or an adult
may suddenly desire to eat a child). Since it is prone to run amok, the appetite part of the soul must be
governed by the higher parts of the soul to keep it in check. This part is represented by the lower parts of
the abdomen (including the genitals) on the human body, while it is identified with the
merchant/craftsman (money-making) class in the Republic.
The middle part of the soul is the 'spirited' or 'emotional' part of the soul (θύμος, thumos; a word often
denoting 'heart' in Greek), the mediator between the higher and lower parts of the soul. This part is the
seat of the will and courage and can be shaped through education and training. It is represented by the
chest/heart area on the body and the warrior/soldier class in the Republic. / These three parts operate in
harmony (likened to a harmony of three musical notes, each necessary to the song), with the ideal
scenario being that the mind govern the other two as a charioteer, with the 'spirited' will as the lead horse
and the appetite as the second horse, being governed by the union of the higher two natures. On the other
hand, the danger is always that the appetites will gain the 'spirited' part as an accomplice and overpower
the will, leading to reckless action. Plato thus sees it as critical that the mind retains the allegiance of the
will, giving it direction and controlling the appetites. / So to summarize: the presence of 'lust' or 'desire' is
an assumed part of each human person—deriving from God-given bodily desires that are amoral in
themselves, neither inherently sinful nor entirely depraved. As such the presence of such 'lusts' is in no
way sinful; it is simply a part of being an embodied person. But directing these desires towards taking,
274
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Po tej logiki je Filon iz desete zapovedi izpeljal temeljno načelo, ki prepoveduje
poželenje (ἐπιθυμία) na splošno:276
"Filon /.../ je svojo obširno razlago termina ἐπιθυμία (in celotne besedne
skupine) utemeljil na priljubljenem stoiškem pojmovanju poželenja, ki
izpostavlja velike nevarnosti strasti. Filon sicer ne gre tako daleč, da bi strasti
kot take prepovedal, vendar presega razumevanje poželenja kot željo po večanju
imetja in posveča skrb nevarnostim strasti samih." (Loader 2004, 25)277
Kako lahko razložimo tako očitno spremembo težišča pri razumevanju hebrejskega
glagola  ?חמדTemeljni razlog lahko zagotovo iščemo v konfliktu dveh različnih
civilizacij (Krašovec 2011, 52), tj. v precej drugačnem kulturnem in socialnem okolju
nastanka grškega prevoda. Razliko je do določene mere mogoče utemeljiti z dejstvom,
da je Septuaginta začela nastajati šele v 3. stol. pr. Kr. za potrebe Judov, ki so živeli v
grško govorečem svetu na prepihu civilizacij, v Aleksandriji, torej v precej drugačnem
okolju, ki ni odsevalo miselnega sveta hebrejske kulture. To dejstvo je odlično ubesedil
J. Krašovec (2011, 52) v razpravi o strukturah in kontekstih literarnega branja Svetega
pisma:278
"Pri tem je treba razlikovati prevode v semitske in nesemitske jezike. Prevod
hebrejskega besedila v aramejščino (targumi) in starosirščino večinoma ni
problematičen, ker v prevodu večina korenov in izpeljanih besednih vrst zaradi
pripadnosti skupni severno-semitski jezikovni skupini večinoma ostane ista.
Konflikt med civilizacijami pa lahko zaznamo že v najstarejšem grškem prevodu
hebrejskega Svetega pisma, ki so ga v obdobju od 3. do 1. stoletja pred
Kristusom pripravili judovski učenjaki v Aleksandriji v Egiptu. Prevod se zaradi
domnevno sedemdesetih prevajalcev imenuje Septuaginta. Judovski prevajalci
so očitno še bolj kakor poznejši ne-judovski razlagalci in prevajalci čutili, da
hebrejsko besedišče odraža čustveni in miselni svet hebrejske kulture, ki se
obtaining, or enjoying what is not lawful is forbidden—that action (itself an act of the will) is forbidden
by the Tenth Command and is sin." (Pridobljeno na spletnem naslovu http://www.jasonstaples.com/biblestudies/most-misinterpreted-bible-passages-1-matthew-527-28/; 17. 6. 2014.)
276
Do podobnega zaključka pride Klemen Aleksandrijski v svoji knjigi Stromata. Deseto Božjo zapoved
razloži z naslednjimi besedami: "Deseta pa je zapoved, ki prepoveduje užitek. Bog kliče na odgovor vse,
ki si privoščijo grešne užitke in napačne nauke, ki nudijo le navidezno ugodje." Besedilo je prevedel
dr. Klemen Klun za namene svoje doktorske disertacije (Dekalog v judovski in krščanski filozofiji, str.
24). Kot vir navede: A. Dirksen, Elementary Patrology, London 1959, str. 73.
277
Gl. tudi poglavje z naslovom The influence of the LXX Versions of the Decalogue in Philo in Relation
to Sexuality (Loader 2004, 12sl.). Gl. še doktorsko disertacijo Dekalog v judovski in krščanski filozofiji,
zlasti poglavje Filon in deset zapovedi (Klun 2003, 134sl.)
278
Razprava je na voljo na spletnem naslovu http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-BBCL5TQJ
(pridobljeno 14. 6. 2014).
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nagonsko izogiba filozofskim abstrakcijam in miselnim sistemom in ostaja torej
vezana na literarno besedilo Svetega pisma, grško besedišče pa ne odraža samo
poetičnega jezika grških pesnikov od Homerja naprej, temveč tudi jezik in
miselni svet grških filozofov, ki so izdelali različne miselne sisteme in
abstrakten način razmišljanja. To velja zlasti za dobo helenizma, ko je prevod
Septuaginte tudi nastal."
Kako besedišče LXX izraža miselni svet grških filozofov, ki so izdelali različne miselne
sisteme in abstrakten način razmišljanja, je lepo vidno prav na primeru prevoda in
razumevanja glagola ח ַמד,
ָ ki znotraj svetopisemske kulture označuje poželenje z
namero po prilastitivi želenega objekta oz. širše vedénje, v grškem okolju pa se (glagol
ἐπιθυμέω) osredotoča na strast na splošno oz. označuje poželenje na splošno.279
Iz povedanega se izkaže kot razumljivo in nujno – če se za hip vrnemo k presoji
ugotovitev semantične analize besednega polja  – חמדda je pri razlaganju pomenskega
obsega glagola treba upoštevati holistično, tj. izkustveno-eksistencialno kulturno ozadje
hebrejskega izražanja.280

279

Znana je izjava P. Auvreyja (1979, 395): "Septuagintin prevod je eden najslabših starozaveznih
prevodov." To izjavo je vsekakor treba razložiti: "Stopnja zvestobe izvirniku je zelo različna, tako da
imamo opraviti z velikim razponom – od povsem dobesednih ustreznikov do zelo svobodnega,
idiomatskega podajanja." (Krašovec 2011, 56) Primer svobodnega podajanja si lahko ogledamo v
Prg 21,20, kjer je po Septuaginti objekt glagola poželeti, zaklad in olje, mogoče razumeti tudi kot
prispodobo za neprecenljivo vrednost modrosti: "Dragoceni zakladi počivajo na ustnicah modrega,
ponoreli človek jih pogoltne." Najverjetneje pa moramo tako interpretacijo, ki želi zabrisati materialni
vidik pregovora in ga razložiti v prenesenem pomenu, obravnavati kot zanimiv poskus prevoda in
interpretacije, ne kot vodilo za razumevanje pregovora (prim. McKane 1985, 552; Delitzsch 1986b, 76).
280
Izkustveno-eksistencialno značilnost Svetega pisma J. Krašovec (1979, 129) opiše kot "zgodovino
eksistence": "Hebrejski teologi so namreč vse dogodke presojali v luči zgodovinske sinteze, ki
realno-organsko povezuje sedanjost s preteklostjo in prihodnostjo. Globalni prerez svetopisemskih
besedil, človeški čut in zahteva logike izpričujejo, da noben pisatelj o sedanjih božjih delih in o sedanji
človekovi odločitvi za Boga ali proti njemu ni govoril naključno, brez širše zgodovinske perspektive."
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4.4

Kritična presoja bibliografije

Poglavje o kritični presoji lahko začnemo z ugotovitvijo G. Strole (2000, 307), ki v
članku, kjer analizira koren  חמדin izpeljanke, zapiše: "Malo je specifičnih študij, ki
obravnavajo ta koren." Večino bibliografije sestavljajo relativno kratke študije, ki se
upirajo na omejeno število svetopisemskih mest in/ali so praviloma znotraj razprav, ki
se primarno posvečajo dekalogu oz. deseti Božji zapovedi, ne izrecno glagolski obliki
korena. Zaradi tega so ugotovitve večinoma omejene ali prikrojene širšemu kontekstu,
ki se mu posamezni avtor posveča. Predvsem je med pregledom bibliografije mogoče
opaziti, da manjka celostna, natančna interpretacija, ki bi temeljila na vseh
svetopisemskih mestih, kjer se koren pojavlja, in ki bi hkrati temeljila na primernem
metodološkem pristopu.

Glagolska oblika korena  חמדoznačuje čustvo
Pregled moramo nedvomno začeti s pionirsko študijo Herrmanna281 Das Zehnte Gebot,
ki je prva opozorila na dejstvo, da glagolu poželeti ()ח ַמד
ָ v starozaveznih besedilih
večkrat sledijo glagoli prilastitve. To trditev moramo popraviti do te mere, da
Herrmanna označimo kot prvega, ki je v novejšem času odkril povezavo med
2 Mz 20,17 in drugimi mesti, kjer glagol poželeti nastopa v paru s preostalimi glagoli
prilastitve. Prvi so na tak način razlagali poželenje v 2 Mz 20,17 že judovski rabini –
čeprav je res, da Herrmannu to ni bilo znano.
Herrmann – nanj se sklicujejo mnogi, npr. J. J. Stamm, E. Nielsen,282 Walter
J. Harrelson,283 M. L. Chaney – svojo trditev opira na tri svetopisemska mesta, kjer
glagolu  חמדsledi glagol prilastiti () ל ;ל ח: 5 Mz 7,25; Joz 7,21; Mih 2,2.

281

Gl. seznam literature. Gl. tudi Meierjevo študijo Die ursprüngliche Form des Dekalogs, posebej strani
70–74 (knjiga je dostopna na spletnem naslovu http://archive.org/details/dieursprngliche00meiegoog
(pridobljeno 28. 4. 2012)), in Ludwigovo študijo z naslovom Die religionsgeschichtliche Bedeutung des
Dekalogs. Prolegomena zu einer alttestamentlichen Lehre von der Sünde, še posebno strani 107–112.
282
Nielsen v svojem pisanju povzema Herrmanna, se z njim strinja in sklene, da zadnja zapoved dekaloga
predpisuje prepoved prisvajanja, kar pripada bližnjemu ("prohibition of appropriating what belongs to
another") (Nielsen 1968, 43). Nielsen ne razgrinja argumentov za svoje trditve, na podlagi strinjanja s
Herrmannovo hipotezo pa lahko sklepamo, da so ti argumenti enaki. Nasploh se Nielsen v svojem delu ne
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Herrmann na podlagi predstavljenega sklene, da hebrejski glagol  חמדkaže na čustvo, ki
z neko določeno nujnostjo vodi do dejanja: "/…/ očitno hebrejščina razume  חמדkot
čustvo, ki z določeno nujnostjo vodi do ustreznih ukrepov." (Stamm 1967, 102)284
Herrmann svojo trditev podkrepi še z dvema mestoma, kjer  חמדnastopa kot sinonim za
dejanje (Ps 68,17; 2 Mz 34,24).
Vsi navedeni argumenti Herrmanna privedejo do sklepa, da se glagol poželeti  חמדv
2 Mz 20,17 ne dotika samo notranjih impulzov človeškega hotenja in želja, temveč
vključuje naklep, ki mu z veliko verjetnostjo sledi dejanje prilastitve:
"Vsa omenjena mesta /.../ kažejo, da  חמדne označuje zgolj poželenja kot
impulza volje, temveč vključuje tudi intrige, ki vodijo k dejanjem prilastitve
poželenega." (Stamm 1967, 103)285
Zdi se, da so sklepi Herrmanna pravilni, kar je potrdila celostna semantična analiza
glagolske oblike korena חמד. Herrmann čustva poželenja in posledičnega dejanja ni
enačil, med enim in drugim je na podlagi (vsega treh mest) postavil močno
vzročno-posledično razmerje.286 Težava Herrmannove trditve je, da ni podprta s
preostalimi svetopisemskimi mesti.
Herrmannovo stališče povzame Brevard S. Childs (1984, 427), ki podobno meni, da
koren  חמדoznačuje čustvo, ki pogosto privede do sorazmernega dejanja: "Poudarek
termina ḥāmaḏ je na čustvu, ki pogosto vodi do sorazmernega dejanja /.../." Zaradi tega

posveča posameznim zapovedim, temveč literarnim, oblikovnokritičnim in zgodovinskim vprašanjem
dekaloga.
283
Walter J. Harrelson na vprašanje interpretacije desete Božje zapovedi odgovarja v biblični
enciklopediji The Interpreter's Dictionary of the Bible pod geslom Ten Commandments (gl. seznam
literature). Harrelson gradi svojo hipotezo skoraj na povsem enakih temeljih kakor Stamm (Herrmann) in
zatrjuje, da prepoved poželenja ne prepoveduje samo želje po imetju drugega. Hebrejski glagol itežežop
lahko po eni strani označuje željo po polastitvi nekoga ali nečesa, po drugi pa tudi dejanje prilastitve
(2 Mz 34,24). Harrelson zato predloži salomonsko rešitev: deseta zapoved prepoveduje oboje, tako
notranje hrepenenje po osebi/tujemu predmetu kakor tudi načrtovanje in prilaščanje poželenega. Svojega
izvajanja, žal, ne podkrepi z nadaljnjimi argumenti in dokazi.
284
Herrmann: "Augenscheinlich hörte der Hebräer aus  חמדeinen Affekt heraus, der mit einer gewissen
Zwangsläufgkeit zu entsprechenden Handlugen führt."
285
Vsaka zapoved v drugi polovici dekaloga je po Stammovem (1967, 104–105) mnenju zagotavljala eno
temeljnih pravic medsebojnih odnosov izvoljenega ljudstva: šesta življenje, sedma zakonsko življenje,
osma svobodo, deveta družbeni ugled in deseta lastnino.
286
J. R. Coates (1933, 238) v razpravi Thou Shalt Not Covet dobro povzame Herrmannovo stališče:
"Herrmann /.../ equate 'coveting' with 'scheming to get'."

152

Childs (427) zaključi, da deseta Božja zapoved z glagolom  ָח ַמדprepoveduje tisto vrsto
poželenja, ki vključuje (skrivno) načrtovanje prilastitve poželenega objekta:
"Izvirno je bila zapoved usmerjena k taki želji, ki je vključevala tudi intrige za
dosego poželenega predmeta. Devteronomistična zamenjava glagola ne označuje
kvalitativne spremembe v pristopu, ki bi imel učinek ponotranjenja zapovedi,
predhodno usmerjene k dejanjem. Devteronomistični poseg preprosto naredi bolj
eksplicitno subjektivno plat prepovedi, ki je bila vsebovana že v izvirni obliki
zapovedi."
Childsove trditve so identične Herrmannovim, v luči celostne semantične analize
pravilne, vendar nepodprte z dokazi – Childs vprašanju interpretacije glagola חמד
posveti zgolj nekaj vrstic znotraj komentarja Druge Mojzesove knjige.
Posebno pozornost moramo posvetiti G. Wallisu, ki v TDOT (zv. 4) pod geslom "ָח ַמד
chāmadh" (na straneh 452‒461) analizira pomen korena. Po njegovem mnenju
glagolska oblika korena označuje dinamiko poželenja, ki je sprožena od zunaj – iz
čutnih zaznav. Začetek dinamike poželenja predstavlja vizualni vtis želenega predmeta
ali osebe (1983a, 454).287 Wallis zatrjuje, da glagolska oblika korena obsega vidno
zaznavo, poželenje in namero po prilastitvi, ne pa tudi samega dejanja prilastitve.288
Dejanje prilastitve je posledica, ki je splet primernih okoliščin, in tudi posameznikovega
delovanja v tej smeri (naklep).289
Wallisova razprava je od vseh navedenih najbolj temeljita in natančna, a ne v smislu
semantične analize, temveč v smislu pregleda uporabe glagola skozi celotno Staro
zavezo in predstavitve nekaterih sorodnih terminov, na podlagi česar definira koren.290
287

Podobno G. Strola (2000, 309): "Čeprav so razlogi in intenzivnost želja zelo različni, opisani
dinamizem glagola odgovarja predvsem na dražljaj, ki je čuten in prihaja od zunaj. Izraz kaže na
dinamiko, ki jo želja sproža v človeku, pa tudi v Bogu (prim. Ps 68,17), saj se uporablja tako v profanem
kot v religioznem smislu." Omemba pogleda oz. vidno zaznavnih elementov v kombinaciji z dragocenimi
privlačnimi predmeti označuje dodatno krepitev želje kot izkušnje zunanje stvarnosti. Shupak (1993, 114)
npr. meni, da je bistvo glagola poželeti ( )חמדv pogledu (fizičnem zaznavanju), ki ima to moč, da
stimulira željo do dejanja (glagol označuje poželenje, ki je stimulans dejanja, ne dejanje samo): "/.../ the
essence of ḥmd lies in sight which stimulates the desire and wish to possess the object seen and thus leads
to action."
288
Gl. tudi definicijo glagola v slovarju HALOT (1) 325: to desire and try to obtain.
289
Gl. tudi avtorje, ki jih Wallis navaja v svoji študiji in ki zagovarjajo isto interpretacijo (prim. Jepsen,
Keszler, Köhler, Nielsen, Noth, van Oyen, Stamm idr.).
290
Cyril S. Rodd v delu Glimpses of a Strange Land: Studies in Old Testament Ethics, v poglavju
Coveting, Homicide and Intention najprej navaja stališča različnih (že omenjenih) avtorjev. Wallisu in
Childsu očita, da nista povsem natančna v odgovoru na vprašanje: ali glagolska oblika korena preprosto
označuje poželenje, ki vodi v dejanje, ali je sledeče dejanje vključeno v glagol poželeti? Rodd (2001, 97)
nato sam zaključi nenatančno: "[T]he traditional meaning of 'covet, desire' for ḥāmaḏ is the right one."
Zdi se, da razume glagolsko obliko korena kot oznako za poželenje na splošno. V nadaljevanju se nasloni
na razpravo Johna I. Durhama z naslovom Exodus (str. 297–299), ki predstavi glagolsko obliko korena
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Podobno stališče predstavi Yochanan Zaqantov. Po njegovem mnenju deseta Božja
zapoved prepoveduje poželenje z namero po prilastitvi.291 William R. G. Loader v
razpravi The Septuagint, Sexuality, and the New Testament potrjuje, da je poudarek ָח ַמד
na želji po posedovanju lastnine.292 Jason A. Staples podobno meni, da koren  חמדne
označuje samo želje, ampak "usmerjeno poželenje", tj. poželenje z namero po
prilastitvi:293
"Hebrejski termin  חמד/.../ označuje željo, usmerjeno v pridobivanje določenega
predmeta, in ne zgolj obstoja same želje. /.../ Prisotnost same želje še ni grešna,
je preprosto del človeške osebnosti. Usmerjanje te želje k uresničitvi,
pridobivanju ali uživanju tega, kar ni zakonito, pa je prepovedano – ta ukrep
(volje) prepoveduje deseta Božja zapoved."294
Podobno meni tudi Thomas B. Dozeman, ki pravi, da se deseta zapoved oddalji od
konkretnih dejanj in se osredotoči na nevarnost (posledic) napačnega poželenja in
pohlepa, vendar pa opozori, da ima glagol  חמדširoko pomensko lestvico, ki se giblje od
neuresničenega hrepenenja do dejanj prilastitve. Dozeman (2009, 495) sklene: namen
zadnje zapovedi je, da se osredotoči na notranja hotenja oz. držo.
Navedeni avtorji v svojih razmišljanjih potrjujejo obstoj etike namena v Stari zavezi.

kot obsesivno poželenje (obsessive covetousness). Rodd in Durham se na tej točki zelo približata
Herrmannu, Childsu in Wallisu (poželenje z namero po prilastitvi). V nadaljevanju Durham zavije v svojo
smer in iz desete Božje zapovedi razvije povzetek celotnega dekaloga. Obsesivno poželenje razume kot
"the gateway to the violation of every other principle in the Decalogue. Thus in the same way that the first
commandment provides the foundation of the covenantal relationship, the last functions as a kind of
summary commandment, the violation of which is a first step that can lead to the violation of any one or
all the rest of the commandments." (Rodd 2001, 97–98)
291
Zaqantov: "In my understanding of the commandment to not covet it means to me that one should not
desire to the point of wanting to possess the very thing the other man has. I see no problem to desire
something that does not belong to another or to want something like another. But to possess that thing
which is not to be possessed is what is being referred here." (Vir: http://www.karaitejudaism.org/talks/Lo
_chamad.htm; pridobljeno 1. 3. 2014.)
292
Loader (2004, 11): "The Hebrew verb, חמד, used in both Exodus in Deuteronomy (in relation to the
neighbor’s wife), has the meaning of desire in response to seeing and being impressed by something or
someone. Within the context of the tenth commandment the focus is upon possession of what belongs to
another’s household, including a wife. The focus is therefore on desire to possess, which includes house,
field, slaves and animals."
293
Podobno razume deseto Božjo zapoved Jožef Flavij. O dogodkih na Sinaju in o zapovedih z obeh
plošč piše v Judovskih starožitnostih, kjer zapovedi le na kratko povzame. Glede desete zapiše: "Deseta
[zapoveduje; op. a.], da si ne smemo dopustiti poželenja po čemerkoli, kar pripada drugemu." Besedilo je
prevedel dr. Klemen Klun za namene svoje doktorske disertacije (Dekalog v judovski in krščanski
filozofiji, str. 22).
294
Vir: http://www.jasonstaples.com/bible-studies/most-misinterpreted-bible-passages-1-matthew-52728/; pridobljeno 17. 6. 2014.
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Vloga predmeta poželenja ( )ב֣יתza interpretacijo glagola ָח ַמד
Nadgradnjo Herrmannovega pristopa predstavlja študija Marvina L. Chaneyja z
naslovom Coveting Your Neighbor's House in Social Context (objavljena leta 2004 v
zborniku The Ten Commandments, The Reciprocity of Faithfulness). Chaney postavi
svoje razmišljanje na začetku v kontekst Herrmanna, Stamma in drugih naštetih. V
hebrejskem Svetem pismu glagolu  ָח ַמדpogosto sledi drug, z njim tesno povezan glagol
polastitve, v vsaj dveh primerih pa lahko upravičeno sklepamo, da ima tak pomen kar
sam glagol ח ַמד.
ָ Vendar, trdi Chaney (2004, 307), dejanje v vseh primerih ni nujna
posledica poželenja (;)ח ַמד
ָ to ni matematično pravilo.
Zato Chaney pozornost preusmeri na predmet poželenja izvirne oblike desete zapovedi
v 2 Mz 20,17 – na hišo. Hiša ne označuje samo neke stavbe, ampak ima širši pomen, v
katerega je zajeto celotno gospodinjstvo (hiša, žena, hlapci, živina, njiva). Kakšen
pomen ima glagol, ko se najde na drugih mestih, a z istim predmetom poželenja? Na
vprašanje odgovarja z dvema mestoma, s kanoničnim (Mih 2,2) in nekanoničnim
tempeljskim zvitkom (11 QT 57,19b-21), kjer srečamo kombinacijo glagola  חמדin
predmeta poželenja ב֣ית. Obe besedili nakazujeta, da je v obdobju Hasmonejcev glagol
 חמדv kombinaciji z glagolom ל

(Mih 2,2; 11 QT 57,19b-21) označeval dejanja

mogočnih osebnosti, ki so nezakonito "poželele" in "pograbile" posestva malih ljudi
(Chaney 2004, 309).
V luči tega odkritja in ob primerni podpori zgodovine socialnih in ekonomskih razmerij
antičnega Izraela razume Chaney deseto zapoved kot prepoved vseh oblik in načinov
agresivnega izkoriščanja in prisvajanja sobratove hiše; izkoriščanja, ki je svobodnega
Izraelca prikrajšalo za njegovo "hišo" (tj. ekonomski materialni temelj), in iz tega
izhajajočega vira preživetja in socialne varnosti. Deseta zapoved je po Chaneyjevem
mnenju uperjena proti ekonomskemu sistemu, ki je (legalno) omogočal stanje, v
katerem je peščica ljudi v svojih rokah držala in obvladovala velikanska posestva.
Deseto zapoved razumejo kot reakcijo295 zoper izkoriščevalsko ekonomsko ozadje
295

V socialnem kontekstu deseta zapoved posebno pozornost posveča preprečevanju pohlepa in
izkoriščanja (Mih 2,1-2, tudi Iz 5,8, ki izrazi isto idejo, a brez glagola poželenja) in promociji hvaležnosti
in zadovoljstva (5 Mz 8,10-14; Ps 62,11; Prg 30,7-9; 1 Tim 6,6-8; Heb 13,5). Metode, s katerimi so
vplivni veleposestniki pridobili in širili svoje bogastvo (zemljo) na račun nemočnih malih posestnikov,
tehnično gledano niso bile nezakonite, vendar so izhajale iz vzgibov, ki so bili v nasprotju z idejo desete
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antičnega agrarnega Izraela tudi Leslie J. Hoppe,296 David L. Baker297 in J. David
Pleins.298
Podobno R. Kessler (2015, 58) v razpravi Debt and the Decalogue: The Tenth
Commandment (VT 65, zv. 1) zatrjuje, da prepoved poželenja ( )חמדv deseti Božji
zapovedi cilja na prepoved pravnih in legalnih oblik razlaščanja – predvsem ima v
mislih izkoriščanje sistema zadolževanja.299 Kessler se opira in dopolnjuje študijo
Chaneyja. Študija Kesslerja ni semantične narave.
M. L. Chaney prinese s svojim pristopom v razpravo o pomenu glagola  חמדsvež veter.
Ne ujame se v zanko in ne razglasi preprosto, da glagolska oblika korena označuje
dejanje (izkoriščanja v najširšem smislu). To najprej pokaže, ko poudarja, da dejanja
izkoriščanja označuje kombinacija glagolov, kar pomeni, da se ne omeji na pravni
legalizem, in nadalje, ko z zavedanjem, da "roka ne dela mimo srca", podčrta tudi
subjektivno plat zapovedi.300

Božje zapovedi. Zato je namen desete zapovedi varovanje in zagotavljanje (dostopa do) osnovnih
življenjskih potrebščin za produktivno in zadovoljno življenje vsakega člana zavezne skupnosti. Deseta
zapoved je premišljena reakcija in zavrnitev kanaanskega ekonomskega mehanizma, ki je dopuščal, da je
majhen delež prebivalstva nadziral večino proizvedenega blaga. Lahko bi dejali, da je v besedah "ne žêli"
povzeto bistvo starozaveznega ekonomskega etosa. Deseta zapoved pokaže na vir vseh pokvarjenih in
grešnih ekonomskih struktur – na pohlep človeškega srca (Baker 2009, 35). Načrtovani učinek desete
zapovedi je v zavrnitvi tendence, da bi pohlep in osebni interesi postali vodilno načelo človeških dejanj
(Hoppe 2004, 39).
296
Leslie J. Hoppe (2004, 39) zatrjuje: "It is important to see this commandment against the background
of ancient Israel's agrarian economy."
297
David L. Baker (2009, 35) deseto zapoved razume kot "deliberate reaction against the Canaanite
economic system where a small proportion of the population controlled the majority of the goods
produced".
298
Podobno, resda v kontekstu vprašanja socialne pravičnosti dekaloga razmišlja J. David Pleins (2001,
50): "The apodictic or command form, while not unique in the larger ancient Near Eastern legal
traditions, nevertheless stands out as a distinctive literary device that, much as an ancient Near Eastern
treaty, constitutes an imaginative and persuasive force in the body politic of ancient Israel, reserving
social authority to God and restricting the powers of earthly sovereigns as a result."
299
"To sum up, Ex 20:17 targets the desire to take over possession of one's neighbour's house and
household by legal, yet violent, means, mainly by the mechanisms of the credit system. This includes the
coveting of one's neighbour's wife as a bondmaid." (Kessler 2015, 60–61)
300
"You shall not covet and/or attempt to expropriate your fellow Israelite’s fair share of the God-given
right of access to a stable, healthy livelihood. The commandment’s closest philological parallels thus
speak concretely of the seizure, robbery, and wrongful expropriation of fields and allotments. But as
apodictic law, it was also a broad statement of policy, seeking more than grudging, legalistic compliance.
Understanding that the hand does not do strongly or for long what the heart does not believe, it was
couched in language that intentionally included the more subjective dimension of identification with
YHWH’s covenantal community, its values, and its total well-being or shalom." (Chaney 2004, 313)
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Štiri določbe v Peti Mojzesovi knjigi kot interpretacija glagola ָח ַמד
Svojevrsten prispevek k razmišljanju o pomenu glagolske oblike korena  חמדznotraj
dekaloga je študija A. Roféja, v kateri je pozornost posvečena bližnjemu ()ר ֶ ָ֑עך. Rofé
izpostavi štiri svetopisemska mesta v 5 Mz, ki so hkrati edina, kjer najdemo termin ר ֶ ָ֑עך,
tj. "tvojemu bližnjemu" (5 Mz 19,14; 23,25; 23,26, 24,10-11).301 Ker 5 Mz za
označevanje bližnjega uporablja drugačno izrazoslovje, izraza  ר ֶ ָ֑עךne smemo
obravnavati kot tipičnega sinonima preostalih nazivov (Rofé 1990, 55).
Vsa štiri navedena mesta so določbe, ki varujejo premoženje pred različnimi kršitvami.
Odnos med deseto zapovedjo in omenjenimi določbami Rofé opredeli tako, da prvo
označi kot splošno pravilo, medtem ko so (preostale) določbe specifični primeri, ki
konkretizirajo

generalno

pravilo.

Konkretizacije

so:

meje

svojega

bližnjega

(5 Mz 19,14), vinograd svojega bližnjega (5 Mz 23,25), žito svojega bližnjega
(5 Mz 23,26), vse, kar daš svojemu bližnjemu na pósodo (zastavo) (5 Mz 24,10-11)
(Rofé 1990, 56). Rofé omenjene določbe razume kot odsev antičnega poskusa
konkretizacije in razlage pomena "ne žêli".
Štiri določbe iz 5 Mz, ki govorijo o bližnjem, danes najdemo na treh različnih mestih v
Svetem

pismu.

Njihova

sedanja

lokacija

je

po

Roféjevem

mnenju

delo

devteronomističnega urednika. Uredil jih je skladno s svojimi lastnimi predstavami;
večinoma po načelu asociacije. Izvirno so bile določbe skupaj, kakor je jasno razvidno
iz uporabe istega izraza (svojega bližnjega) in istega namena (varovanje posesti). Rofé
na podlagi vsega povedanega sklene, da imajo vse štiri določbe isti vir in istega avtorja,
čigar namen je bila interpretacija desete Božje zapovedi. Deseta zapoved prepoveduje
vse oblike kršenja pravic "svojega bližnjega", ki lahko povzročijo materialno škodo
(65). Z drugimi besedami: "Ne žêli hiše svojega bližnjega!" prepoveduje dejanja, ki jih
konkretizirajo štiri omenjene določbe iz Devteronomija.
Rofé predstavi zelo tehtno stališče, katerega glavna šibkost je omejenost dokaznega
materiala na Devteronomij, in nadalje osredotočenost na bližnjega ()ר ֶ ָ֑עך. V štirih
zakonih, ki jih navaja, ne najdemo glagola poželeti.

301

Rofé (1990, 55) priznava, da besedno zvezo "tvojemu bližnjemu" najdemo tudi v 5 Mz 13,7, vendar
dodaja, da ima tam drugačen, specifičen in omejen pomen.
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Glagol  ָח ַמדoznačuje dejanje?
Stališče, ki so ga očitali Herrmannu, predstavi Robert Hatch Kennett. Po njegovem
mnenju glagol  ָח ַמדnajvečkrat zadeva zunanje učinke, zato bi nikalno obliko v
2 Mz 20,17, לא ַת ְח ִ֖מד,
֥ smeli razumeti kot:
Ne poskušaj pridobiti hiše svojega bližnjega! Ne poskušaj pridobiti žene svojega
bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli,
kar pripada tvojemu bližnjemu!
Kennett (1920, 67) zapiše: "Thou shalt not try to acquire." Svoje razmišljanje opre samo
na 2 Mz 34,24, kjer Bog Izraelu zagotavlja ozemeljsko nedotakljivost, pri tem pa glagol
 ָח ַמדizraža sinonim za dejanje, tj. invazijo, fizični napad, polastitev ozemlja. Kennett
kot verjetno sprejme, da so imeli tako razumevanje pomena glagola navdihnjeni pisci
pred očmi tudi pri snovanju zakonodaje oz. dekaloga (67).302 J. R. Coates v razpravi
Thou Shalt Not Covet citira Rudolfa Smenda, čigar stališče je podobno
Kennettovemu.303
Zdi se, da so Kennettovi sklepi pravilni (do določene mere) – glagol  חמדpogosto
zadeva zunanje učinke – vendar niso podprti s preostalimi svetopisemskimi mesti.
Predvsem bode v oči dejstvo, da na podlagi enega samega mesta (2 Mz 34,24), kjer
glagol ( ָח ַמדpoleg Ps 68,17) izjemoma označuje sinonim za dejanje, sklepa o splošni
vlogi in razumevanju glagola v dekalogu (oz. zakonodaji).304 Podobno zaključi na
podlagi nekoliko razširjenega nabora svetopisemskih mest tudi Joel M. Hoffman.305
Kennett podpre svoje trditve na drugačen način – s primerjavo obeh različic dekaloga
opozori na zelo pomenljivo dejstvo; 2 Mz 20,17 se v (hipotetični) izvirni, krajši obliki
glasi:
302

Kennett (1920, 67): "This indeed is the sense which the word bears in the passage already quoted,
Exodus xxxiv. 24 (cf Micah ii. 2), and therefore there is no incongruity in the incorporation of such an
injunction in a code of laws."
303
"Das zehnte Gebot richtet sich nicht gegen das böse Gelüste, wie Paulus es versteht, sondern gegen die
böse Praktik, in die es sich umsetzt." (Coates 1933, 238)
304
Redkost mest, za katera je z zanesljivostjo mogoče trditi, da glagol poželeti nastopa kot dejanje, kaže
na nasprotno resničnost: "The mere fact that a verb like  חמדoccasionally clearly implies act of seizure or
the like, is not to be understood in the sense that such an act belongs to it proper denotation /…/." (Moran
1967, 548; prim. Baker 2005, 17–18)
305
Hoffman: "[C]hamad doesn’t mean 'covet' or 'want. ' It means 'take.' So the last commandment should
read: 'Do not take …'" (Vir: http://goddidntsaythat.com/2011/03/02/the-ten-commandments-dont-forbidcoveting/; pridobljeno 1. 3. 2014.)
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"Ne žêli hiše ( )ב֣יתsvojega bližnjega!"
Različica v 5 Mz 5,21:
"Ne žêli žene ()א ֶׁשת
֣ svojega bližnjega!"
Razlika je očitna, v prvi različici je objekt poželenja hiša, v drugi je objekt poželenja
žena. Kennett omeni, da sta prevodni rešitvi v LXX tako v 2 Mz 20,17 kakor v
5 Mz 5,21 enotni: najprej navedeta prepoved poželenja žene (γυναῖκα). Kljub temu
sklene, da je vrstni red, ki ga najdemo v masoretskem besedilu ("Ne žêli hiše ()בַית
֣
svojega bližnjega!"), izvirnejši. Ob predpostavki, da je izvirnik vseboval zelo kratke
brezpogojne izjave oziroma zapovedi,306 je hišo ( )ב֣יתv 2 Mz 20,17 moč razumeti kot
celotno gospodinjstvo, to je ženo,307 hlapca, deklo itd.308 Prepoved poželenja žene
()א ֶׁשת
֣ v 5 Mz 5,21 te aplikacije nima. Aplikacija poželenja žene (5 Mz 5,21) je
prešuštvovanje. Glagol  חמדlahko označuje erotično poželenje, ki nakazuje na
prešuštvovanje:
"Ne poželi ()ת ְח ֣מד
ַ njene lepote v svojem srcu, naj te ne ujame s svojimi
trepalnicami /…/." (Prg 6,25)
Glavna težava je v dejstvu, da dekalog prepoved poželenja žene, to je prešuštva, že
vsebuje (primerjaj sedmo zapoved "Ne prešuštvuj!" (5 Mz 5,18) in deseto zapoved "Ne
žêli žene svojega bližnjega!" (5 Mz 5,21)). Deseta zapoved bi s prepovedjo poželenja po
ženi, čeprav zgolj na čustveni ravni ponovila prepoved prešuštvovanja. Če deseto
zapoved razumemo kot prepoved (spolnega) poželenja, pristanemo na anomalijo
(podvajanje). Po Kennettovem (1920, 68) mnenju ni verjetno, da bi bila v seznam
prepovedi vključena še kaka pomensko podobna prepoved.

306

Kennett "drugi stavek" desete zapovedi razume kot poznejšo razširitev, okrepitev in pojasnilo
zapovedi. To podkrepi z opazko, da je drugi glagol poželenja v 5 Mz 5,21 ()ת ְת ַא ֶ ַּּ֜וה
ִ tipičen za besednjak
Devteronomija. Na podlagi tega Kennett sklepa, da je razširitev posledica devteronomistične redakcije
(1920, 69).
307
"While the wife might be coveted because of sexual attraction (cf. Prov 6:25), the primary motive for
coveting in this context is probably her economic significance. The dowry is capital which the wife brings
to the marriage, and Proverbs 31:10-31 emphasises the major role of the Israelite wife in the family
economy." (Baker 2009, 32)
308
To trdi tudi David. L. Baker: "In Exodus 20, the Hebrew word bayit means 'household' and includes all
a man's possessions that are of economic significance (cf. Gen 7,1; Deut 11,6)." (Baker 2009, 31) Gl. tudi
Hyatt 1971, 215–216.
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To dejstvo narekuje, meni Kennett, da prepoved poželenja po ženi (v deseti zapovedi)
razumemo kot prepoved dejanj; in to kot prepoved dejanj razlaščanja, zaplembe,
zasužnjevanja ipd. To so dejanja, ki s poželenjem po ženi v smislu prešuštvovanja
nimajo nobene povezave. David L. Baker navede, da je ženo resda mogoče poželeti
zaradi erotične privlačnosti (Prg 6,25), vendar je primarni motiv poželenja žene v
2 Mz 20,17 njena ekonomska vrednost (Baker 2009, 31; 2005, 5). Kennettova končna
sodba glede interpretacije desete Božje zapovedi je, da različica v 2 Mz 20,17 odseva
izvirnejšo obliko in primarno prepoveduje dejanja prilastitve.
Težavo predstavlja tudi dejstvo, da vse druge zapovedi dekaloga prepovedujejo dejanja,
očitne ukrepe, ki so predmet nadaljnjih pravnih določil. Deseta zapoved bi v tem
primeru edina prepovedovala čustvo, ki zaradi svoje narave ni in ne more biti predmet
pravne specifikacije in sankcij (Chaney 2004, 303). Kennett (1920, 67) zastavlja
hipotetično vprašanje: "Kako je lahko nekdo kaznovan zato, ker je hrepenel po tem, kar
ni njegovega?"
Temu mnenju pritrjuje tudi Jean Louis Ska, vendar opozori na dejstvo, da prepoved
dejanja morda res ustreza 2 Mz 20,17, ne pa tudi 5 Mz 5,21. Ska pokaže, da se oba
dekaloga najbolj razlikujeta v naravi druge polovice diptiha. Besedilo 2 Mz 20,13-17
vsebuje pet zapovedi, ki med seboj niso povezane in nimajo posebnega reda. Besedilo
5 Mz 5,17-21 vsebuje šest zapovedi, ki sestavljajo dvodelno zaporedno in medsebojno
ustrezajočo strukturo (5,17-19 in 5,20-21):
Prekrški (5,17-19)

Glavni vzroki (5,20-21)

17 Ne ubijaj!

20 Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!

18 Ne prešuštvuj!

21a Ne žêli žene svojega bližnjega!

19 Ne kradi!

21b Ne bodi pohlepen po hiši svojega bližnjega, po
njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali
čemer koli, kar pripada tvojemu bližnjemu.
Razpredelnica 6: Skajev predlog razdelitve besedila 5 Mz 5,17-21

Prva polovica se ukvarja s prekrški kot takimi (kratke zapovedi z dvema hebrejskima
besedama), druga z njihovimi glavnimi vzroki (daljše formulacije). Struktura vzročno
med seboj poveže "Ne prešuštvuj!" in "Ne žêli žene svojega bližnjega!". Ska (2006, 51)
v nadaljevanju pripiše: "Poželenje po ženi (drugega moža) vodi v prešuštvo /…/." Na
podlagi tega dejstva je mogoče domnevati, da v 5 Mz ne govorimo o podvajanju
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zapovedi prešuštvovanja, temveč o namernem vzročno-posledičnem paru (več v
nadaljevanju).
Argumentacije, ki izključujejo interpretacije etike namena in zagovarjajo pravno
obravnavo le za zaključena dejanja, se preveč naslanjajo na nadaljnji razvoj besedila
dekaloga, še posebej na rabinsko in helenistično-judovsko literaturo (prim. Strola 2000,
311).

Glagol  ָח ַמדne označuje dejanja
William L. Moran v razpravi The Conclusion of the Decalogue (Ex 20:17 = Dt 5:21)
predstavi argumente, s katerimi zavrne trditev nekaterih (že omenjenih) avtorjev, da
glagol  ָח ַמדoznačuje dejanja.
Moran trdi, da glagol  חמדv nekaterih primerih res označuje dejanje, vendar poudari, da
to z zanesljivostjo lahko trdimo samo za dve mesti v hebrejskem Svetem pismu, za
Ps 68,17 in za 2 Mz 34,24, drugih mest (našteje 5 Mz 7,25; Joz 7,21; Mih 2,2) ni
mogoče imeti za veljaven dokaz, da glagol poželeti  חמדpomeni dejanje:
"Tudi če se strinjamo s tem, da  חמדpomeni gibanje volje, ki nujno izbruhne v
neko obliko dejanja, iz tega nikakor ne sledi, da samo dejanje spada k temu
pomenu; ta [pomen] ostaja omejen na določen tip volje." (Moran 1967, 544)
Poželenje je po njegovem mnenju omejeno na neko določeno vrsto hotenja brez dejanja.
Tudi če je dejanje razumljeno kot posledica poželenja, ga označuje drug glagol. Prav
dejstvo, da se v navedenih primerih uporabi drug glagol, ki označuje dejanje, razume
kot potrditev lastnega prepričanja.309 To še posebno drži za prozna besedila, v katerih ni
309

Moran kot dokaz navede tudi 25. člen Hamurabijevega zakonika, ki se glasi: "If a fire breaks out in a
man's house, and a man who came to help put it out covets the household furnishings belonging to the
householder, and takes household furnishings belonging to the householder, that man shall be cast into
that very fire." Prekršek ni v poželenju po dragocenostih, temveč v dejanju polastitve (isti koren kakor v
5 Mz 7,25 in v Joz 7,21). Nihče ni bil vržen v zublje goreče hiše zaradi poželenja, pozornost ne gre
notranji dispoziciji. Določba prepoveduje in zadeva dejanje, ki ga označuje drug glagol. Vloga drugega
glagola je v tem, da naredi eksplicitno to, kar nakazuje prvi glagol. Sam glagol poželeti brez drugega
glagola ne označuje dejanja. Moran navaja primere tudi iz hetitskega, asirskega in mezopotamskega
pravnega korpusa in seveda avtorje ter naslove študij (Moran 1967, 546–548). (Razen Koroščevega
prevoda Hamurabijevega zakonika v slovenskem prostoru nimamo drugega kredibilnega prevoda, to je
prevoda, ki bi se neposredno opiral na sumerski in akadski jezik, pa čeprav le na transliteracijo besedila,
torej ne neposredno na besedilo v klinopisu, z vsemi obstoječimi variantami. Pri Korošcu svojevrstno
težavo pomeni dejstvo, da je od izdaje preteklo več kakor pol stol., v tem času pa je bilo veliko novih
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sinonimnega paralelizma, in  חמדtorej ni sinonim drugega glagola – prilastitve (544).
Podobno je o tem prepričan tudi Baker (2005, 18):
"Dejstvo, da v 5 Mz 7,27; Joz 7,21 in Mih 2,2 poželenju sledi prilastitev, ne
dokazuje, da poželeti pomeni prilastiti. Nasprotno, dejstvo, da je za označitev
prilastitve uporabljen drug glagol, nakazuje, da ni nujno, da je dejanje prilastitve
obseženo v poželenju."
Zato Moran sklene: ni mogoče trditi, da glagol  חמדna vseh mestih označuje dejanje
prilastitve (Moran 1967, 545; Baker 2005, 18). Da je glagol  חמדoznačeval dejanje, je
mogoče izpeljati zgolj iz Ps 68,17 in iz 2 Mz 34,24. Z besedami B. S. Jacksona (1971,
205): samo mesti Ps 68,17 in 2 Mz 34,24 "podpirata trditev, da ima glagol poželeti bolj
konkreten pomen".310 311
Moran in Baker (deloma tudi Jackson) se s svojimi argumenti približata stališču
Herrmanna, Childsa in Wallisa. Glagolu  חמדoziroma vsem tovrstnim glagolom je
skupno, menita Moran in Baker, da vsebujejo implikacijo dejanj. Dejanje je v glagolu
poželeti vsebovano, ni pa tudi določno izraženo. Omenjeni glagoli implicitno vsebujejo
oziroma nakazujejo dejanje. V svetopisemskih mestih, kjer glagol  חמדnastopa v paru z
drugimi glagoli prilastitve (5 Mz 7,25; Joz 7,21; Mih 2,2), je drugi glagol uporabljen, da
odkritij, ki stare hipoteze nemalokrat postavljajo v drugo luč. V tem pogledu se zdi najboljši kompromis
delo Marthe Roth Law, Collections from Mesopotamia and Asia Minor, v katerem so zbrani angleški
prevodi vseh mezopotamskih zakonikov ob hkratnem sumerskem ali akadskem originalu v transliteraciji.)
310
Omenjamo nekaj avtorjev in naslovov njihovih del, ki jih v študiji ne bomo navajali poimensko, sodijo
pa med zagovornike teorije, da deseta Božja zapoved prepoveduje samo poželenje (gl. seznam literature):
Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy (New International Commentary on the Old Testament);
Moshe Greenberg, The Decalogue Tradition Critically Examined; Moshe Weinfeld, The Uniqueness of
the Decalogue and Its Place in Jewish Tradition; Moshe Weinfeld, Deuteronomy 1–11; John I. Durham,
Exodus (Word Biblical Commentary, zv. 3); Terence E. Fretheim, Exodus; Cornelis Houtman, Exodus
(zv. 3, pogl. 20–40); Walter J. Harrelson, The Ten Commandments and Human Rights; David Noel
Freedman, The Nine Commandments: Uncovering the Hidden Pattern of Crime and Punishment in the
Hebrew Bible; Duane L. Christensen, Deuteronomy 1–21:9 (Word Biblical Commentary, zv. 6a); Cyril S.
Rodd, Glimpses of a Strange Land: Studies in Old Testament Ethics; Mark E. Biddle, Deuteronomy
(Smyth & Helwys Bible Commentary).
311
Jackson zagovornikom nasprotnega prepričanja očita površnost, ko iz konteksta "dokaznih mest"
(5 Mz 7,25; Joz 7,21; Mih 2,2) napačno sklepajo o kontekstu in pomenu glagola v dekalogu. S tem očitno
odgovarja na (že citirano) Herrmannovo izjavo: "But the conclusion of Herrmann, quoted with approval
by Stamm that in view of several passages where  חמדis followed by verbs denoting taking /…/ 'evidently
the Hebrew understood  חמדto mean an emotion which with a certain necessity leads to corresponding
actions' is unjustified. What he has done is to impute the particular context described in these sources into
very meaning of the verb itself. This confusion of context and meaning is unjustified, as may be seen
from the many occasions when the verb is used in other contexts, and where there is no 'certain necessity'
that the desire should culminate in action." (Jackson 1971, 204–205)

162

izrazi, kar je v prvem že vsebovano, ni pa tudi določno izraženo. Vendar glagol poželeti
izvirno ne izraža dejanja, temveč gibanje volje. To so pomensko zaporedna in ne
vzporedna dejanja (Hyatt 1971, 216).
Stališče Morana (in Bakerja) je do določene mere pravilno. Uspelo mu je dokazati, da
glagol  חמדoznačuje čustvo, ki je omejeno na gibanje volje, vendar se zdi, da s tem ni
povedal ničesar novega (prim. Herrmann, Childs, Wallis). Na koncu je glagol חמד
preprosto postavil v vrsto z drugimi glagoli za izražanje poželenja, s čimer se izkaže kot
nedovzeten za nianse, ki med seboj (bistveno) ločujejo različne glagole (poželenja).

Deseta zapoved kot "finale" dekaloga
David L. Baker (2009, 34–37) je prepričan, da deseta Božja zapoved pomeni duhovni
finale, retorični sklep312 dekaloga. Dekalog se začne s splošno zapovedjo zvestobe
enemu samemu Bogu, nadaljuje z osmimi zapovedmi, ki zadevajo resne prekrške proti
Bogu in skupnosti, in konča s prepovedjo miselnih mahinacij. Sankcije v dekalogu niso
predvidene, so pa opredeljene na drugih svetopisemskih mestih (smrtna kazen:
2 Mz 21,12.15.17; 22,19; 31,14-15; 3 Mz 20,9-10; 24,16.21; 5 Mz 17,2-7; 21,18-21;
22,22; lažja kazen: 2 Mz 22,1-4; 5 Mz 19,16-21). To ne velja za deseto zapoved, ki je
bila oblikovana z namenom, da bi poleg pomena besed (v deveti zapovedi) in dejanj (v
večini drugih zapovedi) poudarila pomen misli in namenov (Baker 2009, 33–34).313
Načrtovani učinek desete zapovedi je v zavrnitvi tendence, da bi pohlep in osebni
interesi postali vodilno načelo človeških dejanj (prim. Hoppe 2004, 39). Deseta zapoved
je premišljena reakcija in zavrnitev kanaanskega gospodarskega vpliva, meni Baker, ki
je bil vzrok stanja, da je majhen delež prebivalstva nadziral večino proizvedenega blaga.
V besedah "ne žêli" je povzeto bistvo starozaveznega ekonomskega etosa. Deseta
zapoved pokaže na vir vseh pokvarjenih in grešnih ekonomskih struktur – na pohlep
človeškega srca (Baker 2009, 35).
Bakerjevo stališče je mogoče sprejeti, ko govori o "mislih in namenih", težko pa je
sprejeti razlago desete zapovedi kot duhovnega finala dekaloga, ki je razumljen kot

312

Chaney (2004, 305) povzema Jacksona: "Other nine commandments do involve concrete deeds
actionable in human courts, but that – as a rhetorical capstone – the tenth commandment shifts to address
the subjective root of actions such as theft and adultery."
313
Baker (2009, 33): "The tenth commandment is concerned primarily with thoughts and intentions /.../."
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povzetek vseh drugih zapovedi. Prekršitev desete zapovedi bi pomenila prvi korak h
kršitvi vseh drugih (35).314 Zdi se, da taka trditev pohablja izvirni pomen desete
zapovedi. Deseta zapoved namreč ne prepoveduje kakršnega koli oz. splošnega
poželenja. Deseta zapoved je glede objekta poželenja zelo jasna: to so hiša, žena, polje,
hlapec, dekle, vol, osel oziroma vse, kar pripada bližnjemu. Baker vnaša poželenje proti
povsem drugačnim objektom v kontekst desete Božje zapovedi. Kako lahko poželenje
po bližnjega hiši, ženi, polju, hlapcu, dekli, volu in oslu vodi k prešuštvu? Kako lahko
poželenje po bližnjega hiši, ženi, polju, hlapcu, dekli, volu in oslu vodi k malikovanju?
Kako lahko poželenje po polju, hlapcu in dekli privede človeka do prvega koraka
kršitve zapovedi spoštovanja staršev? Vprašanja so retorične narave, saj z njimi jasno
pokažemo, da deseta zapoved s prepovedjo specifično usmerjenega poželenja
(sobratove hiše, žene, polja, hlapca, dekle, vola in osla) ni povzetek, ki vključuje vse
preostale zapovedi, njena prekršitev pa ni prvi korak h kršitvi vseh drugih.

Izvirna oblika desete zapovedi ni vsebovala glagola חמד
Svojevrstno razmišljanje predstavi Anthony Phillips (1983, 18) v razpravi The
Decalogue – Ancient Israel’s Criminal Law, kjer najprej zatrdi, da glagol  חמדoznačuje
zgolj mentalno poželenje, ne pa tudi dejanj polastitve:
"Mnogi strokovnjaki so skušali pokazati, da glagol [ ;חמדop. a.] ne vsebuje
samo ideje o duševni želji, temveč tudi fizične korake, ki so potrebni za
zadovoljitev te želje. To se zdi zelo malo verjetno in brez primerne etimološke
podpore v hebrejskem jeziku in v sorodnih jezikih."
Phillips meni, da mora glagolu  – חמדče naj označuje polastitev – slediti drug, dodatni
glagol prilastitve (1983, 18).315 Kot dokaz za svojo trditev navaja mesta 5 Mz 7,25,
Joz 7,21 in Mih 2,2, kjer se glagol pojavlja v paru z drugim glagolom, ki označuje
dejanje prilastitve.

314

Podobno stališče kot Baker predstavi Dominik Markl v svoji monografiji z naslovom Der Dekalog als
Verfassung des Gottesvolkes: Die Brennpunkte einer Rechtshermeneutik des Pentateuch in Exodus 19-24
und Deuteronomium 5 (Herders Biblische Studien) (2007, Verlag Herder; 1. izdaja) (Kessler 2015, 54).
315
"Further there is clear evidence that to indicate change of possession, ḥamad must be followed by an
additional verb of taking (Deut. 7:25; Josh. 7:21; Mic. 2:2)." (Phillips 1983, 18)
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Phillips meni, da je bil izviren namen desete Božje zapovedi varovanje statusa starešine,
glave posameznega gospodinjstva ("hiše") kot nosilca različnih vlog, pomembnih za
lokalno skupnost – Phillips izpostavlja predvsem sodniško vlogo, ki je z izgubo
lastnine, "hiše", ugasnila:
"Obstaja splošno soglasje, da je zapoved prvotno zajemala samo hišo. Zato mora
vsaka razlaga njenega prvotnega pomena odgovoriti na vprašanje, "zakaj hiša".
V svoji knjigi sem trdil, da se zapoved ne nanaša na hišo kot tako, temveč na
status starešine (povezan s hišo), ki se je avtomatično prenašal na lastnika hiše –
skupaj z odgovornostjo sodelovanja pri upravljanju lokalne skupnosti.
Najpomembnejša naloga starešin je bila zagotavljanje delovanja sodnega
sistema. To je posledično pomenilo, da je pravosodni sistem pravilno deloval le
tako dolgo, dokler so bile starešine svobodni lastniki (gospodarji) hiš. To je bil
po mojem mnenju namen izvirne zapovedi." (18)
Zaradi tega razloga izvirna oblika desete zapovedi ni vsebovala glagola חמד, ampak
glagol prilastitve – tako je varovala nedotakljivost "hiše". Zapoved je v času Józafatove
reforme s postavitvijo poklicnih sodnikov, ki so nadomestili starešine, izgubila pomen,
zato je bila poduhovljena. In sicer na način, da so izvirni glagol zamenjali z glagolom
poželeti:316
"V svoji knjigi sem trdil, da je izvirna kratka oblika desete zapovedi vsebovala
glagol prilastitve. S spremembo pri upravljanju pravosodnega sistema v času
Józafatovih reform (2 Krn 19,5), ko je v luči 5 Mz 16,18sl. upravljanje starešin
prešlo na poklicne sodnike, je zapoved izgubila svoj pomen in je bila tako (z
vstavitvijo glagola  )חמדpoduhovljena." (Phillips 1983, 18)
Phillips torej zatrjuje, da je bila izvirna zapoved, ki je prepovedovala dejanja prilastitve,
poduhovljena z dejstvom, da je glagol "vzeti" zamenjal glagol "poželeti". Zapoved je
izvirno zadevala osebo, njen status, ne lastnine (19).
Teorija, ki jo predstavi Phillips, se skoraj izključno naslanja na teoretične
zgodovinsko-pravne predpostavke. Pravilno ugotavlja, da glagol  חמדoznačuje mentalno
316

"In earliest times, the criminal law derived from the Decalogue would have been administered by the
clan elders like any other ancient customary law (Lev. 18:7ff.). During the settlement period it appears
that there were official; appointed to maintain general oversight over and obedience to Hebrew law (Judg.
10: 1-5, 12:7-15; 1 Sam. 7:16), though they may have exercised their authority over a much more limited
area than previously thought. /.../ But with the advent of the monarchy, the ultimate responsibility for the
administration of law passed to the king. It was his duty to uphold justice (Ps. 72; Is. 9,11). /.../
Throughout the pre-exilic period, legal power increasingly became centred in the monarchy as
Jehoshaphat brought the administration of justice much more firmly under his authority and Hezekiah
both reformed the law and attempted some centralisation of worship, which under Josiah was finally
secured, together with a further reform of the law." (Phillips 1983, 18)
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poželenje, ne dejanj, vendar za to trditev ne ponuja zadostnih dokazov (navaja tri
biblična mesta). Predvsem se zdi problematično, da zre na pomen in vlogo dekaloga in
desete Božje zapovedi izključno skozi pravna očala, s čimer popolnoma spregleda
semantični razpon in pomen glagola poželeti. Tudi za trditev, da je izvirna oblika desete
zapovedi vsebovala glagol prilastitve, ne ponuja (tehtnih) dokazov.
Prav tako se zdi, da Phillips, zato da potrdi svoje stališče, popolnoma spregleda vlogo in
pomen dediščine, tj. obljubljene dežele. Strinjati se moramo, da prepoved ne želi
izpostaviti svetosti lastnine per se. Vendar, ko v Stari zavezi govorimo o osebni lastnini,
moramo upoštevati neločljivo vez med lastništvom obljubljene dežele in razumevanjem
Boga v Izraelu. Deseta Božja zapoved posvečuje svetost odnosa med lastnino (kot
dediščino Boga) in Izraelom. Gre za duhovni odnos, ki pa je bil – zaradi
praktično-ekonomske narave vere Izraela – prizadet na materialni ravni (npr.
z odtujitvijo zemlje). Lastništvo zemlje je nedvomno temeljna teološka entiteta celotne
Stare zaveze, znotraj tega okvira moramo iskati interpretacijo desete zapovedi – tega
Philips ne upošteva.

Ne žêli stvari v času
V bolj duhovnem in precej filozofskem smislu interpretira deseto Božjo zapoved
Abraham Joshua Heschel v razpravi God in Search of Man: A Philosophy of Judaism.
Dekalog na začetku in koncu govori o svobodi človeka. Prva "beseda" "Jaz sem
GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hišne sužnosti" ga
opominja, da mu je bila njegova zunanja svoboda dana od Boga; deseta beseda "Ne
žêli!" pa ga opominja, da mora sam doseči notranjo svobodo. Od vseh desetih zapovedi
je samo zadnja "ponovljena" dvakrat – s tem je svetopisemski avtor poudaril njeno
izjemno pomembnost. Po eni strani je človeku naročeno, da ne sme želeti "svojega
bližnjega hiše", "žene svojega bližnjega", "ne hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar,
kar je tvojega bližnjega", po drugi pa, razmišlja Heschel, strasti ni mogoče premagati z
odlokom. Zato Heschel naredi povezavo med zadnjo zapovedjo in razsežnostjo časa
(zapovedjo spoštovanja in obhajanja sobote), v kateri človek lahko sreča Boga. V
Svetem pismu se Bog poistoveti z dogodkom v zgodovini, dogodkom v času, tj. s
časom, npr. osvoboditvijo ljudstva iz Egipta, nikoli s predmetom! Zadnja zapoved zato
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preprečuje željo po stvareh v prostoru, da bi si želeli "stvari" v času: Ne žêli stvari v
prostoru, žêli stvari v času.317
Heschlova interpretacija ne temelji na semantičnih načelih, ampak izhaja in nadgrajuje
teološko-filozofske okvire izgnanstva, ko je praznovanje sobote postalo (edino)
znamenje Božjega ljudstva. Praznovanje sobote je ohranjalo izgnano judovsko skupnost
v njihovi narodni zavesti in v upanju na vrnitev v domovino. Iz tega osnovnega
izhodišča Heschel razvija svojo teologijo (filozofijo) o času v sodobnosti, temu pa
prilagodi in podredi tudi pomen desete Božje zapovedi.

317

"Sveto pismo na svet gleda v razsežnosti časa. Več pozornosti namenja generacijam in dogodkom kot
deželam in stvarem; več se ukvarja z zgodovino kot z geografijo. Da bi razumeli nauk Svetega pisma,
moramo sprejeti predpostavko, da je za življenje čas vsaj tako pomemben kot prostor; da je čas
pomemben in samostojen sam po sebi. / V svetopisemski hebrejščini ni ustreznice za besedo 'stvar'.
Beseda 'davar', ki se je začela uporabljati kasneje, v svetopisemski hebrejščini pomeni govorico, besedo,
sporočilo, novico, vest, nasvet, prošnjo, obljubo, odločitev, stavek, temo, zgodbo, pregovor, izrek, posel,
poklic, dejanja, dobra dela, dogodke, sredstvo, način, razlog, vzrok, nikoli pa 'stvar'. Mar je to znamenje
jezikovne revščine ali kazalnik neizkrivljenega pogleda na svet, ki ne enači resničnosti (ki izhaja iz
latinske besede res, stvar) s predmetnostjo? / Ena izmed najpomembnejših stvari v zgodovini religij se je
zgodila s tem, ko so poljedelska praznovanja preoblikovali v praznike v spomin na zgodovinske dogodke.
Praznovanja antičnih ljudstev so bila namreč globoko povezana z letnimi časi v naravi. Praznovali so
tisto, kar se je v posameznih letnih časih zgodilo v življenju narave. Pomembnost posameznega
prazničnega dne je bila določena s tem, kar narava je ali ni rodila. V judovstvu je velika noč, ki je bila
izvorno spomladanski praznik, postala praznik izhoda iz Egipta; ob prazniku tednov, starodavnem
prazniku žetve ob koncu žetve pšenice (2 Mz 23,16; 34,22), so praznovali dan, ko je bila Mojzesu dana
postava na Sinaju; šotorski praznik, stari praznik trgatve (2 Mz 23,16), pa je spomin na čas, ko so Izraelci
med potovanjem skozi puščavo živeli v šotorih (3 Mz 23,42sl.). Za Izrael so bili torej edinstveni dogodki
v zgodovini v duhovnem smislu pomembnejši od ponavljajočih se procesov v ciklu narave, pa čeprav je
bilo telesno preživetje odvisno od zadnjih. Medtem ko so bila božanstva drugih ljudstev povezana s kraji
ali stvarmi, je bil Izraelov Bog Bog dogodkov: Rešitelj iz suženjstva, tisti, ki razkriva postavo, tisti, ki se
izkazuje v dogodkih v zgodovini in ne v stvareh in krajih. V dekalogu, desetih zapovedih se Stvarnik
vesolja poistoveti z dogodkom v zgodovini, z dogodkom v času, z osvoboditvijo ljudstva iz Egipta in
pravi: "Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na
zemlji ali v vodah pod zemljo!" (2 Mz 20,4) Bog Jahve se ne poistoveti s predmetom! / Poudarek na času
je tudi prevladujoča usmeritev preroškega mišljenja. 'GOSPODOV dan' je pomembnejši od
'GOSPODOVE hiše'. V desetih Božjih zapovedih sveti kraj ni nikoli omenjen. Nasprotno, po dogodku na
Sinaju je Bog rekel Mojzesu: 'Na vsakem kraju, ki ga določim, da se spomniš mojega imena, bom prišel k
tebi in te blagoslovil.' (2 Mz 20,24) Zavedanje, da svetost ni omejena na določen kraj, je omogočila
postavitev shodnic. Tempelj je bil namreč samo v Jeruzalemu, medtem ko je bila shodnica v vsaki vasi. V
Svetem pismu ni nobene stvari, nobenega kraja na zemlji, ki bi bil svet sam po sebi. Celo kraj, na katerem
so zgradili edino svetišče v obljubljeni deželi, v postavi ni nikoli imenovan svet, tudi izbran in določen ni
bil v Mojzesovem času. Več kot dvajsetkrat pa je opredeljen kot kraj, ki ga izbere Bog. Ta kraj ni bil
izbran zato, ker bi mu bila dana kakršnakoli nadnaravna lastnost, ki bi bila prvobitna, svojstvena za to
zemljo, ampak ker je človek molil zanj in ker je Bog hrepenel po njem. Tempelj je sicer postal svet
prostor, vendar njegova svetost ni prišla sama po sebi. Njegova svetost je bila namreč vzpostavljena,
čeprav so čutili, kakšen paradoks je svetost v prostoru (prim. Ps 132,7; Iz 66,1)." (Gl. Heschel in
Skralovnik 2012, 19–37.)
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5

5.1

SEMANTIČNA ANALIZA BESEDIL Z GLAGOLSKO OBLIKO
KORENA אוה

Določitev osnovnega pomenskega razpona

5.1.1 Leksikografska definicija

Različni slovarji in leksikoni (npr. Hebrejsko-kaldejski leksikon, Hebrejski in angleški
leksikon oz. BDB) razkrivajo, da koren ( אוהStrongova številka 183) lahko nastopa v
različnih vlogah (besednih vrstah):
1) Kot glagol
Koren  אוהse v hebrejskem Svetem pismu (BHS) v glagolski obliki pojavi 27-krat;
11-krat v pielu (Ps 132,13.14; Mih 7,1; 5 Mz 12,20; 5 Mz 14,26; 1 Sam 2,16;
2 Sam 3,21; 1 Kr 11,37; Prg 21,10; Iz 26,9, Job 23,13)318 in 16-krat v obliki hitpael
(Prg 13,4; 21,26; 23,3; 23,6; 24,1; Jer 17,16; 4 Mz 11,4; 11,34; 34,10; Prd 6,2;
2 Sam 23,15; Ps 45,12; 106,14; 1 Krn 11,17; Am 5,18; 5 Mz 5,21),319 ne da bi lahko
zaznali med obema konjugacijama oz. spregatvama razliko v pomenu. Koren  אוהv
dobesednem in neposrednem smislu izraža vitalno željo, ki je značilna za živo bitje v
mnogoterosti oblik in raznolikosti objektov (Strola 1999, 362–363).
2) Kot izglagolska samostalniška izpeljanka
Samostalniške izpeljanke, ki izhajajo iz korena ( אוה183) – ( ַאּוָ ה7-krat), ( ַת ֲאוָ ה21-krat)
– razkrivajo bistveno identičen pomen.

318

Po masoretskem besedilu (MT).
Število glagolskih oblik v hitpaelu se zmanjša za eno enoto, če sprejmemo popravek, ki ga je predlagal
W. Rudolph (ur.) v BHS za 4 Mz 34,10.
319

168

5.1.2 Osnovni pomenski razpon

Čeprav je hrepenenje, ki ga opisuje družina izrazov, izpeljanih iz korena אוה, v največ
primerih pripisano človeku, koren lahko označuje tudi hrepenenje živali (divje oslice v
Jer 2,24), oziroma v določenem smislu celo Boga (Ps 132,13.14; Job 23,13).
Želja, ki se izraža s korenom  אוהin izpeljankami, je lahko različne narave; včasih izraža
privlačnost do materialnega objekta (posebej privlačnost do objektov apetita po
hrani),320 včasih pa spolno privlačnost – v prenesenem pomenu se lahko razširi tudi na
težnje druge narave: npr. željo po vladanju (1 Sam 23,20; 2 Sam 3,21; 1 Kr 11,37), željo
po romanju v Jeruzalem (5 Mz 18,6) ali željo, da pride "dan GOSPODOV" (Am 5,18).
Isti koren se uporablja tudi za izražanje religiozne želje, ki dviga dušo proti Bogu
(Iz 26,8-9), in za izražanje (skrivnega) hrepenenja v molitvi (Ps 10,17; 21,3; 38,10)
(Strola 1999, 364–365).
Subjekt hrepenenja je pogosto označen z izrazom נֶ ֶפׁש: pri uporabi piela se  נֶ ֶפׁשpojavi
9-krat. Tudi samostalnik  ַאּוָ הse skoraj vedno pojavlja v povezavi z נֶ ֶפׁש,321 v drugih
primerih se izraz pojavlja v neposrednem kontekstu.322 Vse navedeno potrjuje, da med
korenom  אוהin izrazom  נֶ ֶפׁשobstaja posebno semantično razmerje ali interakcija (364).

6.1.3

– od grla do "duše"

Termin  נֶ ֶפׁשopredeljuje obstoj človeka, neločljivo celoto osebe.323 Telo in duša ali duh
niso nasprotne, ločene resničnosti, temveč termini, ki se med seboj dopolnjujejo in
320

Lakota je univerzalna, skupna izkušnja živih bitij, ki jo lahko razumemo kot splošno metaforo za željo.
Izraz v 5 Mz izraža tek, ki ga lahko razumemo bodisi v fizičnem pomenu (požrešnost, želodec) bodisi v
širšem pomenu (instinkt, vitalna težnja), in spodbuja k hranjenju (jesti meso): 5 Mz 12,15.20.21; 14,26.
321
Edino izjemo predstavlja Oz 10,10.
322
Prim. Prg 13,4; Job 33,20; Ps 10,3; Prg 13,19; Iz 26,8.
323
Christian Wolf v Holman Bible Dictionary pojasnjuje termin "duša" z naslednjo razlago: "The vital
existence of a human being. The Hebrew word nephesh is a key Old Testament term (755 times) referring
to human beings. In the New Testament, the term psyche retreats behind the ideas of body, flesh, spirit to
characterize human existence. In the Bible, a person is a unity. Body and soul or spirit are not opposite
terms, but rather terms which supplement one another to describe aspects of the inseparable whole
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opisujejo osebo kot neločljivo celoto. Termin  נֶ ֶפׁשne opisuje duše v nasprotju s fizičnim
telesom, ampak celovitost človeškega življenja. Christian Wolf v delu Holman Bible
Dictionary pojasnjuje antropološki poudarek termina  נֶ ֶפׁשz naslednjimi besedami:324
"Duša ne predstavlja božjega, nesmrtnega dela človeškega bitja po smrti, kakor
so pogosto razmišljali Grki. /.../ Skladno s Svetim pismom človeško bitje obstaja
kot celota tudi po smrti. Oseba ni nikoli razumljena kot breztelesna duša."325
Vendar, če stopimo korak nazaj, ugotovimo, da se prvotni pomen termina nanaša na
grlo oz. požiralnik kot na organ, ki se uporablja za prehranjevanje in dihanje. Čeprav je
primarni pomen pomensko osredotočen na grlo (požiralnik), termin vedno označuje
celotno osebo: 326
"GOSPOD ne pusti, da bi stradal pravični () ֶנ ֶ֣פׁשַ ַצ ִ ָ֑דיק,
zavrača pa pohlep krivičnih." (Prg 10,3)
"Mrzla voda žejni osebi (ל־נ ֶ֣פׁש
ֶ )ע:
ַ
to je dobra novica iz daljne dežele." (Prg 25,25)
"Lakomnik (ב־נ ֶפׁש
ִֶ֭  ְ)ר ַחizziva prepir,
kdor pa zaupa v GOSPODA, ima vsega v obilju." (Prg 28,25)
"Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša ()נַ ְפ ְׁש ֶ ֵֽכם." (Iz 55,2)327
V vseh navedenih primerih termin označuje celotnega posameznika z izpostavljeno
primarno telesno potrebo po prehranjevanju (Seebass 1983b, 504). Termin lahko
označuje tudi sam (silen) tek po hrani:
"Delavčev tek ( ֶ)נ ֶ֣פׁשdela zanj,
kajti njegova usta ga priganjajo." (Prg 16,26)

person. /.../ The soul designates the physical life. Vitality in all of its breadth and width of meaning is
meant by the soul." (Vir: http://www.studylight.org/dictionaries/hbd/view.cgi?number=T5974; pridobljeno 21. 7. 2014.)
324
Podobno Horst Seebass (1983b, 504) v TDOT: "The word nepeš does not refer to spirit, intellect,
thought; these do not have anthropological status in the OT. It means joy of life (expressed through need)
as a force against death and the longing for death."
325
Vir: http://www.studylight.org/dictionaries/hbd/view.cgi?number=T5974; pridobljeno 22. 7. 2014.
326
"The synthetic view of life always thinks of desire as involving the whole person." (Seebass 1983b,
506)
327
Prevodno rešitev "duša" kot nematerialno, neumrljivo bistvo človeka (v nasprotju s telesom) težko
razumemo v kontekstu fizičnega prehranjevanja. Dobesedni prevod se glasi: s tolščo (sočno jedjo) boste
potešili (krepili) svoj apetit (svoje telo).

170

"Ti psi so silno požrešni (י־נ ֶפׁש
ֶ ֗ )עז,
ַ
ne poznajo sitosti." (Iz 56,11)
Silvija Schroer in Thomas Staubli (2001, 57) v delu Body Symbolism in the Bible
odlično pojasnita pomen "od grla do 'duše'":
"Temeljnega pomena za razumevanje podobe človeka na starem Bližnjem
vzhodu je način razmišljanja takratnega časa in prostora, ki je bolj zaznamovan s
sintetično kombinacijo vidikov posamezne stvari in poudarkom na dinamiki med
temi vidiki kot pa z njenim povsem zunanjim videzom. To pomeni: če je nekdo
imel v mislih organ, je imel hkrati in neizogibno v mislih tudi njegove
sposobnosti in dejavnosti. / Konkretno, če pogledamo grlo, nephesh torej ne
pomeni samo vidnega dela telesa, ampak tudi grlo, ki proizvaja zvok, kliče,
hripa, žvrgoli, grlo, ki je požrešno, nikoli zadovoljno, lačno in žejno, ki hlasta in
diha. Na kratko: kar gre v človeka in kar prihaja iz njega – zrak, voda, hrana,
zvoki, jezik – se vse združuje v ozkem prehodu, ki mu pravimo grlo. Beseda
nephesh je zato postala simbol lačnega, požrešnega človeka in življenjske
energije, moči, ki iz človeka dela bitje, ki trepeta in koprni po življenju."
"Grlo" ( )נֶ ֶפׁשkot nenasiten organ svetopisemski človek razume kot sedež želje,
povezane s prehranjevanjem.328 Ker se koren  אוהpogosto pojavlja v kombinaciji s
terminom נֶ ֶפׁש,329 z "grlom" kot simbolom (osnovnih) človeških potreb, ta pogosto
izraža potrebe človeškega telesa.330 Vendar je z izrazom vedno mišljeno celotno
človeško bitje, oseba oz. življenje (prim. Job 2,4(.6): "Za svoje življenje ( )נַ ְפ ֵֽׁשֹוda
človek vse, kar ima").331 Termin  נֶ ֶפׁשni nekaj, kar človek ima, temveč nekaj, kar človek
je:

328

Prim. Carl Schultz v Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology: "Nepes is often used to
express physical needs such as hunger (Deut 12:20 ; 1 Sam 2:16) and thirst (Prov 25:25). It can be used of
excessive desires (gluttony Prov 23:2) and of unfulfilled desires (barrenness 1 Sam 1:15)." (Vir: http://ww
w.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/soul.html; pridobljeno 22. 7. 2014.)
329
Horst Seebass (1983b, 507) razloži povezavo med terminom  נֶ ֶפׁשin korenom  אוהz naslednjimi
besedami: "When the craving of the nepeš is for early figs (Micah 7:1), the eating of meat (Deut. 12:15,
20; 1 Sam 2:16), or, beyond that, the drinking of wine (Deut. 14:26), then the throat may still be meant as
well as the seat of the desire."
330
Termin  נֶ ֶפׁשlahko dobi v kombinaciji s qalom in pielom glagola  נָ ָשאpomen "hrepenenje, želja"
(Seebass 1983b, 507).
331
"The soul designates the human person. /.../ Every human soul (Acts 2:43; Romans 2:9 ) means each
individual person. The popular expression used today 'to save our souls' goes back to this biblical way of
thinking (1 Peter 3:20). It means to save the entire person. In legal texts, the soul is the individual person
with juristic responsibilities (Leviticus 17:10, a blood-eating soul). Connected with a figure showing
statistics or numbers of people, soul becomes an idea in the arena of the statistician (Genesis
46:26-27; Acts 2:41). At times, soul simply replaces a preposition such as the expression 'let my soul
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"Tedaj je naredil Gospod Bog človeka iz prahu zemlje in mu vdahnil v obličje
oživljajočega duha. Tako je postal človek živo bitje ()ל ֶנ ֶ֥פׁש."
ְ (1 Mz 2,7 EKU)
Termin ni tesno povezan samo s temeljno potrebo po prehranjevanju in ne opisuje samo
iz te potrebe izhajajočega stanja – človekove lakote in nasičenosti (prim. Ps 107,9;
Prg 27,7; Jer 31,12.25) – temveč vseobsegajoče, tudi duhovne potrebe človeškega
bitja.332 Izraz  נֶ ֶפׁשobsega celotno človeško bitje oz. življenje v vseh njegovih potrebah,
nikoli pa ne označuje duše kot od telesa ločene resničnosti. James Tabor v razpravi
What the Bible says about Death, Afterlife, and the Future pojasnjuje:
"Stari Hebrejci niso poznali ideje nesmrtne duše, ki bi živela polno in dinamično
življenje po smrti, niti ideje vstajenja ali vrnitve iz smrti. Ljudje so kakor živali
na polju, ki so narejene iz prahu zemlje in se po smrti povrnejo nazaj v ta prah
(1 Mz 2,7; 3,19). Hebrejska beseda nephesh, ki jo običajno prevajamo kot živa
duša, bolj primerno pa bi bilo, če bi jo razumeli kot živo bitje, je ena in ista
beseda, ki se uporablja za vsa bitja, ki dihajo, in se ne nanaša na nič
nesmrtnega."333
Podobno mnenje izrazi Avery-Peck v The Encyclopedia of Judaism pod geslom "Soul":
"Tudi če se zavedamo široke in zelo običajne svetopisemske rabe izraza 'duša',
nam mora biti jasno, da Sveto pismo ne razvija niti osnov teologije duše.
Pripoved o stvarjenju jasno pravi, da vse življenje izhaja iz Boga. Vendar pa
hebrejska Biblija ne ponuja nobene posebne razlage o izvoru posameznih duš, o
tem, kdaj in kako se te povežejo s posameznimi telesi, ali o njihovem obstoju
izven telesa, po smrti. Razlog za to je, kot smo omenili na začetku, da hebrejska
Biblija ne predstavlja neke razvite teorije o duši, ki bi segala onkraj preprostega
koncepta sile, povezane z dihanjem. Od tod izhaja, da je to življenjska sila."
Danes široka paleta znanstvenikov dosledno zastopa stališče, da "nesmrtne duše" ni
mogoče utemeljiti na podlagi Svetega pisma Stare zaveze.334 To pa ne pomeni, da izraz
izključuje duhovno razsežnost (prim. Seebass 1983, 509–510).335

live,' which means 'let me live' (1 Kings 20:32)." (Vir: http://www.studylight.org/dictionaries/hbd/view.cg
i?number=T5974; pridobljeno 22. 7. 2014.)
332
"Although nephesh can easily be translated 'throat' here, behind the organ we can discern the allencompassing – including spiritual – neediness of the human being." (Schroer in Staubli 2001, 58)
333
Vir: http://clas-pages.uncc.edu/james-tabor/ancient-judaism/death-afterlife-future/ (pridobljeno 22. 7.
2014).
334
Gl. tudi naslednja dela: 1) Calvinism and Scholasticism in Vermigli's Doctrine of Man and Grace:
"Twentieth century biblical scholarship largely agrees that the ancient Jews had little explicit notion of a
personal afterlife until very late in the Old Testament period. Immortality of the soul was a typically
Greek philosophical notion quite foreign to the thought of ancient Semitic peoples. Only the latest stratum
of the Old Testament asserts even the resurrection of the body, a view more congenial to Semites."
(Donelley 1976, 99) 2) Baker Encyclopedia of Psychology & Counseling: "Modern scholarship has
underscored the fact that Hebrew and Greek concepts of soul were not synonymous. While the Hebrew
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Termin נֶ ֶפׁש, ki označuje totaliteto človeške osebe, izraža ne le telesne potrebe, temveč
tudi najvišje hrepenenje – hrepenenje po Bogu. Ko se človekova bit obrača k Bogu,
termin  נֶ ֶפׁשsam zase izraža religiozno željo po Bogu, pojasnjuje H. Seebass.336 V tem
kontekstu termin kaže na dimenzije globine in notranjosti, kjer gre za človekovo
zavestno iskanje Boga s poudarkom na zavesti subjekta (Strola 1999, 367).

thought world distinguished soul from body (as material basis of life), there was no question of two
separate, independent entities. A person did not have a body but was an animated body, a unit of life
manifesting itself in fleshly form – a psychophysical organism. Although Greek concepts of the soul
varied widely according to the particular era and philosophical school, Greek thought often presented a
view of the soul as a separate entity from body. Until recent decades Christian theology of the soul has
been more reflective of Greek (compartmentalized) than Hebrew (unitive) ideas." ( Moon 1999, 1148)
3) Care for the Soul: Exploring the Intersection of Psychology & Theology: "A broad consensus emerged
among biblical and theological scholars that soul-body dualism is a Platonic, Hellenistic idea that is not
found anywhere in the Bible. The Bible, from cover to cover, promotes what they call the 'Hebrew
concept of the whole person.' G. C. Berkouwer writes that the biblical view is always holistic, that in the
Bible the soul is never ascribed any special religious significance. Werner Jaeger writes that soul-body
dualism is a bizzare idea that has been read into the Bible by misguided church fathers such as Augustine.
Rudolf Bultmann writes that Paul uses the word soma (body) to refer to the whole person, the self, so that
there is not a soul and body, but rather the body is the whole thing. This interpretation of Pauline
anthropology has been a theme in much subsequent Pauline scholarship." (McMinn in Phillips 2001,
107‒108) 4) Beauty and the Priest: Finding God in the New Age: "The general consensus is that the Old
Testament rejected any natural or innate immortality." (McNamara 1997, 64) 5) The Eerdmans Bible
Dictionary: "Indeed, the salvation of the 'immortal soul' has sometimes been a commonplace in
preaching, but it is fundamentally unbiblical. Biblical anthropology is not dualistic but monistic: human
being consists in the integrated wholeness of body and soul, and the Bible never contemplates the
disembodied existence of the soul in bliss." (Myers 1987, 518) 6) Tyndale Bible Dictionary: "There is no
suggestion in the OT of the transmigration of the soul as an immaterial, immortal entity. Man is a unity of
body and soul – terms that describe not so much two separate entities in a person as much as one person
from different standpoints. Hence, in the description of man's creation in Genesis 2:7, the phrase 'a living
soul' (kjv) is better translated as 'a living being.'" (Elwell in Comfort 2001, 1216) 7) The Modern
Theologians: An Introduction to Christian Theology Since 1918: "While the idea of an immortal soul is
an established belief for most Christians, it cannot be supported by Biblical texts." (Ford in Muers 2005,
693)
335
"/.../ nepeš does not denote the soul as one nuance among other – it refers rather to psychic power,
abounding personality, energy that exorcises all gloominess. This basic sense of nepeš is reflected
perfectly in the fact that hoping and waiting for Yahweh have nepeš as their subject (Ps. 33:20; 130:5f.;
Lam. 3:25)." (Seebass 1983, 510) "It is only a short step from the nepeš as specific organ and act of desire
to the extended meaning, whereby the nepeš is the seat and action of other spiritual experiences and
emotions." (509)
336
H. Seebass (1983, 516): "When God acts upon a human nepeš, the latter always has the meaning of
'life'; when the human nepeš acts with respect to God, it always has the meaning 'desire'." "But when evil
(Prov. 21:10), the kingdom (II Sam. 3:21; I Kings 11:37) or God (Isa. 26:9) become the object of the
wishes, or when there is no object at all (Prov. 13:4, 19), then nepeš means longing per se, the human
urge of desire as the author of longing (’wh)." (1983b, 507)
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6.1.4 Uporaba

Koren  אוהje izpričan v različnih svetopisemskih knjigah, v prozi in poeziji. Redkeje se
uporablja v preroških knjigah in Peteroknjižju, medtem ko se pogosto pojavlja v
modrostnih spisih in psalmih, vendar se ne zdi, da bi bil umeščen pretežno v modrostni
okvir (Strola 1999, 363).
Koren ( אוהin njegove izpeljanke) ima običajno nevtralen in profan pomen, ko se
uporablja za izražanje primarnih potreb, povezanih z obstojem (ohranjanje ali
reprodukcija)337 ali z drugimi instinktivnimi težnjami. Vendar lahko v knjigi
Pregovorov ugotovimo, da se ista družina izrazov uporablja tudi za označevanje
moralnih teženj človeške osebe, naj bodo pozitivne ali negativne. V knjigi Pregovorov
je obnašanje hudobnega – v uresničevanju sebičnih in perverznih želja (Prg 18,1;
21,10.26; Prg 13,4) – opisano z isto terminologijo kot obnašanje poštenega človeka.
Razlika med enim in drugim izhaja iz nadaljnjih semantičnih poudarkov, tj. konotacij
subjekta, objekta in prisotnosti drugih semantičnih kazalcev v sobesedilu (na primer z
uporabo glagola  נָ ַתןv Prg 21,26b; prim. 11,23; 10,24). Nasprotju med željo pravičnega
in krivičnega ustreza poslednja usoda, ki ju čaka glede na doktrino povračila: razkroj in
pogubljenje za željo brezbožnega, blagostanje za željo pravičnega:338
"Želja (או֣ת
ַ ֲ )ת
ַ pravičnih ima dober uspeh,
upanje hudobnih propade." (Prg 11,23 EKU)
"Česar se boji hudobnež, to se mu zgodi,
kar si želé pravični, se jim bo spolnilo." (Prg 10,24 EKU)
Pravični je zato povabljen, da ne zavida hudobnemu in da ne želi imeti deleža z njimi ali
pri njihovih dobrinah (prim. Prg 23,3.6; 24,1). Pridigar poleg tega strogo svari – niti
uresničitev vseh želja ne more biti garancija za srečno in zadovoljno življenje (Strola
1999, 367):

337

Opazimo lahko, da lahko želja, ki izraža primarne potrebe, prevzame tudi obliko preizkušanja
(Ps 106,14). Na to, da želja lahko prevzame obliko skušnjave, kaže tudi dejstvo, da obstaja nepotešeno
poželenje (Ps 78,29.30).
338
Prim. Mayer: "The principle of retribution depends on the success or failure of the personal quality of
the desire (Prov 13:4; 21:25f.)."
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"[M]ož, ki mu Bog daje bogastvo, imetje in čast, in njegovi duši ne manjka nič
od vsega, po čemer hrepeni ()יִ ְת ַא ֶ ּ֗וה, Bog pa mu ne dopušča, da bi to užival,
temveč bo to užival kdo drug."
Tudi v molitvah se koren  אוהz izpeljankami pojavlja z isto širino oz. semantično
nedoločenostjo: uporabljen je bodisi za označitev želje brezbožnega, ki kuje zaroto proti
pravičnemu (Ps 140,9), bodisi za izražanje želje ponižnega in zatiranega, obrnjenega k
Bogu (Ps 10,17).339 Z istim korenom je mogoče izraziti ali hrepenenje po prihodu dneva
GOSPODOVEGA (Am 5,18) ali hrepenenje po nastopu dneva poloma (Jer 17,16a).
Iz 26,8-9, kjer ima (religiozna) želja za objekt Boga, razkriva, da semantična polja želeti
()אוה, čakati ( )קוהin iskati ( )ׁשחרtvorijo skupno leksikalno paradigmo. V tem besedilu
omemba noči ()ב ֹ֔ ַליְ ָלה
ַ in notranjosti ()ב ִק ְר ִ ִ֖בי
ְ nakazujeta na dimenzije globine in
notranjosti duše, v kateri želja po Bogu še ostreje vznikne v zavest (Strola 1999, 367).
Če upoštevamo še druge vzporedne ali spremljajoče izraze, ki najpogosteje stojijo ob
( אוהin izpeljankah), se razkrijejo različne lingvistične rabe. Prisotnost glagola  ָל ַקחv
sobesedilu npr. pokaže, kako je določenemu tipu želje inherentna težnja po prilastitvi
(1 Mz 3,6 in 1 Sam 2,16) (Strola 1999, 368).340
Glagolska oblika korena ( אוהin njegove izpeljanke) izraža življenjski dinamizem v
mnogoličnosti manifestacij s terminologijo eksistencialne privlačnosti, ki žene človeka
k izpolnitvi njegovih vitalnih teženj, tudi religioznih (371; Mayer 1983, 135).341

339

V tem primeru se lahko koren pojavi vzporedno z vzdihovanjem ali stokanjem (prim. Ps 38,10).
V istem smislu je želeti (v močnem pomenu, tj. poželeti), meni G. Strola (1999, 368), prepovedano v
zadnji zapovedi dekaloga.
341
Mayer (1983, 135) db. "desire belongs to human existence".
340
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5.2

Razčlenitev posameznih mest

5.2.1 Preroška besedila

5.2.1.1 Mih 7,1
"Gorje mi, ker se mi je zgodilo
kakor pobiralcu ob koncu letine,
kakor paberkovalcu po trgatvi:
ni grozda, da bi ga pojedel,
ne smokve, ki si je želi ()אּוְ ָ ֥תה
ִ moja duša."
Koren  אוהse v Mih 7,1 (BHS) pojavi v perfektu piela v tretji osebi ednine ženskega
spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Mih 2,2.

Interpretacija
Vrstice 7,1-4 so besede jadikovanja in tožbe nad moralnim stanjem Izraela. Seznam
grehov v enoti 7,1-4 (nasilje, izsiljevanje, jemanje podkupnin, zlorabljanje oblasti in
spreobračanje pravice) je podoben tistim, ki smo jih pri Miheju že srečali (prim. 2,2.8-9;
3,9-11) (Allen 1983, 386).342 Pisec svoje občutke doživljanja moralnega razpada opiše z
metaforo; družbeno stanje primerja z možem, ki si želi hrano, vendar prispe na polje oz.
v vinograd prepozno – polje je že požeto, vinograd obran. Metafora opisuje moralno
stanje družbe, ki je podobno požetemu polju ali vinogradu po žetvi, kjer ni več nobene
hrane: vsi pravični ljudje so izginili iz dežele (2,2) (Mays 1985, 151; prim. Allen 1983,
384).343 Metafora vinograda spominja na Izaijevo priliko o vinogradu, kjer je Bog

342

Glede vprašanj avtorstva in enotnosti poglavja gl. Mays 1985, 150–151.
Allen (1983, 384): "There are two groups of lament, the community lament and the individual lament;
this oracle belongs to the latter type, a grief-laden description of catastrophe in which one is involved,
which one brings to God in prayer and to his people to share at their worship /.../ Micah uses this form to
express how heavy upon his shoulders he feels the burden of the state of contemporary society."
343
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podobno razočaran nad izplenom svojega vinograda, torej moralnim stanjem
izvoljenega ljudstva:344
"Kajti hiša Izraelova
je vinograd GOSPODA nad vojskami,
Judovi možje
so nasad njegovega veselja.
Upal je, da bo pravica,
pa glej, zatiranje,
da bo pravičnost,
pa glej, vpitje." (Iz 5,7)
Prerok Mihej, enako Izaija v 5,7, izraža Božje stališče. Kot njegov Bog prerok hrepeni,
da bi med svojimi ljudmi videl to, kar je Amos poimenoval "sad pravičnosti" (Am 6,12;
prim. Flp 1,11). Besede v širšem smislu ne naslavlja le na voditelje, temveč na celotno
izvoljeno ljudstvo, saj prerokba označuje moralni kompas ljudstva na splošno (prim.
Allen 1983, 387). V ozadju prerokovih besed ni zgolj ideja o kolektivni odgovornosti,
ampak gre za dejanski opis splošne in popolne moralne degradacije Izraelove družbe.
Zlo je postalo tako zakoreninjeno, da sta Samarija in Jeruzalem postala prispodobi za
greh in zločin (Mih 1,5).
Subjekt glagola poželeti (7,1) je prerok, narativni pripovedovalec, oz. lačen človek, ki
nastopa v metaforični prispodobi. Objekt glagola poželeti na metaforični ravni so sadovi
letine in trgatve. Želja, ki je izražena s korenom אוה, ne izraža usmerjenosti do
materialnega objekta per se, temveč izraža lakoto. Glagol želeti ( )אוהizraža apetit, ki ga
lahko razumemo bodisi v ožjem pomenu lakote (praznega želodca) bodisi v širšem
pomenu vitalne težnje po obstoju, ohranitvi. To potrjuje kombinacija glagolske oblike
korena s terminom נֶ ֶפׁש, ki označuje človeško osebo z izpostavljenimi telesnimi
potrebami (ali celo sam apetit). Zaradi tega glagol poželeti ( )אוהv kombinaciji s
terminom  נֶ ֶפׁשv Mih 7,1 izraža potrebe človeškega telesa, natančneje lakoto. Podobno
meni Strola, ki kombinacijo v Mih 7,1 (ׁשי
ֵַֽ ִ  ) ִאּוְ ָ ֥תה ַנַ ְפrazume kot "hotel/želel bi jesti"
(1999, 370):

344

Podobno tudi Jeremija (5,1) po jeruzalemskih ulicah brez uspeha išče pravičnega: "Obhodite
jeruzalemske ulice, / glejte in poizvedujte, / iščite po njegovih trgih, / ali najdete človeka, / ali je kdo, ki
dela prav / in se trudi za zvestobo – / pa bom mestu odpustil!"
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"/.../ ni grozda, da bi ga pojedel,
ne smokve, ki bi jo želel jesti ()אּוְ ָ ֥תהַנַ ְפ ִ ֵֽׁשי."
ִ
Podobno mnenje izrazita tudi Andersen in Freedman (2000, 568), ki poleg klasičnega
prevoda (angl. soul) zapišeta še "appetite", db. "my soul (appetite) desire to eat".345
Končno to potrjuje paralelizem v Mih 7,1. V vrstici 7,1b je prisoten pesniški
paralelizem (567):
"[N]i grozda, da bi ga pojedel ()ל ֱא ֹ֔כֹול,
ֶ
ne smokve, ki si je želi ()אּוְ ָ ֥תה
ִ moja duša."
Glagol želeti (oz. fraza "želi moja duša" ( )) ִאּוְ ָ ֥תהַנַ ְפ ִ ֵֽׁשיstoji v paralelizmu z glagolom jesti
()א ַכל,
ָ s čimer potrjuje na človeške telesne potrebe (lakoto) usmerjeno željo ()אוה.
Končno to potrjuje tudi kontekst metafore, ki jo Clark in Mundhenk (1982, 174–175)
podrobneje pojasnita z naslednjimi besedami:
"Podoba v /.../ verzih izhaja iz agrarnega okolja Izraela. Ko je bila žetev
spravljena, je Postava prepovedovala vračanje na polje ali v sadovnjak z
namenom paberkovanja, tj. pobiranja tega, kar je bilo prvič prezrto
(3 Mz 19,9-10; 5 Mz 24,21). Kar koli je ostalo, je pripadalo revnim. Tako po
paberkovanju ni ostalo na polju ali v sadovnjaku popolnoma nič. Mihej svoje
razočaranje ponazori s podobo lačnega moža, ki je šel na polje z namenom
paberkovanja, a je odkril, da je bil prepozen in da ni ostalo nobenega sadja na
drevju in nobenih grozdov na trti."

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Mih 7,1
Subjekt glagola želeti (7,1) je (najverjetneje) prerok Mihej, ki v metafori nastopa kot
lačen človek in zaman išče sadove letine in trgatve. Želja ( )אוהizraža usmerjenost po
objektu lakote oz. izraža tek, ki ga lahko razumemo v ožjem pomenu lakote ali v širšem
pomenu vitalne težnje po obstoju. V kombinaciji s terminom נֶ ֶפׁש, ki simbolizira
nenasitnost človeških potreb, izraža človeško željo po hrani, tj. lakoto. Lakota je

345

Clark in Mundhenk (1982, 175) v priročniku za prevajalce A Translator's Handbook on the Books of
Obadiah and Micah pojasnjujeta prevajalsko rešitev Mih 7,1 v TEV (GNB): "It's hopeless! I am like a
hungry person who finds no fruit left on the trees and no grapes on the vines. All the grapes and all the
tasty figs have been picked. /.../ Note that TEV’s hungry is from the Hebrew phrase 'which my soul
desire,' but is applied to the person’s general desire for food rather than for 'first-ripe figs' alone."

178

univerzalna, skupna izkušnja živih bitij, ki jo lahko razumemo kot splošno podobo za
željo. To potrjuje paralelizem v v. 7,1b, kjer glagol nastopa v paralelizmu z glagolom
jesti ()א ַכל.
ָ
Želja ne vključuje zadovoljitve, ampak označuje nasprotno, hrepenenje brez uresničitve
(gl. sobesedilo). Za glagol  חמדje značilno, da vključuje proces snovanja prilastitve
predmeta poželenja in da želja ne izvira iz primarnih telesnih potreb. Na drugi strani
želje ( )אוהv Mih 7,1 ne vzbudi zunanja pojavnost objekta poželenja, temveč telesna
potreba (lakota). Namera po potešitvi je prisotna implicitno z dejstvom, da figura v
besedilu išče hrano.346 Ob tem je naravno, da primarne potrebe za preživetje, ki izvirajo
iz telesnih potreb, vključujejo iskanje potešitve oz. namen po potešitvi. Glagol ( )אוהv
Mih 7,1 tako označuje bolj potrebo (ki jo izrazi telo samo, ko v organizmu pride do
pomanjkanja) kot željo.

5.2.1.2 Iz 26,9
"Moja duša hrepeni (יַאּוִ ַ֙ ִיתיך
ִ  )נַ ְפ ִ ׁ֤שpo tebi ponoči,
duh v moji notranjosti te išče zgodaj zjutraj.
Saj kadar tvoje sodbe zadevajo zemljo,
se prebivalci na svetu učijo pravičnosti."
Koren  אוהse v Iz 26,9 (BHS) pojavi v perfektu piela v prvi osebi ednine.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Iz 1,29.
Iz 26,9 spada v enoto 26,7-19, kjer se ljudstvo oz. prerok obrača k Bogu, priznava svojo
krivdo in Božjo pravičnost (Krašovec 1999, 571). Priznanje ljudstva v 26,7-19 je
odgovor na skušnjavo, da bi – v času, ko je Božja roka "vzdignjena, oni pa tega ne
vidijo" (26,11), tj. v trenutkih, ko človek ne more prepoznati Božjega reda – ostali
zvesti Bogu (prim. Ps 10,4-5) (571; prim. Kaiser 1980, 2011). Skupnost oz. prerok zato

346

Clark in Mundhenk (1982, 175): "In some languages it may be necessary to say clearly that the man
was looking for fruit and grapes, but finds none, although the idea of looking for them has been left
implicit in /.../ Hebrew /.../."
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izraža hrepenenje po prisotnosti Boga (26,8b.9a), natančneje željo po njegovi
manifestaciji v pravičnih sodbah (Iz 26,8) (prim. Gray 1975, 441; Delitzsch 1986a,
446).

Interpretacija
Vrstica 9 se začne z anadiplozo, tj. z istim terminom, kot se konča vrstica 8, s terminom
נֶ ֶפׁש. V obeh vrsticah se termin  נֶ ֶפׁשpojavlja v paru s korenom  – אוהv v. 8 v paru s
samostalniško obliko ()ת ֲאוַ ת,
ַ v v. 9 z glagolsko ()אּוִ ַ֙ ִיתיך
ִ – in kaže na dimenzije globine
in notranjosti (človeške duše). To potrjuje paralelizem v v. 9a (Oswalt 1986, 478),
tj. vzporejanje "duše" ( )נַ ְפ ִ ׁ֤שיin duha "v moji notranjosti" (יַב ִק ְר ִ ִ֖בי
ְ ף־רּוח
ִ֥
)א.
ַ 347 Nadaljnje
vzporejanje hrepenenja ()אּוִ ַ֙ ִיתיך
ִ in iskanja (ַָ)א ַ ֵֽׁש ֲח ֶ ָ֑רך
ֲ kaže na človekovo zavestno iskanje
Boga s poudarkom na zavesti subjekta (Strola 1999, 367) Termin  נֶ ֶפׁשje aktivni subjekt,
iskalec Boga, hrepeneči po Bogu (Seebass 1983b, 507).348
"Moja duša ( )נַ ְפ ִ ׁ֤שיhrepeni ()אּוִ ַ֙ ִיתיך
ִ po tebi ponoči,
duh v moji notranjosti (יַב ִק ְר ִ ִ֖בי
ְ ף־רּוח
ִ֥
)א
ַ te išče (ַָ)א ַ ֵֽׁש ֲח ֶ ָ֑רך
ֲ zgodaj zjutraj."
Koren  אוהse v tem primeru uporablja za izražanje najgloblje religiozne želje (Motyer
1993, 215), ki dviga dušo proti Bogu (Iz 26,8-9). Želja po Bogu je opisana s
terminologijo eksistencialne privlačnosti (potrebe), ki žene človeka k izpolnitvi
njegovih vitalnih teženj, ki imajo tako vrhunski religiozni pomen (Strola 1999, 371).
Glede na svetopisemsko predpostavko (prim. 1 Mz 2,7), da je človeka v njegovi
celovitosti s fizičnimi in duhovnimi potrebami ustvaril Bog, lahko hrepenenje in iskanje
Boga označimo kot potrebo, in sicer najglobljo in najbolj primarno. Podobno meni
S. Fausti (2005, 11): "Jahve je porabil dve tisočletji, da je pripeljal ljudstvo do
odkritja /.../, da človek hrepeni po Bogu, ker je ustvarjen po Božji podobi in
podobnosti /.../." Hrepenenje po Bogu izvira iz bogopodobnega bistva človeka, iz
njegove notranjosti ()ב ִק ְר ִ ִ֖בי,
ְ zato se zdi, da oblika korena  אוהv Iz 26,9 označuje
347

"The yearning soul is here matched by (lit.) 'my spirit within me', which is a notable stress on the
inwardness of true religion /.../." (Motyer 1993, 215)
348
"/.../ nepeš means longing per se, the human urge of desire as the author of longing (’wh)." (Seebass
1983b, 507)
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(ontološko) potrebo oz. željo, ki izvira iz bistva človeka. Za ponazoritev lahko v spomin
prikličemo novozavezno podobo o lakoti in žeji po pravičnosti (Mt 5,6), pri čemer je
pravičnost (δικαιοσύνη) temeljna razsežnost, v kateri svetopisemski človek prepoznava
Boga.
V Iz 26,8-9, kjer ima religiozna želja za specifični objekt Boga, vzporejanje korena אוה
z obliko glagola ( קוהv. 8) in z obliko glagola ( ׁשחרv. 9) razkriva, da semantična polja
želje ()אוה, čakanja ( )קוהin iskanja ( )ׁשחרtvorijo skupno leksikalno paradigmo. Motiv
čakanja ()קוה349 vsebuje idejo hrepenenja in je terminus technicus za hrepenenje po
Bogu:
"Motiv 'čakanja', ki izraža hrepenenje s pričakovanjem, v danem primeru
označuje željo po vzpostavitvi pravičnega reda na zemlji." (Clements 1982, 214)
Glagol iskati ( )ׁשחרpoudarja človekovo dejavno in zavestno iskanje Boga (več v
nadaljevanju).

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Iz 26,9
Subjekt glagola želeti (26,9) je "moja duša" ()נַ ְפ ִ ׁ֤שי, notranjost človeške osebe, ki je
paralelni izraz duha "v moji notranjosti" (יַב ִק ְר ִ ִ֖בי
ְ ף־רּוח
ִ֥
)א.
ַ  נֶ ֶפׁשje aktivni subjekt, iskalec
Boga, hrepeneči po Bogu s poudarkom na zavesti subjekta. Koren  אוהv glagolski obliki
označuje religiozno željo oz. hrepenenje po Bogu. To potrjuje paralelizem v v. 8, kjer
samostalniška oblika korena  אוהnastopa vzporedno z glagolsko obliko korena ( קוהki
prav tako označuje hrepenenje po Bogu).

349

"/.../ we wait [קוה, op. a.] is the biblical expression of confident hope. It expresses the believer’s
expectation that God will demonstrate his faithfulness at the most appropriate moment (Cf. Ps 25:3; 37:9;
69:7; Isa 25:9; 33:2; 40:31; 49:23; 51:5; 59:9; 60:9; Hos. 12:7; Mic.7:7). Waiting is very difficult for most
people, for it is an admission that there is nothing we can do at the moment to achieve our ends. Yet that
admission is the first requirement for spiritual blessing. Until we have admitted that we cannot save
ourselves, God cannot save us. So this waiting becomes a spiritual statement wherein we say, above all to
ourselves, that we are not the key to our problems and that we are confident that God is the key." (Oswalt
1986, 477–478)
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Želja ( )אוהne vključuje zadovoljitve, ki bi bila v moči in dosegu človeka, čeprav
vzporejanje korena  אוהs korenom ( ׁשחרparalelizem v v. 9) poudarja človekovo dejavno
in zavestno iskanje Boga. Želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost objekta poželenja,
ampak človekova bogopodobnost, najbolj temeljna ontološka potreba, ki izvira iz
notranjosti človeške duše.

5.2.1.3 Jer 17,16
"Jaz se nisem izmikal, da bi bil pastir za tabo.
Dneva poloma si nisem želel (ִ֖יתי
ִ אַה ְת ַאּו
ִ )ל.
֥ Ti veš.
Kar je prišlo z mojih ustnic,
je bilo pred tvojim obličjem."
Koren  אוהse v Jer 17,16 (BHS) pojavi v perfektu hitpaela v prvi osebi ednine.

Umestitev v literarni kontekst
Jeremijevo življenje in značaj poznamo najbolje od vseh prerokov na osnovi
življenjepisnih poročil, ki so raztresena po celotni knjigi, predvsem pa na podlagi t. i.
Jeremijevih izpovedi (11,18–12,6; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23; 20,7-18), pričevanj o
notranjih krizah, ki jih je prestajal v službi preroka (SPJ 2013, 373). Analizirano mesto
Jer 17,16 spada med izpovedi in priča o tem, da je bila preroška služba poslanstvo, ki je
presegalo osebne želje (prim. 20,9). Jeremija je moral prerokovati predvsem nesrečo
(prim. 20,8), zato je bil "v sporu in prepiru z vso deželo" (15,10). "Dan poloma" (17,6),
ki ga napoveduje prerok, je neizogibna posledica čutenja in mišljenja ljudstva, prežetega
z grehom, ki ga je lahko očistil samo strog, a hkrati zveličaven Božji poseg – leta
587 pr. Kr. je namreč padel Jeruzalem.

Interpretacija
Prerok Jeremija, subjekt glagola želeti ()אוה, je na začetku svoje preroške poti kot
"prerok upanja"350 verjel, da Izraelov greh ni do temeljev omajal zaveze z Bogom,

350

V najbolj tragičnih trenutkih je Jeremija izrekel največ prerokovanj, ki so vzbujala upanje v ponovno
srečo in blaginjo (pogl. 30–33).
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vendar na začetku 17. poglavja poroča, da za spreobrnjenje zadolženega ljudstva ni več
nobenega upanja (Večko 2009, 16):
"Judov greh je zapisan z železnim pisalom, z diamantno konico vrezan na
tablo njihovega srca in na rogove njihovih oltarjev." (17,1)
Greh je tako globoko prežel čutenje in mišljenje ljudstva, da ga lahko odstrani samo
Božji poseg, dan poloma (17,16) – objekt glagola želeti. Radikalni odvzem vsega, na
kar se ljudstvo naslanja in kar ni Bog – domovina, Jeruzalem, tempelj, kralj, svoboda,
bo zveličaven, popolno obubožanje bo ljudstvo privedlo do ponovnega odkritja zaveze s
svojim Bogom (Večko 2009, 16).
Vrstico 16 moramo razumeti kot izjavo prerokove nedolžnosti (prim. 12,3).351 S temi
besedami se Jeremija oddaljuje od duha izvoljenega ljudstva, omadeževanega z grehom,
in pokaže, da med dnevom poloma, katastrofo in uničenjem, in njegovimi osebnimi
željami ni nobene povezave (Carroll 2006, 363).352
Jeremijeva trditev, da si ni želel dneva poloma, je v širšem kontekstu lahko
problematična, meni Robert P. Carroll, in izpostavi vprašanje istovetnosti Jeremijeve
želje po kaznovanju oz. maščevanju (prim. 6,11; 15,15; 18,19-23) na eni strani in
zanikanje te želje na drugi (17,16):
"/.../ v tradiciji je Jeremija na številnih mestih prikazan kot tisti, ki zahteva
uničenje naroda in tistih, ki mu nasprotujejo (prim. Jer 6,11; 15,15; 18,19-23).
Trditi, da te besede ne predstavljajo njegovih želja, pomeni, da je Jeremija
(dvolično) pridigal eno, želel pa nekaj drugega." (Robert P. Carroll 2006, 364)
Pri tem ne upošteva razkoraka med dolžnostjo preroškega poklica (prim. 20,9.14) in
prerokovimi osebnimi željami, ki je bil prav pri Jeremiji najbolj očiten – Jeremija se
najgloblje med preroki spusti v patetičen boj z Bogom:

351

Nedolžnost je pogoj bivanja v Božjem šotoru: "GOSPOD, kdo sme biti gost v tvojem šotoru, kdo sme
prebivati na tvoji sveti gori? / Kdor hodi v popolnosti, / ravna pravično / in govori resnico v svojem srcu. /
Ne obrekuje s svojim jezikom, / ne počne bližnjemu nič slabega, / ne kliče zasramovanja proti svojemu
bližnjemu. / Zavrženi je v njegovih očeh vreden prezira, / a izkazuje čast tistim, ki se bojijo GOSPODA. /
Če je prisegel v svojo škodo, tega ne preklicuje. / Svojega denarja ne daje za obresti, zoper nedolžnega ne
sprejema podkupnine. / Kdor tako dela, / ne bo omahnil na veke." (Ps 15,1-5) "Kdo se bo povzpel na
GOSPODOVO goro, / kdo sme stati na njegovem svetem kraju? / Tisti, ki je nedolžnih rok in čistega
srca, / ki svoje duše ne vzdiguje k praznim rečem / in ne prisega po krivem. / Prejel bo blagoslov od
GOSPODA, / pravičnost od Boga svoje rešitve. / To je rod tistih, ki po njem povprašujejo, / ki iščejo
tvoje obličje, Jakob." (Ps 24,3-6)
352
"The dissociation between the speaker’s desires and the day of the disaster is a formal protest of
innocence. Its presence /.../ indicates that the poem is a defence of the speaker /.../." (Carroll 2006, 363)
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"Če govori, govori zato, ker se mu je zgodila GOSPODOVA beseda (1,4 itd.) –
beseda, ki je kakor ogenj, kakor kladivo, ki razbija skalo (23,29; prim. 20,9), in
zaradi katere se mu tresejo vse kosti (23,9). Ta beseda ga priganja, ločuje od
njegovih rojakov in mu povzroča trpljenje. Poskuša se ji upreti in se začne
prerekati z Bogom. To zasledimo v številnih dvogovorih, tako značilnih za to
knjigo. Najslovitejši so brez dvoma tisti, ki jih sedanji razlagalci imenujejo
Jeremijeve izpovedi (11,18-23; 12,1-6; 15,10.15-21; 17,14-18; 18,18-23;
20,7-13.14-18). V njih se prerok bridko pritožuje zaradi svoje osamljenosti,
odtujitve in nekoristnosti svojega položaja, vendar sluti, da je ta položaj
neizogiben in del njegovega preroškega poslanstva. Podobne dvogovore, kjer
prerok ugovarja Božjim odločitvam, najdemo v 1,4-10.11-14; 5,1-6; 14,1–15,6."
(SSP 2005, 541)
"Jeremija izpričuje največji paradoks svojega preroškega poklica, ko se po eni
strani zaveda vnaprejšnje določenosti svoje poklicanosti, po drugi strani pa
izraža nezadovoljstvo nad preroško službo. Toda v tem paradoksu izraža prerok
najvišje spoznanje o Bogu in o človeku. Človek se sme čutiti Božjega ujetnika.
Biti mora pripravljen na skrajno trpljenje, na resignacijo. Lahko dopušča izliv
vseh glasov svoje nemoči. Toda svojemu Bogu se ne sme in ne more izneveriti."
(Krašovec 2000, 250)
Robert P. Carroll v svoji izjavi ne upošteva razlike med nujnostjo, ki jo mora Jeremija
oznanjati (kazen je izključna posledica človeške grešnosti), in prerokovimi osebnimi
željami.353 Jeremijeve izjave moramo razumeti v tem širšem kontekstu Božje logike, ki
jo je Jeremija dolžan prerokovati, in ne v smislu izlivanja osebnih čustev.354 Vse, kar
Jeremija prerokuje, je od Boga. On gleda in pozna Jeremijevo srce (12,3), zato Jeremija
(17,16b) lahko izpove: "Ti veš (ַָ)אתה ַיָ ָ ָ֑ד ְעת.
ָ֣
Kar je prišlo z mojih ustnic, je bilo pred
tvojim obličjem."
Jeremijevo spoznanje, da je ljudstvo popolnoma grešno, potrjuje, da želja ( )אוהv
Jer 17,16 ni prerokova osebna želja. Prerokovanje dneva poloma (Jer 17,16b) v smislu
353

Terezija Večko (2009, 3) pojasnjuje, da se razlika med poklicnim in zasebnim življenjem zabriše šele
postopno: "Toda zaradi trpljenja v preroški službi je meja med poslušnostjo in neposlušnostjo od Boga
naloženemu poslanstvu – najbolj vidno pri preroku Jeremiji – vse življenje krhka in v nevarnosti
(Jeremijeve izpovedi). Kljub vsemu trpljenju živi dalje najtesnejši stik z Jahvejem, ga sprašuje, mu
izpoveduje zaupanje, mu toži. Sila, ki je bila nad njim, je bila ostrejša kot pri katerem koli drugem
preroku. A kljub njej je ohranil svobodo. Vendar Božje prilaščanje postane bolj in bolj vseobsegajoče,
dokler ne prevzame prerokovega celostnega bitja vase, tako da zbriše razliko med poklicem in zasebnim
življenjem. Sila te združitve močno zaznamuje preroka in ga napravi za to, kar je. Prav zato, ker izroči
Bogu svojo svobodo in sprejme klic, je zmožen uživati povsem novo vrsto svobode. Vpeljan v vse
tesnejši odnos z Bogom je uveden v Božje namene in dano mu je, da vstopi v edinstveni način odnosa z
ljudmi."
354
J. A. Thompson (1985, 425–426) izrazi podobno mnenje: "Jeremiah /.../ insists that he took no
personal pleasure in the bad news he brought to his people. He did not press Yahweh to bring trouble on
the day of the disaster. It was a simple matter always of delivering the message God had laid on his heart.
There was not the remotest element of sadism in the prophet’s mind; and that, God knew full well."
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nastopa kazni355 ni osebna želja, ampak nujnost, ki mora priti kot posledica zakrknjenja
in upornosti izvoljenega ljudstva. Željo po nastopu "dneva poloma" – kar nasprotniki
očitajo Jeremiji – v širšem okviru lahko razumemo kot hrepenenje bo Bogu, v ožjem pa
kot hrepenenje po nujnosti izpolnitve pravičnosti (kazni) za nov začetek. Ustroj sveta je
podrejen Bogu oz. njegovi pravičnosti. Božja pravičnost pa je vedno hkrati obljuba za
pravične in grožnja za krivične (Krašovec 1999, 203).356

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Jer 17,16
Subjekt glagola želeti (17,16) je prerok Jeremija, ki ljudstvu s pokvarjenim srcem (17,1)
prerokuje nesrečo, dan poloma, kar je objekt glagola želeti. Jeremija izpričuje, da želja
ne izraža osebne naslade, ampak na globlji religiozni ravni kaže na hrepenenje po
vnovični vzpostavitvi Božjega reda in pravičnosti.
Koren  אוהv hitpaelu v 17,16 razkriva semantično nedoločenost, v kateri se prepleta več
vidikov. Koren po eni strani na najbolj splošen način označuje človekovo željo (prim.
Strola 1999, 369), po drugi strani analiza razkriva, da želja – če jo razumemo v
razmerju do Boga – izraža neke vrste religiozno željo, ki ni osebna (sebična), temveč
želja po vidni vzpostavitvi Božjega reda, pravičnosti – in s tem novega začetka.
Izpolnitev ni v moči in dometu človeka, zato ni mogoče govoriti o nameri glede
uresničitve in/ali o spremljajočem dejanju.

5.2.1.4 Am 5,18
"Gorje vam, ki hrepenite (א ִּ֖וים
ִ ַ )ה ִמ ְת
ַ po dnevu GOSPODOVEM!
Čemu vam bo dan GOSPODOV?
Tema bo in ne luč ..."
Koren  אוהse v Am 5,18 (BHS) pojavi v deležniški obliki hitpaela v množini moškega
spola.
355

"Vendar ljudstva ne kaznuje zato, da bi ga zavrgel, ampak da bi si ga pridobil." (Večko 2009, 18)
"Za ljudstvo, ki se je predajalo slepilom lažnih malikov, pomeni popoln polom narodne samostojnosti
pretres, ki ga prepriča, da maliki ne prinašajo rešitve. Zato se v njem prebudi želja po vrnitvi k Jahveju.
Popolno vrnitev lahko omogoči odrešenje, npr. vrnitev iz izgnanstva. Ta dogodek bo ljudstvo prepričal,
da je Jahve edini možni in prizanesljivi Bog – edini vir Izraelove eksistence." (Večko 2009, 18)
356
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Umestitev v literarni kontekst
Amos je deloval v 8. st. pr. Kr. v času kraljevanja Jerobeáma II.,357 ki je z vojaškimi
uspehi onkraj Jordana v Izraelcih vzbudil napuh in sanje o lastni veličini
(prim. Am 6,13-14). Politični uspehi so v deželo prinesli blaginjo, a so hkrati povečali
družbene razlike: čut za skupnost se je umaknil izkoriščanju revnih s strani
mogočnikov,358 bogočastje se je razvilo v sijajne, a pozunanjene obrede, ki so bili ponos
in hkrati poguba naroda (prim. 4,4-5; 5,4-5.21-27). Povrh vsega je Izrael prepričan, da
je varen zaradi svoje izvoljenosti (prim. 3,2), vendar Amos napoveduje skorajšnjo
Božjo sodbo, neizogiben prihod dneva temè (prim. 5,18-20) (SSP 2005, 695).

Interpretacija
Vrstica 18 se začne z Amosovim izrekom gorja ()הֹוי.
֥ Termin  ֥הֹויje medmet, krik žalosti,
izraz žalovanja za umrlo osebo (prim. 1 Kr 13,30; Jer 22,18; 34,5). Izraz se samo v
preroški literaturi uporablja za naslavljanje živega občestva, za katerim prerok, ki pozna
Božje odločitve, vnaprej žaluje (pogubljenje).359 Izraz  ֥הֹויv Am 5,18 po eni strani
identificira in karakterizira občinstvo – moralna drža subjekta glagola želeti ( )אוהje
negativna – po drugi strani pa naznanja njihovo usodo (prim. Mays 1985, 103).360
Objekt glagola želeti je "dan GOSPODOV".361 Najverjetneje gre za dan spopada s
sovražniki in za prepričanje, da bo Bog naklonil zmago izvoljenemu ljudstvu
(prim. Joz 10,12-14; Sod 7,20-22). Amos drugače interpretira "dan GOSPODOV" –
zgodilo se bo nasprotno. Uporaba besedne zveze dan GOSPODOV (הוָ֑ה
ָ ְ)את־י֣ ֹום ַי
ֶ v
preroški literaturi namiguje na vojni kontekst Izraelove zmage ob Božji pomoči (prim.

357

Jerobeám II. je vladal v severnem Izraelu v letih 787–747 pr. Kr.
Pregrehe ljudstva: bogatini ne pomagajo revnim (prim. 5,7; 6,12); mogočni izkoriščajo siromake
(prim. 3,9; 4,1-3; 6,4-7), pritiskajo na sodišča (prim. 2,6-7; 5,10-11), goljufajo pri trgovskih poslih
(prim. 8,5b).
359
Tudi predhodni vrstici izražata temo "žalovanja": "Zato tako govori GOSPOD, Bog nad vojskami,
Gospod: / Po vseh trgih bo žalovanje, / po vseh ulicah bodo pravili: 'Gorje, gorje!' / Poljedelca bodo
klicali k tarnanju / in izurjene objokovalce k žalovanju. / Po vseh vinogradih bo žalovanje, / ker bom šel
skozi sredi tebe, / govori GOSPOD." (Am 5,16-17)
360
"The woe utterance contained in Am 5,18-20 is a pronouncement of doom to those who 'long for' the
'Day of Yahweh'." (Barstad 1984, 109)
361
Med strokovnjaki ni temeljnega soglasja glede pomena besedne zveze dan GOSPODOV (gl. Mays
1985, 104). Za natančen pregled in kritično presojo obstoječe bibliografije ter izbor in pomen besedne
zveze gl. Barstad 1984, 89sl.
358
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Iz 13,6.9; Jer 46,10; Ezk 13,5; 30,3). Amos (2,11-16) obrne pomen termina in v spomin
kliče pogubljenje, ki ga napoveduje že v prvem in drugem poglavju:
"Obujal sem preroke med vašimi sinovi,
nazirce med vašimi mladeniči.
Mar ni tako, sinovi Izraelovi,
govori GOSPOD.
Vi pa ste nazirce napajali z vinom
in prerokom ste ukazovali in pravili:
'Nikar ne prerokujte!'
Glejte, pritisnil vas bom k tlom,
kakor pritisne voz,
ki je s snopjem naložen.
Pred hitrim se izgubi zatočišče,
kdor je močan, ne bo zbral svojih moči,
junak si ne bo rešil življenja.
Kdor bo prijel za lok, ne bo trdno stal,
kdor je lahkih nog, ne bo ušel,
in kdor bo jezdil konja, si ne bo rešil življenja.
Najbolj pogumni med junaki
bo moral tisti dan bežati nag /.../."
Prepričanje, da se bo Bog boril na strani Izraelcev v boju proti tujim vojaškim silam, je
bilo v Amosovem času prisotno (prim. 5,14b) (Mays 1985, 104).362 Vendar Amos svari
pred zgrešeno pobožnostjo.363 Na podlagi gotovosti zmage – zaradi Božje pomoči – je
prerokovo poslušalstvo hrepenelo po (vnaprej dobljeni) vojni. V očeh preroka, ki je
poznal grešno naravo ljudstva in zgrešeno mišljenje, predstavlja taka pobožna želja
zgolj napoved lastnega propada. Zaradi tega je lahko njegova edina reakcija izrek "gorje
vam", tj. obžalovanje njihove usode – pogubljenja.
Na dan GOSPODOV ne bo luči, temveč tema, trdi Amos (5,18b), kar ni neobičajno. Za
ta dan je značilno, da ga zastrejo oblaki, da zvezde neba ne dajejo svetlobe, da sonce
potemni, da je tema in mrak (Ezk 30,3; Iz 13,10; Jl 2,1sl.; Sof 1,15sl.; Am 8,9) – gre za
fenomenološki opis dogajanja. Ko Amos primerja temo in luč, termina dobita
simbolično razsežnost in označujeta pogubo ()ח ֶׁשְך
֥ in odrešenje ()אֹור
ֵֽ (Iz 45,7; 59,9;
362

"The texts which include a description of what happens on the Day portray an even of primarily
military character, depicted with a more or less fixed set of motifs. Yahweh rises against his enemies,
goes into battle, and defeats his foe in a setting of cosmic and historical gloom and commotion. The
expectation that Yahweh would act in this fashion against their national enemies was alive in Amos
audience and was a primary tenet of their religious and political faith." (Mays 1985, 104)
363
"The prophet, knowing the decision of Yahweh, contests the piety of his hearers, warning against the
disastrous outcome of their piety." (Mays 1985, 103)
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Jer 13,16). Te podobe je poslušalstvo razumelo, tega, kar niso razumeli, je bil njihov
Bog (Mays 1985, 105; Harper 1973, 132). Dies irae je v normalnem kontekstu "usoden
čas za narode" (prim. Ezk 30,3), v Amosovem primeru je ta čas usoden za Izrael (prim.
Barstad 1984, 109).
Želja, ki jo izraža glagolska oblika korena  אוהv Am 5,18, razkriva sebično, lastnim
interesom prikrojeno in na zgrešenih verskih predpostavkah temelječo religiozno držo.
Subjekt glagola želeti ( )אוהje grešno in zakrknjeno ljudstvo, nesposobno dojeti, da so
njihova dejanja in miselni procesi popolnoma zgrešeni. Bog zato obtožuje Izraela:
"Sovražijo tistega, ki brani pravico pri vratih,
in mrzijo tistega, ki govori brezgrajno.
Zato, ker teptate siromaka
in jemljete od njega davek na žito,
ste zidali hiše iz rezanega kamna,
a ne boste prebivali v njih,
ste sadili žlahtne trte,
a ne boste pili vina z njih.
Kajti vem, da so vaša hudodelstva številna
in vaši grehi veliki,
ko stiskate pravičnega, jemljete odkupnino
in odrivate ubožce pri vratih.
Zato v tem času molči, kdor je razumen,
kajti ta čas je hud." (Am 5,10-17)
Ironično je, da Izrael ne spozna svoje grešnosti – verjamejo, da so varni – v resnici pa
kličejo lastno pogubo. Želja ( )אוהv Am 5,18 podobno kot v Jer 17,16 označuje željo na
splošno (ali religiozno željo – če jo razumemo v razmerju do Boga), ki pa izhaja iz
popolnoma zgrešenih verskih prepričanj in iz grešnega stanja družbe. Taka želja
popredmeti Boga na raven instrumenta oz. izpolnjevalca želja.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Am 5,18
Subjekt glagola želeti (5,18) je zakrknjen grešnik (ljudstvo), ki dojema Boga na
instrumentalen način skozi tehnično-pragmatično prizmo, objekt želje je "dan
GOSPODOV", najverjetneje uničenje (notranjih) sovražnikov.
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Želje ne vzbudi zunanja pojavnost objekta poželenja, ampak na zgrešenih verskih
predpostavkah temelječa "religiozna drža" Izraela (tj. z grehom in napačnimi
predstavami zaznamovana družbena klima v času preroka Amosa). Željo neposredno
vzbuja tudi mičnost vojaške prevlade nad sovražniki Izraela (na splošno) brez konkretne
skušnjave, npr. nezavarovanega ozemlja (prim.  חמדv 2 Mz 34,24). Ker je izpolnitev
odvisna od delovanja (posredovanja) Boga, to pomeni, da ni v moči in dometu človeka.
Zaradi tega razloga o nameri in/ali o spremljajočem dejanju ni mogoče govoriti.
Koren  אוהv hitpaelu v Am 5,18 podobno kot Jer 17,16 razkriva določeno semantično
nedoločenost. Glagolska oblika korena na najbolj splošen način označuje človekovo
željo oz. vzdihovanje364 (prim. Strola 1999, 369), prav tako pa izraža zgrešeno in
sebično "religiozno" željo – popredmeteno in instrumentalizirano – po nastopu dneva
GOSPODOVEGA, torej po uničenju sovražnika Izraela.

v preroških besedilih (Mih 7,1; Iz 26,9;

Sklep: pomen glagolske oblike korena
Jer 17,16; Am 5,18)

Glagolska oblika korena  אוהse v preroških besedilih pojavi na štirih mestih. V Mih 7,1
se glagol ( )אוהpojavlja v paru s terminom  – נֶ ֶפׁשin v paralelizmu z glagolom jesti ()א ַכל
ָ
– in izraža apetit, telesno potrebo oz. željo po potešitvi.
Tudi v Iz 26,9 se glagolska oblika korena  אוהpojavlja s terminom נֶ ֶַפׁש. Termin se
vzporeja z besedno zvezo "v moji notranjosti" (ַב ִק ְר ִ ִ֖בי
ְ ף־רּוחי
ִ֥
)א
ַ in označuje aktiven
subjekt, iskalca Boga, hrepenečega po Bogu. Nadaljnje vzporejanje hrepenenja in
iskanja kaže na človekovo zavestno iskanje Boga. Koren  אוהv tem primeru označuje
najglobljo religiozno željo oz. potrebo, ki izvira iz človekove notranjosti – njegove
ontološke (bogo)podobnosti.

364

SSKJ pojasnjuje pomen glagola vzdihovati: "s slišnimi globokimi vdihi in izdihi izražati žalost,
hrepenenje, olajšanje /.../ ekspr.: vzdihovati po kom, za kom želeti si koga; hrepeneti po kom"
(vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D86597; pridobljeno 1. 8.
2014).
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Jer 17,16 in Am 5,18 razkrivata semantično nedoločenost. Glagolska oblika korena na
najbolj splošen način označuje človekovo željo. Če jo analiziramo v razmerju do Boga,
ugotovimo, da po eni strani v Jer 17,16 označuje religiozno željo, ki ni osebna
(sebična), temveč kaže na željo po vidni vzpostavitvi Božjega reda, pravičnosti, in s tem
novega začetka. Na drugi strani pa v Am 5,18 izraža sebično željo – po uničenju
sovražnika Izraela, ki izvira iz grešnosti in zgrešenih verskih predpostavk.
Želja ( )אוהse v nobenem primeru ne konča z uresničitvijo, ampak označuje nasprotno,
hrepenenje brez uresničitve. V treh primerih (Iz 26,9; Jer 17,16; Am 5,18) uresničitev
sploh ni v moči in dosegu človeka. V Mih 7,1 in Iz 26,9 je razvidna aktivna drža
subjekta (iskanje hrane, iskanje Boga), v Jer 17,16; Am 5,18 je drža subjekta pasivna.
Dinamike želje v nobenem primeru ne vzbudi zunanja pojavnost objekta poželenja,
materialna plat per se, temveč ali potreba (po potešitvi fizične lakote, iskanju bivanjskih
odgovor, vzpostavitvi Božjega reda) ali mičnost vojaške prevlade nad sovražniki Izraela
(brez konkretnih političnih pretenzij). Zaradi tega, razen v primeru potešitve telesne
lakote, v nobenem primeru ne moremo govoriti o nameri po "prilastitvi", niti o
spremljajočem dejanju.
Analiza razkriva, da v Iz 26,9 semantična polja želeti ()אוה, čakati ( )קוהin iskati ()ׁשחר
tvorijo skupno leksikalno paradigmo. V Mih 7,1 skupno leksikalno paradigmo tvorita
želeti ( )אוהin jesti ()א ַכל.
ָ V obeh primerih paradigmo pogojuje termin נֶ ֶפׁש, ki označuje
celovitost človeškega življenja oz. s tem povezane vseobsegajoče, tudi duhovne potrebe
človeškega bitja.

5.2.2 Zgodovinske knjige

5.2.2.1 1 Sam 2,16
"Če mu je mož rekel: 'Najprej naj se sežge tolšča, potem si vzemi, kar ti duša
poželi (אּוִ֖הַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך
ֶ ַ )ת,'
ְ je rekel: 'Ne, takoj daj! Sicer si vzamem s silo.'"
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Koren  אוהse v 1 Sam 2,16 (BHS) pojavi v imperfektu piela v tretji osebi ednine
ženskega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Pisca Samuelove knjige365 pri vodenju peresa ne vodi samo zgodovinska vrednost
dogodkov ustanovitve kraljestva, ampak želi hkrati pokazati, da je Davidovo kraljestvo
Božja ustanova. Zaradi tega se pomudi pri različnih podrobnostih, ki so pomembne za
legitimnost kraljestva. Tako na začetku prvega dela knjige (1 Sam 1–7) pisec pojasni
razloge za zaton Élijeve duhovniške vrste v Šilu, saj je David za prestol združenega
kraljestva izbral Jeruzalem, ki je hkrati postal kraj edinega templja. Napoved smrti
Élijevih sinov, ker sta "prezirala GOSPODOVO daritev" (1 Sam 2,17) – in s tem
izumrtje Élijeve hiše, je teološka utemeljitev kraljestva iz Salomonove dobe, predvsem
Cadókove duhovniške vrste nasproti Élijevi iz Šila (SSP 2005, 329–331).

Interpretacija
Subjekta glagola želeti sta Élijeva sinova, duhovnika Hofní in Pinhás, označena kot
ničvredneža (SSP), db. Beliálova sinova (ַב ִל ָי ַָ֑על
ְ )בנ֣י
ְ – besedna zveza označuje
sovražnike Boga ali nasploh hudobneže (prim. 5 Mz 13,14; 1 Sam 10,27; 1 Kr 21,10
itd.). Njuno voljo je izpolnjeval duhovnikov služabnik (רַהכהן
ַ )נַ ַע, ki je prišel, "[k]adar
je kdo daroval klavno daritev" (1 Sam 2,13). Svetopisemski avtor na koncu enote
1 Sam 2,12-17 oceni ravnanje Élijevih sinov kot zelo velik greh: "Greh mladeničev je
bil zelo velik pred GOSPODOVIM obličjem, kajti ta moža sta prezirala GOSPODOVO
daritev."
Toda v čem je bil njun greh? Duhovniku je po predpisih pripadal delež daritve
(3 Mz 7,31-34; 5 Mz 18,3). V 1 Sam 2,13b-14 je najprej opisan običajen postopek
izločitve duhovnikovega deleža (v svetišču v Šilu). Če je kdo daroval klavno daritev, je
duhovnik moral sprejeti, kar koli je duhovnikov služabnik povlekel iz kotla oz. lonca
365

"V hebrejščini eno samo Samuelovo knjigo so v dva dela razdelili grški prevajalci Septuaginte, ki so
besedilo prepisali na dva zvitka in ju naslovili Prva in Druga knjiga kraljestev. Delitev je prevzela
Vulgata, ki ju je imenovala Prva in Druga knjiga kraljev, v 16. st. pa jo je sprejelo tudi hebrejsko Sveto
pismo. Po njem ju imenujemo Prva in Druga Samuelova knjiga." (SSP 2005, 329)
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(Bodner 2009, 31; McCarter 1980, 83); prim. "vse, kar je z vilicami vzdignil, je vzel
duhovnik zase" (1 Sam 2,14). Duhovnik je moral sprejeti delež, ki mu ga je namenila
Božja previdnost (McCarter 1980, 82–83).
Hofní in Pinhás storita greh, ker se polakomnita in zahtevata delež po svoji izbiri.
Zahtevata izročitev surovega mesa – objekta glagola želeti – še pred daritvijo, preden je
bilo obredno kuhano in darovano (1 Sam 2,15):
"Celo preden so zažgali tolščo, je prišel duhovnikov služabnik in rekel možu, ki
je daroval: 'Daj meso, da ga spečem za duhovnika! Ne bo vzel od tebe kuhanega
mesa, ampak surovo.'"
Hofní in Pinhás zahtevata surovo meso skupaj s tolščo, ki je bila posebej odbrana za
Boga (prim. 3 Mz 3,16-17; 7,31). Vse to kaže na njuno popolnoma zavedno delovanje,
pohlepno in bogokletno, saj "nista hotela poznati GOSPODA" (1 Sam 2,12). Povedano
z drugimi besedami: Hofní in Pinhás sta lastne interese (želje) postavila pred Božje
(Hertzberg 1982, 34):
"Elijeva sinova sta postavila samovoljnost na mesto prava, človeško sebičnost
na mesto volje Boga /.../. [V] njuni želji, da bi si pridobila surovo meso namesto
predpisanega kuhanega mesa, sta sebe postavila na prvo mesto, pred Boga." (35)
Koren  אוהse v 1 Sam 2,16 pojavi v kombinaciji s terminom נֶ ֶפׁש. Termin označuje
celovitost človeške osebe z izpostavljeno telesno potrebo po prehranjevanju (prim.
Prg 10,3; 25,25; 28,25; Iz 55,2) (Seebass 1983b, 504), mestoma pa označuje sam tek ali
celo požrešnost (prim. Iz 56, 11). Podobno koren  אוהv 1 Sam 2,16 v kombinaciji s
terminom  נֶ ֶפׁשne izraža samo potrebe človeškega telesa, natančneje lakote (prim.
Mih 7,1), temveč požrešnost, tj. željo, ki se pojavi brez občutenja lakote. Želja, ki je
izražena s korenom  אוהv 1 Sam 2,16, ne izraža usmerjenosti do materialnega objekta,
saj želja še vedno stoji v razmerju do potreb telesa, ampak iz človeških potreb
izhajajočo (sprevrženo) željo. Prisotnost glagola  ָל ַקחv sobesedilu kaže, da je želji ()אוה
v 1 Sam 2,16 inherentna težnja (namera) po prilastitvi (Strola 1999, 368), in sicer z
namenom užitja.
Dinamika poželenja korena  אוהv 1 Sam 2,16 je podobna dinamiki glagola ח ַמד,
ָ a s to
razliko, da poželenja ne sproža vrednost predmeta, temveč motiv užitja hrane. Za
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dinamiko glagola  ָח ַמדje značilno, da se zaključi z namero po prilastitvi – to je v
mnogih primerih razvidno iz pojavljanja (vzročno-posledičnega) glagolskega para
poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti ()ל ַקח.
ָ Podobno v primeru 1 Sam 2,16 opazimo prisotnost glagola
ל ַקח.ָ Ob tem moramo biti posebej pozorni na dejstvo, da si duhovnika surovega mesa
nista poželela in prisvojila z namenom povečanja imetja, ampak z namenom, da bi ga
užila. Duhovnikov služabnik je rekel možu, ki je daroval: "Daj meso, da ga spečem za
duhovnika!" (2,15)

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 1 Sam 2,16
Subjekt glagola poželeti sta Élijeva sinova, duhovnika Hofní in Pinhás. Izvrševalec
(instrument) njune volje je t. i. duhovnikov služabnik (ַהכהן
ַ )נַ ַער. Objekt poželenja je
daritveno surovo meso skupaj s tolščo.
Koren  אוהse v 1 Sam 2,16 pojavi v kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשin označuje požrešnost,
tj. željo, ki primarno izvira iz potreb telesa, vendar se lahko pojavi brez občutenja
lakote. Želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost objekta poželenja sama po
sebi, temveč ugodje, povezano z zaužitjem želenega objekta.

5.2.2.2 2 Sam 3,21
"Abnêr je rekel Davidu: 'Vstanem in pojdem ter zberem ves Izrael ob svojem
gospodu kralju. Sklenili bodo s teboj zavezo in kraljeval boš čez vse, kakor želi
tvoja duša (אּוִ֖הַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך
ֶ ַ ר־ת
ְ לַא ֶׁש
ֲ )בכ.'
֥
Nato je David odpustil Abnêrja in odšel je v
miru."
Koren  אוהse v 2 Sam 3,21 (BHS) pojavi v imperfektu piela v tretji osebi ednine
ženskega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo 1 Sam 2,16.
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Analizirano mesto spada v širši kontekst boja med Savlovo in Davidov hišo, ki je v
2 Sam 3 osredinjena na Abnêrja – vojskovodjo Savlove hiše (1 Sam 14,50). Narativni
pripovedovalec v 2 Sam 3 brez dvoma želi prikazati Davida kot nedolžnega
Abnêrjevega umora, ki se zgodi ne dolgo po srečanju med Davidom, bodočim kraljem,
in Abnêrjem. Srečata se v Hebronu, kjer se pogajata o zavezi med Davidom in vsem
Izraelom.

Interpretacija
Subjekt glagola želeti ( )אוהje David, Jesejev sin (Rut 4,17), in sicer v času, ko je bil
kralj "čez Judovo hišo" (2 Sam 2,4), ni pa še bil maziljen za kralja celotnega Izraela. Po
smrti Savla, prvega kralja, je na severu dve leti vladal Savlov sin Iš Bošeta (mož
sramote), resnično moč pa je imel v rokah Savlov vojskovodja, Savlov bratranec Abnêr
(2 Sam 2,8-10). Razmerje med Davidom in Savlovim naslednikom plastično oriše
vrstica 2 Sam 3,1: "Boj med Savlovo hišo in Davidovo hišo je trajal dolgo. David je
postajal vedno močnejši, Savlova hiša pa je vedno bolj slabela."
Sveto pismo sporoča, da je imel Abnêr namero z Davidom skleniti zavezo in ga
postaviti za kralja obeh kraljestev, vendar pogajanja kmalu propadejo zaradi umora
Abnêrja. Tega iz maščevanja umori Davidov vojskovodja Joáb. Kljub dejstvu, da si
narativni pripovedovalec trudi prikazati Davida kot nedolžnega prelite krvi – David in
Abnêr sta se razšla "v miru" (2 Sam 3,21.22.23), David je dal usmrtiti morilca in
Abnêrja po smrti opeval kot plemenitega moža – v ozadju ne moremo izključiti
Davidovih političnih pretenzij, da bi kraljeval "čez vse" (3,21), tj. čez celoten Izrael
(Smith 1969, 279).366 Objekt glagola želeti v 2 Sam 3,21 je vladavina nad celotnim
Izraelom. Narativno gledano je David opran krivde, objektivno gledano pa je omenjeni
razplet koristil njegovemu vladarskemu "apetitu" po vzponu v Izraelu.367

366

"The aspiration of David could hardly be less than the rule over all Israel." (Smith 1969, 279)
Podoben politični izračun lahko zasledimo tudi v drugih pripovedih o Davidu. David je npr. imel
priložnost, da bi ubil Savla in se tako rešil svojega zakletega smrtnega sovražnika in preganjalca že v pog.
1 Sam 24 in 26. Vendar tega ni storil, in razlog ni bil v dejstvu svetosti življenja – David je igraje pobil
200 Filistejcev, ko je Savel od njega zahteval 100 filistejskih prepucijev kot ceno za ženitev s kraljevo
hčerjo (1 Sam 18,25-27). David utemeljuje svojo prizanesljivost z besedami: "GOSPOD me obvaruj, da
bi storil kaj takega svojemu gospodu, maziljencu GOSPODOVEMU, da bi iztegnil svojo roko po njem!
Saj je GOSPODOV maziljenec!" (1 Sam 24,7) za katerimi se v resnici skriva ideja nedotakljivosti kralja.
David je sam "GOSPODOV maziljenec". S tem, ko prizanaša Savlu, David kaže na vrednost svojega
367
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Koren  אוהse v 2 Sam 3,21 pojavi v kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשin izraža težnjo po
vladanju (Strola 1999, 364). Željo lahko razumemo v razmerju do Boga kot posebno
kraljevo željo, ki je skladna z Božjimi nameni. Celotna Samuelova knjiga želi
"poudariti, da je ustanovitev hebrejske monarhije Božja volja in da je kralj sveta oseba.
Njega izbere Jahve, da po njem uresničuje svoje namene z izvoljenim ljudstvom."
(Večko

1989,

59)

Glede

na

objektivne

politične

okoliščine

in

Davidove

vojaško-politične sposobnosti se zdi, da koren  אוהizraža Davidove osebne ambicije po
vladarskem žezlu, ki so skladne z Božjo voljo, in zato legitimne. Podobno meni tudi
Horst Seebass (1983b, 507), in sicer da koren  אוהv 2 Sam 3,21 izraža Davidovo
preračunljivo politično težnjo.
V besedilih Ps 21,3; 2 Sam 3,21, 1 Kr 11,37 in 1 Sam 23,20 se ponavlja posebna
kraljeva pravica po izpolnitvi želje (אּוִ֖הַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך
ֶ ַ ר־ת
ְ לַא ֶׁש
ֲַ בכ
֥ ). Strokovnjaki namigujejo, da v
formuli odmeva dvorni ceremonial, povezan z obredom ustoličenja in kronanja, kjer
kralj lahko prosi in bo uslišan (Ps 2,8; Iz 7,11; prim. tudi 1 Kr 3,2-15 in 2 Krn 1,313).368 Poudariti je treba, da gre v vseh primerih za nadosebne želje oz. želje, ki so
morda osebne, vendar skladne z Božjo voljo, npr.:
"Zahtevaj od mene,
in dam ti narode v dediščino,
v lastnino konce zemlje.
Razbil jih boš z železno palico,
kakor lončarjevo posodo jih boš zdrobil." (Ps 2,8-9)
"'/.../ Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu
ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel vladati
temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?' Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil
za to. Bog mu je rekel: 'Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne
bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za
pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in
razumno srce, takó da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal tebi enak za
tabo. Pa tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal: bogastvo in slavo, tako da ti vse
tvoje dni ne bo enakega med kralji. Če boš hodil po mojih poteh in se držal
mojih zakonov in zapovedi, kakor je hodil tvoj oče David, bom podaljšal tvoje
dni.'" (1 Kr 3,9-14)
lastnega življenja. Pri Izraelcih kralj sicer ni veljal za božanstvo kot pri številnih vzhodnih narodih, je pa
v nekem smislu veljal za "Božjega sina" (prim. 2 Sam 7,14; Ps 2,7).
368
Ob željah, ki izražajo Božje načrte, poznamo tudi bolj splošno pravico do uslišanja v osebnih željah, tj.
uresničitvi tega, kar je kralju pri srcu (prim. Ps 20,5; 21,3).
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V tem smislu lahko razumemo tudi Iz 7,11, kjer Izaija trdi, da bi si kralj lahko izprosil
znamenje od Boga, vendar ne v potrditev Aházove samopašnosti (povezovanja z
Asirijo), temveč v potrditev že dane obljube in Božjega načrta (če bo Izrael zaupal
Bogu, ne tujim velesilam, bo obstal). Kraljeva pravica po izpolnitvi želje je torej
podrejena Božji volji in ni mehanizem v absolutističnem smislu. Kralj je v Izraelu imel
vlogo namestnika, ki ni izpolnjeval lastne volje, temveč Božjo (Strola 1999, 368–369):
"Králjevo srce je v GOSPODOVI roki kakor vodni prekopi,
usmerja ga, kamor mu je ljubo." (Prg 21,1)
Omenjeno formulacijo je mogoče razumeti tudi kot izraz neomejene avtoritete in oblasti
kralja, meni Mayer v TDOT (I) (1983, 136) oz. TWAT (I) (1973, 147).369 Glede na že
omenjeno razumevanje namestniške in Bogu podrejene vloge kralja ter glede na
narativni okvir 2 Sam 3,21, ki se dogaja še pred združenjem vseh plemen, in končno
glede na dejstvo, da David (vsaj na začetku) še ni imel absolutne oblasti (prim.
2 Sam 3,39), se zdi teorija manj verjetna.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 2 Sam 3,21
Subjekt glagola želeti ( )אוהje David, kralj "čez Judovo hišo" (2 Sam 2,4), objekt želje
je vladati nad vsemi Izraelovimi plemeni oz. združiti vsa plemena pod eno vladarsko
žezlo.
Željo ( )אוהposredno vzbudi "zunanja pojavnost objekta", tj. konkretna politična
situacija, ki je v korist Davidu, posredno pa Davidove osebne ambicije po vladanju, ki
so teološko legitimizirane in postavljene v okvir Božjega načrta. Zato koren  אוהizraža
Davidovo preračunljivo politično težnjo po vladanju, istočasno pa na globlji ravni
razkriva teološke načrte svetopisemskega avtorja oz. redaktorja. Ta hoče Davidovo
težnjo predstaviti kot nadosebno željo, ki je skladna z Božjo voljo in idejo kralja v
Izraelu.

369

Mayer: "Namig na neomejeno moč je bistven del obrazca pri ponudbi oblasti (2 Sam 3,21;
1 Kr 11,37). V občevanju s kraljem je dvorni protokol določal, da se uporabi vljudnostna fraza 'kakor želi
tvoja duša'."
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Želja ( )אוהpo vladanju izvira iz Davida – koren  אוהse v 2 Sam 3,21 pojavi v
kombinaciji s terminom  – נֶ ֶפׁשin hkrati označuje Davidovo prizadevanje za dosego
zastavljenega cilja. To potrjuje njegovo (nadaljnje) politično udejstvovanje.

5.2.2.3 2 Sam 23,15
"David je začutil veliko željo (אּו֥ה
ֶ ַ  )וַ יִ ְתin je rekel: 'Kdo mi bo dal piti vode iz
betlehemskega vodnjaka, ki je pri vratih?'"
Koren  אוהse v 2 Sam 23,15 (BHS) pojavi v imperfektu hitpaela v tretji osebi ednine
moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizi 1 Sam 2,16; 2 Sam 3,21.
Narativni okvir je postavljen v obdobje začetkov Davidove politične kariere, ko ga je
preganjal Savel in ko je potem našel zatočišče v votlini Adulám v dolini Rafájevcev
jugozahodno od Jeruzalema (prim. 23,13; 1 Sam 22,1). V istem času se je nedaleč stran
v Davidovem rojstnem mestu, Betlehemu, nastanila sovražna posadka Filistejcev in
onemogočila prost dostop do vode, do "betlehemskega vodnjaka" (2 Sam 23,14).
Analizirano mesto spada v enoto 2 Sam 23,8-39, ki pripoveduje o Davidovih junakih.
Manjšo enoto 13-17a je verjetno vstavil pozneje redaktor, ki je napačno povezal tri
anonimne vojake, ki so napadli Filistejce in Davidu prinesli vodo iz betlehemskega
vodnjaka, s tremi junaki, ki jih narativni pripovedovalec opisuje na začetku enote
(McCarter 1980, 499).

Interpretacija
Subjekt glagola želeti ( )אוהje David, voditelj ilegalne oborožene skupine "kakih štiristo
mož" (1 Sam 22,1), ki se v votlini Adulám skriva pred Savlom. To ni kralj David,
vreden "deset tisoč" navadnih ljudi (2 Sam 18,3), temveč David v času, preden je postal
"slaven". Davidov oris je zelo intimen: potem ko je njegovi želji ustreženo, se zmore
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odreči osvežitvi, užitju vode – objektu želje. S tem dejanjem pokaže pravilno držo pred
Bogom – vodo je izlil kot pitno daritev Bogu.
Želja ( )אוהv 2 Sam 23,15 ne izraža usmerjenosti do materialnega objekta, ampak izraža
telesno potrebo, ki jo moramo razumeti kot žejo, kar potrjuje kombinacija korena s
terminom נֶ ֶפׁש.370
Opazimo lahko, da David izrazi željo v 2 Sam 23,15 (in 1 Krn 11,17) z vprašanjem oz.
prošnjo – vprašanje se izrazi z glagolom א ַמר,
ָ ki postavlja v odnos tega, ki si želi ali ima
potrebo, in nekoga drugega, ki mora ali ima možnost to priskrbeti (Strola 1999, 365).371
Ko je bila Davidova želja uslišana in so se bojevniki varno vrnili skupaj z vodo, se
David nepričakovano odreče potešitvi žeje. David meni, da voda, zaradi katere so bila
tvegana človeška življenja, ne sme biti porabljena za njegovo lastno potešitev. Vrednost
vode primerja s krvjo junakov:
"'GOSPOD, ne daj, da bi to storil! Ali ni to kri mož, ki so šli tja za ceno svojega
življenja?' Zato je ni hotel piti." (2 Sam 23,17)
Uživanje krvi je bilo po predpisih strogo prepovedano (prim. 3 Mz 17,10-13;
5 Mz 12,23-24), zato jo daruje Bogu. S tem izkaže pred Bogom pravilno držo – Božjo
voljo postavi pred osebne želje, celo pred telesne potrebe.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 2 Sam 23,15
Subjekt glagola želeti ( )אוהje David, voditelj upornikov, objekt želje je betlehemska
voda. Želja ( )אוהv 2 Sam 23,15 izraža primarno potrebo telesa po vodi (žejo) – to
370

Koren  אוהje mogoče interpretirati tudi kot željo, ki sicer temelji na telesni potrebi, vendar izraža
Davidovo "izbirčnost" – če objekt, vodo iz betlehemskega vodnjaka pri mestnih vratih, razumemo kot
živo vodo "iz studenca v Betlehemu" (23,15 CHR) v nasprotju s kapnico v votlini Adulám. V tem
primeru bi Davidova želja označevala osebno željo po boljši, sveži vodi betlehemske studenčnice v
nasprotju s stoječo vodo v votlini. Ker nobena od predpostavk – obstoj studenca v Betlehemu ob mestnih
vratih in kapnice v votlini – nima trdne opore v Svetem pismu, bomo to interpretacijo izključili kot manj
verjetno.
371
Prošnja lahko na drugih mestih prevzame obliko preizkušanja (prim. Ps 106,14). Na to, da želja lahko
prevzame obliko skušnjave, kaže dejstvo prisotnosti želje, tudi ko je telo nasičeno (Ps 78,29.30). Koren
 אוהna teh mestih označuje egocentrično in uporniško poželenje izraelskega ljudstva (4 Mz 11,4.34 in
paralelne pesniške predelave v Ps 78,29.30 in Ps 106,14) (Strola 1999, 366).
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potrjuje kombinacija korena s terminom נֶ ֶפׁש, tj. z "grlom" kot sedežem želje,
povezanim s potešitvijo primarnih potreb. Želje ne vzbudi zunanja pojavnost objekta,
ampak telesna potreba po vodi. Zato glagol ( )אוהv 2 Sam 23,15 označuje potrebo, ki jo
izrazi telo, ko v organizmu pride do pomanjkanja.
Ko gre za potešitev primarne telesne potrebe, je prizadevanje za dosego želenega
objekta povsem naravno. David svojo željo doseže s prošnjo, naslovljeno na svoje
spremljevalce, ki se namesto Davida izpostavijo smrtni nevarnosti in mu prinesejo
vodo. To je hkrati razlog, da se David odreče užitju vode, s čimer pokaže, da
zadovoljitev telesnih potreb (in želja) ni najvišje vodilo njegovega ravnanja.

Sklep: pomen glagolske oblike korena

v Samuelovi knjigi (1 Sam 2,16;

2 Sam 3,21; 2 Sam 23,15)
Glagolska oblika korena  אוהse v Samuelovi knjigi pojavi na treh mestih. V 1 Sam 2,16
se koren  אוהpojavi v kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשin označuje požrešnost – željo, ki
primarno izvira iz potreb telesa, vendar ni pogojena s pomanjkanjem. V 2 Sam 3,21
koren  אוהoznačuje Davidov "apetit" po vzponu oz. preračunljivo politično težnjo po
vladanju. Željo lahko razumemo v razmerju do Boga kot posebno kraljevo željo, ki je
skladna z Božjimi nameni, in zato legitimna. Želja ( )אוהv 2 Sam 23,15 izraža primarno
potrebo telesa po vodi, tj. žejo – to ponovno potrjuje kombinacija korena s terminom
נֶ ֶפׁש.
V nobenem primeru dinamike želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost
objekta poželenja sama po sebi, ampak ali želja po zaužitju hrane (1 Sam 2,16) ali
potreba po zaužitju vode (2 Sam 23,15) ali (Davidove) osebne ambicije po vladanju, ki
so postavljene v okvir Božjega načrta (željo vzbudi posredno tudi konkretna politična
situacija) (2 Sam 3,21).
V vseh primerih želja vsebuje namero po uresničitvi oz. potešitev. Ko gre za potešitev
(primarne) telesne potrebe, je prizadevanje za dosego želenega objekta in potešitev
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potrebe naravno in samoumevno (1 Sam 2,16; 2 Sam 23,15). Prisotnost glagola  ָל ַקחv
sobesedilu 1 Sam 2,16 dokazuje, da je želji inherentna težnja po prilastitvi (z namenom
(za)užitja). Tudi Davidova težnja ( )אוהpo vladanju v 2 Sam 3,21 vključuje prizadevanje
za dosego želenega cilja.

5.2.2.4 1 Krn 11,17 (= 2 Sam 23,15)
"David je zahrepenel ( )וַ יִ ְת ָאוin rekel: 'Kdo mi bo dal piti vode iz betlehemskega
vodnjaka, ki je pri mestnih vratih?'"
Koren  אוהse v 1 Krn 11,17 (BHS) pojavi v imperfektu hitpaela v tretji osebi ednine
moškega spola. Vrstice 1 Krn 11,11-41a so paralelne vrsticam 2 Sam 23,8-39
(1 Krn 11,17 = 2 Sam 23,15), a z nekaj opaznimi variacijami (Myers 1986, 88), ki
zadevajo predvsem opis Davidovih junakov in navajanje njihovih imen. Vrstica
1 Krn 11,17 je identična 2 Sam 23,15, z variacijo pri zapisu (prepisu) glagolske oblike
korena אוה. Koren  אוהse v 2 Sam 23,15 (BHS) pojavi v imperfektu hitpaela v tretji
osebi ednine moškega spola (אּו֥ה
ֶ ַ )וַ יִ ְת,372 v 1 Krn 11,17 (BHS) se koren prav tako pojavi
v imperfektu hitpaela v tretji osebi ednine moškega spola, vendar z nekoliko drugačno
obliko, in sicer z izpuščenim soglasnikom ()וַ יִ ְת ָאו. Sprememba ne vpliva na
interpretacijo korena  – אוהgl. razpredelnico v nadaljevanju. Za interpretacijo korena
 אוהv 1 Krn 11,17 gl. analizo 2 Sam 23,15.
1 Krn 11,17

2 Sam 23,15
ַ[)וַ יִ ְת ָאו( ]וַ יִ ְת ָ ֥איו

אּו֥ה
ֶ ַ וַ יִ ְת

ַםַא ֶ ׁ֥שר
ֲ ית־ל ִֶ֖ח
ֶ ֹורַב
ֵֽ םַמ ֥ב
ִ ִיַמי
ַֹ֔ רַמיַ ַי ְׁש ֣ק ִנ
ִ֚ ִ אמ
ָ֑ ַ ָ ִד ִ֖וידַוַ י

ַםַא ֶ ׁ֥שר
ֲ ארַבית־ַ ֶל ִֶ֖ח
ֵֽ
םַמ ֥ב
ִ ִיַמי
ַֹ֔ ִרַמיַ ַי ְׁש ֣קנ
ִ֚ ִ אמ
ָ֑ ַ ָ ִד ִ֖ודַוַ י

ַב ָ ֵֽש ַער׃

ַב ָ ֵֽש ַער׃

372

Program BibleWorks 8 analizira korena z opazko o izpuščenem konzonantu. Za 2 Sam 23,15 zapiše:
" אוהverb hithpael waw consec imperfect 3rd person masculine singular." Za 1 Krn 11,17 pa: " אוהverb
hithpael waw consec imperfect 3rd person masculine singular apocopated kethib."
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1 Krn 11,17-19

2 Sam 23,15-17

"David je zahrepenel in rekel: 'Kdo mi bo
dal piti vode iz betlehemskega vodnjaka,
ki je pri mestnih vratih? ' Tedaj so se trije
junaki prebili skozi filistejski tabor, zajeli
vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je bil
pri mestnih vratih, jo vzeli in prinesli
Davidu. Pa je ni hotel piti, temveč jo je
izlil GOSPODU in rekel: 'Bog ne daj, da
bi to storil! Ali naj pijem kri teh mož z
njihovim življenjem vred? Kajti s
tveganjem življenja so jo prinesli.' Zato je
ni hotel piti. Te reči so storili ti trije
junaki."

"David je začutil veliko željo in je rekel:
'Kdo mi bo dal piti vode iz betlehemskega
vodnjaka, ki je pri vratih? ' Tedaj so se
trije junaki prebili skozi filistejski tabor,
zajeli vode iz betlehemskega vodnjaka, ki
je bil pri vratih, jo vzeli in prinesli Davidu.
Pa je ni hotel piti, temveč jo je izlil
GOSPODU in rekel: 'GOSPOD, ne daj, da
bi to storil! Ali ni to kri mož, ki so šli tja
za ceno svojega življenja? ' Zato je ni hotel
piti. Te reči so storili ti trije junaki."

Razpredelnica 7: Primerjava med 1 Krn 11,17(-19) in 2 Sam 23,15(-17)

5.2.2.5 1 Kr 11,37
"Tebe pa bom vzel, da boš vladal nad vsem, kar želi tvoja
duša (אּוִ֖הַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך
ֶ ַ ר־ת
ְ לַא ֶׁש
ֲ )ב ֥כ,
ְ in boš kralj nad Izraelom."
Koren  אוהse v 1 Kr 11,37 (BHS) pojavi v imperfektu piela v tretji osebi ednine
ženskega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Ena od glavnih teoloških tem Prve in Druge knjige kraljev je nauk o kraljevanju v duhu
devteronomistične in preroške misli. Pravi kralj je tisti, ki se drži Božje postave, hodi po
njegovih potih, uresničuje njegove zakone, zapovedi, predpise in odloke, kakor je
pisano v Mojzesovi postavi (prim. 1 Kr 2,3). Kralj je dolžan voditi ljudstvo modro in
pravično, predvsem pa mora biti zvest Bogu. Vendar so le redki kralji pohvaljeni, v
večini primerov so sojeni – tudi Salomon, ki se mu očita malikovanje in zidanje svetišč
tujim bogovom. Nepokorščina Davidovega naslednika je neposredni vzrok za vzpon
Jerobeáma in za razkol med Izraelovim in Judovim kraljestvom (prim. 1 Kr 11,9-11)
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(SSP 2005, 393–394).373

Interpretacija
Subjekt glagola želeti ( )אוהje Jerobeám, Efratejec iz Ceréde, Salomonov uradnik, ki "je
vzdignil roko zoper kralja" Salomona (1 Kr 11,26). Objekt glagola želeti je "deset
kosov" Ahíjevega plašča (11,30-31), tj. vladanje nad desetimi Izraelovimi rodovi.
Koren  אוהse pojavi v že znani formulaciji (prim. 2 Sam 3,21, 1 Kr 11,37; 1 Sam 23,20),
s katero je izražena posebna pravica kralja po izpolnitvi želje. Poudariti je treba, da
formulacija v 1 Kr 11,37 (in v preostalih primerih) izraža nadosebno željo oz. željo, ki
je osebna, vendar skladna z Božjo voljo, prim.:
"Zahtevaj od mene,
in dam ti narode v dediščino,
v lastnino konce zemlje.
Razbil jih boš z železno palico,
kakor lončarjevo posodo jih boš zdrobil." (Ps 2,8-9)
"'/.../ Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu
ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel vladati
temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?' Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil
za to. Bog mu je rekel: 'Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne
bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za
pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in
razumno srce, takó da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal tebi enak za
tabo. Pa tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal: bogastvo in slavo, tako da ti vse
tvoje dni ne bo enakega med kralji. Če boš hodil po mojih poteh in se držal
mojih zakonov in zapovedi, kakor je hodil tvoj oče David, bom podaljšal tvoje
dni.'" (1 Kr 3,9-14)
Zdi se, da hoče svetopisemski avtor Jerobeámovo željo predstaviti v razmerju do Boga
kot posebno kraljevo željo, ki je skladna z Božjimi nameni. Glede na različne (politične
in osebne) okoliščine (gl. nadaljevanje) in glede na dejstvo, da Sveto pismo ne opisuje
človeka kot Božjega instrumenta, torej kot nekaj, na kar Bog deluje od zunaj, brez
pristnosti njegovega srca in volje, se zdi, da koren  אוהizraža Jerobeámove osebne
373

Knjigi kraljev sta nadaljevanje Samuelovih knjig in zajemata dolgo obdobje Izraelove zgodovine (od
10. do 6. stol. pr. Kr). Judje uvrščajo ti knjigi med zgodnje preroke, kar pomeni, da knjigi, čeprav sta
polni zgodovinskih podatkov, nista najprej zgodovinski knjigi. Njuna vsebina je primarno teološko
razmišljanje o določenem obdobju Izraelove zgodovine.

202

ambicije po vladanju, ki so skladne z Božjo voljo, in zato legitimne. Podobno meni tudi
Horst Seebass, in sicer da koren  אוהv zelo podobnem kontekstu 2 Sam 3,21 izraža
Davidovo preračunljivo politično težnjo (1983b, 507). To trditev potrjuje sobesedilo, ki
poroča, da je bil vzrok Jerobeámovega upora Salomonova gradnja Mile:
"Vzrok, da se je vzdignil zoper kralja, je bil tale: Salomon je gradil Miló in
zazidaval luknje v obzidju okrog mesta svojega očeta Davida." (1 Kr 11,27)
Miló je bil nasip okoli templja in dvora, ki je zapolnil neraven teren (prim. 2 Sam 5,9)
in ki ga je Salomon zgradil v mladosti. Upor Jerobeáma se je zgodil, "ko se je Salomon
postaral" (11,4), torej veliko pozneje, kar kaže na dolgotrajno in preračunljivo osebno
držo Jerobeáma (Gray 1985, 293–294).374
Fraza "kar želi tvoja duša (אּוִ֖ה ַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך
ֶ ַ ר־ת
ְ ַא ֶׁש
ֲ ")בכל
֥
zato primarno izraža Jerobeámove
osebne interese, ki pa so nujno podrejeni Božji volji. Kraljeva "želja" ni absolutna, kralj
je v Izraelu imel vlogo namestnika, ni namreč izpolnjeval lastne volje, ampak Božjo.
Božja volja je bila, da se Salomonu, ker se je njegovo srce nagnilo k drugim bogovom,
ki jih je malikoval, odvzame kraljestvo in se podeli Jerobeámu.
"Zato je GOSPOD rekel Salomonu: 'Ker si bil tak in se nisi držal moje zaveze in
zakonov, ki sem ti jih zapovedal, ti bom iztrgal kraljestvo iz rok in ga dal
tvojemu služabniku. A zaradi tvojega očeta Davida tega ne bom storil že v tvojih
dneh; iz rok tvojega sina ga bom iztrgal. Vsega kraljestva pa le ne bom iztrgal:
en rod bom dal tvojemu sinu zaradi svojega služabnika Davida in zaradi
Jeruzalema, ki sem ga izvolil.'" (1 Kr 11,11-13)
To potrjuje prerokba Ahíja, ki nedvomno izraža voljo Boga, "kajti tako govori
GOSPOD, Izraelov Bog" (11,31):
"Ko je Jerobeám nekoč šel iz Jeruzalema, ga je na poti srečal prerok Ahíja iz
Šila, ogrnjen z novim plaščem. Bila sta sama na polju. Ahíja je pograbil novi
plašč, ki ga je imel na sebi, ga raztrgal na dvanajst kosov in rekel Jerobeámu:
Vzemi si deset kosov, kajti tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Glej, iztrgal
bom kraljestvo Salomonu iz rok in ti dal deset rodov." (1 Kr 11,29-31)375
374

"The present passage suggests that Jeroboam’s first attempt on the monarchy must have been made not
earlier than Solomon’s twentieth year, since 9.24 states that the Millo was built after the palace of
Pharaoh’s daughter and presumably after the building of the Temple and of his own palace (6.38b–7.1)."
375
Ni povsem jasno, ali moramo prerokbo o desetih koscih morda razumeti v simboličnem smislu, da
število deset (polnost) predstavlja celoten Izrael, vseh dvanajst rodov. Potem ko je Jerobeam najprej
zakraljeval nad desetimi rodovi, mu je kasneje, tako se zdi, uspelo pridružiti še Judov in Benjaminov rod:
"Ko je ves Izrael slišal, da se je Jerobeám vrnil, so ga dali poklicati na zborovanje in ga postavili za kralja
nad vsem Izraelom. Davidove hiše se ni držal nihče več razen Judovega rodu. Roboám pa je prišel v
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Oba citirana odlomka nazorno prikazujeta, da so Jerobeámovi osebni interesi
postavljeni v kontekst Božjega načrta – podobno kot Davidovi v 2 Sam 3,21 – in
podrejeni pogojem Boga. Osebna želja Jerobeáma bo izpolnjena, ker je skladna z Božjo,
vendar bo trajala pod določenimi pogoji.
"Če boš torej poslušen vsemu, kar ti bom zapovedal, hodil po mojih potih in
delal, kar je prav v mojih očeh, se držal mojih zakonov in zapovedi, kakor je
delal moj služabnik David, bom s teboj in ti bom sezidal trdno hišo,kakor sem jo
sezidal Davidu, in ti bom dal Izraela." (1 Kr 11,38)
Koren  אוהse v 1 Kr 11,37 pojavi v kombinaciji s terminom נֶ ֶפׁש376 in primarno izraža
težnjo po vladanju (Strola 1999, 364), db. "apetit" po kraljevanju (Keil 1985, 181),377 ki
je jasno postavljen v okvir Božjega načrta, in zato teološko legitimen. Zato fraza "kar
želi tvoja duša" ne izraža kraljeve absolutne volje, samopašnosti kralja (Jerobeáma),
ampak globoko vzajemnost Božjih načrtov in človekove osebne svobode.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 1 Kr 11,37
Subjekt glagola želeti ( )אוהje Jerobeám, bodoči kralj "nad vsem Izraelom"
(1 Kr 12,20), objekt želje je vladati nad celotnim Izraelovim kraljestvom.
Željo ( )אוהposredno vzbudi Salomonova gradnja Milója, neposredno pa Jerobeámove
osebne ambicije po vladanju, ki so teološko legitimizirane in postavljene v okvir
Božjega načrta. Koren  אוהprimarno izraža Jerobeámovo osebno težnjo po vladanju, na
teološki ravni pa razkriva teološke načrte svetopisemskega avtorja oz. redaktorja. Ta
hoče Jerobeámovo težnjo predstaviti kot nadosebno željo, ki je skladna z Božjo voljo:
Salomonu je kraljestvo (deset rodov) odvzeto zaradi malikovanja in dano Jerobeámu.
Pisec vidi nepokorščino Davidovega naslednika kot neposredni vzrok za vzpon
Jerobeáma.

Jeruzalem in zbral vso Judovo hišo in Benjaminov rod, sto osemdeset tisoč izbranih bojevnikov, da bi se
vojskovali z Izraelovo hišo in kraljestvo vrnili Salomonovemu sinu Roboámu." (1 Kr 12,20-21)
376
Grey (1985, 297) termin razume kot zagnanost in tek ("nepeš here signifies 'enthusiasm' or 'apetite'").
377
"The expression, 'be king over all that thy soul desireth,' is explained in what follows by 'all Israel.' It
is evident from this that Jeroboam had aspired after the throne." (Keil 1985, 181)
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Želja ( )אוהpo vladanju izvira iz Jerobeáma – koren  אוהse v 1 Kr 11,37 pojavi v
kombinaciji s terminom  – נֶ ֶפׁשin ne označuje samo želje, temveč hkrati vključuje
prizadevanje za dosego želenega cilja (čeprav je moral Jerobeám za uresničitev želje
čakati vse do Salomonove smrti, prim. 1 Kr 11,40).

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv zgodovinskih knjigah (1 Sam 2,16;
2 Sam 3,21; 2 Sam 23,15; 1 Krn 11,17; 1 Kr 11,37)
Glagolska oblika korena  אוהse v zgodovinskih knjigah pojavi na petih mestih. Trikrat v
Samuelovih knjigah (1 Sam 2,16; 2 Sam 3,21; 2 Sam 23,15), enkrat v Prvi kroniški
knjigi (1 Krn 11,17) in enkrat v Prvi knjigi kraljev (1 Kr 11,37).
Glagolska oblika korena  אוהv zgodovinskih knjigah izraža:
a) Željo, povezano s telesnimi potrebami (1 Sam 2,16; 2 Sam 23,15; 1 Krn 11,17):
V 1 Sam 2,16 koren  אוהoznačuje požrešnost, tj. željo, ki primarno izvira iz potreb
telesa, vendar ni pogojena s pomanjkanjem. Želja ( )אוהv 2 Sam 23,15 izraža primarno
potrebo telesa po vodi. Identičen pomen izraža želja ( )אוהv 1 Krn 11,17. V vseh
primerih se koren pojavi v kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשin označuje željo, ki jo moramo
razumeti kot telesno potrebo.
V nobenem primeru dinamike želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost
objekta poželenja sama po sebi, temveč ali želja po zaužitju hrane (1 Sam 2,16) ali
potreba po zaužitju vode (2 Sam 23,15; 1 Krn 11,17). V vseh primerih želja ()אוה
vsebuje namero po uresničitvi oz. potešitev. To potrjuje prisotnost glagola  ָל ַקחv
sobesedilu 1 Sam 2,16, kar kaže, da je telesni potrebi inherentna težnja po užitju.
b) Željo po vladanju (2 Sam 3,21; 1 Kr 11,37):
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V 2 Sam 3,21 koren  אוהoznačuje Davidov "apetit" po vzponu oz. preračunljivo
politično težnjo po vladanju. V 1 Kr 11,37 ima glagolska oblika korena  אוהidentičen
pomen, njen subjekt je Jerobeám. Željo lahko razumemo v razmerju do Boga kot
posebno kraljevo željo, ki je skladna z Božjimi nameni, in zato legitimna. V obeh
primerih se koren pojavi v frazi "kar želi tvoja duša" (אּוִ֖הַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך
ֶ ַ ר־ת
ְ לַא ֶׁש
ֲ )בכ,
֥
ki osvetljuje
omenjeno teološko razumevanje vloge kralja v Izraelu.
V obeh primerih dinamiko želje ( )אוהposredno zbudijo družbeno-politične razmere
(odstranitev (umor) političnega tekmeca Abnêrja, gradnja Milója) neposredno pa
(Davidove in Jerobeámove) osebne ambicije po vladanju, ki so postavljene v okvir
Božjega načrta. Težnja po vladanju vključuje prizadevanje za dosego želenega cilja.

5.2.3 Peteroknjižje

5.2.3.1 5 Mz 12,20
"Ko GOSPOD, tvoj Bog, razširi tvojo pokrajino, kakor ti je obljubil, in porečeš:
'Meso bi rad jedel,' ker si bo tvoja duša zaželela (ִַ֖אּו֥הַנַ ְפ ְׁשך
ֶ ַ )ת
ְ jesti meso, smeš
jesti meso, kolikor ga želi tvoja duša (ִַ֖ל־אּו֥תַנַ ְפ ְׁשך
ַ ַ )ב ָכ."
ְ
Koren  אוהse v 5 Mz 12,20 (BHS) pojavi v imperfektu piela v tretji osebi ednine
ženskega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo 5 Mz 7,25.
Zadnja knjiga Peteroknjižja nosi (grški) naslov Devteronomij, kar pomeni "druga
postava" (prim. 17,18). Izraz "Druga postava" označuje drugo različico postave, v kateri
so prisotni drugačni poudarki, saj kritična eksegeza vidi v knjigi odgovor na versko in
družbeno krizo proti koncu obdobja Judovega kraljestva (7. st. pr. Kr.), ko je v Izraelu
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primanjkovalo zaupanja v Jahveja. Analizirano mesto spada v enoto 5 Mz 12–26,378 ki
vsebuje zbirko zakonov in običajev (SSP 2005, 227–228), s katerimi Mojzes izpostavi
temeljno zahtevo Pete Mojzesove knjige: nujnost porušenja vseh starih svetišč in
osredinjenje (poenotenje) bogoslužja v Jeruzalemu.

Interpretacija
Mojzes v 5 Mz 12 naroča Izraelcem, da je treba vsa svetišča, kjer so narodi "služili
svojim bogovom" (5 Mz 12,2), popolnoma uničiti (12,3). Ukiniti je treba tudi stare
verske običaje. Daritve se ne smejo žrtvovati "na katerem koli kraju", tj. v starih
svetiščih, temveč le na enem mestu, "ki ga izbere GOSPOD", tj. v Jeruzalemu:
"Varuj se, da ne boš daroval svojih žgalnih daritev na katerem koli kraju, ki ga
ugledaš! Temveč daruj svoje žgalne daritve na kraju, ki ga izbere GOSPOD v
enem izmed tvojih rodov, in tam izpolnjuj vse, kar ti zapovedujem!"
(5 Mz 12,13-14)
Klanje živali je imelo v času pred Izraelom religiozen značaj, kar pomeni, da so
staroselci tudi za domače potrebe klali v najbližjem svetišču. Devteronomij stara
svetišča (in s tem verske prakse) odpravi in razglasi, da je zakonito le eno samo (v
Jeruzalemu), kar prinese spremembe tudi na področju prehranjevanja – klanje živali
postane sekularizirano dejanje, meni Phillips (1973, 89):
"Pred devteronomistično reformo je bil zakol domače živali obravnavan kot
obredno žrtveno dejanje. Izvesti ga je bilo treba v lokalnem svetišču, kjer je bila
kri darovana Bogu. Toda z odpravo vseh lokalnih svetišč, razen svetišča v
Jeruzalemu, to ni bilo več mogoče, in tako je zakol živali postal sekulariziran,
čeprav je bila ohranjena prepoved zaužitja krvi."
Ker bi bilo klanje živali (za domačo uporabo), če bi bilo omejeno samo na tempelj v
Jeruzalemu, izjemno nepraktično zaradi razdalj, so Izraelci smeli klati živali tudi doma,
pri tem pa so morali spoštovati samo pravila o krvi (5 Mz 12,16):
"V novem položaju sta postala zakol in prosto uživanje mesa legitimna. Zakol in
uživanje mesa sta bila lahko opravljena v vsakem naselju brez pogoja obredne
čistosti. Edina omejitev je bila prepoved zaužitja krvi. Torej kljub temu, da je
prehranjevanje predstavljeno kot popolnoma sekularizirano (tj. v nobenem oziru

378

Poglavja 5 Mz 12–26 so revidirana in razširjena izdaja t. i. "Knjige zaveze" (2 Mz 20,22–23,33) in
sorodnih zakonov v 2 Mz 13,3-16; 34,10-26 (Krašovec 1999, 236).
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povezano z žrtvenim obredom oz. darom), je bilo treba kri obredno zliti na
zemljo." (Craigie 1983, 218–219; prim. Keil 1986, 360; Driver 1973, 145)
Določbo, ki dovoljuje klanje živali "znotraj vseh svojih vrat" (12,15), moramo razumeti
na širšem ozadju boja proti poganskim obredom in staroselskim miselnim
predpostavkam. Temeljna zahteva Devteronomija (5,7) se glasi: "Ne imej drugih bogov
poleg mene!" Vse drugo, kar v resnici ni povezano s čaščenjem Jahveja, pomeni
malikovanje in je prepovedano, ali v primeru klanja živali za prehrano – sekularizirano.
Ker je bilo klanje živali kot religiozno dejanje omejeno na svetišče oz. pogojeno z
zahtevami božanstev, to pomeni, da je imel posameznik do mesa (kot prehrane) omejen
dostop. Kar je še pomembneje, je dejstvo, da je obred klanja živali v očeh
devteronomističnega zakonodajalca predstavljal malikovanje. Določila v 5 Mz 12
prinašajo novost in omogočajo svobodno uživanje mesa! Meso lahko koljejo in uživajo
brez posebnih omejitev in brez greha malikovanja. Besede "smeš jesti meso, kolikor ga
želi tvoja duša" (12,20) moramo zato razumeti v kontrastu do stare verske prakse, ki je
klanje in uživanje mesa omejevala na področje religioznega.
Želja, ki je izražena s korenom אוה, ne izraža usmerjenosti do materialnega objekta (z
namenom prilastitve), ampak izraža željo po zaužitju želenega objekta. Koren  אוהv
kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשv 5 Mz 12,20 izraža apetit (Driver 1973, 148),379 ki ga
lahko razumemo bodisi v ožjem fizičnem pomenu (praznega želodca) bodisi v širšem
pomenu najosnovnejše vitalne težnje po ohranitvi, tj. želje po hrani. Enak pomen ima
kombinacija termina  נֶ ֶפׁשin korena  אוהv ožjem sobesedilu v vseh (drugih) oblikah
(samostalniški – 5 Mz 12,15.20.21 in glagolski – 5 Mz 12,20) (Strola 1999, 364).

379

"[T]he 'soul' in the Heb. psychology is the sentient principle in a living organism, and as such is treated
as the organ of feeling or emotion: hence (1) it is used in the higher prose style and in poetry, as a pathetic
periphrasis for the personal pron., e.g. Gn. 1213 274.19 ('that my soul may bless thee') Nu. 2210 Ps. 64 115
359 Lev. 2643 Is. 114 421 6110 663 Jer. 59.29 68 (notice in the last 8 passages that it is an alternative for the
simple pron. in the parallel clause; (2) it is mentioned often as the seat of desire (2415) or appetite (2325).
These two usages explain the employment of the term here [5 Mz 12,15, op. a.]." (Driver 1973, 148)
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 5 Mz 12,20
Subjekt glagola želeti v 5 Mz 12,20 je izvoljeno ljudstvo, ki posluša Mojzesove besede,
Božje zakone (12,1–26,19). Objekt poželenja je meso zaklanih živali. Želja ( )אוהv
kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשizraža vitalno težnjo po obstoju – najbolj splošno željo po
hrani. Želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost objekta poželenja, ampak
potešitev oz. ugodje, povezano z zaužitjem želenega objekta. Zadovoljitev želje oz.
potrebe iz besedila ni razvidna (Rofé 1990, 52), prisotna pa je posredno – potrebe, ki
izvirajo iz telesnih potreb, vključujejo iskanje potešitve oz. vključujejo namen po
potešitvi.

5.2.3.1.1 5 Mz 14,26
"Srebro zamenjaj za vse, kar hoče tvoja duša (ַַּ֜)ת ַאַ֙ ֶּוה ַנַ ְפ ְׁשך:
ְ goveda, drobnice,
vina, opojne pijače in česar koli poželi tvoja duša ()ת ְׁש ָא ְלךִ֖ ַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך,
ֵֽ ִ in jej (ַָ)וְ ָא ַכ ְ֣לת
tam pred GOSPODOM, svojim Bogom, in se vesêli s svojo hišo!"
Koren  אוהse v 5 Mz 14,26 (BHS) pojavi v imperfektu piela v tretji osebi ednine
ženskega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizi 5 Mz 7,25; 12,20.

Interpretacija
5 Mz 14,26 spada v enoto 5 Mz 14,22-29, kjer najdemo predpise o desetini. Postava je
vsakega Izraelca zavezovala, da je moral natančno oddeliti "desetino od vsega pridelka
svoje setve" (14,22) in jo darovati Bogu. Namen darovanja je naučiti se "bati" Boga
(14,23), kar moramo razumeti kot pravilno držo človeka (v odnosu do Boga). Desetina
je namreč dajatev, s katero je Izrael izkazoval držo hvaležnosti in zavedanja odvisnosti
od Boga; da blagostanje ni posledica naprednih poljedelskih tehnik in človeškega
naprezanja, ampak Božjega blagoslova.
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Predpise o desetini najdemo že v 3 Mz 27,30-32 in v 4 Mz 18,21-32, kjer je desetina v
celoti pripadala levitom kot nadomestilo za dediščino (prim. 4 Mz 18,23-24). Posebnost
5 Mz 14,22-29 je v tem, da desetina ne pripada v celoti levitom, temveč le ena tretjina.
Desetino je bilo treba izročiti levitom in revnim "ob koncu vsakega tretjega leta"
(14,28).
Druga posebnost je, da je treba desetino prinašati v osrednje svetišče in jo tam tudi
zaužiti. V ozadju določila zlahka prepoznavna težnja po centralizaciji bogoslužja v
Jeruzalemu s seboj prinaša nekatere težave, ki smo jih srečali že v 5 Mz 12,20 –
nepraktična oddaljenost Jeruzalema za nekatere Izraelce. Zato vrstice 24-26 prilagajo
določbo glede na velike razdalje, ki so ločevale nekatere Izraelce od Jeruzalema. Če je
posameznik živel predaleč od svetišča v Jeruzalemu in mu je to dejstvo onemogočalo
tovorjenje desetine, je odbrano desetino lahko zamenjal za denar (srebro), ki ga je v
Jeruzalemu ponovno zamenjal za dobrine po lastni želji.
Določilo v 5 Mz 14,26 zato na prvo mesto postavlja tempelj v Jeruzalemu, svetost
materije oz. oblika daritve pa je s tem ukrepom potisnjena v ozadje. Težišče določila v
5 Mz 14,26 je namreč v odnosu (teološki povezavi) med darovalcem desetine in
Bogom, darovalcem blagostanja. Določba ne vztraja pri svetosti desetine, temveč
poudarja svetost odnosa med Izraelom in njegovim Bogom. Ker oblika daritve ni
pomembna sama po sebi, je prepuščena darovalčevim lastnim željam (okusu): "Srebro
zamenjaj za vse, kar hoče tvoja duša (ַַּ֜)ת ַאַ֙ ֶּוה ַנַ ְפ ְׁשך:
ְ goveda, drobnice, vina, opojne
pijače /.../." (14,26)
Želja, ki je izražena s korenom אוה, zaradi opisanih razlogov ne izraža usmerjenosti do
materialnega objekta, temveč izraža splošno željo po zaužitju želenega objekta. To
potrjuje prisotnost glagola jesti ()א ַכל
ָ v isti vrstici: "/.../ kar hoče tvoja duša (ַַּ֜)ת ַאַ֙ ֶּוהַנַ ְפ ְׁשך
ְ
/.../ jej (ַָ )וְ ָא ַכ ְ֣לתtam pred GOSPODOM /.../." Koren  אוהse v 5 Mz 14,26 pojavi v
kombinaciji s terminom נֶ ֶפׁש, ki je tukaj sinonim za tek (Driver 1973, 167) (prim.
4 Mz 11,6, Iz 32,6; Prg 23,2). Kombinacija obeh terminov (ַַּ֜)ת ַאַ֙ ֶּוה ַנַ ְפ ְׁשך
ְ v 5 Mz 14,26
izraža človeško željo po hrani na splošno (Strola 1999, 364).
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Kot sinonim glagolske oblike korena  אוהv 5 Mz 14,26 se pojavi glagol ׁש ַאל,
ָ vprašati
oz. zahtevati380, ki pomeni želeti (prim. Prd 2,10; Prg 20,4) z nekoliko močnejšo
intenziteto.381 Glagol  ָׁש ַאלse pojavi s terminom  – נֶ ֶפׁשv isti kombinaciji kot  – אוהin
izraža človeško željo po hrani na splošno, db. "zahtevo trebuha"382 v smislu telesne
potrebe (gl. tudi razpredelnico v nadaljevanju).
5 Mz 14,26
Fraza z glagolsko obliko korena אוה:
kar si želiš/kar si želi tvoj trebuh383 (ַַּ֜ר־ת ַאַ֙ ֶּוהַנַ ְפ ְׁשך
ְ ַ֩א ֶׁש
ֲ )בכל
ְ
Objekt želje:
goveda, drobnice, vina, opojne pijače
Fraza z glagolsko obliko korena ׁשאל:
kar koli poželiš/kar koli poželi tvoj trebuh (רַת ְׁש ָא ְלךִ֖ ַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך
ֵֽ ִ לַא ֶ ׁ֥ש
ֲ )ּוב ָ֛כ
ְ
Motiv:
jej (ַָ )וְ ָא ַכ ְ֣לתpred GOSPODOM
Razpredelnica 8: Sinonimni frazi z različnima glagoloma v 5 Mz 14,26

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 5 Mz 14,26
Subjekt glagola želeti v 5 Mz 14,26 je (vsak) posameznik izvoljenega ljudstva, ki mora
darovati "desetino od vsega pridelka" (14,22), objekt želje so najrazličnejše dobrine
(goveda, drobnice, vina, opojne pijače).

380

Prim. 5 Mz 14,26 v CHR: "/.../ in kupi za denar vsega, česar poželi duša tvoja, goved, ovac, vina,
močne pijače, in česarkoli zahteva (ִַ֖)ת ְׁש ָא ְלך
ֵֽ ִ duša tvoja, in tam jej pred Gospodom, svojim Bogom, ter se
vesêli ti in tvoja družina."
381
Termin ima v enoti 5 Mz 12–26, ki vsebuje zbirko zakonov in običajev, poseben pravno-procesen
pomen, vendar to ne velja za 5 Mz 14,26 (ki je sicer del enote 5 Mz 12–26). Gl. tudi geslo ׁש ַאל
ַָ šā’al v
TDOT 14 (249–264, posebej 253–254).
382
Prim. prevod English Standard Version "whatever your appetite craves".
383
Prevoda sta avtorjeva.
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Želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost objekta poželenja, ampak
potešitev oz. ugodje, povezano z zaužitjem želenega objekta – to potrjuje prisotnost
glagola jesti ()א ַכל.
ָ Želja ( )אוהv kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשizraža splošno človeško
željo po hrani. Iz določbe 5 Mz 14,26 je razvidno, da materialna oblika desetine ni
pomembna, zato je izbira prepuščena darovalčevim željam (trebuha). Kot sinonim
glagolske oblike korena  אוהnastopa glagol ׁש ַאל,
ָ ki izraža "zahtevo trebuha".
Zadovoljitev želje oz. potrebe iz besedila ni razvidna, prisotna pa je posredno – naravno
je, da potrebe, ki izvirajo iz telesnih potreb, vključujejo iskanje potešitve oz. vključujejo
namen po potešitvi.

5.2.3.2 4 Mz 11,4
"Drhal, ki je bila med njimi, se je vdala poželenju (אוָ֑ה
ָ ֲ ּוַת
ַ ִ֖)ה ְת ַאּו
ִ in tudi Izraelovi
sinovi so spet začeli jokati in govoriti: Kdo nam bo dal jesti meso?"
Koren  אוהse v 4 Mz 11,4 (BHS) pojavi v perfektu hitpaela v tretji osebi množine.

Umestitev v literarni kontekst
Večji del besedila 4 Mz obravnava obdobje, ko so Izraelci živeli v puščavi. Bivanje v
puščavi je bilo za Izrael posebna verska izkušnja, ki je ob različnih krizah oblikovala
Izrael – v verskem in nacionalnem smislu. Prvi dve krizi najdemo v 2 Mz (pogl. 17; 32),
v 4 Mz pa najdemo vsaj še sedem "uporov". Ljudstvo se namreč neprestano upira
Božjemu načrtu (SSP 2005, 183–184).
Če velja, da se je Izraelovo potovanje po puščavi začelo v poslušnosti in zaupanju
Bogu, se je kmalu spremenilo v nasprotje – v upor proti njemu. Izrael oživlja
Abrahamovo izkušnjo potovanja v puščavo, vendar s pomembno razliko, Izrael
preizkušnje vere ne prestane. Nezvestoba in pomanjkanje vere sta razkriti v sedmih
"uporih", tj. v ločenih enotah, in potrebnih je 40 let, da je Izrael pripravljen za vstop v
obljubljeno deželo (Stubbs 2009, 112–113).
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Interpretacija
V drugem uporu, v enoti 4 Mz 11,4-34, je na preizkušnji človeška primarna potreba po
hrani. Subjekt želje ( )אוהje "drhal" (ַַ֙אס ְפ ֻסף
ַ )וְ ָ ֵֽה, ki je namesto mane, ki jo je Bog pošiljal
Izraelcem za hrano, poželela jesti meso (ַב ָ ֵֽשר
ָ )יַ ֲא ִכלִ֖נּו. Termin drhal se v celotnem
svežnju besedil Stare zaveze pojavi samo enkrat, zato natančen pomen ni popolnoma
jasen. Izraz obsega samo del skupnosti, čeprav njihova dejavnost vpliva na držo in
usodo celotnega ljudstva.
Namesto pričakovane drže zaupanja v Boga se Izrael začne pritoževati. Namesto
pogleda, usmerjenega v prihodnost, "v deželo, v kateri se cedita mleko in med"
(2 Mz 3,8), se ozirajo nazaj v čas suženjstva: "Spominjamo se rib, ki smo jih zastonj
jedli v Egiptu, kumar, lubenic, pora, čebule in česna." (4 Mz 11,5) Njihov motiv
(kriterij) je poln želodec, ne osebna in duhovna svoboda, čeravno je Bog z mano
poskrbel tudi za telesno potešitev. Še več, njihovi želodci so bili polni, vendar ne dobre
in raznolike hrane iz egiptovskega suženjstva, temveč mane: "[N]ičesar več ni, le mano
imamo pred očmi." (11,6)384 Zato želja ne izvira iz praznega želodca (lakote), ampak iz
hrepenenja po raznoliki in okusni hrani, ki so jo uživali v suženjstvu385 – v nasprotju z
enoličnostjo mane, ki db. ubija tek (( )נַ ְפ ׁ֥שנּוַיְ ב ָ ִׁ֖שה4 Mz 11,6) (prim. Gray 1976, 104).
Človeška želja oz. potreba ( )אוהpo hrani je legitimna želja, ki sama po sebi ni grešna,
vendar ne sme postati merilo in cilj človeškega življenja. Izrael (človek) je poklican k
višjemu cilju, ne le zadovoljevanju primarnih človeških potreb:
"Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso
poznali tvoji očetje; pokazati ti je hotel, da človek ne živi samo od kruha, kajti
človek živi od vsega, kar prihaja iz GOSPODOVIH ust." (5 Mz 8,3)
Greh Izraela je v tem, da njihovega življenja ne usmerja beseda Boga, ampak telesne
potrebe oz. močni telesni impulzi – močna želja, ki je podčrtana s podvojitvijo korena
384

"This exaggerated statement expressed their craving for the juicy and savoury food of which they had
been thinking, and which was obviously unattainable in the wilderness. There is a physical craving in
man for variety of diet, and especially for such condiments and flavours as he has been used to all his life
/.../." (Spence in Exell 1983c, 107)
385
Tudi Mojzes izkaže dvom, da bi Bog mogel nasititi nepregledno množico: "Mojzes je rekel [Bogu,
op. a.]: 'Šeststo tisoč pešakov šteje ljudstvo, med katerim živim, ti pa praviš: 'Dal jim bom mesa, da ga
bodo jedli mesec dni.' Tudi če bi zaklali zanje drobnico in govedo, jim bo mar zadostovalo? In če bi jim
zbrali vse ribe morja, bo to zanje dovolj?'" (4 Mz 11,21-22)
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אוה, tj. s kombinacijo glagola in samostalnika (אוָ֑ה
ָ ֲ ּוַת
ַ ִ֖)ה ְת ַאּו
ִ 386 (Noth 1980, 85). Izraelu
se toži po egiptovski hrani – telesni preskrbljenosti za ceno ponovnega suženjstva –
namesto po Božji besedi. Zato želja ( )אוהne označuje zgolj telesne potrebe, ampak iz
tega stanja izhajajočo egocentrično in uporniško negativno moralno držo, ki preraste
celo v snovanje načrtov in odločitev:
"'Ali ne bi bilo boljše za nas, če bi se vrnili v Egipt?' In govorili so drug
drugemu: 'Postavimo si poglavarja in vrnimo se v Egipt!'" (4 Mz 14,3-4)
Greh je v dejstvu, da je Izrael svoje lastne želje in telesne potrebe, db. poln želodec,
postavil pred voljo Boga, razmišlja D. L. Stubbs (2009, 117):
"Sicer legitimni potrebi in želji, želji po dobri in okusni hrani, so dovolili, da
postane ovira na poti njihovega klica kot Božjega ljudstva. Z željo po
materialnem in telesnem udobju in potešitvi so (za)dušili zvestobo Božjim
načrtom – želja s tem postane ovira na njihovi poti k polnosti življenja."
Želja ( )אוהoznačuje negativno željo, zaradi katere zavrnejo velikodušno ponudbo Boga
(4 Mz 11,20) (Stubbs 2009, 117).387 Poželenje po hrani iz Egipta pomeni zavrnitev
mane od Boga. Podobno mnenje o glagolski obliki korena  אוהizrazi tudi Mayer (1983,
137):
"Termin taʾavah je izraz človekove samovolje. Ta se kaže kot upor zoper Boga,
ki mora biti kaznovan. Enako povezavo nepokorščine, krivde in kazni najdemo v
1 Mz 3,6."
Vidimo lahko, da se koren  אוהne uporablja samo za označevanje telesnih potreb in
želja, ampak za označevanje negativnih moralnih teženj človeške osebe. Etična
konotacija ni prisotna v samem glagolu, če ga gledamo samega zase, temveč je
pogojena z negativno etično držo subjekta. V besedilih, povezanih z izročilom iz
potovanja Izraela po puščavi, se koren  אוהuporablja na skoraj tehničen način za
označitev egocentričnega in uporniškega poželenja izraelskega ljudstva (4 Mz 11,4.34)
(Strola 1999, 366).

386

Podvojitev korena  אוהv kombinaciji glagola in samostalnika označuje legitimno željo po hrani (na
splošno): "The vb. and noun, though mainly used of the appetites, commonly refer perfectly legitimate
excitement of the appetite; see, e.g., Dt. 1220 1426." (Gray 1976, 102)
387
"In Numbers, the stress is on the specific sin of inordinate bodily cravings that made the people falter
in their dedication to God and his purposes." (Stubbs 2009, 117)
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Ko želja (poželenje) postane človeška drža, življenjsko vodilo in vedénje, pripelje v
propad: "Zato so tisti kraj imenovali Kibrót Taáva, ker so tam pokopali ljudi, ki so se
vdali poželenju." (4 Mz 11,34)

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 4 Mz 11,4
Subjekt glagola želeti v 4 Mz 11,4 je "drhal" (ַַ֙אס ְפ ֻסף
ַ )וְ ָ ֵֽה, del izvoljene skupnosti, objekt
želje je meso oz. različne dobrine, ki so jih uživali v Egiptu: ribe, kumare, lubenice, por,
čebula in česen.
Podvojitev (glagolske in samostalniške) oblike korena אוָ֑ה( אוה
ָ ֲ ַת
ַ )ה ְת ַאּוִ֖ ּו
ִ označuje
močno željo po hrani, ki je legitimna in sama po sebi ni grešna. Želje ( )אוהne vzbudi
zunanja pojavnost oz. vrednost objekta poželenja, ampak potešitev oz. ugodje,
povezano z zaužitjem želenega objekta – to potrjuje prisotnost glagola jesti ()א ַכל.
ָ Želja
ne izvira iz praznega želodca (lakote), temveč iz želje po potešitvi z egiptovsko okusno
hrano (v nasprotju z mano).
Zadovoljitev želje ni prisotna – subjekti so pokončani (4 Mz 11,34), prisotni pa so
namera, snovanje in uresničevanje načrtov. Miselnost in vedenje "drhali" prekvasi
celotno skupnost Izraela, zato močna želja v 4 Mz 11,4 ne označuje samo telesne želje,
ampak iz tega stanja izhajajočo negativno moralno držo oz. vedénje, ki pripelje v
propad (4 Mz 11,34).

5.2.3.3 4 Mz 11,34
"Zato so tisti kraj imenovali Kibrót Taáva, ker so tam pokopali ljudi, ki so se
vdali poželenju (א ֵּֽוים
ִ ַ )ה ִמ ְת."
ַ
Koren  אוהse v 4 Mz 11,34 (BHS) pojavi v participu hitpaela v množini moškega spola.
Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo 4 Mz 11,4.
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Interpretacija
Glede subjekta, objekta in pomena glagolske oblike korena  אוהgl. analizo 4 Mz 11,4.
Glagolska oblika korena  אוהv 4 Mz 11, 34 (א ֵּֽוים
ִ ַ )ה ִמ ְת
ַ se razlikuje od tiste v 11,4, vendar
pomen ostaja nespremenjen. Pojavitev glagolske oblike korena  אוהna koncu poročila o
drugem uporu (4 Mz 11,4-34) tvori inkluzijo z začetkom poročila v 4 Mz 11,4 –
pripoved o drugem uporu, kjer je na preizkušnji človekova primarna potreba po hrani,
se začne in konča z isto temo in vsebinskimi poudarki.
V pripovedi o drugem uporu v 4 Mz 11,4-34, kjer je na preizkušnji človeška primarna želja po hrani,
vrstici 4 in 34 tvorita inkluzijo:
4 Mz 11,4

Drhal, ki je bila med njimi, se je vdala poželenju (ּוַת ֲאָוָ֑ה
ַ ִַ֖ ) ִה ְת ַאּוin tudi Izraelovi
sinovi so spet začeli jokati in govoriti: Kdo nam bo dal jesti meso?

4 Mz 11,34

Zato so tisti kraj imenovali Kibrót Taáva, ker so tam pokopali ljudi, ki so se vdali
poželenju ()ה ִמ ְת ַאִ ֵּֽוים.
ַ

Razpredelnica 9: Inkluzija med prvo in zadnjo vrstico poročila o uporu v 4 Mz 11,4-34

Pripovedovalec v 4 Mz 11,34 poroča, da je kraj zaradi predhodnih dogodkov dobil novo
ime – ime vsebuje koren  – אוהKibrót Taáva (אוָ֑ה
ָ ֲ ַה ַת
ֵֽ ַ )ק ְב ֣רֹות,
ִ kar pomeni "grobovi
poželjivosti". Na narativni ravni poželenje po hrani iz Egipta pomeni zavrnitev Božje
mane, na globlji duhovni ravni pa poželenje pomeni zavrnitev Boga (4 Mz 11,20). Želja
( )אוהv 4 Mz 11,4.34 namreč ne označuje zgolj telesne želje, temveč iz tega stanja
izhajajočo negativno moralno držo in nujne zunanje posledice, tj. vedenje – snovanje in
izvajanje načrtov (4 Mz 14,3-4).
Zaradi tega moramo razumeti poželenje ( )אוהv 4 Mz 11,34 – ki prekvasi življenje, da
se ravna po telesnih impulzih, v nasprotju s sledenjem Božji volji – kot odpad od Boga.
"Vdati se poželenju" (א ֵּֽוים
ִ ַ )ה ִמ ְת
ַ v 4 Mz 11,4.34 moramo razumeti kot vedénje, ki ga
usmerjajo telesni impulzi in ne Božja beseda. Koren  אוהv 4 Mz 11,4.34 ne označuje
čustva, telesnega impulza, ki s potešitvijo izgine, ampak tipološki oris poti, ki vodi v
pogubo. To potrjuje razplet zgodbe in poimenovanje kraja s pomenljivim imenom, ki
hkrati vsebuje koren  אוהin razkriva usodo vseh, ki so se vdali poželjivosti – smrt
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(grob). Poželenje v 4 Mz 11,34 na narativni ravni označuje fizično, na globlji ravni pa
duhovno smrt (prekinjen odnos med človekom in Bogom).
V tem smislu se glagolska oblika korena  אוהv 4 Mz 11,4.34 približa pomenu glagola
ח ַמד,
ָ ki pogosto označuje človekovo naravnanost, držo oz. vedénje. V 4 Mz 11,4.34
želja ( )אוהdeluje kot sila (vendar drugačnega izvora), ki strukturira mišljenje in
vedénje, tj. določa človeka, njegov pogled na svet, in tudi njegovo ravnanje v svetu.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv 4 Mz 11,34
Glede subjekta, objekta in pomena glagolske oblike korena  אוהv 4 Mz 11,34 gl. analizo
4 Mz 11,4.
4 Mz 11,34 potrjuje, kar smo zapisali v sklepu 4 Mz 11,4, in sicer da želja v
4 Mz 11.4.34 ni samo občutje, ki ga pogojujejo človeške potrebe in ki s potešitvijo
izgine (ali se zmanjša), ampak človeška drža poželenja in iz te drže izhajajoče vedénje.
V besedilih, povezanih z izročilom iz potovanja Izraela po puščavi, se koren אוה
uporablja za označitev drže, ki je nasprotna Bogu in iz katere izhaja egocentrično
vedénje.

5.2.3.4 4 Mz 34,10
"Proti vzhodu si mejo začrtajte (יתם
֥ ֶ ִ )וְ ִה ְת ַאּוod Hacár Enána do Šefáma."
Koren  אוהse v 4 Mz 34,10 pojavi v obliki in s pomenom, ki ne odsevata podobnosti z
družino izrazov, izpeljanih iz korena אוה. Znotraj natančnih navodil o razdelitvi dežele
v 4 Mz 34 ima izraz יתם
֥ ֶ ִַ וְ ִה ְת ַאּוpomen "(od)meriti, potegniti, označiti" mejo. Glagol se
pojavlja vzporedno z drugim izrazom z enakim pomenom:
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Mesto

Koren in pomen

Glagolska oblika

Besedilo SSP

korena in pomen v
besedilu
4 Mz 34,7

4 Mz 34,8

4 Mz 34,10

( תאו8376)388

ְת ָת ֥אּו

potegniti (mejno
črto)

potegniti, označiti
(mejno črto)

( תאו8376)

ְת ָת ִ֖אּו

potegniti (mejno
črto)

potegniti, označiti
(mejno črto)

( תאו8376)

יתם
֥ ֶ ִוְ ִה ְת ַאּו

potegniti (mejno
črto)

potegniti, označiti
(mejno črto)

( אוה184)

Tole naj bo vaša meja proti
severu: od Vélikega morja
si jo potegnite do gore Hor
/.../.
/.../ od tam potegnite mejo
do poti proti Hamátu in naj
se konča v Cedádu.

Proti vzhodu si mejo
začrtajte od Hacár Enána
do Šefáma;
(EKU: potegnite;
CHR: merite)

želeti, hrepeneti
Razpredelnica 10: Korena  תאוin  אוהv 4 Mz 34 (BHS)

Na podlagi prikaza v razpredelnici se zdi verjetneje, da je izraz יתם
֥ ֶ ִ וְ ִה ְת ַאּוizpeljan iz
korena ( תאו8376), "potegniti (mejno črto)", ne iz korena ( אוה184), "želeti, hrepeneti".
Mogoče je tudi, da je pri prepisovanju prišlo do napake. Zaradi tega so strokovnjaki
število glagolskih oblik v hitpaelu – slovarji in leksikoni običajno navajajo število 16
(vključno z mestom 4 Mz 34,10) – zmanjšali za eno enoto (npr. W. Rudolph (ur.) v
BHS, temu popravku sledijo tudi drugi avtorji;389 prim. E. Shoshan v A New

388

Prim. Leksikon BDB: http://biblehub.com/hebrew/8376.htm (pridobljeno 16. 8. 2014). Program
BibleWorks predlaga drugačen koren: תאה, vendar z istim pomenom.
389
Podobno meni dr. Snežna Večko, ki je prevedla Četrto Mojzesovo knjigo za Sveto pismo.
Peteroknjižje: jeruzalemska izdaja (Ljubljana: Družina: Teološka fakulteta: Slovenska škofovska
konferenca, 2014). O dilemi glede 4 Mz 34,10 pravi: "Na navedenih treh mestih [4 Mz 34,7.8.10, op. a.]
je v prvih dveh primerih v izvirniku drugi glagol [תאו, op. a.], v vrstici 10 pa je ta za poželenje [אוה,
op. a.]. Ampak v BH je opomba, da gre verjetno za oni drugi glagol [תאו, op. a.], in ko človek bere
hebrejsko besedilo, čuti, da gre v vseh treh primerih za isti glagol. Jaz sem v vseh primerih prevedla
'potegnite'. /…/ Tako sem našla prevedeno tudi v ostalih evropskih prevodih s tako samoumevnostjo, da
nikjer to ni omenjeno v opombi. Po vsej verjetnosti [gre v 4 Mz 34,10, op. a.] za drugi glagol [תאו,
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Concordance of the Bible (prvi zv. iz 1980, str. 42),390 G. Strola v Alcuni elementi di
lessicografia per lo studio del desiderio di Dio nella Bibbia Ebraica (1999, 363 –
opomba št. 3)).391
Tudi LXX glagol v 4 Mz 34,10 prevede kot "meriti" (καταμετρήσετε), s čimer ga
poenoti z glagoloma v 4 Mz 34,7.8:
Mesto

Prevod v LXX

4 Mz 34,7

καὶ τοῦτο ἔσται τὰ ὅρια ὑμῖν πρὸς βορρᾶν ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς
μεγάλης καταμετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὄρος

4 Mz 34,8

καὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους τὸ ὄρος καταμετρήσετε αὐτοῖς εἰσπορευομένων
εἰς Εμαθ καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ τὰ ὅρια Σαραδα

4 Mz 34,10

καὶ καταμετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς τὰ ὅρια ἀνατολῶν ἀπὸ Ασερναιν
Σεπφαμα
Razpredelnica 11: Prevod korenov  תאוin  אוהv 4 Mz 34 (LXX)

Če pristanemo na trditev, da je izraz יתם
֥ ֶ ִ וְ ִה ְת ַאּוizpeljan iz korena ( אוה184), potem izraz
v 4 Mz 34,10 predstavlja primer posebne vrste, izjemo znotraj družine izrazov,
izpeljanih iz korena ( אוהgl. tudi analizo v programu BibleWorks 8). Zaradi vseh
navedenih razlogov izraza יתם
֥ ֶ ִאּו
ַַ  וְ ִה ְתv 4 Mz 34,10 ni mogoče analizirati z vidika
dinamike želje.392

op. a.], in je torej v besedilu prišlo do majhne napake pri prepisovanju." (Kopirano iz osebne
korespondence z dne 17. 8. 2014.)
390
Gl. tudi razpravo J. Reiderja z naslovom Etymological Studies in Biblical Hebrew (VT 2 (1952); strani
113–114).
391
G. Strola se ne opredeli glede korena, vendar mesta 4 Mz 34,10 v svoji analizi ne obravnava.
392
Razen če koren  אוהrazumemo v najširšem smislu izvolitve. Franz Zorell v delu Lexicon Hebraicum
veteris testamenti (1963) postavlja trditev, da je izraz יתם
֥ ֶ ִ וְ ִה ְת ַאּוizpeljan iz korena אוה, vendar izraza ne
razume kot "potegniti (mejno črto)", temveč kot "določiti zase, izvoliti". Zorellova rešitev je smiselna, saj
človek z željo vedno nekaj določa zase – čeprav samo v mislih. Izraelci so "določili zase" meje (na
podlagi Božjega navodila v 4 Mz 34,1sl.). Prevod 4 Mz 34,10 bi se tako lahko glasil: "Proti vzhodu si
mejo določite od Hacár Enána do Šefáma." V tem primeru bi glagolsko obliko korena  אוהv 4 Mz 34,10
morali razumeti kot dejanje. Samo v primeru, ko je subjekt Bog, je  אוהsinonim dejanja (Božje
prilastitve). V tem smislu bi bilo mogoče izraz יתם
֥ ֶ ִ וְ ִה ְת ַאּוv 4 Mz 34,10 razumeti kot sinonim dejanja
določitve meja. Obljubljena dežela, ki ji Bog v 4 Mz 34 določa natančne geografske meje, je teološko
utemeljena kot dar Boga, tj. kot "dejanje" Božje izvolitve Izraela. Dejanje podaritve in zavzetja
obljubljene dežele je Božje dejanje, ki nima ničesar opraviti z Izraelovo veličino ali vojaškimi zaslužki. V
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Peteroknjižju (4 Mz 11,4.34; 34,10;
5 Mz 12,20; 14,26)
Glagolska oblika korena  אוהse v Peteroknjižju pojavi na štirih mestih. Dvakrat v Četrti
Mojzesovi knjigi (4 Mz 11,4.34; glagol יתם
֥ ֶ ִ וְ ִה ְת ַאּוv 34,10 po mnenju večine prevajalcev
ni izpeljan iz korena  )אוהin dvakrat v Peti Mojzesovi knjigi (5 Mz 12,20; 14,26).
Četrta Mojzesova knjiga
Glagolska oblika korena  אוהse v Četrti Mojzesovi knjigi pojavi na začetku in na koncu
(4 Mz 11,4.34) poročila o drugem uporu (4 Mz 11,4-34), s čimer tvori inkluzijo.
Glagolski obliki korena ( אוהše posebej podvojena oblika korena אוָ֑ה( אוה
ָ ֲ ַת
ַ )ה ְת ַאּוִ֖ ּו
ִ v
11,4) ne označujeta samo močne želje po hrani – ta s potešitvijo izgine (ali se zmanjša),
ampak iz tega stanja izhajajočo negativno moralno držo. Zaradi tega moramo razumeti
poželenje ( )אוהv 4 Mz 11,4.34, ki se ravna po telesnih impulzih in ki prekvasi življenje,
v nasprotju s sledenjem Božji volji – kot odpad od Boga. Koren  אוהse uporablja za
označitev drže poželenja, ki je nasprotna volji Boga, in egocentričnega vedénja, ki
izhaja iz te drže.
Želje ne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost objekta poželenja, ampak potešitev oz.
ugodje, povezano z zaužitjem želenega objekta – to potrjuje prisotnost glagola jesti
()א ַכל.
ָ Želja primarno ne izvira iz telesnih potreb (lakote), temveč iz želje po potešitvi z
egiptovsko okusno hrano (v nasprotju z "monotonostjo" mane). Zadovoljitev želje ni
prisotna – subjekti so pokončani (4 Mz 11,34) – prisotna pa je namera ter snovanje in
uresničevanje načrtov.
Peta Mojzesova knjiga
Glagolska oblika korena  אוהv Peti Mojzesovi knjigi na obeh mestih (v kombinaciji s
terminom נֶ ֶפׁש, ki nastopa kot sinonim apetita) izraža vitalno težnjo po obstoju, ki jo

tem najširšem okviru bi bilo mogoče izraz יתם
֥ ֶ ִ וְ ִה ְת ַאּוv 4 Mz 34,10 razumeti kot sinonim Božjega dejanja
izročitve obljubljene dežele, natančneje določitve njenih meja. Večina današnjih prevajalcev vseeno sledi
mnenju W. Rudolpha, da izraz יתם
֥ ֶ ִ וְ ִה ְת ַאּוvendarle ni izpeljan iz korena אוה.
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moramo razumeti kot najbolj splošno željo po hrani. Enak pomen ima kombinacija
termina  נֶ ֶפׁשin samostalniška oblika korena ( אוה5 Mz 12,15.20.21).
V nobenem primeru dinamike želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost
objekta poželenja sama po sebi, ampak želja po zaužitju hrane. Ko gre za potešitev
(primarne) telesne potrebe, je prizadevanje za dosego želenega objekta in potešitev
potrebe naravno in samoumevno – kljub temu, da to ni razvidno z vseh mest. To
potrjuje prisotnost glagola jesti ()א ַכל
ָ kot motiva na obeh mestih (12,20; 14,26).
Kot sinonim glagolske oblika korena  אוהv 14,26 nastopa glagol ׁש ַאל,
ָ ki se pojavi s
terminom  – נֶ ֶפׁשv isti kombinaciji kot )ת ְׁש ָאלְ ךִ֖ ַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך( אוה
ֵֽ ִ – in podobno izraža človeško
željo po hrani na splošno, db. "zahtevo trebuha".
Peteroknjižje (sklep)
Glagolska oblika korena  אוהna vseh mestih v Peteroknjižju (4 Mz 11,4.34; 5 Mz 12,20;
14,26) označuje (telesno) željo po hrani, ki jo vzbudi želja po (za)užitju objekta. V
primeru, ko želja (telesni impulzi) postane vodilo, ki določa človeka, njegov pogled na
svet, in tudi njegovo ravnanje v svetu, koren označuje negativno moralno držo, ki
pripelje v prepad (4 Mz 11,34). Tak pomen ima glagolska oblika korena  אוהv
4 Mz 11,4.34.
Na tem mestu se zdi primerno osvetliti razmerje med obema korenoma v 1 Mz 3,6:
"Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno ()ת ֲאוָ ה
ֵֽ ַ za oči in vredno
poželenja ()וְ נֶ ְח ָ ֤מד, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla,
dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel."
V 1 Mz 3,6 opazimo več stopenj dinamike želje: od primarne skušnjave zadovoljitve
telesnih potreb ("dobro za jed", "mikavno za oči") ()ת ֲאוָ ה
ֵֽ ַ do vrhunca skušnjave, ki
predstavlja željo ( )וְ נֶ ְח ָ ֤מדpo "spoznanju". Vidimo torej, da ima vsak koren v 1 Mz 3,6
drug objekt: samostalniška oblika korena )ת ֲאוָ ה( אוה
ֵֽ ַ se obrača k drevesu zaradi okusa in
zunanje mamljive pojavnosti (sadu drevesa); glagolska oblika korena  )וְ נֶ ְח ָ ֤מד( חמדpa se
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obrača k spoznanju, ki primarno ne nagovarja čutil, ampak razum. Zadnja stopnja
skušnjave je stopnja razuma, medtem ko se prva nanaša na telo in čutne (tj.
vizualno-estetske) zaznave. Pri tem je zunanja pojavnost in privlačnost objekta bistvena,
saj čutno-vizualna kombinacija predstavlja vstopno točko skušnjave.
Glede na že zapisano ugotovitev, da glagolska oblika korena  אוהna vseh mestih v
Peteroknjižju (4 Mz 11,4.34; 5 Mz 12,20; 14,26) označuje (telesno) željo po hrani,
lahko sklepamo, da je to, kar bistveno razlikuje oba korena (v 1 Mz 3,6), dejstvo, da je
za koren  חמדznačilna premišljena in razumna odločitev, umska privolitev skušnjavi,
medtem ko koren  אוהoznačuje nagonsko sledenje čutnim dražljajem in telesnim
potrebam.393 To razumevanje odseva tudi vrstica 1 Mz 3,6, kjer se pojavita oba korena,
vsak s svojevrstnim objektom.

5.2.4 Modrostne in pesniške knjige

5.2.4.1 Prg 13,4
"Želi (אּו֣ה
ָ ַ )מ ְת,
ִ a ničesar ne doseže duša lenuhova,
pridnih pa duša se bo redila." (CHR)
Koren  אוהse v Prg 13,4 (BHS) pojavi v participu hitpaela v ednini ženskega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Prg 1,22.
Etika Prg 13 (in knjige Pregovorov nasploh) teži k poudarku delavnosti, zato na več
mestih izraža skrb nad lenobo, nezainteresiranostjo, malomarnostjo. Temu primerno
393

G. Strola (2000, 312) meni, da 1 Mz 2,9 in 1 Mz 3,6 dokazujeta enakovrednost glagolske oblike  חמדv

1 Mz 2,9 in samostalniške oblike korena  אוהv 1 Mz 3,6. Zdi se, da Strola ne upošteva v zadostni meri
dejstva, da v 1 Mz 2,9 nastopa samo prvi koren, v 1 Mz 3,6 pa nastopata oba korena skupaj, in sicer v
različnih besednih vrstah. Upoštevati moramo tudi, da gre za dve različni pripovedi oz. izročili: A
(1 Mz 2,4b-25) in B (1 Mz 3,1-24) (Krašovec 1999, 68).
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knjiga Pregovorov do lenobe zavzame negativno držo, ki jo očetje, tradicionalni
družinski vzgojitelji preko vzgojnih nasvetov, ponazorjenih z univerzalnimi človeškimi
občutji, posredujejo svojim potomcem.394

Interpretacija
Prg 13,4 prikazuje nujnost discipline – in zgrešenost lenobe – s slikanjem univerzalne
človeške izkušnje lakote oz. njenega nasprotja, rejenosti.
Subjekt glagola želeti ( )אוהje "lenuh" (ַעצָ֑ל
ָ )נַ ְפ ׁ֣שֹו, db. lena ali malomarna oz.
nezainteresirana oseba. Negativna etična konotacija ni prisotna v samem glagolu,
pogojena je s kakovostjo subjekta, tj. z dejstvom, da je len, malomaren. Disciplina
predpostavlja delavnost in natančnost, zato len in nemaren človek ostaja nenasičen:
"Lenoba potaplja v mrtvilo,
nemaren človek bo stradal." (Prg 19,15 CHR)
Delavnost na drugi strani zagotavlja poln želodec: "duša" ( ;נֶ ֶפׁשdb. apetit, telo, trebuh)
pridnega se bo (z)redila ()ת ֻד ָ ֵֽשן.
ְ 395 To potrjuje obljuba o (ne)nasičenosti, ki je
ponovljena v 13,25:
"Pravični jé in se nasiti,
trebuh krivičnih pa ostaja lačen."
Vrstica 13,25 potrjuje, da moramo delavnost razumeti kot sopomenko pravičnosti,
lenobo396 (nemarljivost oz. nezainteresiranost) pa kot sopomenko krivičnosti – to
potrjuje tudi njuna nasprotna usoda, ki ju čaka glede na doktrino povračila
(lakota/rejenost). "Rejenost" je znamenje blaginje in Božjega blagoslova (prim.
394

Npr. z omembo ljubezni (13,24), sovraštva (13,5.24), apetita ( ;נֶ ֶפׁש13,2.3.4(2-krat).8.19.25), veselja
(13,9), preziranja (13,13), gnusa (13,19).
395
Izraz  נֶ ֶפׁשje mogoče razumeti tudi kot željo – prim. EKU: "želja pridnih pa se spolni" – vendar ker se
pregovor konča z glagolom "postati rejen, zrediti se" ()דׁשן,
ָ se zdi verjetneje, da pregovor govori o
nasičenosti apetita. To potrjujejo mnogi sodobni prevodi. Prim. prevod Michaela V. Foxa (v delu
Proverbs 10–31: A New Translation With Introduction and Commentary): "It hungers but has nothing:
the appetite of the sluggard; / but the appetite of the diligent will be sated." Scott R. B. Y. (Proverbs;
Ecclesiastes: Introduction, Translation, and Notes): "The indolent craves [food] but has none, / While the
industrious is amply fed." Gl. tudi New International Version: "A sluggard's appetite is never filled, but
the desires of the diligent are fully satisfied"; International Standard Version: "The lazy person craves, yet
receives nothing, but the desires of the diligent are satisfied."
396
Pregovori dojemajo lenobo kot moralni "defekt", zato se termin pomensko približa krivičniku.
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5 Mz 31,20) – kajti pri Bogu so "bogastvo in čast, trajno imetje", in sicer v materialnem
smislu (Prg 8,18; 11,19). Nasičenost/nenasičenost zato v prvi vrsti kaže na pravilen
odnos z Bogom. Zaključek pregovora 13,4 (nasičenost marljivega človeka) z antitetično
obliko z vso jasnostjo razkrije, da njegovo nasprotje predstavlja pomanjkanje oz. lakota,
in posledično, da je hrana objekt želje lenega v 13,4.
Želja, ki je izražena s korenom אוה, označuje željo po hrani, natančneje lakoto397 kot
univerzalno izkušnjo živih bitij, ki jo lahko razumemo kot splošno metaforo za željo.
Glagolska oblika korena  אוהizraža apetit, ki ga moramo razumeti v pomenu lakote
("praznega želodca"). To potrjuje kombinacija korena  אוהs terminom נֶ ֶפׁש, ki na
številnih mestih poudarja človeške primarne telesne potrebe po prehranjevanju (prim.
Prg 10,3; 25,25; 28,25; Iz 55,2), lahko pa označuje preprosto tek po hrani (prim.
Prg 16,26; Iz 56,11).398 Iz vsega navedenega je razvidno, da želja ( )אוהv kombinaciji s
terminom  נֶ ֶפׁשv Prg 13,4 izraža željo človeškega telesa (tek). Končno to potrjuje
nasprotno stanje marljivega človeka v 13,4b – rejenost (יםַת ֻד ָ ֵֽשן
ְ )ח ֻר ִ ֣צ.
ָ
Iz Prg 13,4 je posebej razvidno, da glagolska oblika korena označuje samo željo brez
spremljajočega dejanja (Rofé 1990, 52). Ko gre za potešitev primarne telesne potrebe, je
prizadevanje za dosego želenega objekta naravno in samoumevno, to pa ne velja v
primeru, ko je subjekt "leni, malomarni, nedelavni". V Prg 13,4 je izrecno vidno, da
telesna potreba, izražena s korenom אוה, ne vključuje zadovoljitve, ampak označuje
prav nasprotno, hrepenenje brez uresničitve. B. Childs (1984, 426) meni, da je to tudi
splošna značilnost glagolske oblike korena אוה:
"V resnici, ko preučimo vse primere s hiṯʾawweh, poudarek glagola pade na
čustvo hrepenenja, ki je pogosto povezano s terminom nepeš. To čustvo je
običajno ostro ločeno od nadaljnjih ukrepov."
Childsovo trditev lahko v okviru Prg 13,4 potrdimo.

397

Roy Yoder (2009, 151) v komentarju glede Prg 13,4: "The verb 'crave' [;מ ְת ַאָּו֣ה
ִ op. a.] is used broadly
for bodily appetites (e.g., hunger, thirst, sex) /…/."
398
"/…/ the translation of nepeš as 'throat', 'appetite' is directly supported by teduššān." (McKane 1985,
457)
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Prg 13,4
Subjekt glagola želeti ( )אוהje "lenuh" (ַעצָ֑ל
ָ  )נַ ְפ ׁ֣שֹוoz. lenuhov apetit, objekt želje je
nasičenost. Glagolska oblika korena  אוהizraža željo po hrani oz. lakoto kot univerzalno
izkušnjo živih bitij. To potrjuje kombinacija korena  אוהs terminom נֶ ֶפׁש, ki ga moramo
v Prg 13,4 razumeti kot apetit. To dodatno potrjuje antitetična oblika pregovora oz.
nasprotno stanje marljivega v 13,4b – rejenost, nasičenost (יםַת ֻד ָ ֵֽשן
ְ )ח ֻר ִ ֣צ.
ָ
Avtor knjige Pregovorov slika usodo marljivega in lenega (znotraj doktrine povračila) z
univerzalnimi podobami lakote in nasičenosti. Rejenost je znamenje blaginje in Božjega
blagoslova (prim. 5 Mz 31,20), tj. pravilne drže pred Bogom (ki se odseva v odnosu do
družbe), lakota je kazalec nasprotnega.
Razvidno je, da telesna želja oz. potreba, izražena s korenom אוה, ne vključuje
zadovoljitve, ampak označuje nasprotno, hrepenenje brez uresničitve. Želja izvira iz
primarnih telesnih potreb, zato je ne vzbudi zunanja pojavnost objekta poželenja,
temveč fizična telesna potreba (lakota).

5.2.4.2 Prg 21,10
"Brezbožnega srce želi hudega (ה־רע
ָ֑ ָ )אּוְ ָת:
ִ
bližnji njegov ne najde usmiljenja v očeh njegovih."
Koren  אוהse v Prg 21,10 (BHS) pojavi v perfektu piela v tretji osebi ednine ženskega
spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Prg 1,22.
Analizirano mesto se pojavi v Prg 21, kjer se zvrstijo pregovori različnih tem in
poudarkov brez posebnega reda (npr. predhodni (21,9) govori o prepirljivi ženi, medtem
ko naslednja vrstica (21,11) že posveča pozornost življenjski poti posmehljivca).
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Interpretacija
Subjekt glagola je krivičnik oz. db. krivični človek (bitje, oseba, tek 399) ()נ ֶ֣פׁש ִַָ֭ר ָׁשע.
ֶ
Pridevnik  ִָ֭ר ָׁשעv Stari zavezi na splošno označuje zlobno osebo, moralno
dezorientiranega posameznika in sovražnika Boga (tj. brezbožnika) ipd.400
Etična konotacija korena  אוהje pogojena s kakovostjo subjekta, s krivičnikovo moralno
držo. To pomeni, meni F. Delitzsch (1986b, 69), da glagolska oblika korena  אוהne
označuje sporadične ali priložnostne želje po zlu – ki se poteši z dejanjem zla – ampak
da koren  אוהzrcali krivičnikovo moralno naravo. Glagolska oblika korena  אוהizraža
pohlep, silo, ki strukturira človekovo mišljenje in določa njegovo ravnanje.
Navedeno potrjuje edinstven primer glagolske oblike korena אוה, tj. besedna zveza
ה־רע
ָ֑ ָ  ִאּוְ ָת, ki kaže na posebno zvezanost volje in zla ter predvsem usmerjenost želje k
zlu (to je vidno tudi na ravni sintakse s črtico "maqaf"). Koren  אוהse v Prg 13,4 pojavi
v perfektu piela, kar moramo razumeti kot inkohativno dejanje, tj. kot glagol, ki sicer
označuje dovršno stanje, začetni (inkohativni) nastop, a se nadaljuje. Moralno stanje
krivičnika je že izoblikovano (v preteklosti), a še vedno bistveno usmerja ravnanje v
sedanjosti. To potrjuje (zanikana) oblika glagola "biti usmiljen, milostljiv" ()חנַ ן
ָ v
imperfektu, ki izraža trajajoče (nedovršno) stanje neusmiljenosti. V poželenju, ki ga
označuje glagolska oblika korena אוה, se razodeva človekov način bivanja:
"Kajti ne zaspijo, če koga ne oškodujejo,
spanec beži od njih, če koga ne izpodnesejo.
Saj jedo kruh krivice,
pijejo vino nasilja." (Prg 4,16-17)
Pregovor podčrta veliko moč poželenja, ki prekvasi mišljenje in pogled na svet do te
mere, da subjekt ne "vidi" potrebe svojega bližnjega (oz. soseda) in se ga ne usmili (Roy
Yoder 2009, 217). Gre za sebično moralno držo, prežeto s poželenjem, ki se ne ozira na
sočloveka. Ker pregovor nima antitetične oblike, moramo 21,10b (neusmiljenost)
399

Prim. NET Bible: "The appetite of the wicked desires evil; his neighbor is shown no favor in his eyes."
Prim. leksikon BDB: http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/H7563/rasha%
60.htm (pridobljeno 22. 4. 2014).
400
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razumeti kot posledico krivičnikove drže poželenja (10a) (Fox 2010, 684). Pregovor
izpostavlja samo enega od mnogih odtenkov zla – objekt poželenja je zlo ()רע
ָ֑ ָ na
splošno – sebično držo, tj. nemost za potrebe in stiske bližnjega.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Prg 21,10
Subjekt glagola želeti ( )אוהje krivični človek (ׁשַר ָׁשע
ִָ֭ ) ֶַ֣נ ֶפ, objekt predstavlja zlo ()רע
ָ֑ ָ na
splošno. Želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost objekta poželenja, temveč
ta izvira iz notranjih negativnih nagnjenj subjekta. Glagolska oblika korena  אוהne
označuje običajne želje kot čustva, telesnega impulza, ki s potešitvijo izgine, ampak
izraža moralne težnje. Posebna formulacija korena אוה: ה־רע
ָ֑ ָ  ִאּוְ ָת, s katero avtor želi
pokazati na moralno držo, prežeto s poželenjem, razodeva človekov način ravnanja
(neusmiljenost do bližnjega). Etična konotacija ni prisotna v samem korenu, ampak je
pogojena z negativno moralno držo in ravnanjem subjekta.

5.2.4.3 Prg 21,26
"Ves dan se predaja svojemu nagnjenju (אוָ֑ה
ָ ֲ ֣הַת
ַ אּו
ָ ַ )ה ְת,
ִ
pravični pa daje in ne stiska."
Koren  אוהse v Prg 21,26 (BHS) pojavi v perfektu hitpaela v tretji osebi ednine
moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analize Prg 1,22; 13,4; 21.10.

Interpretacija
Analizirano mesto Prg 21,26 mnogi razlagalci razumejo kot nadaljevanje 21,25, in sicer
iz več razlogov: grafična vrstica 26a nima osebka (subjekta), zato se predpostavlja, da je

227

osebek v obeh vrsticah (21,25-26a) isti, tj. leni človek ()עצ֣ל
ָ iz 21,25. Hkrati se v obeh
pregovorih pojavlja koren אוה. Natančnejše motrenje obeh vrstic z vidika poželenja
razkriva, da je povezava med obema vrsticama vprašljiva. Zdi se, da je redaktor
pregovora postavil skupaj, ker se v obeh primerih pojavi koren אוה, ne da bi pri tem
posebej pazil na vsebinsko povezanost (prim. McKane 1985, 557).401
Predhodna vrstica Prg 21,25 sicer vsebuje samostalniško obliko korena אוה, vendar z
istim pomenom, kot jo ima glagolska oblika v Prg 13,4, kjer koren označuje željo po
hrani, lakoto. Prg 13,4 slika usodi marljivega in lenega (znotraj doktrine povračila) z
univerzalnimi podobami lakote in nasičenosti. Podobne poudarke opazimo v Prg 21,25:
"Lenuha ubija želja (או֣ת
ַ ֲ )ת,
ַ
ker se njegove roke branijo dela."
Kako razumeti dejstvo, da želja (או֣ת
ַ ֲ )ת
ַ ubija? Michael V. Fox pojasnjuje, da moramo
samostalniško obliko korena  אוהv Prg 21,25 razumeti enako kot glagolsko obliko v
13,4, tj. kot telesno potrebo, kot lakoto (2010, 690).402 Tako razumevanje je skladno s
splošno usmeritvijo knjige Pregovorov, ki poudarja delavnost in disciplino ter vidi v
lenobi in malomarnosti razlog za lakoto oz. pomanjkanje (prim. analizo Prg 13,4):
"Malo boš spal, malo dremal,
malo držal roke križem in počival;
in siromaštvo pride k tebi kakor klatež,
pomanjkanje kakor oboroženec." (24,33-34)
Povedano preprosteje: česar lenuh ne seje, tega tudi ne bo žel in jedel, prim.:
"Lenuh noče jeseni orati,
išče ob žetvi, pa nič ni." (20,4)
Zato moramo samostalniško obliko korena  אוהv Prg 21,25 razumeti kot lakoto, ki je
posledica lenuhove nedelavnosti, brezbrižnosti (prim. Fox 2010, 690; Scott 1985, 124;
Toy 1970, 409: slednji razume koren širše, tj. ne samo kot pomanjkanje hrane, temveč
401

"The presence of ta’awā in v. 25 and hit’awwā ta’awā in v. 26 explains why the two verses have been
placed side by side, but the arrangement may arise simply the occurrence of ta’ awā in both verses and
does not show that there is any intrinsic connection between them." (McKane 1985, 557)
402
"The sluggard may starve to death because he refuses to work for his necessities (13:4; 20:4;
24:34, etc.). 'Desire' here is equivalent to unsatisfied hunger, which is what kills him." (Fox 2010, 690)
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tudi oblačil in drugih potrebščin za življenje). Želja v Prg 21,25 (= 13,4) ne vključuje
potešitve, ampak označuje nasprotno – lakoto (pomanjkanje) brez potešitve.
Ali moramo v tem smislu razumeti tudi intenzivno željo v Prg 21,26a, ki je podčrtana s
podvojitvijo korena אוה, tj. s kombinacijo glagola in samostalnika (אוָ֑ה
ָ ֲ ַת
ַ אּו֣ה
ָ ַ ?)ה ְת
ִ Na
prvi pogled se zdi, da je odgovor pritrdilen, saj 21,26a nadaljuje temo lenobe in
poželenja iz 21,25, vendar v 21,26b preide na povsem drugo temo: pravičnikovo
velikodušnost (Fox 2010, 690).403
Kljub temu, da so nekateri strokovnjaki oba pregovora poskusili uskladiti in
interpretirati na način, da bi pokazali njuno notranjo skladnost, danes obstaja soglasje,
da 21,26 predstavlja primer samostojnega pregovora (Fox 2010, 691; Spence in Exell
1983d, 408).
Težava te trditve je, da Prg 21,26a ne vsebuje osebka (subjekta). Če predpostavimo, da
ima pregovor antitetično obliko (več v nadaljevanju), potem je subjekt vrstice 26a, kjer
se omenja pravični, brez dvoma njegovo nasprotje, krivičnik ()ר ָׁשע,
ִָ֭ zlobna, moralno
dezorientirana oseba.
Koren  אוהv Prg 21,26a označuje močno željo, ki je podčrtana s podvojitvijo korena
אוה, torej s kombinacijo glagola in samostalnika (אוָ֑ה
ָ ֲ ַת
ַ אּו֣ה
ָ ַ )ה ְת.
ִ Pomen želje moramo
interpretirati v odnosu do vrstice 26b, kjer najdemo nekatere semantične kazalce za
pravilno razumevanje. V 26b sta dva glagola, ki označujeta kvalitete pravičnega v
nasprotju do krivičnega. To sta glagol "dajati" ( )נָ ַתןin zanikan glagol "(ne) zadrževati"
()ח ַשְך.
ָ Pravični je deležen Božjega blagoslova v obliki materialnega blagostanja, ki ga
ne zadržuje zase oz. ljubosumno varuje, ampak ga je pripravljen deliti, tj. dajati, ne
zadrževati (( ִַּ֜)י ֗תןַוְ ֣לאַיַ ְח ֵֽשְך26b).
Kakšne so na drugi strani kvalitete krivičnega, ki se "ves dan" (ל־היֹום
ִ֭ ַ )כ,
ָ db. nenehno,
neprestano, stalno, ves čas (prim. Delitzsch 1986b, 79) "predaja svojemu nagnjenju"
(26a)? Podvojitev korena  אוהsmo srečali v 4 Mz 11,4, kjer ne označuje samo telesne
403

"Verse 26a is a reasonable continuation of v 25: The lazy man’s desires gnaw at him constantly. Verse
26b, however, speaks about something quite different – the generosity of the righteous." (Fox 2010, 690)
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želje, temveč iz tega stanja izhajajočo negativno moralno držo oz. vedénje. Podobno v
Prg 21,26 podvojitev označuje moralno stanje in ravnanje krivičnika v njegovem
sledenju sebičnim željam (Strola 1999, 365).404 Podvojeni koren torej ne označuje
trenutno vzbujene želje, ampak neprekinjeno trajajoče stanje (ל־היֹום
ִ֭ ַ )כ,
ָ bivanjsko držo
krivičnika, ki v nasprotju s pravičnikom ne daje, temveč zadržuje zase. Označuje s
sebičnimi željami prežeto pohlepno držo, ki razodeva način bivanja krivičnika.
Kvalitete pravičnika in krivičnika so torej v popolnem nasprotju, s čimer je potrjeno, da
ima pregovor antitetično obliko (antiteza med krivičnim, ki jemlje v pohlepu, in
pravičnim, ki prostovoljno daje).
Če se s to ugotovitvijo vrnemo na začetek, lahko hkrati potrdimo, da Prg 21,26
predstavlja samostojen pregovor, ki s predhodnim ni bistveno povezan. To je še posebej
nazorno, če oba pregovora motrimo z vidika interpretacije korena אוה. V 21,25
samostalniška oblika korena  אוהoznačuje željo po hrani (lakoto) ali telesno potrebo
(pomanjkanje) v širšem smislu, ki je predvsem posledica lenuhove nedelavnosti,
brezbrižnosti. V 21,26 podvojeni koren  אוהizraža sebično moralno držo in ravnanje
krivičnika.405

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Prg 21,26
Subjekt glagola želeti ( – )אוהv kombinaciji s samostalnikom (אוָ֑ה
ָ ֲ ַת
ַ אּו֣ה
ָ ַ )ה ְת
ִ – je
krivičnik ()ר ָׁשע,
ִָ֭ nasprotje pravičnega. Pregovor z antitetično obliko primerja kvalitete
pravičnega, ki "daje in ne stiska", in krivičnega, čigar kvalitete so označene s
podvojitvijo korena אוה. Pomen s podvojitvijo podčrtane želje moramo interpretirati v
odnosu do vrstice 26b – bivanjskih kvalitet pravičnika. Podvojeni koren  אוהne označuje
trenutno vzbujene želje, ampak neprekinjeno trajajoče stanje (ל־היֹום
ִ֭ ַ )כ,
ָ bivanjsko

404

To je zanj celo motiv za bahanje (prim. Ps 10,3).
"Read alongside 21:25, the proverb [21,26; op. a.] accentuates the inactivity of the lazy and (re)frames
their desire as selfish." (Roy Yoder 2009, 221)
405
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(pohlepno) držo in ravnanje krivičnika. Etična konotacija ni prisotna v samem korenu,
temveč je pogojena z negativno moralno držo in ravnanjem subjekta.

5.2.4.4 Prg 23,3.6
"Ne želi (ל־ת ְת ָאו
ִ֭ ִ )א
ַ si njegovih slaščic,
to je zapeljiva jed." (Prg 23,3)
"Ne jej kruha pri tistem, ki ima hudoben pogled,
ne žêli (ו()ת ְת ָ֗איו
ִַּ֜ ל־ת ְת ָא
ִ )א
ַ si njegovih slaščic." (Prg 23,6)
Koren  אוהse v Prg 23,3.6 (BHS) v obeh primerih pojavi v imperfektu hitpaela v drugi
osebi ednine moškega spola v jusivu (angl. jussive mood).

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Prg 1,22.
Pregovori so najprej teocentrični – obujajo ljubezen do Boga – hkrati pa so
antropocentrični, saj obujajo tudi ljubezen do bližnjega, ko priporočajo, kar človeku in
njegovemu bližnjemu koristi, ter odsvetujejo, kar človeku in njegovemu bližnjemu
škodi (SSP 2005, 985; SPJ 2013, 111‒112). Analizirani mesti sta v prvi zbirki besed
modrih (22,17–24,22), ki v vrsticah 23,1-3.6-8 odsvetujejo opravke z oblastniki (z
neiskrenimi nameni).

Interpretacija
Subjekt

glagola

želeti

()אוה

je

poslušalec

prve

zbirke

besed

modrecev

(Prg 22,17‒24,22), ki v vrsticah 23,1-3 posluša nasvete, kako se je treba vesti, "[k]adar
sedeš k obedu z veljakom" (23,1). Besedilo v nadaljevanju postopno odkriva naravo
subjekta. Miza veljaka ni kraj za nebrzdano hlastanje po hrani, ampak je prostor olike in
posebnih pravil. Dobrote na mizi so zapeljive (23,3), vendar modri svarijo, da "dobro
premisli" (ַת ִ֗בין
ַָּ֜ )בין
֥ ִ (23,1b), kaj oz. koga ()א ֶ ׁ֥שר
ֲ imaš pred seboj. Tukaj ne gre za
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običajno svarilo, podvojitev glagola (יןַת ִ֗בין
ַָּ֜ )ב
֥ ִ govori o posebni pozornosti, ki se lahko
nanaša tako na gostitelja kot na slastno hrano oz. način zaužitja:
"Nastavi si nož na grlo (ֹלעך
ָ֑ ֶ )ב,
ְ
če si velik jedec [CHR: če imaš velik tek, op. a.] (ׁשַא ָתה
ֵֽ ָ לַנ ֶ֣פ
ֶ ם־ב ַע
ִ֖ ַ "!)א
ִ
(23,2)
Termin  נֶ ֶפׁשima vlogo (velikega) teka, kar dokazuje neposredna omemba grla v prvi
grafični vrstici. Primarni pomen termina  נֶ ֶפׁשse nanaša prav na grlo oz. požiralnik (ַַ)ֹלע
(iz glagolske oblike korena  – לעעpogoltniti) kot na nenasiten organ, ki se uporablja za
prehranjevanje in ki ga svetopisemski človek razume kot sedež želje, povezane s
prehranjevanjem. Zato je fraza "nastavi si nož na grlo" metafora za samoobvladovanje
(prim. Fox 2010, 720; Delitzsch 1986b, 104), tj. primerno vedenje ob mizi. Opozorilo je
naslovljeno na velikega jedca, db. na lastnika oz. nosilca apetita. Besedna zveza in
celotna vrstica razkrivata gostovo požrešno naravo, ne samo trenutne lakote.
Gostovo vedenje ob uživanju hrane svetopisemski avtor razume kot indikator, ki
razkriva značaj gosta – vedenje ob mizi je značajska izkaznica. Navodila o tem, kako se
je treba vesti ob obedu in kako vedenje ob mizi razkriva posameznikov značaj, najdemo
v Sir 31,12–32,13 (v nadaljevanju so citirane vrstice 31,12.15-20):
"Kadar sedeš za slavnostno mizo,
ne odpiraj pred njo svojega grla
in ne reci: 'Kako je obložena!'
/.../ premisli vse, kar počneš.
Kot olikan človek pojej, kar postavijo predte,
in ne mlaskaj, da ne boš zoprn.
Zaradi olike prvi odnehaj,
ne bodi nenasiten, da se ne bodo obte spotikali.
Kadar se usedeš med večjo družbo,
ne izteguj svoje roke prej kakor drugi.
Za olikanega človeka je dovolj nekaj malega,
takega tudi sapa v postelji ne bo dajala.
Po zmerni hrani človek dobro spi,
zgodaj vstane in se dobro počuti.
Težave nespečnosti, bljuvanje
in črevesni krči spremljajo nenasitnega človeka."
Vendar način zaužitja in količina zaužite hrane ne razkrivata samo gostovega osebnega
značaja, ampak verjetno tudi njegov statusni položaj. Vrstice Prg 23,1-3 so "kopija"
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navodil faraona Amenemopeja in odsevajo dvorne navade visoke družbe v Egiptu (Fox
2010, 720–723; Roy Yoder 2009, 234). Prg 23,1-3 ne govori samo o pomembnosti
samonadzora (teka) – v tem primeru se opozorilo ne bi nanašalo samo na obed z
veljakom. V Egiptu je gostitelj svojo naklonjenost gostu izkazal s količino hrane, ki mu
jo je ponudil. Namen hrane ni bil samo v potešitvi telesne potrebe, temveč v
izkazovanju naklonjenosti. To potrjuje Jožefova zgodba. Jožef – egiptovski veljak – je
izkazal Benjaminu posebno naklonjenost, ko mu je dodelil petkrat večji delež kot
drugim:
"Dal jim je nositi jedila izpred sebe. Benjaminov delež pa je bil petkrat večji
kakor deleži vseh drugih." (1 Mz 43,34 SSP)
Avtor (izvirnega) besedila tako ne prepoveduje požrešnosti same po sebi, tj.
nekontroliranega teka, ampak želi preprečiti, da bi bil tek razlog za poseganje v
natančno razdelitev hrane, s katero je gostitelj razvrščal svoje podanike ("Dal jim je
nositi jedila izpred sebe") (Fox 2010, 720–722). Zaradi tega je objekt želje – slaščice –
varljiva jed (prim. EKU, CHR). Hrana je varljiva, saj ni namenjena le želodcu, kakor se
zdi, ampak služi drugim namenom.
Vzporednic med egiptovsko literaturo ni mogoče zanikati, vendar obstaja majhna
verjetnost, da bi avtor knjige Pregovorov želel svoje poslušalstvo, preprosto ljudstvo
opozoriti na posebna pravila, ki so veljala na egiptovskem dvoru. Svetopisemski avtorji
so snov pogosto zajemali iz zakladnic okoliških narodov, vendar so jo predelali skladno
z lastnimi teološki in družbenimi predpostavkami. V tem smislu moramo razumeti tudi
besedilo Prg 23,1-3, tj. kot prilagoditev sicer izvirno egiptovske različice. Trditev, da
vsaka podrobnost, celo to, kako se nekdo vede za mizo, odraža posameznikov značaj –
v smislu kazalca vedenjskih in moralnih kvalitet – je pravilna in skladna s
svetopisemskim razmišljanjem (npr. Sir 31,12-32,13).
Nekateri strokovnjaki (prim. Delitzsch 1986b, 103–104, Spence in Excell 1983d, 440)
pri interpretaciji Prg 23,1-3 povezujejo Prg 22,29 in 23,1-3, kar pomeni, da je subjekt
običajen mož nižjega rodu, ki pa je pri opravljanju svojega dela spreten, in zato opažen
pri kralju:
"Če vidiš moža, ki je spreten v delu svojem –
pred kralji bo služeč stal,
ne bo služil nizkim." (22,29 CHR)
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Prg 23,1-3 se obrača na preprostega kraljevega podanika, ki so mu dvorne navade in
običaji popolnoma tuji (opazimo lahko prehod iz tretje osebe v 22,29 v drugo osebo v
23,1-3). Svarilo modrih – "dobro premisli," (ַת ִ֗בין
ַָּ֜ )בין
֥ ִ (23,1b) koga ()א ֶ ׁ֥שר
ֲ imaš pred
seboj (Toy 1970, 428) – se v svetopisemski predelavi ne nanaša več na jedi (kaj ()א ֶ ׁ֥שר
ֲ
imaš pred seboj), temveč na gostitelja (koga ()א ֶ ׁ֥שר
ֲ imaš pred seboj). Gost in gostitelj sta
v neenakopravnem položaju, zato bi neprimerno vedenje za gosta lahko imelo pogubne
posledice. "Varljiva jed" označuje hrano oz. širše gostoljubje, ki v resnici ni izraz
pristne naklonjenosti, ampak izraz običajev (ali celo odraz zlobnih namer). Zato je
lahko svarilo "Ne želi si njegovih slaščic, to je zapeljiva jed" (23,3) svarilo pred
nakanami, pred resničnimi nameni navidezne gostoljubnosti (prim. Delitzsch 1986b,
104, Spence in Excell 1983d, 440).
Prg 23,1-3 govori o nevarnosti navideznega gostoljubja preračunljivih mogočnikov.
Tako razumevanje je skladno z razmišljanjem Svetega pisma:406
"Bodi daleč od človeka, ki ima oblast, da ubija;
tedaj se ti ne bo treba bati smrti!
Če se mu približaš, se varuj napake,
da ti življenja ne vzame!
Vedi, da stopaš sredi zank
in hodiš po mestnem zobčastem nadzidku [db. po nitki; op. a.]!" (Sir 9, 13 CHR)
To končno potrjuje narava opozorila, ki s smrtno resno metaforo ("nastavi si nož na
grlo") in podvojitvijo glagola  ביןsvari pred posebno preudarnostjo: "dobro premisli,"
(ַת ִ֗בין
ַָּ֜ )בין
֥ ִ (23,1b) koga ()א ֶ ׁ֥שר
ֲ imaš pred seboj. Posebej zgovorno dejstvo je tudi
"omejenost" gostije na veljaka, mogočnika, kar pomeni, da besedila ne moremo
razumeti kot splošnega navodila o vedenju v družbi.
Želja, ki je izražena s korenom אוה, ne izraža usmerjenosti do materialnega objekta,
temveč izraža voljo po objektu apetita. Željo vzbudi zunanja pojavnost, zapeljivost jedi,
kar pomeni, da želja ne izvira iz lakote, ampak iz trenutne čutne vznemirjenosti – motiv
je želja po zaužitju hrane. To potrjuje oznaka subjekta kot velikega (nenasitnega) jedca
406

"Z oblastniki bodite previdni, kajti ljudem se približajo le, kadar jih potrebujejo, in se kažejo prijazne,
kadar jim koristijo; ne stojijo pa ljudem ob strani v času njihove stiske." (Pirke Abot 2,3)
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()ב ַעל ֶַנ ֶ֣פׁש,
ִ֖ ַ ki razkriva gostovo požrešno naravo in ne samo trenutne vznemirjenosti.
Gost si mora ob obedu nastaviti "nož na grlo", kar pomeni, da mora obvladati svojo
požrešnost, saj hrana ni to, kar se zdi (npr. potešitev želodca ali izraz resnične
gostoljubnosti) – je varljiva.
Glede na vse navedeno se zdi, da glagolska oblika korena  אוהv Prg 23,3 ne izraža samo
želje, temveč da modri svarijo pred dejanjem užitja navideznega gostoljubja. Povedano
z drugimi besedami: v primeru Prg 23,3 je koren  אוהtreba razumeti kot sinonim
dejanja. To potrjuje nadaljnja analiza Prg 23,6, kjer se ponovi vrstica 23,3a (= 23,6b).
Enota Prg 23,1-3, ki podaja napotke glede vedenja pri obedu, je v vrsticah 4 in 5
prekinjena (s svarilom pred naprezanjem po bogastvu). Nadalje je v vrsticah 6 in 8 tema
pravilnega vedenja ponovno "na mizi". Vrstica 6b je identična že analizirani vrstici 3a:
Prg 23,3a

מֹותיו
ָ֑ ָ וַל ַמ ְט ַע
ְ ל־ת ְת ָא
ִ֭ ִ ַא

Prg 23,6b

ו()ת ְת ָ֗איו( ְל ַמ ְט ַעמ ָ ֵֽתיו
ִַּ֜ ל־)ת ְת ָא
ִ וְ ַא
Razpredelnica 12: Primerjava med Prg 23,3a in 23,6b

Pomembna razlika je ta, da je v 23,6 razkrita narava gostitelja. Gostitelj je tisti, ki ima
"hudoben pogled" (ַעיִ ן
ָ֑ ָ )רע
֣ ַ (nevoščljive oči, prim. 28,22 CHR). Hudoben pogled je
idiom za sebičnost in nasprotje "prijaznih (CHR: blagih) oči" (Roy Yoder 2009, 235;
Fox 2010, 726):
"Kdor je prijaznih oči (ֹוב־עיִ ן
ִַ֭ ַ ) ֵֽט, bo blagoslovljen,
ker daje revežu od svojega kruha." (22,9)
Gostitelj je torej sebičnež, ki nudi gostoljubje le na videz – gost v resnici ni zaželen in
dobrodošel. Gostiteljeva dejanja niso odraz njegovega srca, za njimi se skrivajo zlobni
nameni:
"Kajti on je kakor samovoljen preračunljivec:
'Jej in pij,' ti pravi,
a njegovo srce ni s teboj." (23,7)
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Vrstice Prg 23,6(-8) so svarilo pred sprejetjem gostoljubja moža, ki ima "hudoben
pogled" (McKane 1985, 383). Tudi "slaščice" označujejo lažno (navidezno) gostoljubje
(Scott 1985, 142).
Subjekt v 23,6 je preprost, nevpliven posameznik, ki je v primerjavi z gostiteljem v
neenakopravnem položaju in izpostavljen tveganju "navideznega gostoljubja". "Varljiva
jed" označuje odraz preračunljivih in zlobnih namer. Svarilo "ne žêli si njegovih
slaščic" (23,6b) je tako svarilo pred nakanami, svarilo pred resničnimi nameni
preračunljivega gostitelja. Podobno opozorilo srečamo v Sirahovi knjigi (9, 13 CHR):
"Bodi daleč od človeka, ki ima oblast, da ubija;
tedaj se ti ne bo treba bati smrti!
Če se mu približaš, se varuj napake,
da ti življenja ne vzame!
Vedi, da stopaš sredi zank
in hodiš po mestnem zobčastem nadzidku [db. po nitki; op. a.]!"
Glede na vse navedeno se zdi, da glagolska oblika korena  אוהv Prg 23,6 ne izraža samo
želje, ampak da modri svarijo pred dejanjem užitja kruha in slaščic (tj. sprejetjem
gostoljubja). Pregovor 23,6 je sestavljen iz dveh sinonimnih vrstic, poetičnega
paralelizma (Toy 1970, 430; Baker 2005, 17), kar pomeni, da moramo negacijo glagola
želeti – "ne žêli" razumeti kot sinonim negacije glagola jesti – "ne jej" (ל־ת ְל ַ֗חם
ִ )א.
ַ Oba
glagola sta v obliki imperfekta v jusivu, ki ima v kombinaciji z negacijo ()אל
ַ
ukazovalno vlogo. Z ukazom ni mogoče prepovedati (pojavitev) želje, ampak samo
dejanje (užitja hrane).
Podobno mnenje izrazi tudi A. Rofé (1990, 53), ki pravi, da je v primeru Prg 23,6
glagolsko obliko korena  אוהmogoče razumeti kot željo in kot ustrezajoče dejanje užitja
slaščice.407 William L. Moran in David L. Baker to mnenje podpreta in dodata, da koren
 אוהv Prg 23,6 kaže na posebno vrsto poželenja, ki vključuje dejanje (zunanje) izvršbe
(Moran 1967, 545;408 Baker409 2005, 17).

407

Vendar le v primeru, če stavka razumemo kot popolna sinonima, kar pa, kakor trdi Rofé, v danem
primeru ni popolnoma jasno.
408
"In other words, we have here [Prg 23,6; op. a.] one more case to add to the list of Ps 68,17 and
Ex 34,24 in which a verb denoting some species of desire seems to include the act of external execution."
(Moran 1967, 545)
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Prg 23,3.6
Subjekt glagola želeti ( )אוהje najverjetneje preprost, nevpliven mož ()איׁש
֤ ִ (Prg 22,29)
oz. poslušalec modrih nasvetov; objekt so slaščice ()ל ַמ ְט ַעמ ָ ֵֽתיו
ְ preračunljivega gostitelja.
Želja, ki je izražena s korenom אוה, ne izraža usmerjenosti do materialnega objekta,
ampak izraža voljo po objektu apetita. Željo vzbudi zunanja pojavnost, zapeljivost jedi,
kar pomeni, da želja primarno ne izvira iz lakote, ampak iz trenutne čutne
vznemirjenosti – motiv je želja po zaužitju hrane. Glagolska oblika korena  אוהne izraža
samo želje, temveč predstavlja sinonim dejanja užitja. To potrjuje poetični paralelizem
med prvo in drugo grafično vrstico, med glagoloma želeti ("ne žêli") in jesti ("ne jej"
(ל־ת ְל ַ֗חם
ִ ))א
ַ (Prg 23,6).

5.2.4.5 Prg 24,1
"Ne zavidaj hudobnim ljudem,
ne želi ([]ת ְת ָ֗איו
ִַּ֜ (ל־)ת ְת ָאו
ִ  )וְ ַאsi biti med njimi."
Koren  אוהse v Prg 24,1 (BHS) pojavi v imperfektu hitpaela v drugi osebi ednine
moškega spola v jusivu.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizi Prg 1,22; 23,3.6.

Interpretacija
Subjekt

glagola

želeti

()אוה

je

poslušalec

prve

zbirke

besed

modrecev

(Prg 22,17‒24,22). Modri v vrstici Prg 24,1 svarijo pred napačnim miselnim korakom,
ki lahko vodi od notranjega pojava zavidanja in želje do zlobnih miselnih naklepov oz.

409

"It may be agreed that  חמדin Exodus 34:24 and Psalm 68:16 implies both thought and action.

However poetic parallelism suggests the same for

in Proverbs 23:6." (Baker 2005, 17)
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načrtov. Način življenja krivičnikov je lahko privlačen in ima moč vzbuditi zavist in
željo po brezskrbnem in udobnem življenju, vendar modri svarijo, da je objekt želje
"romantična" in neresnična podoba življenja (McKane 1985, 396), zato v nadaljevanju
zatrjujejo:
"Ta, ki te ohranja pri življenju, pozna vse
in vrača človeku po njegovem delu." (Prg 24,12)
Pravičnemu in krivičnemu ustreza usoda, ki ga čaka glede na doktrino povračila: razkroj
in smrt brezbožnega, izpolnitev in blagostanje pravičnega. Slednji je zato povabljen k
temu, da ne zavida hudobnim in da ne želi imeti deleža z njimi ali pri njihovih dobrinah
(Strola 1999, 366):
"Kajti hudobnež nima prihodnosti,
svetilka krivičnikov bo ugasnila." (Prg 24,20)
Modri izhajajo iz absolutne Božje pravičnosti, zato vrstica Prg 24,1 hkrati svari pred
dvomom o Božji pravičnosti. Presojanje ustroja in delovanja sveta po lastnih merilih
razkriva dvom oz. nevero (nezaupanje) v Boga (Reuter 1983, 51) – ali v najslabšem
primeru neumnost (prim. Job).410 Podobna opozorila so v Svetem pismu raztresena na
več mestih (Prg 23,17-18; 24,19-20; 3,31-32; Ps 37,1-2; 73,3); v nekaterih je prisotnost
motiva "strahu GOSPODOVEGA" oz. pravilne drže pred Bogom nazornejša:
"Tvoje srce naj ne zavida ( )קנאgrešnikom,
temveč naj se vedno boji GOSPODA." (Prg 23,17)
Opozorilo pred zavidanjem se pojavi tudi v analiziranem mestu Prg 24,1, in sicer v
pomenskem paralelizmu z glagolom "želeti" ()אוה. Prg 24,1 ima obliko poetičnega
paralelizma, tj. sinonimno prvo in drugo grafično vrstico (Toy 1970, 442).
Prva grafična vrstica

ne zavidaj (ל־ת ַקנא
ִ֭ ְ )א
ַ

Druga grafična vrstica

ne želi ([]ת ְת ָ֗איו
ִַּ֜ (ל־)ת ְת ָאו
ִ )וְ ַא

Razpredelnica 13: Poetični paralelizem med prvo in drugo grafično vrstico v Prg 24,1
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Bog Jobu ne očita ničesar drugega razen neznanja. Job je bil v bistvu neveden človek. Tako pravi
Maimonides, namreč da nikjer ne zasledimo, da bi pisatelj Jobu pripisal modrost, pač pa samo moralne
vrline in pravičnost. Ker je bil Job neveden, je za reševanje svoje stiske izbral popolnoma zgrešeno pot.
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Čustvo, ki ga označuje koren קנא, tj. zavist, nevoščljivost, je v Stari zavezi v mnogih
primerih predstavljeno kot notranji stimulator zunanjih dejanj. Modrostna besedila
pogosto svarijo pred negativnimi posledicami za tiste, ki dovolijo, da zavist vpliva na
njihovo ravnanje.
Psalmist v Ps 73 predstavi zavist ( )קנאkot zelo veliko skušnjavo, da bi posnemal
krivičnike:
"Zakaj (אתי
ִ י־קנ
ִ֭ ִ )כ
ֵֽ ִ zavidal sem prevzetnikom,
ko sem gledal brezbožnih blagostanje." (Ps 73,3)
Vendar Ps 73, še posebej v vrsticah Ps 73,2.13-17 razkriva, da je psalmist ohranil čisto
srce (73,13). Zavist ( )קנאoznačuje veliko skušnjavo – psalmist je "premišljeval, da bi
spoznal" (73,16) – ne pa tudi dejanja (odpada od Boga):
"Jaz pa – moje noge so se skoraj spotaknile,
moji koraki so malodane spodrsnili." (Ps 73,2)
Čustvo zavisti ( )קנאv Ps 73 označuje intenziven notranji proces, ki se ne zaključi z
dejanjem (odpada od Boga). V Svetem pismu najdemo več primerov, kjer sta zavist in
dejanje zvezana v vzročno-posledično enoto: Filistejci zaradi nevoščljivosti zasujejo vse
Abrahamove vodnjake (1 Mz 26,14sl.), Rahela je zaradi svoje neplodnosti iz ljubosumja
začela pritiskati na Jakoba (1 Mz 30,1sl.). V Prd 4,4 vidimo, da je motiv za "ves trud in
vso spretnost pri delu" preprosto "zavist (ת־איׁש
ִ֖ ִ )קנְ ַא
ִ enega človeka proti drugemu". Če
zavist ni brzdana, lahko vodi do omračitve (raz)uma in grešnih dejanj – v nasprotju s
psalmistovim spoznanjem. Destruktivno moč zavisti podčrta že sama kategorizacija oz.
uvrstitev tega čustva med sedem smrtnih grehov (napuh, pohlep, pohota, jeza,
požrešnost, zavist, lenoba). Vsak od smrtnih grehov označuje človeške lastnosti, ki
pomenijo za človeka pogubo, če v njih vztraja in se jih ne pokesa.
Enaka logika je v ozadju Prg 24,1, kjer modri svarijo, da bi čustvo zavisti prekvasilo
človekovo mišljenje, da bi človek dovolil, da bi zavist odmerjala njegov korak (Reuter
1983, 51). Iz Ps 73 je razvidno, da pojav zavisti ni problematičen – čustvo zavisti je
primarno čustvo, ki je prisotno že pri otrocih – dokler ostaja srce čisto (73,13), dokler
gre za premišljevanje (73,16), dokler zavist ne odpre vrat dvoma o Bogu. Modri
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poslušalce vabijo, da popravijo svoje subjektivne zemljevide resničnosti in zavist
postavijo v edini pravi kontekst – v zaupen odnos z Bogom.
Pojav zavisti je naraven pojav, ki se lahko poraja zaradi različnih (od človeka
neodvisnih) okoliščin. Greh je storjen, če navedeni razlogi posameznika privedejo do
napačnih miselnih predpostavk (naklepov) – to je tista stopnja čustva, proti kateri
svarijo modri v Prg 24,1. Tako v primeru glagola "zavidati" ( )קנאkot v primeru glagola
"želeti" ()אוה. Samo nekaj vrstic pozneje najdemo jasno svarilo: kdor "snuje hudobijo
(ַַ")מ ַח ֥שב ְַל ָה ָ֑רע,
ְ
stori greh! Greh torej ni le dejanje iz zavisti, greh je že snovanje
(načrtovanje) hudobije (iz zavisti). Modri enačijo namero (snovanje hudobije) z grehom
(24,9).
Glede na vse povedano, vidimo, da modri ne svarijo preprosto pred pojavom želje (in
zavisti), ampak pred naklepom (odločitvijo, načrtovanjem), ki izvira iz tega čustva.
Svarilo pred željo po udeležbi pri navidezni in zunanji uspešnosti krivičnih je svarilo
pred naklepom oz. odločitvijo, pred voljnostjo srca. Ta ne vodi le v krivična dejanja –
ropanje in nasilje (Prg 24,2) – ampak v odpad od Boga, saj življenjska drža ne temelji
več na zaupanju Bogu oz. Božji pravičnosti.
Opazimo lahko, da se pomen glagolske oblike korena  אוהv Prg 24,1 pomensko pokriva
s pomenom dinamike poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena חמד. Glagolsko
obliko korena  אוהv Prg 24,1 vzbudi zunanja pojavnost (materialno blagostanje
krivičnika) in ne izraža samo želje, temveč tudi namero (odločitev) z motivom
posnemanja krivičnikovih dejanj. Toda katerih njegovih dejanj? Sobesedilo v
neposrednem kontekstu govori o ropanju in nasilju (24,2), o zalezovanju prebivališča
pravičnega, razdiranju njegovega ležišča (24,15). Gre za različna nasilna nepostavna
dejanja prilaščanja tujega imetja, kar je značilno za dinamiko poželenja, ki jo označuje
koren חמד, zato lahko sklenemo, da je glagolska oblika korena  אוהv Prg 24,1
razumljena kot njen sinonim.
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Prg 24,1
Subjekt glagola želeti ( )אוהje najverjetneje poslušalec modrih nasvetov; objekt je
krivičnikovo življenje, db. materialna preskrbljenost, tudi (navidezno) brezskrbno
življenje ipd. Željo, ki je izražena s korenom אוה, vzbudi zunanja (materialna) pojavnost
(tudi navidezna sreča, brezskrbnost in preskrbljenost krivičnika). Glagolska oblika
korena  אוהne izraža samo pojava želje, temveč tudi namero oz. težnjo (prizadevanje za
dosego, uresničitev česa). To potrjuje paralelizem med prvo in drugo grafično vrstico
med glagoloma "zavidati" ( )קנאin "želeti" ()אוה. To dodatno potrjuje sobesedilo (vrstici
8 in 9), kjer je razvidno, da modri svarijo pred snovanjem hudobije, kar dojemajo kot
greh in odpad od Boga. S hudobijo imajo modri v mislih različna nasilna dejanja
odtujitve tuje lastnine (prim. 24,2.15). Tak pomen se pokriva s pomenom dinamike
poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena חמד.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv knjigi Pregovorov (Prg 13,4; 21,10;
21,26; 23,3; 23,6; 24,1)
Glagolska oblika korena  אוהse v knjigi Pregovorov pojavi na šestih mestih. Glagolske
izpeljanke označujejo:
a) Željo po zaužitju dobrine ali bivanjske kvalitete
Na treh mestih (Prg 13,4; 23,3.6) glagolska oblika korena  אוהizraža željo človeškega
telesa (tek).
Glagolska oblika korena  אוהv Prg 13,4 izraža primarno telesno potrebo po hrani
(lakoto), ki je ne vzbudi zunanja pojavnost objekta poželenja, ampak telesna potreba
(lakota). Glagolska oblika korena označuje samo željo brez spremljajočega dejanja.
Tudi v Prg 23,3.6 želja, ki je izražena s korenom אוה, ne izraža usmerjenosti do
materialnega objekta, temveč izraža voljo po objektu apetita. Željo vzbudi zunanja
pojavnost, zapeljivost jedi, kar pomeni, da želja ne izvira iz lakote, ampak iz trenutne
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čutne vznemirjenosti. Glagolska oblika korena  אוהv Prg 23,3.6 ne izraža samo želje,
temveč najverjetneje predstavlja sinonim dejanja užitja (hrane).
V Prg 24,1 glagolsko obliko korena  אוהvzbudi zunanja pojavnost (materialno
blagostanje krivičnika) in ne izraža samo želje, temveč tudi namero (odločitev) z
motivom (za)užitja bivanjske kvalitete krivičnika (brezskrbnost, preskrbljenost ipd.) – s
čimer se pomensko približa dinamiki poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena
חמד.
b) Željo kot moralno stanje
Na dveh mestih (Prg 21,10.26) glagolski oblika korena  אוהizraža moralno držo. V
Prg 21,10 označuje s poželenjem prežeto moralno držo, ki razodeva človekov način
ravnanja. Podvojitev korena  אוהv Prg 21,26 podobno ne označuje trenutno vzbujene
želje, temveč neprekinjeno trajajoče stanje, pohlepno bivanjsko držo krivičnika. Želje v
nobenem primeru ne vzbudi zunanja pojavnost oz. vrednost objekta poželenja, ampak ta
izvira iz notranjih sebičnih nagnjenj subjekta.
Če se glagolska oblika korena  אוהpojavi v kontekstu človeških potreb, je motiv
glagolske oblike korena ( אוהza)užitje določene dobrine ali kvalitete (npr. slaščic,
brezskrbnega življenja ipd.) (Prg 13,4; 23,3.6; 24,1). V drugih primerih se pomensko
delno pokriva z glagolsko obliko korena חמד, saj označuje vedenjsko držo (vedenje),
prežeto s pohlepom (Prg 21,10.26). V Prg 21,26 se želja – podobno kot dinamika
glagola  – ָח ַמדobrača k materialnim objektom, in sicer le posredno v okviru pohlepne
drže krivičnika (ki "stiska"). Tudi v Prg 24,1 se želja obrača k materialnim objektom
(materialnemu blagostanju krivičnika, vendar tudi krivičnikovemu miru, brezskrbnosti
ipd.). Glagolska oblika korena  אוהv Prg 24,1 izraža namero oz. težnjo (prizadevanje za
dosego, uresničitev česa), s čimer se pomensko pokriva z dinamiko poželenja, ki jo
označuje glagolska oblika korena חמד.
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5.2.4.6 Job 23,13
"Toda on ostaja isti, kdo ga more odvrniti?
Storí, kar mu duša poželi ()אּוְ ָ ֣תה."
ִ
Koren  אוהse v Job 23,13 (BHS) pojavi v perfektu piela v tretji osebi ednine ženskega
spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Job 20,20.
Analizirano mesto najdemo v tretjem krogu pogovorov (21–31), natančneje v osmem
Jobovem govoru (23,1–24,25). Job še ni doumel, da Božja volja, tj. trpljenje, ki ga
doživlja, ni odraz osebnih kapric – temu stališču se Job nevarno nagiba prav z izjavo v
23,13 – temveč del širšega Božjega načrta in delovanja na temelju Božje ljubezni.

Interpretacija
Hrepenenje, ki ga opisuje družina izrazov, izpeljanih iz korena אוה, je v največ primerih
pripisano človeku, vendar lahko označuje tudi željo Boga (Ps 132,13.14; Job 23,13)
(Strola 1999, 363).
Prva grafična vrstica ni povsem jasna, nekateri strokovnjaki jo razumejo kot idiom, ki
označuje Božjo suverenost (prim. Andersen 1976, 210; Habel 1985, 346, 350–351;
Delitzsch 1985, 12). Večina strokovnjakov glede na podoben kontekst v Ps 132,13
predlaga spremembo v besedilu iz  בחאדv "( בחרbḥr instead of b’ḥd") (prim. Pope 1986,
172–173; Rowley 1983, 161; Driver in Gray 1977, 203; Habel 1979, 124–125; Mayer
1983, 136):
"Toda on je odločil ()בחר. Kdo ga more odvrniti?
In kar si njegova duša želi, to stori."
Glagol  ָב ַחרv prvi grafični vrstici tako nastopi kot vzporedna sopomenka glagolske
oblike korena  אוהv drugi grafični vrstici (Mayer 1983, 136). Dejstvo Božje
vseobsegajoče svobodne izbire je opisano s paralelizmom med glagoloma
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izbrati/odločiti in želeti. Božje odločitve, podobno kot v Ps 132,13-14, temeljijo na
Božji volji (želji), torej so absolutno suverene in so izraz Božje volje.
Ob tem moramo poudariti odnos med željo in izbiro na eni strani in konkretnim
dejanjem na drugi. V Ps 132,13.14 je glagolska oblika korena  אוהuporabljena
vzporedno z glagolsko obliko korena  בחרin nastopa kot sinonim Božjega dejanja. Ko je
subjekt Bog sam, razlika med željo in njeno uresničitvijo zbledi (prim. Rofé 1990, 53).
Podobno velja v Job 23,13, kjer najdemo enak paralelizem (med glagolskima oblika אוה
in )בחר, s to razliko, da želji sledi glagol ( ָע ָשהstoriti, izpolniti). Zaporedno razmerje
med Božjo željo in posledičnim dejanjem je v Ps 132,13.14 tako tesno, da dejanje
(glagol uresničitve) sploh ni omenjeno, zato glagolsko obliko korena  אוהv Ps 132,13.14
razumemo kot sinonim dejanja (Božje prilastitve (naselitve) Siona). Glagolska oblika
korena  אוהv Job 23,13 ne nastopa kot sinonim, saj je z glagolom ע ָשה,
ָ ki sledi korenu
אוה, s posebno jasnostjo izpostavljeno udejanjenje (izpolnitev) Božje želje (Strola 1999,
368).411 Glagolska oblika korena  אוהtako ne izraža samo želje, ampak Božje načrte in
namene, ki se hkrati udejanjajo (oz. so že resničnost). Božjo izbiro ( )בחרin željo ()אוה
moramo razumeti kot Božji načrt, usodo, ki jo je Bog namenil svojemu stvarstvu, in
znotraj tega vsakemu posamezniku, tudi Jobu (23,14). Mayer (1973, 147) v TWAT (I)
zapiše:
"/.../ [glagolska oblika korena
, op. a.] predstavlja Božjo vseobsegajočo
svobodo odločanja ne kot možnost, ampak kot nekaj, kar se izvršuje. Gre za
svobodo, ki jo ima Bog."
Bog udejanja svojo voljo, od katere ga ni mogoče odvrniti (Whybray 2008, 116). Božja
volja ni odraz osebnih kapric – temu stališču se Job na več mestih nagiba – temveč
širšega Božjega načrta in delovanja v blagor vsakega posameznika in celotnega
stvarstva (Spence in Exell 1983e, 393).

411

"His soul wills it, and He accomplished it." (Delitzsch 1985, 11) "Once God has made a decision, his
decree is irrevocable; he executes his decision as he wills (v. 13b)." (Habel 1979, 351)
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Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Job 23,13
Subjekt glagola želeti ( )אוהje Bog; objekt je Božji načrt oz. usoda, ki jo je Bog namenil
svojemu stvarstvu, torej tudi Jobu. Želje, ki je izražena s korenom אוה, ne vzbudi
zunanja pojavnost, ampak ta izvira iz Boga in izraža Božje načrte.
Če sprejmemo predlagano spremembo iz  בחאדv ( בחרv prvi grafični vrstici), potem
dobi glagolska oblika korena  אוהmočan teološki poudarek, saj nastopa vzporedno z
glagolom Božje "izbire" ()ב ַחר
ָ (prim. Ps 132,13-14). Glagol ( ָע ָשהstoriti, izpolniti) na
koncu druge grafične vrstice poudarja uresničevanje, zato moramo glagolsko obliko
korena  אוהrazumeti kot Božje načrte in namene, ki jih Bog bo udejanjil oz. jih že
udejanja.

5.2.4.7 Prd 6,2
"/.../ mož, ki mu Bog daje bogastvo, imetje in čast, in njegovi duši ne manjka nič
od vsega, po čemer hrepeni (א ֶ ּ֗וה
ַַ ) ֲא ֶׁשר־יִ ְת, Bog pa mu ne dopušča, da bi to užival,
temveč bo to užival kdo drug. To je nečimrnost in huda bridkost."
Koren  אוהse v Prd 6,2 (BHS) pojavi v imperfektu hitpaela v tretji osebi ednine
moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Pridigar je mislec, ki izpeljuje svoje sklepe o zakonitosti človeškega življenja in bivanja
iz vsakdanjega življenja in izkustva. Pridigar ceni dar življenja kot tak, tj. kakovost
življenja (prim. 5,17-19; 8,15; 9,7), zato "odobrava" (8,15) veselje nad dobrinami, ki jih
Bog daje v dar (5,18), vendar hkrati svari, da je človeško življenje podvrženo
"naključjem" – poguba ga lahko preseneti vsak hip, tudi pravičnega (SSP 2005,
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1053).412 Zato je Pridigarjeva težava enaka Jobovi: ali dobro in zlo dobita svoje plačilo
na zemlji? (SPJ 2013, 165)

Interpretacija
Na začetku Prd 6 je izjava, da v človeški družbi obstaja določeno zlo ()ר ֹ֔ ָעה.
ָ Kaj ima
Pridigar v mislih, je pojasnjeno v vrstici 6,2, kjer je opisan primer moža, ki ima
"bogastvo, imetje in čas", pa teh dobrin zaradi posebnih okoliščin ne more užiti in
uživati v polnosti. Izjava je zelo podobna tisti iz 5,18:
"Vsakemu človeku, ki mu je Bog dal bogastvo in imetje in mu dopustil, da to
uživa, da jemlje svoj delež in se veseli pri svojem trudu, je to Božji dar."
V obeh primerih (Prd 5,18; 6,2) je Bog tisti, ki preskrbi posameznika z bogastvom,
imetjem in častjo ()ע ֶׁשר֩ ַּונְ ָכ ִַ֙סיםַוְ ָכ ַּ֜בֹוד. Opazimo lahko, da so termini, s katerimi Pridigar
opiše moževo stanje, isti kot v 2 Krn 1,11-12, kjer je opisano Salomonovo stanje:
"Pa tudi bogastvo, premoženje in slavo ( )וְ ַ֙ע ֶׁשרַּונְ ָכ ִ ֤סיםַוְ ָכבֹודti bom dal, kakršnih
niso imeli kralji, ki so bili pred teboj, in tudi za tabo ne bo takšnega."
Besedna kombinacija v vseh treh primerih (2 Krn 1,11-12; Prd 5,18; 6,2) označuje
polnost Božjega blagoslova, tj. obilje materialnih dobrin in odličnost družbenega
položaja. Vendar v nasprotju s Prd 5,18 in 2 Krn 1,11-12 mož v Prd 6,2 vsega naštetega
ne more užiti (Ogden 2007, 96).
Prvi dve vrstici šestega poglavja s trditvijo, da bogastvo, imetje in slava prihajajo kot
dar od Boga, razodevata teološko ozadje načela (pravičnega) povračila. Pridigar,
podobno kot Jobovi prijatelji, verjame, da Bog blagoslavlja samo pravične in kaznuje
samo krivične:
"Grešnike preganja hudobija,
pravične nagrajuje dobrota." (Prg 13,21)
Materialno blagostanje je torej dokaz pravične in Bogu všečne drže. Vendar Pridigar v
6,2 omenjeno starozavezno prepričanje, da lahko iz materialnega blagostanja sklepamo
o pravičnosti ali krivičnosti, postavi pod vprašaj. To stori na način, da opiše primer

412

Pridigar ima značaj prehodnega dela – tradicionalne trdnosti so omajane (SPJ 2013, 165).
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moža, ki je bil deležen polnosti blagoslova, a vsega prejetega ni mogel užiti in uživati.
Pridigar pokaže na neskladje med absolutnostjo teorije povračila na eni strani in
človeško življenjsko izkušnjo na drugi. Zdi se, da se zlo ()ר ֹ֔ ָעה,
ָ ki se omenja v
predhodni vrstici (6,1), nanaša na dejstvo, da posameznikovo materialno blagostanje ni
nujno kazalnik izpolnjenega in srečnega življenja. Dejstvo, da mož ne uživa svojih
dobrin, je mogoče razumeti v smislu odvzema (npr. "po nesrečni nezgodi" (Prd 5,13))
ali v smislu velikih skrbi, ki preprečujejo resnični užitek in zadovoljstvo (prim. 5,12).
Subjekt glagolske oblike korena  אוהje "mož" ()איׁש,
֣ ִ "ki mu Bog daje bogastvo, imetje
in čast", tj. dobro priskrbljen posameznik z uglednim družbenim položajem. Še več,
mož je opisan kot nekdo, ki mu nič ne manjka (נּוַח ֥סר
ָ ֶַ֙)ואינ.
ֵֽ ְ Termin נֶ ֶפׁש, ki se običajno
prevaja kot "duša" (prim. Prd 6,2 CHR), označuje preprosto samega moža, njegovo
osebnost (Spence in Exell 1983e, 137; Delitzsch 986b, 305). Opis blagostanja se
nadaljuje s podatkom, da si mož lahko zagotovi vse, kar koli si zaželi – "vse, po čemer
hrepeni" (prim. Strola 1999, 369). Želja se torej obrača na mnoštvo dobrin (objektov), ki
jih lahko povzamemo iz vrstic 2,4-10, kjer je opisano Pridigarjevo materialno stanje.
Pridigar v 2,4-10 ima podobno kot mož v 6,2 vse, kar si želi ()ׁש ֲאל֣ ּו:
ֵֽ ָ
"Kar koli so mi oči poželele ()ׁש ֲאל֣ ּו,
ֵֽ ָ ničesar jim nisem odrekel. Svojemu srcu
nisem zabranil nobenega veselja /.../." (2,10)
Pridigar ima v lasti hiše, vinograde (4), vrtove in sadovnjake (5), vodnjake (6), hlapce,
dekle, velike črede govedi in drobnice (7), zlato in srebro, zaklade kraljev in dežel,
pevce in pevke, otroke, veliko žena (8).
Želja, ki jo izraža glagolska oblika korena  אוהv Prd 6,2, torej ni usmerjena na
specifičen (materialen) objekt, ampak izraža splošno željo po različnih objektih. Če
premotrimo naštete objekte, vidimo, da je želja vzbujena z dražljaji, ki so povezani z
ugodjem, preskrbljenostjo in veseljem – to potrjuje tudi glagol א ַכל,
ָ "uživati", db. užiti
(jesti): "Bog pa mu ne dopušča, da bi to užival ()ל ֱא ֣כל
ֶ /.../." (Prd 6,2)
Koren na najbolj splošen način označuje mnoštvo človekovih tuzemskih želja –
glagolska oblika korena  אוהv imperfektu razodeva trajajoče (nedovršno) stanje
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hrepenenja. Opazimo lahko, da je želja predstavljena kot uresničena. Ker Pridigar
dojema izrisano materialno stanje kot sad lastnih žuljev (truda) – to poudarja na več
mestih (prim. 2,10.11.18; 2,19.20.21.22 itd.), lahko med glagolsko obliko korena  אוהin
uresničenim materialnim stanjem prepoznamo vzročno-posledično zakonitost, tj. željo z
namero po uresničitvi (željo s spremljajočim trudom za uresničitev).

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Prd 6,2
Subjekt glagola želeti ( )אוהje "mož" ()איׁש,
֣ ִ preskrbljen posameznik z uglednim
družbenim položajem; objekti so različne (materialne in nematerialne) dobrine (prim.
2,4-10). Želje, ki je izražena s korenom אוה, ne vzbudi zunanja pojavnost ali vrednost
objektov samih po sebi, temveč dražljaji, povezani z ugodjem, preskrbljenostjo in
veseljem – to potrjuje glagol א ַכל,
ָ "uživati", db. užiti (jesti).
Glagolska oblika korena  אוהna najbolj splošen način označuje mnoštvo uresničenih
tuzemskih želja (kot posledico človeškega truda).

5.2.4.8 Ps 45,12
"Če kralj hrepeni ( )וְ יִ ְת ָ ֣אוpo tvoji lepoti,
on je vendar tvoj gospod, se mu pokloni."
Koren  אוהse v Ps 45,12 (BHS) pojavi v imperfektu hitpaela v tretji osebi ednine
moškega spola v jusivu.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Ps 19,11.
Psalm 45 znotraj literarne vrste hvalnic uvrščamo med kraljevske psalme. Ps 45 je
kraljevska svatbena pesem – pesem ob svatbi izraelskega kralja. Izvirno gre
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najverjetneje za posvetno pesnitev,413 čeprav se omenja tudi Bog (45,3.7-8), ki pa ni v
središču – to vlogo ima kralj (v. 2-6). Psalm opeva človeško ljubezen med kraljem in
tujko (v. 11-14). V judovskem in krščanskem izročilu je ljubezen med moškim in
žensko postala vir bogatih mesijanskih in alegoričnih razlag (SSP 2005, 816), čeprav je
imel psalm prvotno zgodovinski značaj in se je nanašal na nekega živečega in
vladajočega kralja.414 Kasneje, po razpadu kraljestva je prevzel tudi drugačne,
odrešenjske ali eshatološke pomene (Auvray 1979, 414).415

Interpretacija
Subjekt glagolske oblike korena  אוהje kralj ()ה ֶ ֣מ ֶלְך,
ַ čigar podoba je izključno pozitivna
(45, 3-10). Prikazan je kot idealen tako po moralnih (5.8) kot po vojaških kvalitetah (6)
in celo po vizualno-estetskih merilih ("lep, najlepši si med človeškimi sinovi" (3)).
Povrh tega je kralj nosilec večnega Božjega blagoslova ("garancije") Davidove hiše (3,
prim. 2 Sam 7).
Nevesta – objekt poželenja je tujka, ki jo psalmist opominja, da naj "pozabi na svoje
ljudstvo in hišo svojega očeta" (Ps 45,11). Upravičenost tega opomina lahko razložimo
z nevestino dolžnostjo, skladno s starozaveznim razumevanjem zakonske zveze, da se
mora popolnoma podrediti svojemu možu (prim. 1 Mz 2,24). To pomeni, da mora
sprejeti tudi moževo (kraljevo) ljudstvo, običaje in predvsem njegovo vero, tj. Boga
(prim. Rut 1,16):
"Kamor pojdeš ti, pojdem jaz;
kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz;
tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo
in tvoj Bog bo moj Bog."

413

Svatba kralja Izraela nikoli ne more biti "posveten" dogodek, ker je kralj Božji maziljenec in njegov
zemeljski namestnik. Hkrati je poroka pomembna zaradi ohranitve Davidove dinastije, ki ji je Bog
obljubil večno kraljevanje (2 Sam 7). V tem smislu je kraljevi "osebni" dogodek povzdignjen na
nacionalno in teološko raven.
414
"Although obviously composed for a particular royal wedding, it was probably used often on such
occasions. A royal wedding was important because of its relevance to the continuity of the Davidic
dynasty, which was underwritten by the divine promise (2 Sam 7:12-16)." (Grogan 2008, 99)
415
Zelo verjetno je, da je bila pesnitev prvotno konkretnejša in je opisovala samo svatbeni obred. Pozneje
pa so jo skrajšali in naredili abstraktnejšo ter univerzalnejšo.
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Vrstica 13 z izrazom "tirska hči" (ת־צר
ַ֙ )ּוב
ֵֽ ַ morda nakazuje, da je nevesta feničanska
princesa. Ob tem takoj pomislimo na poroko kralja Ahaba z Jezabelo (1 Kr 16,31)
(Gross in Reinelt 1989, 168). Jezabela, hči tirskega kralja, je v Izrael prinesla tuje
običaje in obrede (prim. 2 Kr 9,22) (prim. Weiser 1986, 364), zato psalmist v duhu
2 Mz 20,3 nevesto opominja, da mora pozabiti čaščenje svojih bogov. Vladar se je ob
lepoti žene lahko spozabil in storil nepremišljeno dejanje (prim. 1 Mz 12,10-20;
39,6-20; 2 Sam 13,1-22) ali celo sprejel njenega boga (prim. Jdt 11,23). Nevestina
dolžnost je postavljena nad osebne občutke in želje, celo nad njeno versko prepričanje
(prim. Gross in Reinelt 1989, 168; Weiser 1986, 364).
Opozorilo nevesti je po eni strani svarilo pred nevarnostjo njenih starih verskih
prepričanj, po drugi strani pa tudi izraz kraljeve oblasti in političnih računov, oktroirane
volje kralja, ki se ji mora nevesta podrediti. Nevesta se mora kralju pokloniti. Kraljeva
svatba najverjetneje ni bila sklenjena na podlagi ljubezni med nevesto in kraljem,
ampak na podlagi obojestranskih političnih koristi. Gross in Reinelt (1989, 168) glede
naloge neveste zatrjujeta:
"To je njen poklic. Od tega je odvisna prihodnost kraljevske hiše, in to je tudi
bogato povračilo njenemu očetu, da jo je prepustil tujemu kralju."
Prihodnost kraljevske hiše je odvisna od (telesnih) sadov zveze kralja in kraljice
(Ps 45,17). Kralj je kot vsak mož imel pravico "poželeti" ženino lepoto (Delitzsch
1986c, 87), kar pomeni, da je imel mož pravico zahtevati spolno dejanje, žena pa se je
morala tej želji podrediti. Ker Ps 45 ne opisuje običajnega zakona, ampak kraljevega, je
bila kraljeva zahteva po združitvi še toliko pomembnejša zaradi potomcev za ohranitev
Davidove dinastije.
Zato moramo frazo "če kralj hrepeni ( )וְ יִ ְת ָ ֣אוpo tvoji lepoti" najverjetneje razumeti kot
kraljevo zahtevo, da se zakon konzumira (potrdi) z zakonskim dejanjem, meni
A. A. Anderson (1985, 352–353).
Podobno menita tudi Rogerson in McKay (1977, 216), ki verz razumeta kot "nasvet za
poslušnost":
"[Verz kraljici, op. a.] svetuje poslušnost kadar koli si kralj zaželi spolnega
odnosa, saj sta ohranitev dinastije in oblikovanje zavezništev odvisna od
zakonske zveze, blagoslovljene z velikim številom otrok."
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Pravilnost takega mnenja potrjuje glagolska oblika korena  – אוהjusiv oz. pogojna
oblika vrstice 45,12 (če to ... potem to),416 česar ne moremo pripisati svobodni
ljubezenski zvezi. Pravilnost mnenja končno potrjuje Est 2,12-14, kjer kralj izrazi svojo
zahtevo po spolnem aktu s sorodnim glagolom želeti ()חפץ:
ָ
"Ko je prišla za vsako dekle vrsta, da gre h kralju Ahasvérju, ob koncu
dvanajstih mesecev po predpisih za žene, ker je bil to redni čas za njihovo
lepotičenje, šest mesecev z oljem mire, šest mesecev z balzamom in z drugimi
ženskimi lepotili, je tako dekle prišlo h kralju; dali so ji vse, kar koli je hotela
vzeti iz ženskega dvora s seboj v kraljevo palačo. Zvečer je prišla, zjutraj pa se
je vrnila v drug ženski dvor pod nadzorstvo kraljevega evnuha Šaašgáza, varuha
stranskih ženà. Ni prišla več h kralju, razen če je kralju ugajala ([ )ח ץdb. če jo
je poželel, op. a.] in jo je dal z imenom poklicati."
Glagolsko obliko korena  אוהmoramo v ožjem smislu razumeti kot kraljevo (moževo)
legitimno zahtevo (pravico) po potrditvi nove zakonske zveze, v širšem smislu pa lahko
željo razumemo kot splošno moževo pravico po telesni združitvi (ki ni vezana na
poročno noč). Glagolska oblika korena  אוהizraža željo z namero oz. voljnost,
pripravljenost moža za spolni akt.417

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Ps 45,12
Subjekt glagolske oblike korena  אוהje kralj ()ה ֶ ֣מ ֶלְך,
ַ objekt je lepota neveste iz tuje
dežele. Psalmist tujko v vrstici 11 opominja, da mora pozabiti svoja (verska) prepričanja
in običaje in sprejeti moževa. V vrstici 12 sledi še drugi opomin, in sicer da se mora
nevesta svojemu gospodarju (možu) db. pokloniti. Nevesta se mora podrediti tudi
moževi želji (zahtevi in pravici) po spolnem aktu oz. konzumaciji zakona (prim.
Est 2,12-14).
Dinamiko poželenja posredno vzbudi čutno-vizualna pojavnost objekta poželenja, tj.
lepota in privlačnost mlade neveste (kar pomeni, da je želja povezana s telesnimi
potrebami), neposredno pa "potreba" po potomcih (za ohranitev Davidove rodbine).
416

Prim. Gesenius' Hebrew Grammar (109; Use of the Jussive): http://en.wikisource.org/wiki/Gesenius'_
Hebrew_Grammar/109._Use_of_the_Jussive (pridobljeno 3. 9. 2014).
417
G. Strola (1999, 366) zatrjuje, da imata oba obravnavana korena isti pomen v Ps 45,12 in Prg 6,25.
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Kraljeva telesna potreba je predstavljena kot oktroirana zahteva kralja (tudi teološko
legitimizirana in postavljena v okvir Božjega načrta za ohranitev Davidove hiše), ki ima
vse pravice, da jo uveljavi, nevesta pa se ji mora podrediti. Zato po eni strani glagolska
oblika korena  אוהizraža kraljeve telesne potrebe, vzbujene z žensko lepoto, na drugi
strani pa na družbeni in politični ravni razkriva kraljevo teološko legitimno zahtevo
(pravico) po spolnem odnosu s svojo ženo. Kraljeva želja sicer izvira iz čutnih zaznav
(telesnih impulzov), a je povzdignjena na neke vrste nadosebno željo (za ohranitev
Davidove dinastije).
Glagolska oblika korena  אוהv Ps 45,12 se po pomenu približa glagolu  ָח ַמדv Prg 6,25
(kjer koren  חמדizjemoma označuje spolno slo).

5.2.4.9 Ps 106,14
"Poželjivo so hlepeli418 (ּוַת ֲאוָ ה
ִ֭ ַ ֣ )וַ יִ ְת ַאּוv puščavi,
Boga so preizkušali v pustinji."
Koren  אוהse v Ps 106,14 (BHS) pojavi v imperfektu hitpaela v tretji osebi množine
moškega spola.

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Ps 19,11.
Ps 106 večina strokovnjakov uvršča med zgodovinske psalme, tj. poučne psalme z
zgodovinskimi nauki (prim. SSP 2005, 770), saj povzema najpomembnejše odrešenjske
dogodke Izraelove zgodovine (v psalmu se sicer prepletajo različne literarne oblike).
Pogled v zgodovino je za psalmista po eni strani razlog za poudarjanje neskončne Božje
ljubezni, po drugi pa priložnost za priznavanje velike krivde Izraela. Ps 106 lahko
razumemo kot javno izpoved Izraelove zgodovinske krivde, katere osnova so
zgodovinski dogodki (Gross in Reinelt 1989, 400; Eaton 1967, 255).

418

Prevod v EKU: "vdali so se poželenju".
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Interpretacija
Analizirano mesto Ps 106,14 spada v enoto 106,13-15, ki poroča o poželenju po hrani in
pijači ter ima osnovo v besedilu 4 Mz 11. Psalmist v predhodni vrstici poroča, da je
Izrael kmalu po tem, ko so "vode /.../ pokrile njihove nasprotnike" (106,11), tj. po
mogočnem pokončanju faraonove vojske, pozabil na Božja odrešilna dela (prim.
Jer 3,21; Oz 2,15).
Psalmist ima v mislih godrnjanje zaradi žeje (2 Mz 15,11-24) in lakote (predvsem
4 Mz 11; gl. tudi 2 Mz 16), s čimer je Izrael izkazal ošabnost in nezaupanje v Boga
(prim. Gross in Reinelt 1989, 403; Delitzsch 1986c, 154):
"Izrael je izgubil zaupanje v Boga, da ga lahko ta med potovanjem oskrbuje z
vsem, kar potrebuje za življenje." (Gross in Reinelt 1989, 403)
Motiv nezaupanja v Boga, ki je prikazan z željo po potešitvi telesne potrebe, smo že
srečali pri analizi mesta 4 Mz 11,4. Nezaupanje je v 4 Mz 11,4 prikazano s podvojitvijo
korena אוה, tj. s kombinacijo glagola in samostalnika (אוָ֑ה
ָ ֲ ַת
ַ )ה ְת ַאּוִ֖ ּו,
ִ ki slika močno
poželenje.419 Človeška želja oz. potreba ( )אוהpo hrani je legitimna želja, ki sama po
sebi ni grešna (prim. Anderson 1985, 740), vendar je greh Izraela v tem, da njihovega
življenja ni usmerjala Božja beseda, ampak telesne potrebe.420 Želja označuje negativno
željo po hrani iz Egipta, kar pomeni zavrnitev Boga (Božje mane) – s tem je Izrael svoje
lastne želje in telesne potrebe, db. poln želodec, postavil pred voljo Boga. Podvojitev
korena v 4 Mz 11,4 zato ne označuje same telesne potrebe oz. želje, ki nastane na
podlagi telesnih potreb – temveč iz tega stanja izhajajočo egocentrično in uporniško
negativno moralno držo, meni G. Strola (1999, 366), ki zapiše:
"/.../ samo v nekaterih besedilih, povezanih z izročilom iz puščave, se ta koren
uporablja na skoraj tehničen način za označitev egocentričnega in uporniškega
poželenja izraelskega ljudstva (4 Mz 11,4.34 in paralelne pesniške predelave v
Ps 78,29.30 in Ps 106,14)."
Psalmist v Ps 106,14 oživlja zgodovinsko izkušnjo krivde nezaupanja v Boga. To stori
tako, da s podvojitvijo korena ּוַת ֲאוָ ה( אוה
ִ֭ ַ ֣ – )וַ יִ ְת ַאּוtj. z uporabo enake terminologije – v
419

Prim. "overpowering desire for fleshly food" (Briggs in Briggs 1976, 350).
Prim. A. A. Anderson (1985, 740): "The verb ’-w-h ('to incline, desire') does not necessarily imply a
sinful wish or desire (cf. Dt. 12:20; 14:26; 2 Sam. 23:15; Lk. 22:15). The hunger and thirst may have been
real enough, but the disbelief in Yahweh’s providence was not justifiable, and it led to unreasonable
doubting and even to rebellion."
420
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paralelni pesniški predelavi v Ps 106,14 prikliče v spomni egocentrično in uporniško
vedenje Izraela. Ps 106,14 doda tudi lasten poudarek (Weiser 1986, 681–682), ki je v
tem, da ne gre samo za nezaupanje (106,14a), ampak tudi za preizkušanje Boga – "Boga
so preizkušali v pustinji" (106,14b) – na kar kaže dejstvo potrebe oz. želje po hrani tudi
v primeru, ko so bili Izraelci nasičeni (Ps 78,29-30) oz. preprosto naveličani enoličnosti
mane (4 Mz 11,6) (prim. Gray 1976, 104).
Mesto

Podvojitev korena אוה

4 Mz 11,4

אוָ֑ה
ָ ֲ ּוַת
ַ ִִ֖ה ְת ַאּו

Ps 106,14

ּוַת ֲאוָ ה
ִ֭ ַ ֣וַ יִ ְת ַאּו
Razpredelnica 14: Primerjava podvojitve korena  אוהv 4 Mz 11,4 in Ps 106,14

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Ps 106,14
Gl. sklepa 4 Mz 11,4.34
Podvojitev (glagolske in samostalniške) oblike korena ּוַת ֲאוָ ה( אוה
ִ֭ ַ ֣אּו
ַַ  )וַ יִ ְתoznačuje željo
po hrani, ki je legitimna in sama po sebi ni grešna, vendar je predstavljena kot razlog
nezaupanja v Boga. Podvojitev korena tako ne označuje samo telesne želje, ampak iz
opisanega stanja nezaupanja v Boga izhajajočo "vdajo"421 poželenju (prim. EKU), tj.
negativno moralno držo oz. vedénje (prim. 4 Mz 11,4.34).

5.2.4.10 Ps 132,13.14
"Zakaj GOSPOD je izbral Sion,
zaželel ()א ָ ּ֗וּה
ִַּ֜ si ga je za prebivališče:
To je moje počivališče za vedno,
tu bom prebival, ker sem si ga zaželel (יה
ַָ ת
ֵַֽ ִ ִ) ִאּו."

421

Prim. Ps 106,14 EKU: "/.../ vdali so se poželenju v puščavi /.../." (Gl. tudi 4 Mz 11,4.34 SSP, EKU,
CHR). SSKJ postreže z zelo pomenljivo definicijo glagola vda(ja)ti se v dveh točkah: "1. prenehavanje
(stanja) trdnosti zaradi pritiska, delovanja sile; 2. prenehavanje lastne volje, stališča in pričetek delovanja
v skladu z voljo, stališčem drugega." Vdati se poželenju lahko razložimo kot prenehanje trdnosti zaupanja
v Boga zaradi delovanja sile poželenja (telesnih impulzov), kar pomeni prenehanje lastne volje in
sprejetje volje "mesa", tj. telesnih potreb.
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Koren  אוהse v Ps 132,13 (BHS) pojavi v perfektu piela v tretji osebi ednine moškega
spola (s končnico v tretji osebi ednine ženskega spola). V Ps 132,14 (BHS) se koren
pojavi v perfektu piela v prvi osebi ednine (s končnico v tretji osebi ednine ženskega
spola).

Umestitev v literarni kontekst
Gl. analizo Ps 19,11.
Ps 132 spada v literarno vrsto hvalnic, in sicer med sionske pesmi, ki poveličujejo
Jeruzalem in njegov tempelj. Te so teocentrične, so izraz hvale in poveličevanja, brez
(sebičnih) prošenj molivca zase ali za svojca (Auvray 1979, 407). Ps 132 po eni strani
slavi izvolitev kralja Davida in njegove hiše (kot kraljevski psalm), po drugi strani pa
izvolitev Siona kot Jahvejevega bivališča (kot sionska pesem) (Gross in Reinelt 1989,
485, prim. Dahood 1970, 241).

Interpretacija
Psalm 132 ima prvine kraljevskega psalma, saj utemeljuje kraljevo dinastijo s
sklicevanjem na Natanovo obljubo (2 Sam 7) (Ps 132,10-12). Ker je Davidova izvolitev
povezana z izvolitvijo Siona, lahko psalmist v vrsticah 13 in 14 svoj pogled obrača na
Sion, ki si ga je izbral Bog – kakor je "izbral" Davida oz. njegovo dinastijo (v. 10-12) –
za svoje bivališče in počivališče (Gross in Reinelt 1989, 488–489; prim. Grogan 2008,
209):
"Z dvojnim glagolom, od katerih drugi vključuje globok notranji vzgib, poudarja
13. vrstica božjo izvolitev Siona." (Gross in Reinelt 1989, 488)
Subjekt glagolske oblike korena  אוהv Ps 132,13.14 je Bog (gl. tudi Job 23,13). Objekt
predstavlja Sion ()ציֹון,
ִ ki si ga je Bog izbral za svoje bivališče. V Ps 132,13 glagolska
oblika korena  אוהnastopa vzporedno z glagolsko obliko korena ( בחרprim. Anderson
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1985, 884; Mayer 1983, 136).422 Glagolska oblika korena  בחרv teološkem smislu ne
označuje samo Božje odločitve, ampak tudi udejanjanje te odločitve (Božjega načrta).
Zaporedno razmerje med Božjo odločitvijo/željo na eni strani in Božjo prisotnostjo na
Sionu na drugi je v Ps 132,13 tako tesno, da dejanje (tj. glagol uresničitve, kakor v prim.
Job 23,13) sploh ni omenjeno. Zaradi tega glagolsko obliko korena ( אוהin  )בחרv
Ps 132,13(14) razumemo kot sinonim dejanja (Božje prisotnosti, naselitve Siona). Ko je
subjekt korena  אוהBog, razlika med željo in njeno uresničitvijo zbledi, meni A. Rofé
(1990, 53; prim. Strola 1999, 368). Glagolska oblika korena  אוהnamreč ne izraža samo
želje, ampak Božje načrte in namene, ki so hkrati že resničnost:
"In spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, vaš Bog,
ki prebivam na Sionu, na gori moje svetosti." (Jl 4,17)
Izraza "(pre)bivanja", ki izražata in opredeljujeta cilj, h kateremu teži želja, sta
samostalnika "prebivališče" ()מֹוׁשב
ָ
in "počivališče" (נּוחה
ָ )מ
ְ ter glagol "prebivati" () ָי ַׁשב.
Gre za izpolnitev Božjega daru, njegove prisotnosti med ljudmi (Strola 2000, 313).
Izpolnitev želje, ki jo ima Bog po Sionu v Ps 132,13.14, je opisana z izrazi, ki
poudarjajo Božjo prisotnost. G. Strola meni, da gre v Ps 132,13-14 za dovršitev kot dar,
ki ga s svojo prisotnostjo sredi ljudi iz samega sebe dela Bog (368).423
V Ps 132,13-14 je viden jasen poudarek na Božji pobudi. Kljub dejstvu, da je prisotnost
Boga na Sionu nedvomno koristila utrditvi Davidove dinastije – na svoj način je bila
stabilnost in trajnost Davidove dinastije utemeljena z Božjo izbiro Siona – je Bog tisti,
ne David, ki je izbral Sion. Izvolitev Siona ne temelji na Božji zvestobi človeku, ampak
na popolni svobodni volji Boga (Weiser 1986, 782). To potrjuje vrstica 14, v kateri so
Božje lastne besede (v prvi osebi ednine) (prim. Delitzsch 1986c, 315). V Ps 132,14 se
ponovi glagolska oblika korena אוה, kar dodatno potrjuje, da Božja odločitev v v. 13 in
14 temelji na Božji volji (želji), ki je absolutno suverena in je izraz Božjih načrtov.

422

"He has desired it /.../: this is parallel to '/.../ has chosen', but it places more emphasis upon the
subjective element." (Anderson 1985, 884)
423
Glede Božje obljube prebivanja med ljudmi gl.: 1 Kr 6,13; Ezk 43,7.9; Jl 4,17.21; Ps 74,2; 135,21.
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Uporaba glagolske oblike korena  אוהv Ps 132,13-14, ki se nanaša na željo Boga, da na
Sionu postavi svoje bivališče, je analogna uporabi glagola  ָח ַמדv Ps 68,17 (Strola 2000,
314; 1999, 366; Baker 2005, 17424).

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Ps 132,13.14
Objekt glagola želeti je Sion ()ציֹון,
ִ ki si ga je Bog – subjekt – izbral za svoje bivališče.
Glagolska oblika korena  אוהnastopa vzporedno z glagolsko obliko korena  בחרin izraža
dejstvo Božje prisotnosti na Sionu. Razmerje med Božjo odločitvijo/željo na eni strani
in Božjo prisotnostjo na Sionu na drugi je prikazano kot ekvivalentno. Glagol
uresničitve, kakor v primeru Job 23,13, ni omenjen, zato glagolsko obliko korena אוה
(in  )בחרv Ps 132,13-14 razumemo kot sinonim dejanja (Božje prisotnosti, naselitve
Siona). Izpolnitev želje je opisana z izrazi, ki poudarjajo Božjo prisotnost. Želje, ki je
izražena s korenom אוה, ne vzbudi zunanja pojavnost, ampak izvira iz Boga, kar
potrjuje ponovitev glagolske oblike korena  אוהv 132,14 kot globok notranji vzgib oz.
subjektivna plat Božje izbire.

Sklep: pomen glagolske oblike korena  אוהv Psalmih (Ps 45,12; 106,14; 132,13.14)
Glagolska oblika korena  אוהse v Psalmih pojavi na štirih mestih s širokim pomenskim
obsegom in označuje:
a) Željo, povezano s (človeškimi) telesnimi potrebami (Ps 45,12; 106,14):
V obeh primerih, ko objekt glagolske oblike korena  אוהni Bog, želja, ki je izražena s
korenom אוה, izvira iz človeških telesnih potreb. Željo v Ps 45,12 in Ps 106,14 lahko
definiramo kot telesni odziv na določeno vrsto čutno-estetskih dražljajev: v primeru
424

"
is used in Psalm 132:13-14 in an almost identical context to that of  חמדin Psalm 68:16 /.../."
(Baker 2005, 17)
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Ps 45,12 dinamiko poželenja vzbudi čutno-vizualna pojavnost objekta poželenja, tj.
lepota in privlačnost mlade neveste, v primeru Ps 106,14 dinamiko vzbudi želja po
(egiptovski) hrani. Vendar ima koren v različnih kontekstih različne semantične
poudarke. Glagolska oblika korena  אוהv Ps 45,12 po eni strani izraža kraljeve telesne
potrebe, vzbujene z nevestino lepoto, po drugi strani pa na družbeni in politični ravni
razkriva kraljevo teološko legitimno zahtevo (pravico) po spolnem odnosu s svojo ženo.
V Ps 106,14 želja po eni strani izvira iz telesne potrebe po hrani, po drugi pa predstavlja
razlog nezaupanja v Boga. Podvojitev korena  אוהv Ps 106,14 (podobno kot
4 Mz 11,4.34) ne označuje samo telesne želje, temveč moralno bivanjsko držo, ki izhaja
iz opisanega stanja nezaupanja v Boga.
V obeh primerih je na podlagi sobesedila mogoče razbrati oz. upravičeno predpostaviti,
da je prisotna uresničitev (potešitev) (Ps 106,14) oz. namera po uresničitvi (Ps 45,12).
Želja, ki je izražena s korenom אוה, ne izraža usmerjenosti do materialnega objekta per
se, ampak izraža voljo po (za)užitju objekta apetita oz. spolnega poželenja. Željo v obeh
primerih vzbudi zunanja pojavnost, zapeljivost jedi in lepota neveste, kar pomeni, da
želja izvira iz trenutne čutne vznemirjenosti, vendar je na podlagi sobesedila
povzdignjena na drugo (družbeno, teološko) pomensko raven.
b) Božjo željo kot sinonim Božje prisotnosti na Sionu (Ps 132,13.14):
Glagolska oblika korena  אוהv Ps 132,13.14 izraža dejstvo Božje prisotnosti na Sionu,
zato jo razumemo kot sinonim dejanja (Božje prisotnosti, naselitve Siona). Izpolnitev
želje je opisana z izrazi, ki poudarjajo Božjo prisotnost: samostalnika "prebivališče"
()מֹוׁשב
ָ
in "počivališče" (נּוחה
ָ )מ
ְ ter glagol "prebivati" () ָי ַׁשב. Želje ne vzbudi zunanja
pojavnost, ampak ta izvira iz Boga, saj je poudarek na Božji iniciativi, ki temelji na
popolni svobodni volji Boga.
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5.3

Presoja ugotovitev semantične analize

5.3.1 Širok pomenski obseg glagolske oblike korena אוה

Za glagolsko obliko korena  אוהvelja, da se pojavlja s širokim pomenskim obsegom oz.
semantično nedoločnostjo, ki ustreza različnosti potreb in želja človeškega bitja ()נֶ ֶפׁש.
E. Gerstenberger (1978, 74) govori o "veliko pomenskih odtenkih". Koren ( אוהbodisi v
glagolski bodisi v samostalniški obliki) se skoraj vedno pojavlja v povezavi z izrazom
נֶ ֶפׁש, kar potrjuje, da med korenom  אוהin izrazom  נֶ ֶפׁשobstaja posebno semantično
razmerje. Termin  נֶ ֶפׁשopredeljuje obstoj človeka z vsemi njegovimi potrebami, tj.
totaliteto človeškega življenja. Željo, ki jo izražajo izpeljanke iz korena אוה, lahko zato
v največ primerih definiramo kot vitalno težnjo po ohranitvi (v mnogoterosti oblik), ki
je značilna za živo bitje. Izpeljanke izražajo življenjski dinamizem bitja v mnogoličnosti
njegovih manifestacij, ki žene človeka k izpolnitvi njegovih vitalnih teženj.
Glagolska oblika korena  אוהnajpogosteje označuje primarne želje (potrebe), povezane z
obstojem in ohranitvijo. E. Gerstenberger (1978, 75) opredeli koren kot:
"/.../ osnovno življenjsko potrebo, kamor sodi tudi nagon, ki vzbudi željo po
določenih stvareh; David želi piti vodo (2 Sam 23,15); Izraelci želijo jesti meso
(5 Mz 12,20); gostu se cedijo sline zaradi dobrot na mizi (Prg 23,3.6) itd."
Kar v 14 primerih (od 26) označuje želje, povezane s telesnimi potrebami (5 Mz 12,20;
5 Mz 14,26; 1 Sam 2,16; 2 Sam 23,15; 1 Krn 11,17; Ps 45,12; Ps 106,14; Prg 13,4;
Prg 23,3.6; Prd 6,2; Mih 7,1). Tak pomen je prisoten v vseh korpusih Svetega pisma, v
Peteroknjižju pa je izključen. Tudi v dveh primerih, kjer glagolska oblika korena אוה
sicer označuje moralno držo, je izvor moralne drže povezan s telesnimi potrebami
(4 Mz 11,4.34). V nobenem primeru želje ( )אוהne vzbudi zunanja pojavnost oz.
vrednost objekta poželenja sama po sebi, ampak želja po (za)užitju.
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V preostalih primerih glagolska oblika korena  אוהoznačuje ali druge iz človeka
izhajajoče instinktivne težnje (npr. težnjo po vladanju – izvajanju moči (2 Sam 3,21;
1 Kr 11,37), željo po materialnem blagostanju in sreči (Prg 24,1), religiozno željo
(Iz 26,9; Jer 17,16; Am 5,18)) ali željo Boga (Job 23,13; Ps 132,13.14).

5.3.2 Telesno-impulziven odziv na čutne dražljaje

Pomembna ugotovitev v razmerju do korena  חמדje, da želje, ki jo izraža koren אוה, ne
pogojuje materialna vrednost objektov. To pomeni, da se s korenom  אוהne izraža želja
po posestvu materialnih objektov per se (torej zaradi vrednosti), ampak zaradi motiva
(za)užitja. Motiv glagolske oblike korena  אוהni prilastitev (posestvo lastnine), temveč
(za)užitje določene dobrine ali kvalitete (npr. mesa, vode, slaščic, brezskrbnega
življenja).
Glagolska oblika korena  אוהle v redkih primerih označuje premišljen miselni proces
(prim. 2 Sam 3,21; Prg 24,1), običajno velja nasprotno, saj označuje telesno pogojen, tj.
nagonsko-impulziven odziv na čutne dražljaje ali pomanjkanje. Dinamika želje, ki jo
izraža glagolska oblika korena אוה, se dogaja na predmiselni in predzavestni stopnji.
Želja (telesna potreba) je "ukaz", ki vstopa preko čutnih zaznav in tako rekoč mehansko
(brez posebnega miselnega procesa) vpliva na dejanja (iskanje potešitve). Glagolska
oblika korena  אוהv vseh primerih označuje instinktivne (nagonske) težnje človeške
osebe: v ožjem smislu ohranitve, v širšem smislu podreditve okolice (vladanja), ali celo
v najširšem smislu iskanja bivanjskih odgovorov (Boga).
Vidimo lahko, da želja, ki jo izraža koren חמד, deluje v središču človeka na ravni
zavestnega, v srcu (prim. Prg 6,25; Mt 15,19), ki je notranjo počelo in gibalo človeških
dejanj. Dinamika želje, ki jo izraža koren אוה, se dogaja na ravni nezavestnega, na
instinktivni ravni (v smislu nagonsko pogojenega delovanja).
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5.3.3 Želja z namero po uresničitvi

V primerih, ko glagolska oblika korena  אוהoznačuje telesne potrebe (14-krat), ta vedno
vsebuje namero po uresničitvi oz. potešitvi. Človeška želja oz. potreba ( )אוהpo hrani je
naravna želja, ki sama po sebi ni grešna, če ne postane edino merilo in cilj človeškega
življenja (prim. 4 Mz 11,4.34). Pozitivno oceno naravne želje lahko najdemo v
nekaterih besedilih modrostne literature, na primer v Prg 13,12.19, kjer je izpopolnitev
težnje, izražene s samostalniško obliko korena אוה, opisana s podobami iz življenja:
"/.../ izpolnjena želja (או֥ה
ָ ֲ )ת
ַ pa je drevo življenja." (Prg 13,12 EKU)
"Izpolnjena želja (או֣ה
ָ ֲ )ת
ַ je prijetna človeku ()ל ָנ ֶָ֑פׁש
ְ 425 /.../." (Prg 13,19)
Življenje je za Sir 30,15 najbolj zaželeno od zakladov zemlje. Prizadevanje za dosego
želenega objekta (dobrine) za potešitev telesne potrebe, in sicer ohranjanja življenja je
zato skladno s človeško naravo.
V nekaterih primerih sta namera in prizadevanje za dosego izrecno razvidna – npr. v
2 Sam 23,15 David svojo že(l)jo po vodi poteši s prošnjo, naslovljeno na svoje
spremljevalce – medtem ko jih v preostalih primerih, kjer namen iz sobesedila ni
razviden, lahko predpostavimo zaradi same narave želje (telesne potrebe). Izjemo
predstavlja Prg 13,4, kjer telesna potreba, izražena s korenom אוה, ne vključuje
zadovoljitve, ampak označuje nasprotno, željo brez uresničitve.
V primerih, ko je želja povezana s telesnimi potrebami, glagolska oblika korena אוה
označuje s čutno zaznavo pogojeno željo in namero po užitju, ne pa tudi dejanja užitja
hrane (z izjemo Prg 23,3.6, kjer koren  אוהizraža sinonim dejanja užitja). Pri tem
moramo jasno ločiti med namero po potešitvi telesne potrebe ()אוה, kjer zavesten
miselni proces največkrat ni prisoten oz. ni dominanten, in med namero po prilastitvi
zaradi pohlepa ()חמד, ki jo pogosto spremljajo miselne mahinacije (načrtovanje,
spletkarjenje ipd.) in dejanja nasilja (opisana z glagoli גזַ ל,ַק
ָ  ָע ַׁשin )ל ַקח.
ָ

425

V slovenskih prevodih se prevod glasi "duši".
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V sobesedilu se skupaj z glagolsko obliko korena  אוהpojavljajo glagoli, ki opisujejo
užitje hrane in pijače: npr. "jesti" ()א ַכל
ָ (5 Mz 12,20; 5 Mz 14,26; Mih 7,1), "jesti" ( )לח
(Prg 23,6), "(dati) piti" (

) (2 Sam 23,15; 1 Krn 11,17) ipd. Omembe vredna je edina

pojavitev glagola "vzeti" ()ל ַקח
ָ v 1 Sam 2,16. V kombinaciji s korenom  אוהse pojavi v
popolnoma drugačnem kontekstu, ki govori o hrani (mesu). Duhovnikov služabnik je
dejal: "Daj meso, da ga spečem za duhovnika! /.../ takoj daj! Sicer si vzamem s silo
(יַב ָחזְ ָ ֵֽקה
ְ )ל ַ ֥ק ְח ִת."
ָ
Tudi v večini drugih primerov, kjer koren  אוהne označuje želje, povezane s telesnimi
potrebami, je namera po uresničitvi prisotna. V 2 Sam 3,21 in v 1 Kr 11,37 težnja po
vladanju vključuje prizadevanje za dosego želenega cilja, ki ga moramo razumeti v
razmerju do Boga kot posebno kraljevo željo, ki je skladna z Božjimi načrti, kar nujno
vključuje (prizadevanje za) uresničitev. Namera (oz. uresničitev) je razvidna tudi v treh
primerih, kjer je subjekt Bog (Job 23,13; Ps 132,13.14), oz. v dveh primerih, kjer
glagolska oblika korena  אוהizraža moralno držo (Prg 21,10.26). Moralne drže sicer ne
moremo neposredno primerjati z željo, jasno pa je, da bivanjska drža ne označuje samo
trenutno vzbujene želje, ampak neprekinjeno trajajoče stanje, ki kaže na dejanja.
Končno koren v Prd 6,2 označuje mnoštvo uresničenih človekovih tuzemskih želja kot
posledico lastnega truda.
Samo v preroškem korpusu namera po uresničitvi ni prisotna. Uresničitev želja, ki jih
izraža glagolska oblika korena אוה, sploh ni v moči in dosegu človeka (Iz 26,9;
Jer 17,16; Am 5,18), zato tudi o nameri ne moremo govoriti. V Iz 26,9 je sicer razviden
dejaven subjekt (iskanje Boga v notranjosti), v Jer 17,16 in Am 5,18 pa je tudi subjekt
pasiven.
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5.3.4 Glagolska oblika korena  אוהkot moralna (bivanjska) drža

Koren  אוהima običajno nevtralen in profan pomen, ko se uporablja za izražanje
primarnih potreb, povezanih z obstojem (ohranjanje ali reprodukcija) ali drugimi
instinktivnimi težnjami. V Četrti Mojzesovi knjigi in knjigi Pregovorov lahko
ugotovimo, da se glagolska oblika korena  אוהne uporablja samo za izražanje primarnih
potreb človeškega bitja, ampak da se ista družina izrazov uporablja tudi pri nanašanju
na moralne težnje človeške osebe. V Prg 21,10 glagolska oblika korena  אוהne označuje
želje kot telesnega impulza, ki s potešitvijo izgine, temveč izraža s poželenjem
(pohlepom) prežeto moralno držo, ki razodeva človekov način ravnanja. Podobno v
Prg 21,26 podvojitev korena  אוהoznačuje neprekinjeno trajajoče stanje pohlepa,
bivanjsko držo krivičnika.
S takim pomenom se glagolska oblika korena

pokriva s pomenom glagolske oblike

korena חמד, kjer ta označuje človeško (moralno) držo, tj. vedénje,426 izhajajoče iz
poželenja, ki vodi v pogubo (prim. Prg 12,12: "[k]rivičnikovo poželenje ()ח ַ ֣מד
ָ je jama
pogubljenih"). Glagolski obliki korenov  אוהin  חמדizključno v modrostnih besedilih,
natančneje v knjigi Pregovorov brez opazne pomenske razlike (med obema korenoma)
označujeta človekovo moralno naravnanost, s sebičnimi željami prežeto držo oz.
vedénje, ki razodeva način bivanja. Še več, Prg 24,1 potrjuje, da avtor Pregovorov
korena razume kot (popolna) sinonima, saj glagolsko obliko korena  אוהvzbudi zunanja
pojavnost (materialno blagostanje krivičnika), poleg tega izraža tudi namero (odločitev)
– s čimer se pomensko pokriva s pomenom dinamike poželenja, ki jo označuje
glagolska oblika korena חמד.
V nekaterih besedilih, povezanih z izročilom s potovanja Izraela po puščavi, se ta koren
uporablja na skoraj tehničen način za označitev egocentričnega in uporniškega vedenja
izraelskega ljudstva (4 Mz 11,4.34 in predelava v Ps 106,14) (Strola 1999, 366).
426

SSKJ glagolnik vedênje definira kot celoto dejanj, ki izraža, kaže razpoloženje, odnos koga do ljudi,
okolja.
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Glagolski obliki korena ( אוהše posebej podvojena oblika korena אוָ֑ה( אוה
ָ ֲ ַת
ַ )ה ְת ַאּוִ֖ ּו
ִ v
11,4) ne označujeta samo močne želje po hrani – ta namreč s potešitvijo izgine (ali se
zmanjša) – ampak iz tega stanja izhajajočo negativno moralno vedenjsko držo.
Podvojitev korena

v Ps 106,14 (podobno kot 4 Mz 11,4.34) prav tako ne označuje

samo telesne želje, ampak iz opisanega stanja nezaupanja v Boga izhajajočo moralno
držo (bivanjsko držo). Zaradi tega se koren  אוהuporablja za označitev drže, ki je
nasprotna volji Boga, in egocentričnega (uporniškega) vedénja, izhajajočega iz te drže
(4 Mz 11,4.34, Ps 106,14 in Prg 21,26). Koren označuje negativno moralno držo v
primerih, ko želja (potreba trebuha) postane vodilo, ki določa človeka, njegov pogled na
svet, in tudi njegovo ravnanje v svetu – v nasprotju s sledenjem Božji volji.
V modrostnih besedilih ima glagolska oblika korena ( אוהin tudi  )חמדv nekaterih
primerih vlogo, ki je enakovredna vedénju, tj. celoti dejanj, ki izražajo določeno držo.
Vendar v isti knjigi Pregovorov na drugih mestih označuje tudi telesno potrebo (lakoto,
pomanjkanje) brez uresničitve (potešitve) (Prg 13,4) ali pa predstavlja sinonim dejanja
užitja (hrane) (Prg 23,3.6). Zdi se, da zelo raznolika raba korena  אוהv Pregovorih
odseva dejstvo, da je končna oblika knjige plod različnih avtorjev, najverjetneje tudi iz
precej različnih časovnih obdobij. V drugih svetopisemskih knjigah tako raznolike (in
hkrati sinonimne) rabe ni mogoče zaslediti.

5.3.5 Sopomenke in protipomenke

Sopomenke, ki se pojavljajo v pomenskem področju skupaj z glagolsko obliko korena
 אוהin izražajo semantično sorodnost oz. tvorijo skupno leksikalno paradigmo, so: jesti
(;א ַכל
ָ )לח, vprašati, zahtevati ()ׁש ַאל,
ָ izbrati ()ב ַחר,
ָ zavidati (

), čakati (

) in iskati

( ) ח. Leksikalno paradigmo bistveno določa termin נֶ ֶפׁש, ki označuje celovitost
človeškega življenja oz. s tem povezane vseobsegajoče, telesne in duhovne potrebe
človeškega bitja.
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5.3.5.1 Sopomenke, ki označujejo temeljno težnjo po (samo)ohranitvi
Glagolska oblika korena  אוהna ravni človeka označuje temeljno težnjo po
(samo)ohranitvi in ekvivalentno (duhovno) težnjo po Bogu (več v nadaljevanju).
Razumevanje glagolske oblike korena אוה, ki najpogosteje označuje primarne potrebe,
povezane z obstojem in ohranitvijo, dopolnjuje podatek, da se na več mestih pojavlja v
sinonimnem paralelizmu z dvema glagoloma jesti (;א ַכל
ָ
)לח, s čimer potrjuje željo
()אוה, ki je usmerjena na človeške telesne potrebe. Glagol  ָא ַכלse v hebrejskem Svetem
pismu pojavi več kot 800-krat in na dobesedni ravni označuje (za)užitje hrane, na
metaforični ravni pa použitje daritve na oltarju (prim. 3 Mz 6,3; Iz 5,24) oz.
učinkovitost meča, ki "žre" človeško meso (prim. 5 Mz 32,42, 2 Sam 11,25). Drugi
glagol (  )לחse pojavi približno 200-krat in v največ primerih označuje bojevanje (prim.
Sod 9,17; 11,8; 5 Mz 1,41). Označuje tudi dejanje užitja hrane (Prg 9,5; 23,6; Ps 141,4)
oz. na metaforični ravni užitje "kruha pravice" (Prg 4,17).
Pojavljanje glagolske oblike v paralelizmu z glagoloma jesti (;א ַכל
ָ
 )לחpotrjuje, da
koren izraža apetit, ki ga lahko razumemo v ožjem pomenu telesnih potreb ali v širšem
pomenu vitalne težnje po obstoju.427
Kot sinonim glagolske oblike korena  אוהse v 5 Mz 14,26 pojavi glagol vprašati ()ׁש ַאל,
ָ
ki se v Stari zavezi pojavi blizu 180-krat in označuje spraševanje (postavljanje vprašanj)
v najširšem smislu. Gre za eno primarnih in vitalnih človeških dejavnosti, s pomočjo
katere posameznik spoznava in vstopa v okolico in v odnose z ljudmi. Glagol izraža tudi
različne oblike prošenj iz stiske, ki so povezane s človeškimi potrebami. Primer take
uporabe glagola je Sod 5,25, kjer Siserá na begu prosi za vodo:
"Vode jo je prosil ()ׁש ַ ִ֖אל,
ָ dala mu je mleka,
v dragoceni posodi mu je prinesla smetane."
Podobno v Ps 109,10 (EKU) otroci kot najšibkejši člen takratne družbene ureditve
prosjačijo (beračijo) za preživetje:
427

Na telesne potrebe usmerjeno željo ( )אוהpotrjuje tudi pomensko podobna formulacija "nastavi si nož

na grlo" (ֹלעך
ָ֑ ֶ ַב
ְ ַש ִ ֣כין
ַ  )וְ ַש ְמ ָ ֣תv Prg 23,2 (nasproti formulaciji z glagolsko obliko korena  אוהv naslednji
vrstici, v Prg 23,3: "ne želi si njegovih slaščic" (מֹותיו
ָ֑ ָ וַל ַמ ְט ַע
ְ ל־ת ְת ָא
ִ֭ ִ ))א.
ַ
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"Njegovi otroci naj se potikajo in beračijo ()וְ ִׁש ָ֑אלּו,
naj jih vržejo iz njih opustošenih domov /.../."
Podobno v Žal 4,4:
"Dojenčkov jezik se lepi
na nebo od žeje;
otroci prosijo ()ׁש ֲאלּו
֣ ָ kruha,
nihče jim ga ne lomi."
Isti glagol lahko označuje intenzivno obliko prošnje – zahtevo. Npr. Otniélovo zahtevo
za polje (Joz 15,18; Sod 1,14), Davidovo zahtevo (pogoj) pred sklenitvijo zaveze z
Abnêrjem (2 Sam 3,13), različne politične zahteve (prim. Sod 8,24.26), zahtevo ljudstva
za maziljenje kralja (1 Sam 8,10.12.13.17.19) itd. Končno glagol označuje zahtevo, ki je
povezana s potešitvijo telesnih potreb. David v 2 Sam 12,20 (CHR) zahteva kruh, da bi
lahko jedel:
"Tedaj vstane David s tal in se umije in pomaže in preobleče, ter pride v
hišo Gospodovo in moli. In ko se vrne domov, veli ()וַ יִ ְׁש ַַ֕אל, naj mu prineso
kruha, in jedel je (אכל
ֵֽ ַ )וַ י."
Opazimo lahko, da se v sobesedilu kot motiv Davidove zahteve ()ׁש ַאל
ָ pojavi glagol
jesti ()א ַכל.
ָ Tudi v 5 Mz 14,26 – kjer se glagol  ָׁש ַאלpojavi kot sinonim glagolske oblike
korena  – אוהopazimo prisotnost glagola jesti ()א ַכל.
ָ V 5 Mz 14,26 se glagol  ָׁש ַאלpojavi
v kombinaciji s terminom )ת ְׁש ָא ְלךִ֖ ַנַ ְפ ֶ ָׁ֑שך( נֶ ֶפׁש
ֵֽ ִ in označuje db. "zahtevo" telesa v smislu
telesne potrebe. Vzporejanje glagolske oblike korena  אוהz glagolom zahtevati ()ׁש ַאל
ָ v
5 Mz 14,26 potrjuje, da glagolska oblika korena  אוהoznačuje potrebe (zahteve) telesa.
Nagon po samoohranitvi predpostavlja namero po potešitvi (uresniči) brez posebnega
miselnega procesa, vendar nagona ne smemo razumeti kot mehanizem, ki deluje na
človeka brez pristanka njegove volje. David z zavrnitvijo užitja vode v 2 Sam 23,15
(= 1 Krn 11,17) pokaže, da zadovoljitev telesnih potreb ni najvišje in edino vodilo
človeškega ravnanja.
V primerih, ko želja ni povezana s telesnimi potrebami, namera po uresničitvi ni
samoumevna, ampak je izražena z različnimi semantičnimi kazalci, npr. z dejstvom, da
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se koren pojavi v poetičnem paralelizmu z glagolom zavidati (

) (Prg 24,1).428 Ta v

Stari zavezi najpogosteje označuje intenzivno čustvo zavisti, ki je predstavljeno kot
notranji stimulator zunanjih dejanj (gl. analizo Prg 24,1). Podobno vlogo notranjega
stimulatorja – bodisi nagonskega in nezavednega429 bodisi premišljenega in
zavednega430 – ima glagolska oblika korena אוה.

5.3.5.2 Sopomenki, ki označujeta temeljno (duhovno) težnjo po Bogu
Želja po Bogu je opisana z isto terminologijo eksistencialne privlačnosti, ki žene
človeka k izpolnitvi njegovih vitalnih teženj, s čimer glagolska oblika korena אוה
zaobjema tako telesno kot duhovno razsežnost človeka. Glede na svetopisemsko
predpostavko (prim. 1 Mz 2,7), da je človeka ustvaril Bog, lahko hrepenenje in iskanje
Boga označimo kot temeljno (ontološko) potrebo, in sicer najglobljo hrepenenje, ki ga
je Bog položil v človeka in izvira iz bogopodobnega bistva človeka.431
V Iz 26,8-9 vzporejanje korena  – אוהv v. 8 z obliko glagola קוה, in v v. 9 z obliko
glagola  – ׁשחרrazkriva, da tvorijo semantična polja želeti ()אוה, iskati ( )ׁשחרin čakati
( )קוהskupno leksikalno paradigmo.
Glagol iskati ( )ׁשחרlahko označuje fizično iskanje (npr. hrane (Job 24,5)), pogosteje pa
označuje iskanje Boga (Ps 63,2; 78,34; Job 8,5; Oz 5,15; Prg 1,28; 8,17). V Iz 26,8-9
omemba noči ()ב ֹ֔ ַליְ ָלה
ַ in notranjosti ()ב ִק ְר ִ ִ֖בי
ְ nakazujeta na dimenzije iskanja v globini in
notranjosti duše (prim. Strola 1999, 367). Vzporejanje glagolske oblike korena  אוהz

428

Ali v primeru Prg 21,26a, ko koren označuje moralno držo, kjer moramo pomen želje interpretirati v
odnosu do vrstice 26b, kjer najdemo semantične kazalce za pravilno razumevanje. V 26b sta dva glagola,
ki označujeta kvalitete pravičnega v nasprotju do krivičnika. To sta glagol "dajati" ( )נָ ַתןin zanikan glagol
"(ne) zadrževati" ()ח ַשְך.
ָ
429
Prim. 5 Mz 12,20; 5 Mz 14,26; 1 Sam 2,16; 2 Sam 23,15; 1 Krn 11,17; Ps 45,12; Ps 106,14; Prg 13,4;
Prg 23,3.6; Mih 7,1.
430
Prim. 2 Sam 3,21; 1 Kr 11,37; Prg 21,10.26; 24,1; Prd 6,2.
431
"Človek, ki je ustvarjen, da ljubi, je po svoji naravi hrepenenje. Vedno mu manjka bistveno,
neskončno, katerega potreba je. /.../ Hrepenenje ne naredi ničesar; in vendar vse sprejme in je zmožno
vsega, tudi Boga." (Fausti 2005, 88)
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glagolom iskati ( )ׁשחרv Iz 26,8-9 razkriva, da je človeška drža aktivna in zavestna, a
omejena na človekovo notranjost.
Glagol čakati ( )קוהvsebuje idejo hrepenenja in je terminus technicus za hrepenenje po
Bogu v smislu zaupanja v Božje odrešilno delovanje (Clements 1982, 214). Gre za
svetopisemski izraz (za)upanja, ki izraža vernikovo prepričanje, da bo Bog izkazal svojo
zvestobo v najbolj primernem trenutku (prim. Ps 25,3, 37,9; 69,7; Iz 25,9; 33,2; 40,31;
49,23; 51,5; 59,9; Oz 12,7; Mih 7,7). Glagol označuje duhovno stanje, ko človek sebe in
svojo usodo izroča v roke Bogu in priznava lastno nepomembnost (Oswalt 1986,
477‒478). Vzporejanje glagolske oblike korena  אוהz glagolom čakati ( )קוהrazkriva, da
hrepenenje ni omejeno zgolj na notranja duhovna pričakovanja, ampak da se
pričakovanje dotika tudi tuzemskih učinkov v najširšem smislu (vzpostavitve
pravičnega Božjega reda na svetu).
V primerih, ko se želja (posredno ali neposredno) obrača k Bogu (Iz 26,9; Jer 17,16;
Am 5,18), glagolska oblika korena  אוהnima vloge notranjega stimulatorja zunanjih
dejanj, ampak ima vlogo stimulatorja (generatorja) notranjega procesa hrepenenja po
Bogu oz. po njegovi prisotnosti. Glagolska oblika korena  אוהtako tudi na duhovni ravni
označuje silo, ki vzpostavlja odnos med objektom in subjektom, med Bogom in
človekom – preko drže zaupanja in vere v Boga.
Glagolska oblika korena  אוהoznačuje eksistencialno silo, s pomočjo katere človek
vstopa v dialog s predmeti, sočlovekom in – v preroškem korpusu – tudi z Bogom.
Glagolska oblika korena  אוהpo eni strani označuje temeljno težnjo po (samo)ohranitvi,
po drugi pa ekvivalentno težnjo po Bogu – ne le v smislu iskanju Boga v notranjosti,
temveč v smislu dejavne vere in pričakovanja Božje vzpostavitve pravičnega reda.
Vzporedno pojavljanje glagolske oblike korena  אוהs sopomenkama čakati (

), iskati

(  ) חv preroških besedilih dopolnjuje podobo hrepenenja in označuje celovitost potreb
človeka v vseh razsežnostih. Hrepenenje po Bogu je opisano s terminologijo
eksistencialne privlačnosti, ki žene človeka k izpolnitvi njegovih vitalnih teženj, ki
imajo tako vrhunski religiozni pomen (Strola 1999, 371).

268

V razmerju do korena  חמדje zanimiva ugotovitev, da v hebrejski Bibliji ne najdemo
mesta, kjer bi glagol מד
ַַ  ָחizražal neposredno željo človeka po Bogu (prim. Strola 2000,
314).

5.3.5.3 Sopomenka, ki označuje Božjo težnjo po človeku
Glagolska oblika korena  אוהna ravni človeka označuje temeljno težnjo po
(samo)ohranitvi in ekvivalentno težnjo po Bogu, na ravni Boga pa izraža Božjo težnjo
po ohranitvi človeka – na temelju ljubezni. Glagolska oblika korena  אוהnastopa kot
sopomenka glagola izbrati ()ב ַחר
ָ na dveh mestih, in v obeh primerih je subjekt Bog
(Job 23,13; Ps 132,13). Glagol  ָב ַחרna splošno označuje ali mentalne aktivnosti, npr.
zaključen miselni proces z odločitvijo (izbiro) ali v nekaterih primerih tudi iz te
odločitve izhajajoče dejanje (npr. malikovanje v Iz 1,29). Ko je Bog subjekt glagola
ב ַחר,
ָ ta vedno označuje dejanje (Božje prisotnosti na Sionu) (Ps 132,13) oz. je dejanje
poudarjeno s posebno nazornostjo (Job 23,13).
Glagol  ָב ַחרje v Stari zavezi močno teološko obtežen in primarno označuje dejanje
Božje izbire Izraela. Božja izbira Izraela nima ničesar opraviti z Izraelovo veličino ali
zaslužki, temveč je izraz Božje samoiniciative, ki temelji na popolni Božji svobodi in
vseobsegajoči ljubezni. Bog je "ustvaril" (prim. 5 Mz 32,6) Izraela, db. "spravil na svet"
(prim. 5 Mz 32,18):
"Kajti sveto ljudstvo si GOSPODU, svojemu Bogu; GOSPOD, tvoj Bog, te je
izbral () ָב ַ ֣חר, da boš ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh ljudstev, ki so
na površju zemlje. GOSPOD se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili
številnejši od vseh drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh, temveč zato,
ker vas GOSPOD ljubi in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim očetom, vas je
GOSPOD izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke
egiptovskega kralja faraona." (5 Mz 7,6-8)
Paralelizem med glagolsko obliko korena  אוהin glagolom ( ָב ַחרJob 23,13; Ps 132,13)
potrjuje, da Božja izbira temelji na Božji želji (volji), tj. da je Božja odločitev absolutna
suverena in izraz Božje volje. S predpostavko, da je primarna narava Boga ljubezen
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(prim. 1 Jn 4,7), lahko glagolsko obliko korena  אוהv paralelizmu z glagolom izbrati
()ב ַחר
ָ – podobno kot isti koren na ravni človeka označuje človeške temeljne (telesne in
duhovne) koordinate in potrebe – razumemo kot izraz Božje volje in bistva, ljubezni.
Eksistencialno dinamiko poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena אוה, lahko
razumemo kot način, po katerem posameznik vstopa v "dialog" s predmeti, sočlovekom
in Bogom, in hkrati kot način, po katerem Bog vstopa v dialog s človekom.

5.3.5.4 Protipomenke
V besedilih, kjer se pojavlja glagolska oblika korena אוה, ni mogoče govoriti o splošnih
protipomenkah. V primeru Prg 13,4, kjer glagolska oblika korena  אוהnastopa v ožjem
smislu lakote, kot protipomenka nastopa glagol "postati rejen, zrediti se" ()דׁשן.
ָ Ta
označuje nasičenost, rejenost, ki jo svetopisemski avtor dojema kot znamenje blaginje
in Božjega blagoslova (prim. 5 Mz 31,20). Prg 13,4 namreč slika usodi marljivega in
lenega z univerzalnimi antitetičnimi podobami lakote in nasičenosti. Pojavljanje
glagolske oblike korena  אוהv nasprotju z glagolom "redi se" ( ָ)דׁשןpotrjuje, da
glagolska oblika korena  אוהne označuje samo vitalne težnje po obstoju oz. ohranitvi,
ampak tudi potrebe (zahteve) telesa v ožjem pomenu lakote (pomanjkanja).
V primeru Prg 21,26, kjer glagolska oblika korena  אוהoznačuje vedenjsko moralno
držo (nagnjenje) – vedenje, prežeto s pohlepom – kot protipomenki (posredno)
nastopata glagol dajati (
stiskati, zadrževati (

) in (zanikan) glagol stiskati, zadrževati (

)ח. Glagol

 )חse v Stari zavezi pojavi 28-krat in lahko označuje posamezno

fizično dejanje (npr. Joáb je v 2 Sam 18,16 (z ukazom) zaustavil vojake, ki so
zasledovali Izraelce) ali celoto dejanj, ki izražajo bivanjsko držo. V Prg 21,26 moramo
glagol razumeti kot pohlepno in skopuško držo, prim.:
"Eden razsiplje in še bogatí,
drugi stiska (חֹושְך
֥ ְ )וčez mero, pa leze v revščino." (Prg 11,24)
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Prg 11,24 slika paradoksalen kontrast med radodarnim človekom, čigar solidarnost
(razdajanje) je razlog še večjega bogastva, in skopuhom, ki vse pridobljeno zadržuje
zase, a zaradi istega razloga končno vse izgubi (prim. Clements 1986, 225–226). Enaka
ideja je v ozadju Prg 21,26. Glagolska oblika korena  אוהv Prg 21, 26 označuje
skopuško držo,432 nasprotje drže, ki jo opisuje druga protipomenka v Prg 21,26, glagol
dajati (

). Ta se v Svetem pismu Stare zaveze pojavi približno 1900-krat in db. pomeni

"iztegniti roko" z namenom postaviti določen predmet na določeno mesto ali izročiti
določeni predmet v posest določeni osebi (ne nujno brez plačila).433

5.3.5.5 Skupna leksikalna paradigma sopomenk in protipomenk
Za vse sopomenke, ki se pojavljajo v pomenskem področju skupaj z glagolsko obliko
korena אוה, je značilno, da označujejo celovitost potreb človeka v vseh razsežnostih, tj.
telesne in duhovne potrebe človeškega bitja. Glagolska oblika korena  אוהin sopomenke
označujejo eksistencialno silo (privlačnost), preko katere človek vstopa v dialog z
okolico – s predmeti (z motivom potešitve telesnih potreb), sočlovekom (z namenom
reprodukcije), in tudi z Bogom (z namenom iskanja ontoloških odgovorov). Glagolska
oblika korena  אוהpo eni strani označuje temeljno težnjo po (samo)ohranitvi –
sopomenke jesti (;א ַכל
ָ
 )לחin zahtevati ()ׁש ַאל
ָ (kruha za užitje) označujejo primarne
potrebe, povezane z obstojem in ohranitvijo – po drugi strani pa ekvivalentno težnjo po
Bogu – sopomenki iskati (( )ׁשחרBoga) in čakati (( )קוהBoga) označujeta notranji
(duhovni) proces, ki vzpostavlja odnos med Bogom in človekom. Glagolska oblika
korena  אוהizraža vitalno željo, tj. življenjski dinamizem bitja, ki žene človeka k
izpolnitvi njegovih vitalnih teženj, tudi religioznih, in mu s tem omogoča eksistenco,
življenje (( )נֶ ֶפׁשStrola 1999, 362–363, 371; Mayer 1983, 135).434

432

Gl. tudi geslo  ׇח ַשְךḥāśak v TDOT (V), str. 224–228.
Glagol ima glede na različne kontekste različne pomenske poudarke.
434
Mayer (1983, 135) zapiše "desire belongs to human existence".
433
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Eksistencialna dinamika poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena  – אוהin jo
dopolnjujejo njene sopomenke – označuje človeško hrepenečo (instinktivno) naravo in
razkriva, da je človek po svoji naravi hrepenenje sámo ()אוה. To hrepenenje ni najprej
zavedni miselni proces, tj. proizvod človeškega razuma, ampak instinktivna življenjska
sila.
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5.4

Kritična presoja bibliografije

Večino bibliografije sestavljajo študije, ki se ali upirajo na omejeno število
svetopisemskih mest ali jih najdemo znotraj razprav, ki se primarno ne posvečajo
izbranemu korenu. Zaradi tega so ugotovitve večinoma omejene ali prikrojene širšemu
kontekstu, ki se mu posamezni avtor posveča. Predvsem je med pregledom bibliografije
mogoče opaziti, da manjka celostna in poglobljena interpretacija, ki bi temeljila na vseh
svetopisemskih mestih, kjer se pojavlja glagolska oblika korena אוה.

Glagolska oblika korena  אוהoznačuje življenjski dinamizem živega bitja
Že omenjeni zagovorniki prepričanja, da glagolska oblika korena  חמדv 2 Mz 20,17
označuje dejanje (prisvajanja), menijo, da glagolska oblika korena  אוהv 5 Mz 5,21
predstavlja osiromašenje (J. J. Stamm), razvodenitev (E. Nielsen) oziroma revizijo
izvirne oblike zapovedi v 2 Mz 20,17.
Kaj natančno so imeli avtorji v mislih z osiromašenjem oziroma razvodenitvijo
prvotnega pomena, razlaga A. Rofé. Glagolska oblika korena אוה, zatrjuje (1990, 52), v
večini primerov in v vseh zvrsteh svetopisemske literature označuje hrepenenje – brez
spremljajočega dejanja. Rofé kot reprezentativna primera navede Prg 13,4 (EKU) z
glagolsko obliko korena in Prg 21,25-26 s samostalniško in glagolsko obliko:
"Lenuh želi (אּו֣ה
ָ ַ )מ ְת,
ִ a brez uspeha,
želja pridnih pa se spolni."
"Lenuha ubija njegovo nagnjenje (או֣ת
ַ ֲ )ת,
ַ
ker se njegove roke branijo dela.
Ves dan se predaja svojemu nagnjenju (אוָ֑ה
ָ ֲ ֣הַת
ַ אּו
ָ ַ )ה ְת,
ִ
pravični pa daje in ne stiska."
Rofé meni, da v obeh primerih želja ne vključuje zadovoljitve, ampak označuje prav
nasprotno, hrepenenje brez uresničitve. Semantična analiza je pokazala, da je taka
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trditev preveč splošna in preveč podrejena cilju pokazati, da glagolska oblika korena
 אוהv nasprotju s korenom  חמדoznačuje sámo željo oz. željo brez prilastitve.
Glagolska oblika korena  אוהv Prg 13,4 resda izraža željo brez spremljajočega dejanja,
vendar ne želje po prilastitvi, ampak telesno željo (potrebo) po hrani. Motiv glagolske
oblike korena  אוהv Prg 13,4 ni prilastitev (posestvo lastnine) kot v primeru korena חמד,
temveč (za)užitje določene dobrine. To potrjuje antitetična oblika pregovora, ki
vzporeja stanje lenega (lakota) in marljivega (13,4b: rejenost, nasičenost).
Nadalje Rofé navede tudi vrstici Prg 21,25-26. Prg 21,25 sicer vsebuje samostalniško
obliko korena אוה, vendar z istim pomenom, kot jo ima glagolska oblika v Prg 13,4
(= 21,25), kjer koren označuje potrebo po hrani. Želja, ki jo označuje glagolska oblika
korena אוה, res ne vključuje potešitve, kakor zatrjuje Rofé, vendar ne predstavlja
"osiromašenja" oz. "razvodenitve" oblike korena חמד, saj njen cilj ni prilastitev, ampak
užitje hrane. Glagolska oblika korena  אוהizraža vitalno željo, tj. življenjski dinamizem,
ki žene človeka k izpolnitvi vitalnih teženj (prim. Strola 1999, 362–363, 371), in s tem
omogoča človekovo eksistenco, življenje ()נֶ ֶפׁש. To sodbo potrdi Brevard S. Childs v
komentarju k Drugi Mojzesovi knjigi, ko zapiše, da nekaterih podobnosti med obema
korenoma sicer ni mogoče zanikati, vendar da je za glagolsko obliko korena  – אוהza
razliko od korena  – חמדznačilna psihofiziološka izkušnja (biološka reakcija) "duše"
()נֶ ֶפׁש, tj. človeškega bitja:
"Kljub semantični sorodnosti (pomenskemu prekrivanju) je za hiṯʾawweh - za
razliko od glagola ḥāmaḏ - značilen poudarek na čustvu duše [tj. človeškega
telesa, 'nefeša'; op. a.]." (Childs 1984, 426)
Ob tem moramo omeniti, da Prg 13,4 (tudi 21,25 s samostalniško obliko korena) velja
za izjemo – ko govorimo o namenu (zaužitja). V primerih, ko glagolska oblika korena
 אוהoznačuje telesne potrebe (14-krat), ta z edino izjemo Prg 13,4 vedno vsebuje
namero po uresničitvi oz. potešitvi.
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Končno Rofé omenja še vrstico Prg 21,26, ki jo razume v odnosu do 21,25 – kar se zdi,
da je napačno (gl. analizo). Podvojen koren  אוהne označuje trenutno vzbujene želje,
ampak neprekinjeno trajajoče stanje (ל־היֹום
ִ֭ ַ )כ,
ָ bivanjsko (pohlepno) držo in ravnanje
krivičnika.
Vidimo torej, da je teorija, ki jo predstavi Rofé, vzorčen primer, kako preozek oz.
selektiven nabor svetopisemskih mest lahko vpliva na napačno interpretacijo. Rofé
namreč sklene, da uporaba glagola

v 5 Mz 5,21 kaže na revizijo izvirne prepovedi v

2 Mz 20,17. Izvirna zapoved (z glagolsko obliko korena )חמד, ki naj bi zadevala samo
legalna in nelegalna dejanja ter mahinacije prilaščanja lastnine, je devteronomistični
avtor z uporabo glagolske oblike korena glagola  אוהv 5 Mz 5,21 "razširil" tudi na misli
in na notranje hrepenenje po sobratovi lastnini (Rofé 1990, 54), s čimer se je prvotni
pomen desete zapovedi "osiromašil" (Stamm 1967, 104), "razvodenel" (Nielsen 1968,
42).435
Predstavljena teorija se zdi na prvi pogled privlačna, vendar semantična analiza
razkriva, da razlaga ne upošteva temeljnih značilnosti glagolske oblike korena אוה
(vitalni dinamizem živega bitja). Interpretacija ne upošteva vseh mest v Svetem pismu,
kjer se koren pojavlja, temveč svojo interpretacijo gradi na izjemah. Končno vidimo, da
je taka interpretacija preveč prikrojena ideji, da deseta Božja zapoved v Drugi
Mojzesovi knjigi prepoveduje (pravna) dejanja prilastitve.
Pravilnejše se zdi razmišljanje, ki ga podaja E. Gerstenberger (1978, 75), kjer opredeli
koren kot "osnovno življenjsko potrebo, kamor sodi tudi nagon, ki vzbudi željo po
določenih stvareh" (vodi (2 Sam 23,15); mesu (5 Mz 12,20); slaščicah (Prg 23,3.6) itd.).
Gerstenberger opredeli koren kot željo, ki nastane iz notranje potrebe (lakote, žeje ipd.)
(1978, 75).

435

Eduard Nielsen (1968, 42–43) različico dekaloga v 2 Mz 20,17 predstavi kot izvirnejšo, razlike, ki se
pokažejo v 5 Mz 5,21 (zamenjava glagola ( )חמדz drugim glagolom poželenja ( )), pa kot sekundarne
spremembe, ki odsevajo poznejšo smer interpretacije. Po njegovem mnenju to dejstvo ne pomeni samo
stilistične spremembe, temveč je razvodenitev (angl. watering down) izvirnega pomena desete Božje
zapovedi.
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Glagolska oblika korena  אוהoznačuje željo po Bogu
Posebne omembe je vredna študija korena  אוהv Svetem pismu oz. leksikografski
pregled korena in izpeljank G. Strole z naslovom Alcuni elementi di lessicografia per lo
studio del desiderio di Dio nella Bibbia Ebraica. Strola se (edina) osredotoča na
religiozni pomen korena in ugotavlja, da se terminologija, uporabljena v religioznem
pomenu (v molitvi ali pesniških besedilih), sama po sebi ne razlikuje od tiste, ki se
uporablja v profanem. Avtorica ugotavlja, da se izkustvo želje po Bogu v hebrejščini
izraža z zelo raznolikimi oblikami, a so neposredni in eksplicitni izrazi vendarle
omejeni na dva (omenjena) korena (אוה, )חמד.
Leksikografska študija Strole potrjuje sklepe semantične analize, namreč da je želja po
Bogu opisana s terminologijo eksistencialne privlačnosti, ki žene človeka k izpolnitvi
njegovih vitalnih teženj. Izpeljanke korena  אוהimajo tako tudi religiozni pomen (1999,
362–363, 371).

Glagolska oblika korena  אוהkot sinonim dejanja
Vsi strokovnjaki so si edini, da glagolska oblika korena  אוהv redkih izjemah nastopa
kot sinonim dejanja. Mnenja se nekoliko delijo glede natančne določitve števila teh
mest. Že omenjeni William L. Moran v razpravi The Conclusion of the Decalogue
(Ex 20:17 = Dt 5:21) meni, da glagolska oblika korena  אוהsamo v Prg 23,6 kaže na
posebno vrsto poželenja, za katero se zdi, da vključuje dejanja (zunanje) izvršbe (1967,
545).
Podobno meni tudi David L. Baker (2005, 17):
"Lahko pritrdimo, da  ָח ַמדv 2 Mz 34,24 in Ps 68,17 označuje oboje, misli in
dejanja. Enak pomen [korena  ;אוהop. a.] nakazuje poetični paralelizem v
Prg 23,6."
S to trditvijo se strinja A. Rofé, vendar precej bolj zadržano, saj meni, da je glagol
mogoče razumeti kot sinonim dejanja samo v primeru, če obe grafični vrstici razumemo
kot sinonimni paralelizem, kar pa po njegovem mnenju ni povsem jasno (1990, 53):
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"Samo v Prg 23,6 lahko koren ’wh razumemo tako kot željo kot njeno potešitev.
In še to samo v primeru, če paralelno grafično vrstico razumemo kot sinonimno,
kar pa ni povsem gotovo. V večini primerov je absolutni (sinonimni)
paralelizem samo navidezen. V svetopisemskih paralelizmih ima druga grafična
vrstica več možnih namenov: lahko poudarja oz. podpira idejo (prve grafične
vrstice), lahko pa razvija misel dalje. Tako bi morali pregovor razumeti v
naslednjem smislu: Ne jej kruha pri tistem, ki ima hudoben pogled, niti ne žêli si
njegovih slaščic."
Semantična analiza potrjuje, da moramo glagolsko obliko korena  אוהv Prg 23,3.6
razumeti najmanj kot namero (za)užitja, verjetneje pa kot sinonim dejanja užitja (gl.
analizo). Pri tem bodimo pozorni na dejstvo, da glagolska oblika korena  אוהnastopa kot
sinonim dejanja (za)užitja hrane – kar ponovno potrjuje temeljno ugotovitev, da koren
 אוהoznačuje želje, povezane z življenjskimi potrebami – medtem ko glagolska oblika
korena  חמדnastopa kot sinonim vojaške ofenzive (prilastitve ozemlja).
Vsi avtorji, z izjemo Morana, navajajo še Ps 132,13-14,436 kjer kot subjekt glagolske
oblike korena  אוהnastopa Bog sam. Samo v primeru, ko je subjekt Bog, razlika med
željo in njeno uresničitvijo zbledi, zato glagolsko obliko korena  אוהv Ps 132,13-14
razumemo kot sinonim dejanja (Božje prisotnosti, naselitve Siona).

Koren  אוהkot sinonim korena חמד
G. Strola (2000, 312) meni, da 1 Mz 2,9 in 1 Mz 3,6 dokazujeta enakovrednost
glagolske oblike korena  חמדv 1 Mz 2,9 in samostalniške oblike korena  אוהv 1 Mz 3,6
– v obeh primerih je subjekt človek. V 1 Mz 2,9 nastopa samo koren  חמדv glagolski
obliki, v 1 Mz 3,6 nastopata oba korena, in sicer v različnih besednih vrstah in vsak s
svojim lastnim objektom. Samostalniška oblika korena

()ת ֲאוָ ה
ֵֽ ַ se obrača k drevesu,

ker je to dobro za jed in ima mamljivo zunanjo pojavnost. Motiv poželenja je zaužitje
objekta: najprej je navedeno, da je drevo dobro za jed, nato sledi samostalniška oblika
436

Moran za oba glagola poželenja ( חמדna podlagi Ps 68,17 in 2 Mz 34,24;

na podlagi Prg 23,6 (in

Ps 132,13-14)) predlaga naslednjo matematično formulo: glagol (חמד,
) = poželeti + udejanjiti. Ta
formula, pozor, velja samo za tri svetopisemska mesta! V stavkih na vseh drugih mestih bi se glasila:
glagol (חמד,
) = poželeti.
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korena

()ת ֲאוָ ה,
ֵֽ ַ s katero je dopolnjena podoba objekta s podatkom, da je ta mikaven

na pogled. Samostalniška oblika korena

označuje torej nagonsko pogojeno naravo

želje, ki se dogaja na predmiselni in predzavestni stopnji. Glagolska oblika korena מד
ַח
( )וְ נֶ ְח ָ ֤מדv 1 Mz 3,6 se obrača k spoznanju, ki primarno ne nagovarja čutil, ampak razum.
Zadnja stopnja (Evine) skušnjave je stopnja razuma ()חמד, medtem ko se prva nanaša
na telo in čutne zaznave (

) (prim. Jamieson 1984, 51) (gl. tudi analizo).

V 1 Mz 2,9 ima glagolska oblika korena  חמדenak pomen kot (samostalniška oblika
korena)

(1 Mz 3,6). Da glagolska oblika korena ( חמדizjemoma) lahko označuje

nagonsko željo z motivom užitja, smo spoznali v primeru Vp 2,3, kjer se dinamika
poželenja ( )חמדodvija na področju človeške spolnosti.
Drug primer, kjer omenjena korena nastopata kot sinonima, tako razmišlja Mayer
(1983, 135), sta mesti Prg 6,25 in Ps 45,12. Glagolska oblika korena  אוהv Ps 45,12 se
po pomenu približa glagolu  ָח ַמדv Prg 6,25, kjer označuje (spolno) poželenje z
naklepom.
Navedeno potrjujejo izsledki semantične analize, ki spoznanje nadgrajujejo z
ugotovitvijo, da korena nastopata kot sinonima vedno, ko je subjekt Bog. To pomeni, da
je uporaba glagolske oblike korena  אוהv Ps 132,13-14, ki se nanaša na željo Boga, da
na Sionu postavi svoje bivališče, analogna uporabi glagola  ָח ַמדv Ps 68,17 (Strola 2000,
314; Baker 2005, 17437). Različna korena imata v identičnih kontekstih (isti objekt, isti
motiv), v Ps 132,13.14 ( )אוהin Ps 68,17 ( )חמדsinonimen pomen (prim. Strola 1999,
366).
Na podlagi izsledkov semantične analize lahko potrdimo, da korena lahko nastopata kot
sinonima, vendar le v primerih, ko je subjekt Bog (Ps 68,17 in Ps 132,13-14), in v
nekaterih primerih, ko je subjekt krivičnik, in sicer samo v knjigi Pregovorov
437

"
is used in Psalm 132:13-14 in an almost identical context to that of  חמדin Psalm 68:16 /.../."
(Baker 2005, 17)
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(Prg 21,10.26 in Prg 12,12; posebej gl. 24,1).438 Glagolski obliki korenov  אוהin חמד
izključno v modrostnih besedilih (v knjigi Pregovorov) brez opazne pomenske razlike
med obema korenoma označujeta človekovo moralno naravnanost, s sebičnimi željami
prežeto držo oz. vedénje, ki razodeva način bivanja. Zaradi tega se ne moremo strinjati z
mnenjem Mayerja (1983, 135), ki v slovarju TDOT (I) v razlagi glagolske oblike korena
med drugim zapiše:
"Termin ’avah je sinonim termina chamadh. To ni razvidno samo iz paralelizma
v 1 Mz 3,6. Bolj prepričljiva primera sta Prg 6,25 in Ps 68,17, kjer se chamadh
pojavlja v enakem kontekstu kot ’avah v Ps 45,12 in 132,13. Tudi jezikovna
raba tanaitov, ki oba termina uporabljajo kot sinonima, vodi do zaključka, da sta
bila razumljena kot sopomenki. Pomen termina "želeti" se ne izčrpa samo z
uravnavanjem volje. Ta težnja je zakoreninjena globoko v človeškem obstoju."
Mayer sicer pravilno navede primere, kjer korena nastopata kot sinonima, vendar stori
napako, ko na podlagi izjem z induktivno metodo izvaja splošno pravilo. Pravilnejše je
mnenje E. Gerstenbergerja, ki najprej navaja, da sta oba korena sicer tesno povezana,
vendar ju ločuje dejstvo, da koren  אוהnastane iz notranje potrebe (lakote, žeje) (1978,
75), drugi pa iz pohlepa. V resnici Gerstenberger navaja domnevo W. L. Morana iz
razprave The Conclusion of the Decalogue (Ex 20:17=Dt 5:21), kjer v opombi št. 18 na
strani 548 zapiše:
"Čeprav imata oba glagola nekaj skupnih objektov (poželenja) in čeprav je njuno
prvotno razlikovanje postalo nekoliko zabrisano, je kljub temu opazen dokaj
dosleden vzorec, ki razkriva, da se ḥāmad (in samostalniške izpeljanke) nanaša
na željo, spodbujeno z zunanjo pojavnostjo (lepoto), medtem ko se zdi, da
’iwwȃ/hitawwȃ (in samostalniške izpeljanke) označuje željo, ki vznikne iz
notranje potrebe (npr. po hrani ali pijači)." (1967, 548)

438

Zdi se, da korena delujeta kot sinonima v Prg 6,25 in Ps 45,12, ko označujeta spolno slo.
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6

PRESOJA UGOTOVITEV SEMANTIČNIH ANALIZ

6.1

Koren  חמדv razmerju do korena אוה

6.1.1 Želja z namero po uresničitvi

Dinamizem želje, bodisi jo označuje glagolska oblika korena  חמדbodisi korena אוה, po
svoji naravi teži k izpolnitvi, kar pomeni, da vsebuje namero po prilastitvi oz. potešitvi.
Pri tem moramo razlikovati med namero po potešitvi telesne potrebe ()אוה, kjer
zavesten miselni proces največkrat ni prisoten oz. ni dominanten, in namero po
prilastitvi zaradi pohlepa ()חמד, ki jo pogosto spremljajo miselne mahinacije
(načrtovanje, spletkarjenje ipd.) in dejanja nasilja (pogosto opisana z glagoli גזַ ל,ָ  ָע ַׁשקin
)ל ַקח.
ָ
Primerjava ugotovitev semantičnih analiz bo v nadaljevanju potekala na dveh ravneh,
na ravni človeka (v razmerju do predmetov in ljudi) in na ravni Boga.

6.1.2 Človek kot subjekt v razmerju do predmetov in ljudi

Glagolski obliki korenov označujeta poželenje
V primerih, ko človek nastopa kot subjekt, glagolska oblika korena  אוהnajpogosteje
označuje primarne želje (potrebe), povezane z obstojem, ali druge iz človeka izhajajoče
instinktivne težnje. Želje, ki jo izraža glagolska oblika korena אוה, ne sproži materialna
vrednost objektov, kar pomeni, da motiv glagolske oblike korena  אוהni prilastitev
(posestvo lastnine), ampak (za)užitje določene dobrine (npr. mesa, vode, slaščic) ali
kakovosti življenjskega sloga (npr. brezskrbnosti, preskrbljenosti, udobja).
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Glagolska oblika korena  אוהle v redkih primerih označuje premišljen miselni proces
(prim.

2

Sam

3,21;

Prg

24,1).

Običajno

velja

nasprotno,

saj

označuje

nagonsko-impulziven odziv na čutne dražljaje ali pomanjkanje. Dinamika želje, ki jo
izraža glagolska oblika korena אוה, se dogaja na predmiselni in predzavestni stopnji.
Želja vstopa preko čutnih zaznav in brez posebnega miselnega procesa vpliva na dejanja
(iskanja potešitve). Vse navedeno potrjuje dejstvo, da je subjekt hrepenenja pogosto
označen z izrazom נֶ ֶפׁש, ki obsega celotno človeško bitje z vsemi njegovimi potrebami,
tudi duhovnimi.
Na drugi strani glagolska oblika korena  חמדpogosto izraža dinamizem pohlepa: videnje
(zaznava) predmeta, ki ima posebno pojavnost in/ali vrednost, vodi od želje po
prilastitvi do zavestnega miselnega procesa – namere po prilastitvi. Motiv glagolske
oblike korena  חמדje prilastitev želenega objekta z namenom povečanja imetja.
Glagolska oblika korena  חמדse uporablja, da se izrazi človeška želja in namera po
prilastitvi, medtem ko se glagolska oblika korena  אוהuporablja v primerih, ko je želja
izraz telesnih potreb in objekt predstavljajo določene dobrine ali kvalitete, motiv pa
zaužitje teh.
Glagolska oblika korena  אוהse z izjemo Prg 24,1 (gl. nadaljevanje) niti v enem samem
primeru ne obrača neposredno k materialnemu objektu zaradi želje po povečanju imetja
oz. želje po prilastitvi. Želja, ki je opisana z glagolsko obliko korena אוה, je v vedno
pogojena z bivanjskimi nagonskimi potrebami, nikoli z vrednostjo materialnega objekta.
Za poželenje, ki ga označuje glagolska oblika korena חמד, velja obratno. Ta se z izjemo
1 Mz 2,9, kjer se obrača k drevesom v rajskem vrtu z motivom zaužitja,439 nikoli ne
obrača k objektu zaradi želje po (za)užitju.
Za obe glagolski obliki korenov hkrati velja, da lahko, a vendar redko označujeta željo
po spolnem združenju. Glagolska oblika korena  חמדizraža spolno slo v Vp 2,3 in
Prg 6,25, glagolska oblika korena  אוהv Ps 45,12.
439

Zanimiva je tudi primerjava v Job 20,20, kjer se krivičnikova pohlepna drža primerja z nenasitnim oz.
požrešnim trebuhom.
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Glagolski obliki korenov označujeta človeško držo
Na nekaterih mestih imata glagolski obliki korenov vlogo, ki je enakovredna vedénju, tj.
celoti dejanj, in izražata določeno bivanjsko držo.
Glagolska oblika korena  חמדtako v Iz 1,29 označuje malikovanje – čaščenje
materialnih objektov, konkretno terebint, svetih dreves, v Prg 1,22 pa arogantno držo
zakrknjenosti posmehljivcev ()וְַל ִ֗צים. Prg 12,12 znotraj antitetičnega izražanja oz. opisa
drže pravičnega, ki je nasprotna poželenju krivičnega, uporabi glagolsko obliko korena
 חמדza nedefinirano celoto dejanj, torej za vedénje krivičnika ()ר ָׁשע.
ִָ֭
Podobno tudi glagolska oblika korena  אוהv Prg 21,10 ne označuje samo želje kot
telesni impulz, ki s potešitvijo izgine, ampak izraža s poželenjem prežeto moralno držo,
ki razodeva krivičnikov ( ֶ)נ ֶ֣פׁש ִַָ֭ר ָׁשעnačin ravnanja. Tudi Prg 21,26 označuje
neprekinjeno trajajoče stanje, bivanjsko držo krivičnika ()ר ָׁשע.
ִָ֭ V besedilih, povezanih z
izročilom iz potovanja Izraela po puščavi, se glagolska oblika istega korena uporablja za
opis uporniškega vedenja izraelskega ljudstva (4 Mz 11,4.34; Ps 106,14). Glagolska
oblika korena  אוהna teh mestih ne označuje samo močne želje po hrani, ampak iz tega
stanja izhajajočo negativno moralno (bivanjsko) držo.
Prepoznamo lahko naslednjo zakonitost: v vseh svetopisemskih besedilih, z izjemo
knjige Pregovorov moralna drža, ki jo označuje glagolska oblika korena אוה, izhaja iz
telesnih potreb in želja. Glagolska oblika korena  אוהoznačuje negativno moralno držo v
primerih, ko telesna želja oz. potreba postane vodilo, ki določa človeka, njegov pogled
na svet, in tudi njegovo ravnanje v svetu – v nasprotju s sledenjem Božji volji. Samo v
knjigi Pregovorov glagolska oblika korena  אוהoznačuje negativno moralno in pohlepno
držo krivičnika ()ר ָׁשע
ִָ֭ (Prg 21,10.26). Enako velja za glagolsko obliko korena חמד, ki
samo v Prg 12,12 označuje vedénje krivičnika ()ר ָׁשע,
ִָ֭ na drugih mestih pa ima drugačne
pomenske poudarke (malikovanje, zakrknjenost).
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Vidimo torej, da glagolski obliki korenov  אוהin  חמדizključno v knjigi Pregovorov brez
opazne pomenske razlike označujeta moralno naravnanost, s sebičnimi (pohlepnimi)
željami prežeto držo oz. vedénje, ki razodeva način bivanja krivičnika ()ר ָׁשע
ִָ֭ – v vseh
primerih je subjekt krivičnik. Dodatno v Prg 24,1 glagolska oblika korena  אוהizjemoma
nastopa s pomenom, ki je značilen za dinamiko poželenja, ki ga označuje koren חמד.
Vse navedeno potrjuje, da je avtor knjige Pregovorov oba korena mestoma uporabljal
kot sinonima. To opažanje pa, kakor se zdi, ne odseva splošnega razmerja med obema
korenoma v Prg. Glagolska oblika korena  אוהnamreč v isti knjigi Pregovorov na drugih
mestih označuje tudi telesno potrebo (lakoto, pomanjkanje) (Prg 13,4) ali pa predstavlja
sinonim dejanja užitja hrane (Prg 23,3.6). Na drugi strani lahko glagolska oblika korena
 חמדoznačuje tudi spolno poželenje (Prg 6,25) ali željo po materialnem blagostanju
(Prg 21,20).
Zelo raznolika raba korenov – od sopomenske do protipomenske – v knjigi Pregovorov
odseva dejstvo, da je končna oblika knjige plod različnih avtorjev, najverjetneje tudi
različnih časovnih obdobij. V drugih svetopisemskih knjigah namreč ni moč zaslediti
pomensko tako raznolike rabe korenov. Prav tako ni mogoče opaziti v nobeni drugi
knjigi – z izjemo Psalmov, kjer pa je subjekt Bog – da bi bila korena uporabljena kot
popolni sopomenki (brez bistvenih pomenskih razlik). Zanimivo je še opažanje, da se
korena pomensko prekrivata (približata) samo v primerih, ko je subjekt ali Bog ali
krivičnik.

6.1.3 Človek kot subjekt v razmerju do Boga

Glagolska oblika korena  אוהoznačuje eksistencialno silo, po kateri človek vstopa v
dialog s predmeti, sočlovekom in – v preroškem korpusu – tudi z Bogom. Po eni strani
označuje temeljno težnjo po (samo)ohranitvi, po drugi pa ekvivalentno težnjo po Bogu.
Glagolska oblika korena  אוהse pogosto pojavlja s terminom נֶ ֶַפׁש, ki izraža ne le telesne
potrebe, ampak tudi najvišje hrepenenje – hrepenenje po Bogu. Izraža torej najglobljo
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človeško potrebo; ker je človeka v njegovi celovitosti s fizičnimi in duhovnimi
potrebami ustvaril Bog, lahko hrepenenje in iskanje Boga označimo kot najglobljo
(ontološko) potrebo.
V razmerju do korena  חמדje pomembna ugotovitev, da v hebrejski Bibliji ne najdemo
niti enega mesta, kjer bi glagolska oblika korena  חמדizražala neposredno željo človeka
po Bogu. Glagolska oblika korena  חמדna enem mestu (Ps 19,11) sicer označuje
hrepenenje po postavi – katere vrednost je večja kot "obilje čistega zlata" – kar pa ni
enakovredno hrepenenju po Bogu. Hrepenenje po Bogu je bivanjska in ontološka
potreba, pri čemer velja, da si Boga ni mogoče prisvojiti v nobenem oziru. Hrepenenje
po postavi ni bivanjska potreba, čeprav jo je v judovskem kontekstu mogoče enačiti z
Bogom. Postavo si je mogoče "prisvojiti" v smislu znanja ali natančnega izpolnjevanja.
Postava predstavlja za Izrael temeljno sredstvo za srečanjem z Bogom. G. Strola meni,
da je hrepenenje po postavi zato na ravni preproste sintakse enakovredno hrepenenju po
Bogu, vendar v nadaljevanju zapiše, da je z glagolsko obliko korena  חמדv Ps 19,11
podčrtana neizmerna vrednost objekta – postave. V prvi vrsti ne gre za označitev
bivanjske potrebe "kot notranje potrebe nepeša" (ital. una spinta interiore della nepeš) –
to željo označuje glagolska oblika korena אוה, temveč za podčrtanje neizmerne
vrednosti postave s primerjavo z dragocenim materialnim objektom, z zlatom (Strola
2000, 315).
V Iz 1,29 glagolska oblika korena  חמדoznačuje malikovanje terebint, kar pomeni, da se
 חמדposredno obrača k različnim božanstvom. Pri tem opazimo, da je ponovno
poudarjen materialni vidik (objekt so terebinte, sveta drevesa) in da v tem primeru želja,
ki jo izraža glagolska oblika korena חמד, označuje diametralno nasprotje
(popredmetenje) hrepenenja po Bogu ()אוה. To potrjuje Iz 44,9, kjer je glagolska oblika
korena  חמדpoosebljena in nastopa kot osebek v povedi, s katerim svetopisemski avtor
označuje malike, db. materializirano poželenje (tj. predmete malikovanja, izdelane iz
železa in lesa). Končno se tudi v 5 Mz 7,25 glagolska oblika korena  חמדobrača k zlatu
in srebru na podobah malikov.
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6.1.4 Bog kot subjekt v razmerju do človeka in stvarstva

Glagolski obliki korenov  אוהin  חמדkažeta na dinamiko, ki jo želja ali potreba sproža v
človeku, in tudi v Bogu. V primeru, ko je subjekt Bog, glagolski obliki korenov
nastopata kot sinonima (za dejanje) brez opaznih pomenskih razlik. Uporaba glagolske
oblike korena  אוהv Ps 132,13(14), ki se nanaša na željo Boga, da na Sionu postavi
svoje bivališče, je namreč analogna uporabi glagolske oblike  חמדv Ps 68,17. Pri tem
velja, da glagolski obliki v obeh primerih označujeta dejstvo (dejanje) Božje prisotnosti
na Sionu.
Eksistencialni dinamizem želje po svoji naravi teži k izpolnitvi, kar je še posebej
nazorno v primeru, ko je subjekt Bog, saj razlika med željo in uresničitvijo zbledi.
Opazimo torej, da je Božja želja opisana z isto (eksistencialno) terminologijo in da je
želja že udejanjena (oz. se udejanja).

6.1.5 Sklep: koren  חמדv razmerju do korena  אוהs poudarkom na Peteroknjižju
Temeljna razlika med glagolskima oblikama korenov  חמדin  אוהni (ne)izražena namera
po uresničitvi – želja v taki ali drugačni obliki po svoji naravi teži k izpolnitvi, niti
začetni trenutek dinamike poželenja, ki ga v obeh primerih lahko sproža zunanja
pojavnost objekta poželenja, temveč motiv poželenja.
Motiv glagolske oblike korena  אוהje (za)užitje določene dobrine ali kvalitete (npr.
mesa, vode, slaščic, brezskrbnega življenja). Želje, ki jo izraža koren אוה, ne pogojuje
materialna vrednost objektov, kar pomeni, da poželenja ne sproža vrednost predmeta,
ampak dejstvo, da objekt poželenja poteši lakoto, žejo ipd.
Dinamika poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena אוה, se odvija na področju
telesnih potreb, saj označuje mnogoličnost potreb, povezanih z obstojem in ohranitvijo.
Željo, ki jo označuje glagolska oblika korena אוה, lahko tako v največ primerih
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definiramo kot vitalno težnjo po ohranitvi (v različnih oblikah), ki je značilna za živo
bitje. Koren izraža življenjski dinamizem, ki žene človeka k izpolnitvi njegovih vitalnih
potreb. To trditev potrjuje podatek, da se glagolska oblika korena  אוהna več mestih
pojavlja v sinonimnem paralelizmu oz. v kontekstu z glagoli, ki označujejo uživanje
dobrin.
Zaradi navedenih razlogov glagolska oblika korena  אוהle v redkih primerih označuje
premišljen miselni proces (prim. 2 Sam 3,21; Prg 24,1), praviloma označuje nasprotno,
tj. intuitiven odziv (neodvisen od razumskega razčlenjevanja) na čutne dražljaje ali
pomanjkanje. Dinamika želje se največkrat dogaja na predmiselni in predzavestni
stopnji. Zato ima glagolska oblika korena  אוהobičajno nevtralen in profan pomen, ko se
uporablja za izražanje primarnih potreb, povezanih z obstojem (ohranjanje ali
reprodukcija), ali drugih instinktivnih teženj.
Motiv glagolske oblike korena  חמדje prilastitev (posestvo lastnine). Koren je
nerazvezljivo povezan s pohlepom, z željo po prisvajanju dobrin oz. po večanju imetja.
Želja prisvajati si dobrine, ki jo označuje glagolska oblika korena חמד, ni povezana s
fizičnim obstojem oz. ne označuje primarnih, inherentnih človeških potreb. Začetni
trenutek poželenja največkrat predstavlja izjemna pojavnost ali vrednost predmeta in
vodi do zaključenega notranjega procesa razmišljanja, načrtovanja, odločanja – namere
po prilastitvi. Glagolska oblika korena  חמדse v Svetem pismu pojavi 21-krat, od tega je
11-krat usmerjena na materialne objekte z motivom povečanja imetja in posredno ali
neposredno označuje željo oz. namen po prilastitvi. Poželenje, izraženo z glagolsko
obliko korena חמד, ima prilastitev kot svoj temeljni cilj (prim. Wallis 1983a, 454).
Razumevanje glagolske oblike korena  חמדdopolnjuje podatek, da dinamiki poželenja v
nekaterih primerih sledi prilastitev – označena npr. z drugim, zaporednim glagolom ָל ַקח
(ali kakšnim drugim glagolom prilastitve). Čeprav je vrsta poželenja odvisna od
sobesedila in objekta poželenja, je negativni moralni pomen uporabljen pogosteje.
Poželenje, izraženo z glagolsko obliko korena חמד, ne označuje samo nagonskih
odzivov na čutne dražljaje, ampak v mnogih primerih označuje premišljen in zaključen
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miselni proces. Primer par excellence predstavlja Mih 2,2, kjer dinamiko poželenja
sproža vrednost nepremičnih objektov (polj, hiš, gospodarja in njegovega premoženja).
Poetična struktura besedila Mih 2,1-2 razkriva dinamiko greha od načrta, snovanja
greha do dejanja prilastitve. V tem primeru ne moremo govoriti ne o nagonskem odzivu
ne o priložnostni tatvini, ampak o načrtnem in premišljenem (dalj časa trajajočem)
procesu, ki se zaključi z (nasilno) razlastitvijo. Tako razumevanje glagolske oblike
korena  חמדpotrjuje dejstvo, da se ta pojavlja kot sopomenka glagolov, ki
predpostavljajo notranjo pripravljenost (namero), ki temelji na zavestnem procesu
razmišljanja, načrtovanja, odločanja. Za glagolsko obliko korena  חמדje značilno, da je
zavesten miselni proces v ospredju, vendar ne kot pravilo, saj lahko isti koren izjemoma
označuje tudi telesne (spolne) potrebe (Vp).
Glede na vse povedano spoznamo, da je v Svetem pismu namembnost posameznega
korena jasna: prilastitev v primeru glagolske oblike korena  חמדin (za)užitje v primeru
glagolske oblike korena אוה. V celotnem svežnju besedil Stare zaveze – z izjemo
Prg 24,1 – namreč ni moč najti niti enega samega primera, kjer bi se glagolska oblika
korena  אוהobračala k materialnemu objektu z motivom povečanja imetja. Na drugi
strani se glagolska oblika korena  חמדniti v enem samem primeru ne obrača k Bogu,
temeljni človeški potrebi, le izjemoma "uhaja" na področje telesnih potreb, torej nastopa
kot popolna sopomenka glagolske oblike korena ( אוהVp 2,3; Prg 6,25; 1 Mz 2,9).
Vse navedeno se odraža tudi v rabi glagolskih oblik obeh korenov v Peteroknjižju.
Glagolska oblika korena  אוהna vseh mestih v Peteroknjižju (4 Mz 11,4.34; 5 Mz 12,20;
14,26) označuje (telesno) željo po hrani, ki jo vzbudi želja po (za)užitju objekta. V
primerih, ko želja (telesni impulzi) postane vodilo, ki določa človeka, njegov pogled na
svet in njegovo ravnanje v svetu – v nasprotju s sledenjem Božji volji – koren označuje
negativno moralno držo (4 Mz 11,4.34), izhajajočo iz telesnih potreb.
Glagolska oblika korena  חמדse v Peteroknjižju pojavi na štirih mestih. V 1 Mz 2,9 se
izjemoma obrača k drevesom v rajskem vrtu ("prijetno za pogled in dobro za jed") z
motivom zaužitja, s čimer se pomensko (in motivno) prekriva z glagolsko obliko korena
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אוה. To pojavitev moramo obravnavati kot izjemo iz dveh razlogov. Prvič, gre za edini
primer v celotnem Svetem pismu, kjer glagolska oblika korena  חמדoznačuje željo po
hrani. Drugič, vrstica 1 Mz 2,9 se v nekoliko spremenjeni obliki ponovi v 1 Mz 3,6, kjer
pa poleg glagolske oblike korena  )וְ נֶ ְח ָ ֤מד( חמדnastopa tudi samostalniška oblika korena
)ת ֲאוָ ה( אוה.
ֵֽ ַ Pri tem ima vsak koren svoj objekt: samostalniška oblika  אוהse obrača k
drevesu zaradi okusa, pri čemer je motiv poželenja zaužitje objekta; glagolska oblika
korena  חמדse obrača k spoznanju, pri čemer je motiv posedovanje modrosti, spoznanja.
V 2 Mz 34,24 glagolska oblika korena  חמדnastopa kot sinonim dejanja, natančneje kot
sinonim vojaške ofenzive (dejanja prilastitve ozemlja). V zadnjem primeru, v
5 Mz 7,25, dinamiko poželenja sproža vrednost srebra in zlata. Objekta poželenja sta
zlato in srebro, s katerima so bile prevlečene podobe bogov kanaanskih ljudstev.
Glagolski par poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti ()ל ַקח
ָ kaže na dinamizem poželenja, za katerega je
značilna tudi prilastitev objekta.
Glagolska oblika korena  חמדse v Peteroknjižju pojavi na štirih mestih, na treh mestih je
prilastitev (spoznanja, ozemlja, zlata in srebra) predstavljena kot motiv poželenja. Če
upoštevamo, da zadnji primer (1 Mz 2,9) predstavlja izjemo, vidimo, da je prej
zastavljena trditev – motiv glagolske oblike korena  חמדje prilastitev (posestvo lastnine)
– potrjena.
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7

7.1

POMEN IN INTERPRETACIJA POŽELENJA V DESETI BOŽJI
ZAPOVEDI

2 Mz 20,17
"Ne žêli (ַת ְח ִ֖מד
ַ )לא
֥ hiše svojega bližnjega! Ne žêli (א־ת ְח ֹ֞מד
ַ )ל
ֵֽ žene svojega
bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli,
kar pripada tvojemu bližnjemu!"

Koren  חמדse v 2 Mz 20,17 (BHS) pojavi dvakrat, obakrat v imperfektu qala v drugi
osebi ednine moškega spola.

7.1.1 Umestitev v literarni kontekst

Gl. poglavje 2.2 Literarni kontekst – umeščenost v Svetem pismu.
Dekalog je v Drugi Mojzesovi knjigi znotraj četrte od sedmih enot, ki obsega besedilo
2 Mz 19–24. V sinajsko perikopo ga je najverjetneje umestil redaktor. Na mesto, ki ga
zaseda danes, je bil dekalog vključen z enim izmed virov – sam se je razvijal ločeno in
neodvisno od virov – najverjetneje z elohističnim (Pinosa 2003, 5–6).
Mnenje večine strokovnjakov je, da različica desete Božje zapovedi v 2 Mz 20,17 v
razmerju do različice v 5 Mz 5,21 odseva izvirnejšo obliko.

7.1.2 Interpretacija

V 2 Mz 20,17 se glagolska oblika korena  חמדpojavi dvakrat, obakrat je usmerjena k
materialnim objektom.
Danes med strokovnjaki obstaja soglasje, da je izvirnik dekaloga vseboval kratke
brezpogojne izjave oz. zapovedi. To pomeni, da je bila izvirna oblika dekaloga
sestavljena le iz kratkih zapovedi brez dopolnjujočih stavkov (Pinosa 2003, 21).
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Rekonstrukcija izvirne oblike desete zapovedi naj bi se po mnenju Mosheja Weinfelda
in mnogih drugih glasila (1990, 7, 27):440
"Ne poželi hiše svojega bližnjega (CHR)."

Objekt glagolske oblike korena חמד, hiša ()ב֣ית, ne označuje samo konkretne stavbe,
kjer je posameznik živel, temveč ima širši pomen – označuje celotno gospodinjstvo
(zemljo, hišo, ženo, hlapce, živino, njivo ipd.). Termin je označeval vse premoženje, ki
ga je Izraelec posedoval. Podobno uporabo najdemo v naslednjih primerih:441

"GOSPOD je rekel Noetu: Pojdi v ladjo ti in vsa tvoja hiša442 (ִַ֖)וכל־ב ְיתך,
ָ kajti
443
vidim, da si sredi tega rodu pravičen pred menoj." (1 Mz 7,1)
"GOSPOD pa je udaril faraona in njegovo hišo (יתֹו
ָ֑  )בs hudimi nadlogami zaradi
Abramove žene Saráje (1 Mz 12,17)." (Gl. tudi 5 Mz 6,22.)

7.1.2.1 Razširitev izvirne, kratke oblike zapovedi
Zapovedi so bile organsko zraščene z institucionalnim življenjem Izraela in njegovimi
socialnimi strukturami – ki so se s časom spreminjale – in so plod spreminjanja
uporabe. Za sedanjo obliko zapovedi velja, da izražajo zgodovino sprememb. To
pomeni, da so bile zapovedi v različnih obdobjih in na različne načine podvržene
svojemu času in razmišljanju (Pinosa 2003, 17–18).444

440

Pomembno je zavedanje, da gre pri vseh rekonstrukcijah v bistvu za spekulacijo (prim. Durham 1987,
280).
441
Rainer Kessler v članku Debt and the Decalogue: The Tenth Commandment (VT 65, zv. 1) zatrjuje, da
"hiša" označuje samo zgradbo (2015, 57).
442
V SSP se prevod termina glasi "družina".
443
V nekaterih primerih se je termin uporabljal celo za oznako premoženja v času, ko so Izraelci še živeli
v šotorih (prim. 4 Mz 16,32; 5 Mz 11,6).
444
Ob tem moramo biti zelo pozorni na dejstvo, da kadar je govora o razvoju starozaveznega prava, je
razširitev vedno odgovarjala določeni potrebi: daljše zapovedi in pogosteje navedeni zakoni so bili tisti, s
katerimi je imela izraelska skupnost največ težav. Vsaka zapoved v dekalogu je tako kratka, kot je le
mogoče, ob tem vsaka dodatna beseda predstavlja rezultat posebne potrebe (Durham 1987, 280; Pinosa
2003, 22–23) in je posledica spreminjanja uporabe in predajanja iz roda v rod. Razširitev ali zožitev
zapovedi kaže, da ima vsaka zapoved svojo zgodovino, v toku katere so bile zapovedi v obdobju ustnega
izročila spremenjene zaradi teoloških refleksij, razlagajočih obdelav ipd. (Childs 1979, 391, 394, 398,
400; Pinosa 2003, 23).
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"Drugi stavek" desete zapovedi strokovnjaki razumejo kot kasnejšo razširitev, okrepitev
in pojasnilo izvirne kratke zapovedi (prim. Moran 1967, 553). Obstaja namreč temeljno
soglasje, da je starejša (izvirna) oblika najbolje ohranjena v prvi, šesti, sedmi, osmi in
deveti zapovedi. Razlaga, opravičilo oz. obljube, ki so povezane z drugo, četrto in peto
zapovedjo, in naštevanje stvari, po katerih ne smemo hlepeti v deseti zapovedi, naj bi
bili posledica poznejših redakcij (Harrelson 1962, 570; Pinosa 2003, 22).
Zato 2 Mz 20,17b najverjetneje predstavlja kasnejšo razširitev zapovedi, ki pojasnjuje,
kaj je mišljeno oz. kaj vse obsega termin "hiša" (Durham 1987, 299). Namen zaključne
formule "vse drugo" je popolnoma jasen: vključiti celotno premoženje in razjasniti
vsakršno dvoumnost glede obsega lastnine (prim. Moran 1967, 550; 445 Childs 1979,
427–428; Pinosa 2003, 89).
Žena, ki je po današnjem pojmovanju ni mogoče šteti med lastnino, je v 2 Mz 20,17
našteta med drugo premično imovino, in sicer kot nekaj, kar pripada drugemu (kar je
lastnina drugega). Ženo je sicer mogoče poželeti zaradi spolne privlačnosti (prim.
Prg 6,25, kjer se pojavi glagolska oblika korena )חמד, vendar je primarni motiv
poželenja žene v 2 Mz 20,17b njena ekonomska vrednost (Baker 2009, 31; 2005, 5;
Kessler 2015, 59446).447 V 2 Mz 20,17b je žena omenjena kot prva od "stvari", ki
Izraelcu omogoča ohranjanje ekonomske neodvisnosti.
Preden nadaljujemo, se moramo za hip ustaviti ob vprašanju, kakšno vlogo je imela
"hiša" (tj. dedna zemlja s pripadajočimi objekti, tam živečimi osebami, živalmi in
predmeti) znotraj teološkega samorazumevanja Izraela.

7.1.2.2 Jahvejevo lastništvo zemlje kot teološko-ekonomski koncept
Na objekte, naštete v deseti Božji zapovedi (2 Mz 20,17; 5 Mz 5,21), ne smemo najprej
gledati kot na posamezne predmete – odtujitev posameznih (premičnih) predmetov
prepoveduje osma zapoved, ampak jih moramo videti kot celoto, ki predstavlja
eksistencialno materialno podstat slehernega Izraelca. Ta celota, ki jo lahko imenujemo
445

Moran (1967, 550): "[F]ormulaic expression /.../ 'everything (else) belonging to him' concludes the list.
/.../ its function is clearly to be all-inclusive, and thus prevent subsequent litigation."
446
Gl. tudi literaturo v opombi št. 15.
447
"While the wife might be coveted because of sexual attraction (cf. Prov 6:25), the primary motive for
coveting in this context is probably her economic significance. The dowry is capital which the wife brings
to the marriage, and Proverbs 31:10-31 emphasises the major role of the Israelite wife in the family
economy." (Baker 2009, 32)
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gospodinjstvo, zajema družinsko teritorialno enoto, sestavljeno iz bivalnih prostorov,
obdelovalnega ozemlja, članov družine (skupaj z drugim osebjem, in sicer s hlapci in
deklami) ter živino. Ob primerjavi z različnimi starejšimi (ugaritskimi) pravnimi
formulacijami (gl. nadaljevanje) je jasno razvidna tendenca (obeh formulacij) desete
zapovedi po zajetju celotnega premoženja. To potrjuje tudi zaključna formulacija "po
/.../ čemer koli, kar pripada tvojemu bližnjemu", s katero je razjasnjena vsakršna
dvoumnost glede obsega lastnine. Deseta Božja zapoved s prepovedjo poželenja varuje
"hišo", tj. celotno gospodinjstvo, materialni vir slehernega Izraelca. Kakšno vlogo je
imelo gospodinjstvo znotraj teološkega (samo)dojemanja izvoljenega ljudstva in znotraj
socialnih in ekonomskih razmerij antičnega Izraela?
Leta 1943 je Gerhard von Rad v eseju The Promised Land and Yahweh’s Land in the
Hexateuch predstavil dva temeljna vidika razumevanja obljubljene dežele v besedilih
Svetega pisma: zgodovinskega in kultnega. Zgodovinski vidik Izraelovo deželo
predstavlja kot Božjo obljubo, ki je bila v toku zgodovinskih dogodkov dana v last
Izraelu. Drugi von Radov vidik, kultni, razodeva, da je bila obljubljena dežela v resnici
Božja last448 – resnični in pravi lastnik zemlje je Bog Jahve (prim. 3 Mz 25,23).449
Premoženjske pravice so v Izraelu izhajale iz zgodovinske tradicije, ki je Izraelovo
deželo razumela kot izpolnitev Božje obljube. Obljubljena dežela je sicer bila Izraelu
dana kot narodu, a konkretno so dar prejeli posamezniki (z izjemo Levijevega rodu), ki
sestavljajo izvoljeno ljudstvo. Vsako gospodinjstvo450 – s tem izrazom imamo v mislih

448

Izjavo, ki najbolj jasno izrazi Jahvejevo lastništvo, najdemo v vrstici 3 Mz 25,23: "[Z]emlja je moja, vi
ste le tujci in gostači pri meni." Opis Izraelovega odnosa do Boga v kontekstu Božjega lastništva je zelo
zgovoren. Besedna zveza tujci in gostači je v Stari zavezi označevala sloj prebivalstva znotraj izraelske
družbe, ki ni imel svoje lastne zemlje. Izraz se je nanašal na potomce stare kanaanske populacije, tudi na
tuje delavce, priseljence. Značilnost tega sloja družbe je bila, da so bili v celoti odvisni (Wright
2004, 93‒94). V luči 3 Mz 25,23 je jasno, da je Jahvejevo lastništvo zemlje imelo vlogo zagotovila
ekonomske varnosti, tj. nedotakljivosti in neodtujljivosti zemlje. Primarna vloga takega sistema je bila
ohranitev relativne enakosti in svobode.
449
Če je bil vrhovni lastnik obljubljene dežele Bog, je iz tega sledilo, da noben Izraelec ni imel pravice,
da bi razglašal zemljo kot "svojo", niti noben Izraelec ni mogel zahtevati zemlje drugega Izraelca. Zato v
Svetem pismu ni mogoče najti kakršne koli pravne določbe, ki bi zadevala prodajo zemlje. Poleg določb o
dedovanju znotraj družine ne obstaja nobena druga pravna metoda, ki bi Izraelcu omogočila stalno
lastništvo nad zemljo. To pomeni, da v Svetem pismu ni obstajal ustrezen način, s katerim bi lahko
Izraelec nepremično lastnino pridobil v stalno last, z izjemo razdelitve svojega premoženja potomcem, tj.
z načinom že omenjenega dedovanja znotraj družine.
450
Dežela, ki jo je Izrael prejel v dar, je bila v času po osvojitvi in pred začetkom kraljestva razdeljena po
ključu plemenske organiziranosti izraelske družbe. Samo po sebi se zastavlja vprašanje: na kakšen način
je bila razdeljena zemlja posameznega plemena? V besedilih o razdelitvi zemlje naletimo na podatek, da
je bila zemlja nadalje razdeljena "po njihovih rodbinah" ( ( ) למ חprim. Joz 13,15; 4 Mz 33,54). Izraz
ח

מ

ne označuje ene same družine, ampak večji organizem, skupino gospodarsko samozadostnih
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celoto, ki jo zajema deseta Božja zapoved, tj. družinsko teritorialno enoto, sestavljeno iz
članov družine (skupaj z drugim osebjem), bivalnih prostorov, živine in ozemlja – je
razumelo, da je bila zemlja, ki jo je posedovalo, zajamčena od Boga samega. Izraelova
dediščina se nanaša tako na celotno ozemlje Izraela kakor na vsako gospodinjstvo
znotraj celote. Pravica vsakega gospodinjstva do lastnega materialnega vira je bila
razumljena v kontekstu neodtujljivega Božjega daru, namenjenega vsem (prim. Wright
2004, 89).
Isto logiko zasledimo v poglavjih 4 Mz 26, 4 Mz 34 in Joz 13–19, ki opisujejo
razdelitev obljubljene dežele. Natančni seznami in postopki razdelitev zasedene dežele
se na prvi pogled zdijo teološko nepomembni, vendar so v resnici uzakonjali enega
najpomembnejših teoloških principov Stare zaveze: obljubljena dežela je bila mišljena
kot enakomerno razdeljena na način, da je vsako gospodinjstvo imelo zagotovljen svoj
delež pri narodni dediščini. Božji dar naj bi uživali vsi posamezniki izvoljenega
ljudstva. Premoženjske pravice v Izraelu torej niso temeljile na naravnem zakonu moči
ali na kupni moči, ampak so bile osnovane na podlagi biblične teologije Božjega daru
(Wright 2004, 90). Materialni vir (zemlja) mora biti razdeljen pravično – ne sme biti
družin. Gottwald uporabi poimenovanje združenje razširjenih družin (angl. association of extended
families), ki so bile neodvisne in sposobne lastne vojaške obrambe, medtem ko Wright uporabi besedno
zvezo sorodstvena skupina (angl. kin group), ki jo bomo uporabili v nadaljevanju. Sorodstvena skupina
predstavlja, gledano s sociološkega vidika, osnovni gradnik izraelske družbene strukture. Imela je
posredniško vlogo med plemenom na eni strani in gospodinjstvom na drugi. C. H. J. de Geus (1976, 137)
meni, da sorodstvena skupina predstavlja najbolj pomembno obliko družbene organizacije v antičnem
Izraelu. Primarna vloga sorodstvene skupine poleg ekonomske vitalnosti in vojaške varnosti je bila
ohranitev dediščine družin, in sicer z odkupom zemlje ali oseb, ki so bile odtujene iz "lastnine"
sorodstvene skupine. Prepovedi o "prodaji za zmeraj" (prim. 3 Mz 25,23) oz. zapovedi o nujni možnosti
ponovnega odkupa zemlje (prim. 3 Mz 25,24) moramo razumeti v kontekstu ohranitve, skrbi za preživetje
in enakomerne razdelitve zemlje. Vendar sorodstvena skupina ni predstavljala najmanjše družbene enote
znotraj družbe v Izraelu. Sestavljena je bila iz manjših družinskih enot, t. i. očetovih hiš, izmed njih si je
vsaka lastila del ozemlja znotraj teritorija sorodstvene skupine. Očetova hiša je najverjetneje obsegala vse
živeče potomce – skupaj z njihovimi družinami, premoženjem ipd. – določnega prednika v obsegu treh
generacij. Ob predpostavkah normalne žetve in monogamnih odnosov je lahko štela veliko, a zaradi
najrazličnejših razlogov dokaj variabilno število posameznikov in dvogeneracijskih družin. (Wright 1990,
53) Očetova hiša – gospodinjstvo – je s sociološkega zornega kota predstavljala najpomembnejšo majhno
enoto naroda. Istočasno je bila primarna skupina, znotraj katere je vsak individualni Izraelec našel svojo
identiteto in status (53). Iz tega izhaja, da je očetova hiša (gospodinjstvo) tista, ki je "od spodaj"
uveljavljala lastništvo in s tem povezane obveznosti obljubljene dežele, seveda znotraj sorodstvene
skupine, plemena. To trditev lahko potrdimo s številnimi primeri. Npr. Sod 21,24 opisuje, da so se
Izraelci po vojni z Benjaminovci vrnili "vsak v svoj rod ali k svoji rodbini /.../ vsak v svojo dediščino".
Vsak Izraelec se je vrnil v svoje pleme (
)ל, sorodstveno skupino (  ) למ חin od tam v svojo
dediščino ( )ל חל. Vrstni red nakazuje, da moramo dediščino razumeti kot dediščino očetove hiše, kot
najmanjšo teritorialno enoto, ki ji je posameznik pripadal. Isti vzorec najdemo v Mih 2,2. Očetova hiša je
po mnenju Normana K. Gottwalda (1979, 292) bila osnovna gospodarska enota v izraelskem socialnem
sistemu. Tvorila je samozadostno enoto, ki je proizvedla osnovna sredstva za preživetje vseh njenih
članov.
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centraliziran, nakopičen v rokah kralja ali peščice najpremožnejših. To ne pomeni,
glede na precejšnjo geografsko raznolikost Izraela in mnoge druge neomenjene
dejavnike, da mora imeti vsako gospodinjstvo popolnoma enak delež, temveč da mora
imeti vsaka družina dovolj – dovolj za ekonomsko stabilnost (157).
Položaj gospodinjstva (celote, ki jo zajema deseta Božja zapoved) lahko znotraj odnosa
Jahve ‒ zemlja ‒ Izrael shematsko prikažemo na naslednji način:

Slika 1: Shematski prikaz položaja gospodinjstva znotraj odnosa Jahve – zemlja – Izrael

Trikotnik predstavlja tri glavne komponente Izraelovega teološkega samorazumevanja:
primarni odnos med Jahvejem in Izraelom (AB), Jahvejevo vrhovno lastništvo zemlje
(AC), zemljo kot Izraelu podarjeno dediščino (CB). Družina (gospodinjstvo) ni bila
samo najpomembnejša majhna enota izraelske družbene in sorodstvene strukture (BD),
ampak tudi osnovna enota Izraelovega sistema lastništva zemlje in primarni uporabnik
načela neodtujljivosti dedne zemlje (CD). V luči prikazanega in povedanega lahko
vidimo, da so gospodinjstva predstavljala vogelni kamen, na katerem je počival odnos
med Izraelom in Jahvejem. Povezava med Izraelovim odnosom do Boga na eni strani in
Jahvejevim lastništvom zemlje na drugi je bila zelo konkretna in usrediščena na
družinski zemlji. Družine in njihova (dedna) lastnina so predstavljale prizmo, skozi
katero so Izraelci razumevali odnos do Boga. Družina in njena lastnina je bila
oprijemljiva povezava med teološkim konceptom na narodni ravni in živečo izkušnjo na
ravni posameznika (Wright 1990, 89). Družbena, ekonomska in teološka sfera so bile
med seboj neločljivo povezane s skupnim presečiščem, ki ga je predstavljalo
gospodinjstvo (104–105), tj. celota, ki jo varuje deseta Božja zapoved s prepovedjo
poželenja. Zaradi omenjene nerazvezljive povezanosti teološkega vidika, dojemanja
Boga, in materialnega vidika, dojemanje premoženjskih pravic, je ekonomska sfera
Izraela delovala kot merilnik njihove zvestobe (oz. nezvestobe) zaveznim pogojem
Boga (Wright 2004, 99):
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"Ekonomska sfera je kot termometer, ki razkriva tako temperaturo odnosa med
Bogom Izraelom kot tudi stopnjo skladnosti Izraelove družbene resničnosti s
statusom Božjega ljudstva."
Z drugimi besedami, gospodarsko stanje v obljubljeni deželi je bilo kazalec pristnosti
starozavezne vere (odnosa z Bogom) zaradi njenega velikega praktičnega poudarka.451
Učinki teološkega koncepta Jahvejevega lastništva Izraelove zemlje so bili zato
gospodarski,

na

praktični

ravni

osredotočeni

na

posamezno

gospodinjstvo

(Wright 1990, 63).
To jasno ilustrira Nabotov primer. Potem ko je Ahab "poželel" in si nepostavno prisvojil
tujo lastnino, v dogajanje poseže Elija in napove kazen, ki bo zadela tako Ahaba kot
njegovo ženo, kraljico Jezabelo (1 Kr 21,17-22). Jahve je namreč dal Izraelu zemljo z
namenom, da bi to bil kraj, kjer bi vsak član zavezne skupnosti, kot je bil Nabot, lahko
živel v miru in varnosti. Ahab in Jezabela sta s svojim dejanjem posegla v neodtujljive
pravice posameznika, podkopavala sta sam temelj, na katerem je bila zgrajena celotna
skupnost. Kljub vsemu je Nabotova usoda postala klasična in je kot zla slutnja
napovedovala usodo mnogih v naslednjih stoletjih, ko se je Izrael preoblikoval v
kraljestvo. To je napovedal že Samuel (1 Sam 8,10-18), ko ga je ljudstvo nagovarjalo,
naj jim postavi kralja:
"Samuel je izrekel vse GOSPODOVE besede ljudstvu, ki je od njega zahtevalo
kralja. Rekel je: 'To bodo pravice kralja, ki bo kraljeval nad vami: Jemal ()יִ ָ ֗קח
bo vaše sinove in si jih postavljal na svoj voz in na svoje konje, da bodo tekli
pred njegovim vozom. Postavljal si jih bo za tisočnike in petdesetnike; orali
bodo njegovo ornico, želi bodo njegovo žetev in izdelovali njegovo bojno
opravo in njegovo vozno opremo. Vaše hčere pa bo jemal ()יִ ָ ָ֑קח, da bodo mešale
mazila, kuhale in pekle. Vaše najboljše njive, vinograde in oljčne nasade bo
jemal ( )יִַ ָ ָ֑קחter jih dajal svojim služabnikom. Od vaših posevkov in od vaših
vinogradov bo pobiral desetino in jo dajal svojim dvorjanom in
služabnikom. Vaše najboljše hlapce in vaše dekle, vaše vole in osle bo jemal
()יִ ָ ָ֑קח, da bodo opravljali njegov posel. Od vaše drobnice bo pobiral
desetino, vi sami pa mu boste sužnji. Tisti dan boste vpili zaradi svojega kralja,
ki ste si ga izvolili, a GOSPOD vam tisti dan ne bo odgovoril.'"
Sodnik Samuel je napovedal, da bodo kralji (oz. vplivne osebnosti) ljudstvu "jemali"
zemljo. Pri tem bodimo pozorni na izbiro glagola, s katerim je opisano prisvajanje
mogočnikov ()ל ַקח.
ָ Isti glagol se pogosto pojavlja v paru z glagolsko obliko korena חמד
451

Gl. poglavje z naslovom Property Owners Responsibilities (Wright 1990, 142‒173).
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(npr. v Mih 2,2) in označuje dejanja mogočnih osebnosti, ki so nezakonito "poželele" in
"pograbile" posestva malih ljudi.
Z vzpostavitvijo monarhije se je začela snovati družbena elita, ki je rušila že opisano
tradicionalno in teološko utemeljeno ureditev, ki je vsakemu gospodinjstvu v Izraelu
zagotavljala neodtujljivo pravico do lastnega materialnega vira. V procesu
vzpostavljanja in vzdrževanja monarhije je bilo vse več posameznikov prikrajšanih za
dediščino, ki jim je zagotavljala materialno eksistenco. V njihovo obrambo so se
postavili preroki, razgaljajoč pohlepno in neusmiljeno izkoriščanje, ki je bilo v Izraelu v
nekaterih obdobjih tako globoko zasidrano, da sta Jeruzalem in Samarija postala
prispodobi za greh. Preroki so bili vpijoči glas Boga, ki je zemljo kot dar podelil v
uživanje celotni skupnosti:
"Gorje njim, ki dodajajo hišo hiši,
priključujejo njivo njivi,
dokler ne zmanjka prostora
in ste edini,
ki prebivate sredi dežele." (Iz 5,8)
Edino v takem okviru je prepoved poželenja mogoče v celoti in pravilno razumeti.
Praktično-ekonomski poudarek Izraelove vere nas v kontekstu dekaloga usmeri na
deseto Božjo zapoved, prepoved poželenja, ki je edina prepovedovala vzgibe, ki so
imeli dovolj rušilne moči, da so lahko načeli ekonomsko stanje družbe, in s tem
posledično temelje zaveznega odnosa z Jahvejem. Za osmo Božjo zapoved, prepoved
kraje, tega ne moremo trditi. Tatovi namreč "vlamljajo in kradejo" (Mt 6,19), a s tem
bistveno ne ogrožajo vira preživetja, mogočniki in oblastniki v pozicij moči na drugi
strani "ukradejo" hišo, polje, kar je imelo katastrofalne ekonomske in teološke
učinke.452 V tem smislu je deseta zapoved uperjena proti (prevzetemu) sistemu, ki je
(legalno) omogočal stanje, v katerem je peščica ljudi v svojih rokah držala in
obvladovala velikanska posestva. Deseto zapoved namreč mnogi strokovnjaki (npr.
Leslie J. Hoppe, David L. Baker, J. David Pleins) razumejo kot reakcijo proti
izkoriščevalskemu ekonomskemu ozadju antičnega agrarnega Izraela.

452

Osmo Božjo zapoved je mogoče interpretirati kot prepoved kraje osebe, tj. prepoved ugrabitve.
Albrecht Alt (gl. Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, zlasti poglavje Das Verbot des
Diebstahls im Dekalog) predstavi idejo, da osma zapoved izvirno ni zadevala kraje na splošno, ampak
ugrabitev, to je krajo oseb (prim. glagol
v 2 Mz 20,15 in v 2 Mz 21,16; 5 Mz 24,7). Natančneje, osma
zapoved je po Altovem mnenju prepovedovala krajo svobodnih Izraelcev.

296

7.1.2.3 Pomen glagolske oblike korena  חמדv 2 Mz 20,17
Semantična analiza na ravni celotnega Svetega pisma je razkrila, da je motiv glagolske
oblike korena  חמדprilastitev oz. posestvo lastnine. Objekt poželenja v 2 Mz 20,17,
"hiša" oz. celotno gospodinjstvo potrjuje željo, ki je usmerjena na materialne objekte.
Glede na rabo glagolske oblike korena v celotnem Svetem pismu, in še posebej v
Peteroknjižju, kjer je motiv prilastitve (namera po prilastitvi) posebej poudarjen, lahko
upravičeno sklepamo, da je motiv glagolske oblike korena  חמדprilastitev oz. namera po
prilastitvi naštetih materialnih dobrin oz. da deseta Božja zapoved prepoveduje vsakršen
poskus prilastitve.
Dinamiko poželenja v 2 Mz 20,17 sproža vrednost objektov poželenja. Našteti objekti s
svojo vrednostjo označujejo začetni trenutek poželenja, ki se porodi iz zaznavanja
vrednosti in vodi do namere po prilastitvi. Glagolska oblika korena  חמדoznačuje
percepcijo (čutno zaznavo vrednih predmetov) in miselno reakcijo na vpliv teh
dražljajev, tj. namero po prilastitvi, ne pa tudi dejanja prilastitve. Raba glagolske oblike
korena  חמדnamreč na več mestih razkriva, da poželenje, ki ga označuje koren חמד, ne
označuje samo čustva, stimuliranega z zunanjo pojavnostjo oz. vrednostjo predmetov,
temveč tudi premišljen in zaključen miselni proces (prim. 1 Mz 3,6; Mih 2,2).
Prilastitev je posledica – to potrjuje pojavljanje vzročno-posledičnega para glagola
poželeti ()ח ַמד
ָ in glagola vzeti/prilastiti ()ל ַקח
ָ (ali kakšnega drugega glagola, ki
označuje nasilno odtujitev) – ki ga označuje drug glagol. Uporaba glagola poželeti
()ח ַמד
ָ skupaj z glagolom prilastitve, nasilne prilastitve, kaže na to, da poželeti ()ח ַמד
ָ ne
vsebuje zgolj (implicitne) možnosti takega razpleta, ampak obarva glagol dejanja na tak
način, da ga prepoznamo kot naklepen in načrtovan zločin (Andersen in Freedman
2000, 271).
Omembe vredno je, da v programu BibleWorks 8 v analizi 2 Mz 20,17 pod korenom
 חמדnajdemo naslednjo definicijo: (po)želeti in poskušati pridobiti (angl. desire and try
to acquire). Naravo glagolske oblike korena  חמדv 2 Mz 20,17 podobno opiše Robert
Hatch Kennett, ki deseto Božjo zapoved prevede: "Ne poskušaj pridobiti/si prilastiti
hiše svojega bližnjega!" (angl. Thou shalt not try to acquire). Deseta Božja zapoved na
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semantični ravni ne prepoveduje dejanja odtujitve, ampak namero po prilastitvi, poskus
prilastitve.
Gerhard Wallis (1983a, 454) pomen glagolske oblike korena primerja z angleškim
izrazom "have one's eye on something", pri čemer angleška različica rekla "vreči oko na
koga ali kaj" vključuje namero po prilastitvi (polakomnjenje) (prim. 1 Mz 39,6-7) oz.
iskanje priložnosti (prim. Jdt 12,16). Benno Jacob (1923, 172) uporablja besedno zvezo
pohlepno opazovanje (angl. covetous observation); Jason A. Staples pa govori o želji,
usmerjeni v prilastitev (angl. desire directed at obtaining the specific object in question
and not merely the existence of the desire itself).453

7.1.2.4 Holistično dojemanje dinamike poželenja
Kako moramo vse do sedaj navedeno razumeti v kontekstu desete Božje zapovedi? In
nadalje: zakaj so nekateri rabini dojemali deseto zapoved kot prepoved dejanj? Napačno
bi bilo preprosto predpostaviti, da so rabini razumeli glagolsko obliko korena  חמדv
2 Mz 20,17 kot sinonim dejanja (prilastitve). Semantična analiza je po eni strani
razkrila, da glagolska oblika korena  חמדnastopa kot sinonim dejanja v zelo redkih
primerih, na drugi strani pa je jasno pokazala, da je to, kar bistveno opredeljuje glagol
ח ַמד,
ָ namera po prilastitvi, tj. duševna usmerjenost k uresničitvi dejanja prilastitve v
bližnji prihodnosti.
Namera in ustrezajoče dejanje (prilastitve) sta gledano z vidika semiotike dve ločeni
resničnosti, ki pa imata med seboj močno vzročno-posledično povezavo. Prav zaradi te
povezanosti svetopisemski avtor oba dojema kot enovit proces (sestavljen iz enakih,
istovrstnih sestavin). Zaradi tega biblični človek oboje, tj. notranjo namero po prilastitvi
in posledično dejanje prilastitve dojema kot integrirano celoto – svetopisemski avtor
različne vidike sintetično združuje, ne ločuje. Dejanje prilastitve je zunanja nujnost
poželenja (z namero po prilastitvi).

453

Vir: http://www.jasonstaples.com/bible-studies/most-misinterpreted-bible-passages-1-matthew-52728/; pridobljeno 17. 6. 2014.
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Svetopisemski avtor dejanje (prilastitve) dojema kot nujno posledico naklepa oz.
zlobnih načrtov. Naklep srca in ustrezajoče dejanje sta v resnici dve ločeni resničnosti,
ki pa imata med seboj močno vzročno-posledično povezavo, zaradi česar biblična misel
oba dojema kot enovit proces. Temu mnenju pritrjuje J. Pedersen (1946, 128):
"Za Izraelce /.../ mentalni procesi niso zaporedni (ločeni), temveč združeni v
celoto, saj je osebnost vedno celovitost, ki deluje kot enota. Nič bolj ne gre
razločevati dejanj od učinkov dejanj ali od mentalnih dejavnosti; dejanja so
implicitno vsebovana v dejanskem miselnem procesu. Ko je miselni proces
prisoten, je dejanje neizogibno."
Pedersen ne trdi, da Izraelci niso bili sposobni ločiti želje od dejanja, ampak govori o
psihologiji mišljenja. Izraelci so to, kar je z vidika naše kulture vidno kot ločeno,
dojemali kot integrirano celoto – poželenje predstavlja nekakšno notranjo nujnost
dejanja potešitve, zunanje uresničitve; kjer je namera, tam je dejanje. Tako meni tudi
G. von Rad (1966, 59), ki priznava, da sta želja in dejanje zvezana v trdno enoto, tako
da prva po notranji nuji napeljuje na svojo izvršitev.
Poželenje, ki ga označuje glagolska oblika korena חמד, definira premišljena oz.
zavestna, razumna odločitev, ne zgolj nagonsko sledenje čutnim dražljajem, kakor je
značilno za koren אוה. To je razlog, ki je rabine vodil v prepričanje, da glagol  ָח ַמדv
2 Mz 20,17 (v realnosti) označuje dejanje.

7.1.2.5 Skladnost z judovskimi antičnimi interpretacijami
Prej zapisano potrjujejo antične rabinske interpretacije. Npr. v mekílti Simeona (1. stol.
po Kr.), Mekhilta de Rabbi Simeon bar Yohami, lahko preberemo:
"Zapoved se tukaj glasi 'Ne žêli' [חמד

 ;לop. a.], vendar besedilo v 5 Mz 20,21

nadaljuje in pravi 'Ne bodi pohlepen' [ ֶּ֜
 ;לop. a.]. Namen tega je, da bi
'Ne bodi pohlepen' razumeli kot ločeno kaznivo dejanje in 'Ne žêli' kot ločeno
kaznivo dejanje. Prvo je v srcu, kot pravi Pismo: 'ker si bo tvoja duša zaželela'
[ִַ֖אּו֥ה נַ ְפ ְׁשך
ֶ ַ ;ת
ְ op. a.] (5 Mz 12,20), medtem ko je drugo v resnici dejanje, kakor v
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verzu 'ne žêli [א־ת ְחמד
ַ ;ל
ֵֽ op. a.] si srebra in zlata, ki je na njih, in si ga ne jemlji'
(5 Mz 7,25)." (Rofé 1990, 45)454
Po mnenju rabina Simeona glagolska oblika korena  חמדoznačuje dejanje. Kot dokaz
navede 5 Mz 7,25, kjer pa koren  חמדoznačuje samo poželenje z namero po prilastitvi
(gl. analizo). Temu poželenju sledi neposredno dejanje prilastitve. Koren v 5 Mz 7,25
izraža značilen eksistencialni dinamizem pohlepa, "ki po svoji naravi teži k izpolnitvi,
kar sovpada z dosego objekta preko prilastitve" (Strola 2000, 312‒313). Na primeru
5 Mz 7,25 vidimo, da rabin Simeon namero in dejanje razume kot integrirano celoto. Na
isti ravni razume glagolsko obliko korena  חמדv 2 Mz 20,17. Za rabina 5 Mz 7,25
predstavlja dokaz, da poželenju z namero, ki ga označuje glagolska oblika korena חמד,
nujno sledi dejanje, zato tako razume tudi 2 Mz 20,17.
V tem smislu razume glagolsko obliko korena  חמדv 2 Mz 20,17 tudi Majmoníd
(1125‒1204), ki meni, da zapoved prepoveduje namero po prilastitvi in snovanje
prilastitve:
"Ta zapoved svari pred snovanjem načrtov za pridobitev tega, kar pripada
drugemu. To je pomen, ki ga je imel v mislih Vzvišeni z besedami 'Ne žêli hiše
svojega bližnjega!'. Tako je jasno, da odredba svari pred snovanjem zvijač za
pridobitev nečesa, kar pripada drugemu /.../." (Rofé 1990, 46)
Rabini torej čustvo, ki ga označuje glagolska oblika korena חמד, razumejo kot poželenje
z namero po prilastitvi, ki vodi v kovanje načrtov, intrig za polastitev poželenega. V luči
povedanega vidimo, da glagolska oblika korena  חמדv različnih rabinskih razlagah ne
označuje samo želje, temveč tudi namero po prilastitvi, kar je v očeh bibličnega človeka
enakovredno dejanju. Zaradi tega so rabini glagol poželeti ()ח ַמד
ָ interpretirali in
razumeli enakovredno dejanju (Baker 2009, 34).

454

"The Commandment here reads 'You shall not covet' [אַת ְח ִ֖מד
ַ ל,֥ op. a.], but the text in Deuteronomy

(5.18)454 goes on to say 'nor shall you crave' [ אַת ְת ַא ֶ ַּּ֜וה
ִַ וְ ַ֙ל, op. a.]. The purpose is to make craving [אוה,
op. a.] a separate offense, and coveting [חמד, op. a.] a separate offense. /…/ Craving [אוה, op. a.] is in the
heart, as a Scripture says 'if your soul craves' (Deut. 12. 20) while coveting [חמד, op. a.] is an actual deed,
as in the verse 'You shall not covet [א־ת ְחמד
ַ ל, op. a.] the silver and gold on them an take it for yourselves'
(Deut. 7. 25)." (Rofé 1990, 45)
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7.1.2.6 Ne kradi! Ne poželi!
Kakšna je razlika med osmo Božjo zapovedjo, ki prepoveduje krajo, in deseto, ki
prepoveduje "krajo" hiše? Vprašanje je na mestu, saj se zdi namreč nemogoče, da bi
deseta zapoved podvajala osmo in prepovedovala krajo. Albrecht Alt (v delu Kleine
Schriften zur Geschichte des Volkes Israel (gl. posebej poglavje Das Verbot des
Diebstahls im Dekalog)) predstavi idejo, da se osma zapoved izvirno ni nanašala na
krajo na splošno, ampak na ugrabitev, tj. na krajo oseb. Osma zapoved je po Altovem
mnenju prepovedovala krajo svobodnih Izraelcev (prim. glagol

v 2 Mz 20,15 in

2 Mz 21,16; 5 Mz 24,7). Preostale kategorije odvisnih oseb (žensk, otrok in sužnjev) naj
bi pokrival drugi stavek desete Božje zapovedi: "Ne žêli žene svojega bližnjega ne
njegovega hlapca in dekle /…/" (2 Mz 20,17) (Stamm 1967, 104). Podobno zaključi tudi
Walter J. Harrelson. Osma zapoved po njegovem mnenju temelji na bibličnem
razumevanju nedotakljivosti pravice do zasebne lastnine, kjer je lastnina razumljena kot
nekakšna "razširitev osebe" (prim. Joz 7,24). Harrelson krajo razume kot prekršek nad
osebo. Po tej interpretaciji osma zapoved prepoveduje krajo (ugrabitev) svobodnega
moža in ne njegove lastnine.
Altova teorija je bila pozneje zavržena, zato moramo vprašanje o razliki med osmo in
deseto zapovedjo ponovno zastaviti. Bistveno razliko med krajo (tatom) in prilastitvijo
(mogočnikom v položaju moči) izriše prerok Abdija (1,5):
"Če bi prišli k tebi tatovi
ali nočni razbojniki,
kako bi onemel:
mar ne bi pokradli le, kolikor bi jim zadostovalo?"
Ko tatovi vstopijo na tujo posest, ne morejo odtujiti hiše! Vzamejo lahko tisto, kar jim
pride v roke, kar lahko fizično (neopazno) odnesejo. Njihov izplen je torej omejen glede
na okoliščine (prim. 2 Mz 22,1) in količino, ki so jo lahko odnesli. Glagol "krasti" (

),

ki se pojavi v dekalogu, namreč obsega skrivno krajo (prim. Sod 17,2-5), krajo pod
krinko teme (prim. Job 27,19-20) in/ali zmede (prim. 2 Kr 11,2). Abdija sicer želi
posebej podčrtati omejenost ropanja v nasprotju s popolnim uničenjem in izropanjem
Ezava v nadaljevanju govora, vendar navedba kot plastična ponazoritev služi tudi v
našem primeru.
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Tatovi "vlamljajo in kradejo" (Mt 6,19), a s tem bistveno ne ogrozijo ekonomskega vira
posameznika, mogočniki in oblastniki v poziciji moči na drugi strani "kradejo" hiše in
polja, kar ima katastrofalne ekonomske učinke. Preroki se ne obračajo na rokovnjače,
tatove, ki jim tančica noči omogoča delovanje, ampak na posameznike v položaju moči
(prim. 1 Mz 31,19; Prg 3,27), ki svoje naklepe in želje uresničijo v dnevni luči, javno,
premišljeno in načrtno, z nasiljem in krivico. Pri tem "pogoji kraje" niso izpolnjeni –
deseta Božja zapoved ne deluje po logiki kraje. Poželeti, tj. želeti in načrtovati
prilastitev ima bistveno širši pomenski obseg, ki zajema vse nepravične načine
prilastitve tuje lastnine: pozicijo moči (1 Mz 12,10-15), podkupovanje pravnih vzvodov
(sodnikov), dolgoročno izkoriščanje (gospodar – najemnik), nepravično tekmovanje ipd.
Nabotov primer, ki smo ga že omenili, ilustrira samo enega od mnogih neimenovanih
načinov prilastitve posesti, ki jih prepoveduje deseta Božja zapoved.

7.1.3 Sklep: pomen glagolske oblike korena  חמדv 2 Mz 20,17

Dinamiko poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena חמד, sprožajo zunanje
čutne zaznave, tj. privlačnost in vrednost materialnih objektov. Glagolska oblika korena
 חמדv 2 Mz 20,17 ne označuje dejanja, torej ne nastopa kot sinonima dejanja. Nobenega
dvoma ni, da obstaja tesna povezava med poželenjem in ustreznim dejanjem prilastitve,
vendar oboje ni vsebovano v glagolski obliki korena חמד. Storjen greh lahko razdelimo
na dva enakovredna dela. Prvi pogoj je pojavitev želje – npr. ob pogledu na dragocen
zaklad ali v celo domišljiji – ki je ni mogoče nadzorovati, zato pojav želje ni greh.
Benno Jacob (1923, 178) ugotavlja:
"Človek se je zmožen upreti poželjivemu pogledu na tuje premoženje, nihče pa
ne more preprečiti tega pojava v svoji domišljiji, zato tega ni mogoče
prepovedati."
Prvi del predstavlja načrt oz. namera po prilastitvi, drugi del je izvedba načrta, tj. samo
storjeno dejanje (Andersen in Freedman 2000, 272). Glagolska oblika korena חמד
obsega motiv (pohlep) in namero, ne pa dejanja. Prilastitev je v samem glagolu
poželenja vsebovana in nakazana – z namero po prilastitvi, ni pa fizično izražena.
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Kljub temu, da glagolska oblika korena  חמדne označuje dejanja prilastitve, ne smemo
spregledati, da med namero in uresničitvijo obstaja močna vzročno-posledična
zakonitost. To potrjuje (vzporedno ali zaporedno) pojavljanje glagolske oblike korena
 חמדv kombinaciji z različnimi glagoli (nasilne) prilastitve (ali v primeru korena אוה
zaporedno pojavljanje glagolov užitja). Vse to kaže na dejstvo, da moramo (naslednje)
dejanje prepoznati kot načrtovano in naklepno:
"/.../ zdi se jasno razvidno, da hmd označuje željo ali hrepenenje. Vendar tako
željo, ki žene osebo k dejanjem. Uporaba hmd skupaj z glagoli prilastitve,
nasilne prilastitve, kaže na to, da hmd ne vsebuje zgolj (implicitne) možnosti
takega razpleta, temveč obarva glagol dejanja na tak način, da ga prepoznamo
kot naklepen in načrtovan zločin." (Andersen in Freedman 2000, 271)
To je posebej nazorno v primeru 5 Mz 7,25, ki ga rabi Simeon uporabi za razlago
pomena glagolske oblike korena v  חמד2 Mz 20,17. V tem smislu razume glagolsko
obliko korena  חמדv 2 Mz 20,17 tudi Majmoníd (1125‒1204), ki meni, da zapoved
prepoveduje namero po prilastitvi in snovanje prilastitve (Rofé 1990, 46).
Pri grehu gre za enovit proces, sestavljen iz dveh (enakovrednih) delov, ki sta zvezana v
namerno-posledično razmerje. Takega razmerja ni mogoče razdeliti na ločena dela in
vsakega obravnavati v vakuumu. Če upoštevamo etiko namena v Stari zavezi – modri
zatrjujejo (Prg 24,8-9), da kdor "snuje hudobijo (ע
ַַ שב ְל ָה ָ֑ר
ַ֥ ") ְמ ַח, stori greh; preroki
(Jer 6,19) opozarjajo, da je Izraelova nesreča "sad njihovih naklepov (בֹותם
ָ֑ ָ ")מ ְח ְׁש
ַ
–
potem lahko razumemo, zakaj je bilo poželenje, ki ga označuje glagolska oblika korena
חמד, dojeto kot enakovredno dejanju, vendar ne kot sinonim dejanja.455
S tem potrdimo obstoj etike namena v deseti Božji zapovedi v 2 Mz 20,17. Vsaka
argumentacija, ki izključuje interpretacijo etike namena ali vzporedno zagovarja pravno
obravnavo le za zaključena dejanja, se preveč naslanja na nadaljnji razvoj besedila
dekaloga, še posebej na rabinsko ter helenistično-judovsko literaturo, in premalo na
svetopisemska mesta, kjer se koren pojavlja.

455

Zaradi istega razloga je v dolgem časovnem obdobju prišlo do številnih zmešnjav in napačnih
interpretacij.
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Glagolska oblika korena  חמדv 2 Mz 20,17 označuje željo z namero, usmerjeno na
prilastitev želenega. Pojavitev želje ne moremo označiti kot greh, ker je izven dometa
človekova samonadzora, zato deseta Božja zapoved ne prepoveduje pojava želje, ampak
prepoveduje usmerjanje te iste želje proti uresničitvi, iskanje priložnosti za uresničitev
(prilastitev).

7.2

5 Mz 5,21
"Ne žêli ()ת ְח ִ֖מד
ַ žene svojega bližnjega! Ne bodi pohlepen ()תת ַא ֶ ַּּ֜וה
ְ
po hiši
svojega bližnjega, po njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer koli,
kar pripada tvojemu bližnjemu."

V 5 Mz 5,21 (BHS) se najprej pojavi koren חמד, in sicer v imperfektu qala v ednini
druge osebe moškega spola, nato še koren  אוהv imperfektu hitpaela v drugi osebi
ednine moškega spola.

7.2.1 Umestitev v literarni kontekst
Gl. poglavje 2.2 Literarni kontekst – umeščenost v Svetem pismu.
Peto Mojzesovo knjigo lahko razdelimo na pet velikih enot. Dekalog najdemo v drugi
enoti, v drugem Mojzesovem govoru (4,44−11,32), kjer Mojzes ponovi dekalog, ki je
bil razglašen že v 2 Mz. Besedilo desetih Božjih zapovedi obsega vrstice 5 Mz 5,6-21,
vendar ne gre za dobesedno ponovitev dekaloga iz 2 Mz, temveč za (re)interpretacijo,
saj različica v 5 Mz odseva nekatere lastne teološke poudarke. Ti so najbolj očitni v
sobotni zapovedi, prisotni pa so tudi v deseti Božji zapovedi. (Pinosa 2003, 6–7)
Danes večina strokovnjakov meni, da različica desete Božje zapovedi v 5 Mz 5,21 v
razmerju do različice v 2 Mz odseva kasnejšo, revidirano obliko desete zapovedi.
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7.2.2 Interpretacija

Različica desete Božje zapovedi v 5 Mz 5,21 se od tiste v 2 Mz 20,17 najprej razlikuje v
dejstvu, da sta za označitev poželenja uporabljeni dve različni obliki korenov (חמד,
)אוה. Nadalje opazimo tudi spremembe v seznamu (vrstnem redu) "lastnine" (več v
nadaljevanju). Obe različici desete zapovedi se glasita:
"Ne žêli (ַת ְח ִ֖מד
ַ )לא
֥ hiše svojega bližnjega! Ne žêli (א־ת ְח ֹ֞מד
ַ )ל
ֵֽ žene svojega
bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli,
kar pripada tvojemu bližnjemu!" (2 Mz 20,17)
"Ne žêli (אַת ְח ִ֖מד
ַ  )וְ ֥לžene svojega bližnjega! Ne bodi pohlepen (אַת ְת ַא ֶ ַּּ֜וה
ִ  )וְ ַ֙לpo
hiši svojega bližnjega, po njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer
koli, kar pripada tvojemu bližnjemu." (5 Mz 5,21)
Medtem ko se koren  חמדv 2 Mz 20,17 pojavi dvakrat, obakrat v imperfektu qala v
drugi osebi ednine moškega spola, se koren מד
ַ  חv 5 Mz 5,21 pojavi le enkrat (v enaki
glagolski obliki). Temu v 5 Mz 5,21b sledi še koren  אוהv imperfektu hitpaela v drugi
osebi ednine moškega spola.
Objekt glagolske oblike korena  חמדv 5 Mz 5,21 je žena, kar na prvi pogled preseneča
iz več razlogov. Najprej zaradi dejstva, da glagolska oblika korena  חמדle izjemoma
označuje spolno slo (Vp 2,3 in Prg 6,25) – motiv tega korena je običajno prilastitev – ter
nadalje zato, ker take uporabe ni mogoče zaslediti v Peteroknjižju. Edina druga
pojavitev glagolske oblike korena  חמדv Peti Mojzesovi knjigi, 5 Mz 7,25, izraža
usmerjenost na materialne objekte z motivom prilastitve. V 5 Mz 7,25, dinamiko
poželenja sproža vrednost srebra in zlata, s katerima so bile okrašene podobe bogov
premaganih kanaanskih ljudstev. Glagolski par poželeti ()ח ַמד
ָ ‒ vzeti ()ל ַקח
ָ kaže na
željo, usmerjeno k materialnim objektom, za katero je značilna tudi prilastitev objekta.
Ali lahko v tem smislu razumemo tudi prepoved poželenja po ženi v 5 Mz 5,21a?
V 5 Mz 5,21b so kot objekti glagolske oblike korena  אוהnašteti hiša, polje, hlapec,
dekla, vol in osel, tj. "materialni" objekti oz. tipična lastnina svobodnega Izraelca. To
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dejstvo ponovno preseneča, saj željo, ki jo označuje glagolska oblika korena אוה, v vseh
primerih definiramo kot željo, ki označuje telesne (instinktivne) potrebe (v različnih
oblikah). Ob tem posebej preseneča, da glagolska oblika korena  אוהniti na enem
samem mestu v Svetem pismu – z izjemo Prg 24,1 – ne označuje želje, ki je usmerjena
neposredno k materialnemu objektu zaradi želje po povečanju imetja oz. želje po
prilastitvi per se. Kako naj torej razumemo formulacijo v 5 Mz 5,21b, kjer se glagolska
oblika korena  אוהobrača k materialnim objektom, kot se zdi, z namenom prilastitve?
Vse navedeno napeljuje na misel, da avtor (oz. redaktor) ni bil pozoren na semantične
razlike med obema korenoma.

7.2.2.1 Masoretsko besedilo 5 Mz 5,21 v primerjavi s samarijansko Toro,
mrtvomorskimi spisi in nekaterimi drugimi antičnimi spisi
Neobičajna uporaba glagolskih korenov  אוהin  חמדv 5 Mz 5,21, ki se ne ujema oz. je
nasprotna običajni rabi, nas vodi v nujen korak primerjave masoretske formulacije
besedila, kot ga poznamo danes, s formulacijo v (starejšem) samarijanskem Pentatevhu
in v mrtvomorskih spisih. Primerjava med besedili pokaže:
Masoretsko besedilo 5 Mz 5,21:
רַלר ֶ ֵֽעך׃ַס
ְ לַא ֶ ׁ֥ש
ֲ ַׁשֹורֹוַוַ ֲחמ ֹ֔רֹוַוְ ִ֖כ
֣ תֹו
ַ֙ ךַש ַּ֜דהּוַוְ ַע ְב ֤דֹוַוַ ֲא ָמ
ָ וְ ֥לאַ ַת ְח ִ֖מדַ ֣א ֶׁשתַר ֶעָ֑ךַסַוְ ַ֙לאַ ִת ְת ַא ֶ ַּּ֜והַ ב֣יתַר ֗ ֶע
Besedilo iz samarijanskega Pentatevha 5 Mz 5,21:456

Mrtvomorsko besedilo:457

456

Samarijanski Pentatevh je na voljo na spletni strani http://www.patrologia-lib.ru/biblia/index.htm
(pridobljeno 5. 12. 2014). Gl. tudi sinoptično primerjavo med masoretskim, samarijanskim in
mrtvomorskim besedilom: https://sites.google.com/site/interlinearpentateuch/deuteronomy-devarim/chapt
er-5-16-33 (pridobljeno 4. 12. 2014).
457
Mrtvomorsko besedilo je vzeto iz razprave Sidnie White Crawford The All Souls Deuteronomy and
The Decalogue (JBL 109/2 (1990), 193‒206). Razprava je na voljo na spletni strani http://digitalcommon
s.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=classicsfacpub (pridobljeno 6. 12. 2014). V razpravi
najdemo fotografijo izvirnega rokopisa. Za visokokakovostno fotografijo izvirnega mrtvomorskega
rokopisa gl. http://www.deadseascrolls.org.il/featured-scrolls.
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Sidnie White Crawford v razpravi The All Souls Deuteronomy and The Decalogue
(1990, 193–206) masoretsko besedilo 5 Mz 5,21 primerja še z nekaterimi drugimi
antičnimi rokopisi 5 Mz 5,21. Svoje ugotovitve grafično prikaže na naslednji način:

Vidimo lahko, da z izjemo masoretskega besedila v Devteronomiju (M) in besedila iz
Onklovega targuma (Tg O) vse druge različice desete Božje zapovedi v 5 Mz vsebujejo
podvojitev glagolske oblike korena חמד. To so: samarijanski Pentatevh v obeh
različicah dekaloga (S, SEx), sirska Pešita (Syr.), masoretsko besedilo v Drugi
Mojzesovi knjigi (MEx), rokopis PapNash458 ter mrtvomorsko besedilo (4Q(Dtn)).
Vse to jasno kaže, da moramo pojavitev glagolske oblike korena  אוהv 5 Mz 5,21, tj. v
masoretskem besedilu, obravnavati kot izjemo. S. W. Crawford (1990, 204) v zaključku
zapiše:
"Samo masoretsko besedilo 5 Mz (in njegovi targumi) ima תתאהו, vsi drugi
primeri izpričujejo תחמד."
Če imamo pred očmi 2 Mz 20,17 MT, vidimo, da je prvi objekt poželenja hiša, medtem
ko je v 5 Mz 5,21 na prvem mestu žena – tak vrstni red je izpričan že v kumranskih
spisih, torej pred nastankom masoretskega besedila. To dejstvo je izjemnega pomena,
saj razkriva, da je bila sprememba vrstnega reda objektov v 5 Mz 5,21 časovno

458

Za visokokakovostno fotografijo dekaloga gl.: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-OR-00233/1 (pridobljeno 6. 12. 2014). "The Nash Papyrus is a second-century BCE fragment containing the text of the Ten
Commandments followed by the Šemaʿ. Prior to the discovery of the Dead Sea Scrolls it was the oldest
known manuscript containing a text from the Hebrew Bible. The manuscript was originally identified as a
lectionary used in liturgical contexts, due to the juxtaposition of the Decalogue (probably reflecting a
mixed tradition, a composite of Exodus 20 and Deuteronomy 5) with the Šemaʿ prayer
(Deuteronomy 6:4-5), and it has been suggested that it is, in fact, from a phylactery (tefillin, used in daily
prayer)." (Gl. isti vir.)
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predhodna zamenjavi drugega glagola. Razlog za drugačen vrstni red objektov ni
zamenjava glagolske oblike korena  חמדz glagolsko obliko korena אוה. Drugačen vrstni
red objektov v seznamu v 5 Mz 5,21 (od tistega v 2 Mz 20,17) ni posledica uporabe
drugačnega glagola ( אוהnamesto )חמד, saj je tak seznam izpričan že v starejših
bibličnih rokopisih, kjer nastopa koren חמד, in tudi v še starejših ugaritskih pravnih
besedilih.
Na mestu je vprašanje: kakšen je torej v resnici razlog za zamenjavo glagolske oblike
korena  חמדz glagolsko obliko korena  ?אוהMayer (1978, 148) meni, da so spremembe,
ki jih lahko opazimo med eno in drugo različico dekaloga, odraz pridigarske narave
Devteronomija oz. dekaloga v Devteronomiju. Kot dokaz navede podobno formulacijo
korena  אוהv 5 Mz 5,21 in Prg 23,3.6:
Svetopisemsko mesto

Masoretsko besedilo

5 Mz 5,21

אַת ְת ַא ֶ ַּּ֜והַב֣יתַר ֗ ֶעך
ִ וְ ַ֙ל

Prg 23,3.6

מֹותיו
ָ֑ ָ וַל ַמ ְט ַע
ְ ל־ת ְת ָא
ִ֭ ִ ַא
Razpredelnica 15: Primerjava korena  אוהv 5 Mz 5,21 in Prg 23,3.6

Če zanemarimo dejstvo, da je motiv poželenja v Prg 23,3.6 hrana (zaužitje hrane),
motiv 5 Mz 5,21 pa prilastitev (povečanje imetja), lahko Mayerju pritrdimo v domnevi,
da gre v primeru 5 Mz 5,21 za vpliv modrostne literature, in s tem ljubezni do uporabe
korena אוה.459 Koren se namreč najpogosteje pojavlja prav v modrostnih spisih in
psalmih (Strola 1999, 363).460 E. Gerstenberger (1978, 74) izjavi podobno: "[G]lagol se
pojavi v tako rekoč vseh literarnih zvrsteh, v psalmih in pregovorih pa zasledimo očitno
kopičenje /.../."

459

Glede splošnega vpliva modrostne literature na Devteronomij oz. povezanosti modrostne literature in
Devteronomija gl. http://unsettledchristianity.com/2011/02/moshe-weinfeld-and-deuteronomys-wisdom/
(pridobljeno 6. 12. 2014).
460
Kennett (1920, 69) označi drugi glagol v 5 Mz 5,21 ()ת ְת ַא ֶ ַּּ֜וה
ִ kot tipičen za besednjak Devteronomija.
Na podlagi tega sklepa, da je zamenjava glagolov posledica devteronomistične redakcije.
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Mayerjevi dokazi niso zadostni, vseeno pa se zdi, da je njegova domneva pravilna
zaradi naslednjega razloga. Semantična analiza je pokazala, da glagolski obliki korenov
 אוהin  חמדizključno v modrostnih besedilih, natančneje v knjigi Pregovorov brez
opazne pomenske razlike med obema korenoma označujeta človekovo moralno
naravnanost, s sebičnimi (pohlepnimi) željami prežeto držo oz. vedénje, ki razodeva
način bivanja (prim. Prg 21,10.26 in Prg 12,12).461 Nadalje lahko opazimo, da se
glagolska oblika korena  אוהv celotni hebrejski Bibliji samo na enem mestu obrača k
materialnim objektom oz. označuje dinamiko poželenja, ki je značilna za koren חמד, in
sicer v Prg 24,1. Semantična analiza (oz. primerjava rezultatov analiz) je razkrila, da
glagolska oblika korena ( אוהko je subjekt človek) samo in izključno v knjigi
Pregovorov uporablja kot sinonim glagolske oblike korena חמד.
Vse navedeno potrjuje, da je redaktor dekaloga v 5 Mz – pod vplivom modrostnega
razumevanja obeh korenov (kot popolnih sinonimov) – oba korena razumel kot
sinonima (prim. Kessler 2015, 60).462 Zaradi tega je redaktor 5 Mz oz. dekaloga brez
posebnih razlogov, brez hotene in načrtne spremembe vsebine desete zapovedi v MT
5 Mz 5,21 na drugem mestu zamenjal glagolsko obliko korena  חמדz glagolsko obliko
korena אוה.
Če na koncu upoštevamo, da seznam objektov v masoretskem besedilu 5 Mz 5,21 ni
povezan z zamenjavo glagolske oblike korena  חמדz glagolsko obliko korena אוה, in ob
tem ohranimo v mislih še znane modrostne vplive na Devteronomij, lahko zaključimo:
zamenjava glagolske oblike korena  חמדz glagolsko obliko korena  אוהv masoretskem
besedilu 5 Mz 5,21 ne pogojuje seznama objektov desete zapovedi, ki je veliko starejši,
saj je končni redaktor masoretskega besedila glagolsko obliko korena  אוהrazumel kot

461

Za knjigo Pregovorov je sicer značilna zelo raznolika raba glagolske oblike korena אוה.
R. Kessler (2005, 60) trdi, da razlog za pojavitev dveh različnih glagolov v 5 Mz 5,21 ni semantične
narave. Devteronomistični avtor je po njegovem mnenju zamenjal drugi glagol  חמדzato, da bi iz ene
zapovedi oblikoval dve – z istim pomenom: "The choice of two different verbs, ḥmd for the coveting of
the wife and hitʾawwah for the desire for the house and the household, is due to the intention to form two
commandments out of one. It does not include a semantic difference."
462
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sinonim glagolske oblike korena חמד. In morda še pomembneje: zamenjava glagolske
oblike korena  חמדz glagolsko obliko korena  אוהv MT 5 Mz 5,21 ni semantične narave.

7.2.2.2 Devteronomij in odnos do žene
Velja splošno sprejeta trditev, da je bila izvirna, kratka oblika desete Božje zapovedi v
2 Mz 20,17 razširjena zaradi potrebe po pojasnilu glede obsega lastnine (Moran 1967,
553; Childs 1979, 427–428; Pinosa 2003, 89). Termin hiša v 2 Mz 20,17a v kratki obliki
zapovedi označuje gospodinjstvo, kasnejša razširitev v 2 Mz 20,17b služi kot razlaga
oz. seznam vsega, kar spada pod ta termin (prim. White Crawford 1990, 204). Gre za
normalno in razumljivo evolucijo izvirnega besedila (Moran 1967, 553).
Vendar to pojasnilo velja samo za različico desete Božje zapovedi v 2 Mz. V 5 Mz 5,21
najdemo spremenjen vrstni red objektov poželenja. Najbolj opazno se zapovedi
razlikujeta v objektu prvega glagola: v 2 Mz 20,17 je objekt prvega glagola hiša, v
5 Mz 5,21 je objekt žena. To pomeni, da razširitve desete zapovedi v 5 Mz 5,21b ne
moremo preprosto razumeti, kot da gre za pojasnilo termina žena, saj hiša, polje, hlapec,
dekla, vol in osel niso razlaga tega termina (Moran 1967, 553).
Zaradi posebej izpostavljenega mesta žene, kot je samostojen objekt poželenja, nekateri
strokovnjaki menijo, da besedilo 5 Mz 5,21 v primerjavi z 2 Mz 20,17 odseva višji
status žene v času nastajanja Devteronomija. Anthony Phillips v delu The Decalogue –
Ancient Israel's Criminal Law govori o premišljenem teološkem razvoju. Večina
strokovnjakov se opira na dejstvo, da Devteronomij odseva drugačen čas in teološko
perspektivo (1970, 6).
"[Z]amenjava hiše in žene v deseti Božji zapovedi je premišljena poteza
devteronomističnega redaktorja, s katero je zapoved uskladil z
devteronimističnim zakonom. Žena je bila v 5 Mz (prvič) obravnavana
enakopravno možu (5 Mz 7,3; 13,7sl.; 15,12-17; 17,2-5; 22,22), zato žene ni bilo
več mogoče preprosto umestiti med moževo preostalo lastnino. Na podlagi
zakona je pridobila pravice in bila sama članica izvoljene skupnosti z vsemi
privilegiji in dolžnostmi (12,12; 16,11; 29,10)." (Phillips 1970, 6)
Zamenjava hiše z ženo odslikava zakonodajo v Devteronomiju, kjer so bile ženske v
razmerju do drugih knjig Pentatevha, še posebej Eksodusa, obravnavane relativno
enakopravno moškim (5 Mz 7,3; 15,12-17; 17,2-5; 22,22).
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To lahko prikažemo na primeru zakonodaje o hebrejskih sužnjih. Besedilo 2 Mz 21,1-6
osvetljuje primer svobodnega Izraelca, ki se je prodal v suženjstvo zaradi dolga:
"Kadar kupiš hebrejskega sužnja, naj služi šest let, sedmo leto pa naj brez
odškodnine odide v prostost." (2 Mz 21,2)
Žena je omenjena v naslednji vrstici v razmerju do svojega moža ("Če je prišel sam, naj
sam odide; če pa je imel ženo, naj žena odide z njim"), in ne kot samostojen subjekt.
Drugačno razumevanje vloge žene odseva paralelni odlomek v 5 Mz 15,12-18, ki
predvidi možnost prodaje ali moža ali žene. Besedilo se glasi:
"Če se ti proda tvoj brat, Hebrejec ali Hebrejka, naj ti služi šest let, sedmo leto
pa ga odpústi prostega!" (5 Mz 15,12)
"Enako stôri tudi svoji sužnji!" (5 Mz 15,17)
Glede na nakazano razumevanje žene in moža v Devteronomiju, žene v 5 Mz 5,21 ni
bilo mogoče preprosto navesti poleg drugih (ne)premičnin. Žena je imela določene
pravice in je bila tudi sama članica zavezne skupnosti s pravicami in dolžnostmi
(Phillips 1970, 6). V 5 Mz 5,21 (v razmerju do 2 Mz 20,17) ne gre za reinterpretacijo,
ampak za preoblikovanje, posodobitev, ki odseva spremenjene teološke, in predvsem
pravne razmere, s katerimi se je soočal Izrael v času nastanka Devteronomija.
Devteronomij ne odraža popolne enakopravnosti v sodobnem smislu, temveč bistveno
izboljšanje, relativno višji status žene.
Kljub znanemu dejstvu, da se je dekalog skozi čas spreminjal zaradi prilagajanja
konkretnim zgodovinskim in teološkim okoliščinam, si moramo zastaviti vprašanje: ali
deseta zapoved v 5 Mz 5,21 odseva bolj precizno pravno opredelitev žene ali njen
domnevno boljši status? Če namreč popolnoma pritrdimo mnenju Phillipsa, posledično
trdimo, da je bila žena v nekem obdobju Izraela zgolj premična imovina. Za tako trditev
pa nimamo opore ne v pravnih ne v narativnih besedilih Svetega pisma. Žena, Hebrejka,
nikoli ni imela statusa predmeta, hkrati pa nikoli ni dosega enakopravnosti z moškim,
niti v Devteronomiju. Mož je po zakonodaji Devteronomija še vedno lahko imel več
žena (prim. 5 Mz 21,15), kar kaže na to, da je žena bila neenakopravna.
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Če poželenje v 2 Mz 20,17 ( )חמדaplicira odtujitev lastnine, kaj aplicira poželenje po
ženi v 5 Mz 5,21a ( ?)חמדGlagolska oblika korena  חמדlahko označuje tudi erotično
poželenje, ki nakazuje prešuštvovanje:
"Ne poželi ()ת ְח ֣מד
ַ njene lepote v svojem srcu, naj te ne ujame s svojimi
trepalnicami /…/." (Prg 6,25)
Ob tem moramo dodati, da je tak način razumevanja glagolske oblike korena  חמדzelo
redek.  חמדoznačuje poželenje kot spolno slo samo na dveh mestih, poleg že citiranega
še v Vp 2,3. V resnici se nobeden od korenov ne uporablja za označitev spolnega
poželenja na splošno. Glagolska oblika korena  חמדizraža spolno slo v Vp 2,3 in
Prg 6,25, glagolska oblika korena  אוהv Ps 45,12. Glede na splošno rabo glagolske
oblike korena חמד, ki je v tem, da označuje poželenje z motivom prilastitve, lahko
vidimo, da motiv poželenja žene ni njena privlačnost, ampak njena ekonomska
vrednost, ki je "daleč nad biseri" (Prg 31,10). S tako sodbo se strinja tudi David
L. Baker, ki navede, da je ženo sicer mogoče poželeti ( )חמדzaradi erotične privlačnosti
(prim. Prg 6,25), vendar je primarni motiv poželenja žene v kontekstu dekaloga
najverjetneje njena ekonomska vrednost (Baker 2009, 31; 2005, 5).463 To je tudi pogosta
tema v modrostni literaturi, kjer je (poleg modrosti) poudarjena ženina vrednost (s tem
nimamo v mislih samo dote, ki jo prinese v zakon), njena izjemna vloga pri skrbi za
dom in družino, kar je nazorno opisano v Prg 31,10-31:
"Vrlo ženo, kdo jo najde!
Njena vrednost je daleč nad biseri.
Srce njenega moža zaupa vanjo,
povračila ne pogreša.
Izkazuje mu dobroto in ne hudega
vse dni svojega življenja.
Skrbi za volno in lan
in dela s pridnimi rokami.
Je kakor trgovčeva ladja,
od daleč prinaša svoj kruh.
Vstaja, ko je še noč,
463

"While the wife might be coveted because of sexual attraction (cf. Prov 6:25), the primary motive for
coveting in this context is probably her economic significance. The dowry is capital which the wife brings
to the marriage, and Proverbs 31:10-31 emphasises the major role of the Israelite wife in the family
economy." (Baker 2009, 32)
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in daje hrano svoji družini,
obrok svojim deklam.
Ogleda si njivo in jo kupi,
z zaslužkom svojih rok zasadi vinograd.
Opasuje z močjo svoje boke
in utrjuje svoje lakte.
Čuti, kdaj je kupčija zanjo ugodna,
njena svetilka ponoči ne ugasne.
Svoje roke izteguje k preslici,
njene dlani prijemajo vreteno.
Svojo dlan odpira potrebnemu,
svojo roko podaja ubogemu.
Za svojo družino se ne boji snega,
kajti vsa njena družina ima dvojno obleko.
Pripravlja si odeje,
njena obleka sta tančica in škrlat.
Njen mož je poznan pri mestnih vratih,
ko sedi med starešinami dežele.
Platno izdeluje in ga prodaja,
pasove oddaja trgovcu.
Moč in čast sta njeno oblačilo,
smeji se prihodnjemu dnevu.
Svoja usta odpira modro,
dober pouk je na njenem jeziku.
Pazi na poti svoje družine
in ne jé lenuharskega kruha.
Njeni sinovi vstajajo in jo blagrujejo,
njen mož vstaja
in jo hvali:
Veliko hčerá si je pridobilo imetje,
ti prekašaš vse.
Milina je varljiva in lepota je prazna,
žena, ki se boji GOSPODA, pa je vredna hvale.
Dajajte ji od sadov njenih rok,
njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih."

7.2.2.3 Drugačna zgradba dekaloga v Devteronomiju?
Vsemu povedanemu pritrjuje tudi J. L. Ska, vendar opozori na dejstvo, da motiv
poželenja s prilastitvijo ustreza 2 Mz 20,17, ne pa tudi 5 Mz 5,21. Ska namreč meni, da
se oba dekaloga najbolj razlikujeta v naravi druge polovice diptiha. Besedilo
2 Mz 20,13-17 vsebuje pet zapovedi, ki med seboj niso povezane in nimajo posebnega
reda. Besedilo 5 Mz 5,17-21 vsebuje šest zapovedi, ki tvorijo dvodelno zaporedno in
medsebojno ustrezajočo strukturo (5,17-19 in 5,20-21):
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Prekrški

Glavni vzroki

17 Ne ubijaj!

20 Ne pričaj po krivem proti svojemu
bližnjemu!

18 Ne prešuštvuj!

21a Ne žêli žene svojega bližnjega!

19 Ne kradi!

21b Ne bodi pohlepen po hiši svojega
bližnjega, po njegovem polju, hlapcu,
dekli, volu, oslu ali čemer koli, kar pripada
tvojemu bližnjemu.
Razpredelnica 16: Skajeva dvodelna zgradba besedila 5 Mz 5,17-21

Vrstice 17, 18 in 19 se ukvarjajo s prekrški kot takimi (kratke zapovedi z dvema
hebrejskima besedama), vrstice 20, 21a in 21b pa z glavnimi razlogi za prekrške (daljše
formulacije). Struktura, ki jo predlaga Ska, med seboj vzročno-posledično poveže
prekršek "Ne prešuštvuj!" in vzrok "Ne žêli žene svojega bližnjega!". Ska (2006, 51) v
nadaljevanju pripiše: "Poželenje po ženi bližnjega vodi v prešuštvo /…/."464 Na podlagi
tega dejstva domneva, da ne gre za podvajanje zapovedi prešuštvovanja (Ne
prešuštvuj!), ampak za namerni vzročno-posledični par.465
Razmišljanje, ki ga predstavi Ska, se zdi na prvi pogled pravilno, vendar ima svoje
pomanjkljivosti. Prva težava, na katero naletimo, je semantične narave. Glagolska
oblika korena  חמדse obrača k materialnim objektom posebne vrednosti in se uporablja
za označitev želje z motivom prilastitve. Ker glagolska oblika korena  חמדv redkih
izjemah lahko označuje tudi spolno poželenje (Prg 6,25; Vp 2,3), dopuščamo možnost,
da je avtor oz. redaktor 5 Mz imel v mislih tak pomen.
Na večje težave naletimo pri drugih predlaganih vzročno-posledičnih parih oz.
zapovedih. Čeprav bi morda lahko pritrdili predpostavki, da je krivo pričanje
najpogostejši vzrok za uboj – gotovo pa ni edini, in s tem pristajamo na zelo
problematično zožitev prepovedi ubijanja – pa nadaljnjo težavo predstavlja
vzročno-posledična povezava med prepovedjo kraje in prepovedjo poželenja bližnjega
hiše, polja itn. Težava je v tem, da hiše ni mogoče "ukrasti", ampak gre pri odtujitvi hiše
464

Ska: "Coveting another man's wife leads to adultery /…/."
Skajeva teorija delno odgovarja tudi na navedbe Marvina L. Chaneyja (2004, 304), ki opozori, da če v
deseti zapovedi vidimo prepoved hrepenenja (želje brez dejanj), ta posledično vsebinsko podvoji ne le
prepoved prešuštvovanja (sedmo zapoved), ampak tudi prepoved kraje (osmo zapoved).
465
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za povsem drugačen način "kraje", ki jo prepoveduje (ločena) deseta Božja zapoved. O
temeljni razliki med dejavnostjo tatov in dejavnostjo posameznikov v poziciji moči smo
govorili na drugem mestu.
Kraje, ki jo prepoveduje osma zapoved, ne moremo enačiti z odtujitvijo hiše. Glagol
krasti ( )גָ נַ בse v Svetem pismu pojavi več kot 40-krat (iz glagola je izpeljan samostalnik
גַ נָ ב, kar pomeni tat), vendar niti na enem samem mestu ni povezan npr. s hišo ali njivo.
Objekti kraje so vedno premični elementi, npr.: koze (1 Mz 30,33), hišni bogovi
(1 Mz 31,19.27.30.32), ovce in koze (1 Mz 31,39), osebe (1 Mz 40,15; 2 Mz 21,16;
5 Mz 24,7; 2 Sam 19,42; 2 Kr 11,2; 2 Krn 22,11), srebro in zlato (1 Mz 44,8), vol in
ovca (2 Mz 21,37), denar in predmeti (blago) (2 Mz 22,6), zakleti predmeti (Joz 7,11),
srca Izraelovih mož (2 Sam 15,6), Savlove kosti in kosti Davidovega sina Jonatana
(2 Sam 21,12), voda (Prg 9,17), besede (Jer 23,30). Na omenjenih mestih lahko v več
primerih opazimo povezavo z nočjo; dejavnost, ki jo opisuje glagol krasti ()גָ נַ ב, se
odvija ponoči, na skrivnem. Tatovi prihajajo skozi okno (prim. Jl 2,9) in so lahko pri
svoji dejavnosti zasačeni in osramočeni (prim. Jer 2,26; 48,27).
Glede na vsa predstavljena dejstva, predvsem na dejstvo, da se glagol krasti ( )גָ נַ בv
nobenem primeru v Svetem pismu ne uporablja za krajo hiše, lahko zaključimo, da
osma zapoved (Ne kradi!) ne prepoveduje kraje hiše ali njive. V luči navedenih
argumentov se zdi Skajevo razmišljanje manj verjetno.
Vrstico 5 Mz 5,21 (5,21a in 5,21b) sicer sestavljata dve "ločeni" zapovedi (prim. Moran
1967, 554), vendar moramo celotno vrstico razumeti kot eno zapoved, kljub temu da
5 Mz 5,21b v razmerju do 5 Mz 5,21a ne predstavlja preproste razširitve oz. ne odraža
naravnega razvoja iz kratke zapovedi v daljše pojasnilo (kot v primeru 2 Mz 20,17a in
20,17b). Zaradi omenjene nepovezanosti so nekateri avtorji sklepali, da morda ne gre za
eno zapoved, ampak za dve (ob znanem dejstvu, da je zapovedi v dekalogu mogoče
številčiti tudi na drug način – gl. poglavje Številčenje zapovedi v dekalogu).
Pravilnejša se zdi trditev, da druga polovica diptiha vsebuje pet zapovedi (v obeh
različicah dekaloga), pri čemer vsaka zapoved, tako J. J. Stamm, zagotavljala eno od
temeljnih pravic medsebojnih odnosov izvoljenega ljudstva: šesta življenje (5 Mz 5,17),
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sedma zakonsko življenje (5,18), osma svobodo (5,19),466 deveta družbeni ugled (5,20)
in deseta lastnino (5,21) (1967, 104–105).

7.2.2.4 Ugaritska pravna formulacija
Večkrat omenjeni W. L. Moran je pri raziskovanju različnih ugaritskih pravnih besedil
spoznal, da "obstaja za opisovanje lastnine stalna oblika, ki odseva tradicionalno
zaporedje, značilno za stari Bližnji vzhod" (Pinosa 2003, 89). Oblika se glasi:
"/.../ hiša in polje + opis lastnine (stavbe, različne vrste kultivacij, osebja in
živine) + generična formula (vse, kar mu pripada)." (Moran 1967, 550)467
Pomembnost tega odkritja, če ugaritski seznam primerjamo s seznamom v 5 Mz 5,21b,
je razvidna sama po sebi. Vendar Moran v svoji razpravi opozarja na še pomembnejše
odkritje. To je dokument RS 16.148 (= PRU III 115–116), kjer je opisano imetje osebe
(z imenom Takhulenu) v naslednji obliki: (njegove) hiše, polja, hlapci, dekle, voli, osli
in vse drugo, kar mu pripada. Če ta seznam primerjamo s seznamom iz 5 Mz 5,21b,
opazimo skoraj dobesedno ujemanje z majhnimi razlikami v uporabi edninske oz.
množinske oblike objektov in z dodano referenco na bližnjega (v svetopisemski
različici) (Moran 1967, 551).
Kaj nam odkritje pove? Najprej nam pove, da seznam lastnine v 5 Mz 5,21b odseva
tipičen seznam objektov, ki so lahko bili predmet prodaje, zamenjave ali dedovanja. Zdi
se verjetno, da se je devteronomistični redaktor pri zapisu desete zapovedi naslonil na
starejšo ugaritsko pravno definicijo lastnine. Vendar, kar je še pomembneje, niti seznam
v 5 Mz 5,21b niti ugaritski seznami med temi objekti ne omenjajo žene. Niti v Ugaritu
niti v Izraelu v času nastanka 5 Mz žene s pravnega vidika ni bilo mogoče (več) uvrstiti
med lastnino na enak način kot preostale objekte. Z besedami Davida L. Bakerja (2009,
32):
"Kakršen koli je že bil družbeni status žene v antičnih družbah, žena ni bila
nikoli preprosto prišteta med moževo lastnino. Niti v Izraelu niti v Ugaritu žena
ni bila obravnavana kot prodajna dobrina."
466

Stamm osmo zapoved razume kot prepoved ugrabitve, deseto pa kot prepoved odtujitve vsakršne
lastnine.
467
Moran (1967, 550): "To summarize: the legal documents in question present the following typical
scheme: house and field + specifications (buildings, various forms of cultivation, personnel, livestock) +
generic formula (everything (else) belonging to him)."
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To pa nujno ne pomeni, tako W. L. Moran, da je v 5 Mz 5,21b (v razmerju do
2 Mz 20,17b) ženin status povzdignjen oz. da moramo ženo v 2 Mz 20,17b razumeti
zgolj kot premično lastnino. V 2 Mz 20,17 je žena dojeta kot lastnina v zgolj nekem
smislu (angl. possession in some sense), formulacija desete Božje zapovedi v 5 Mz pa
tega razumevanja ne postavlja na glavo, saj je žena še vedno objekt poželenja, vendar,
kar je pomembno, kot ločen objekt. Moran meni, da formulacija desete zapovedi v
5 Mz 5,21 nujno ne odseva boljšega statusa žene, temveč natančnejše pravno
razlikovanje med lastnino in ženo (1967, 552).468
Wright je v svoji razpravi pokazal napačnost predpostavke, da je bila žena (pravno)
obravnavana zgolj kot lastnina moža, hkrati pa opozoril na spreminjajoče (pravno)
dojemanje žene v različnih časovnih obdobjih oz. okoliščinah. Glede na vse povedano,
lahko zaključimo, da formulacija desete Božje zapovedi v 5 Mz 5,21 najprej odseva
natančnejšo pravno definicijo lastnine moža, znotraj katere žene ni bilo mogoče
preprosto uvrstiti med drugo lastnino. Tako razumevanje pa ne izključuje možnosti, da
je bilo dojemanje žene v 5 Mz v razmerju do 2 Mz drugačno.

468

Žena po Moranovem mnenju nikoli v zgodovini Izraela ni bila zgolj premična imovina. Ob dejstvu, da
lahko obe formulaciji desete zapovedi razumemo kot zelo stari – v primeru 5 Mz 5,21 starost dokazuje
ujemanje z ugaritskimi pravnimi besedili – ne moremo govoriti izključno o boljšem ali slabšem položaju
žene, čeprav se je odnos do žene s časom spreminjal, kar najverjetneje odraža spremenjeni vrstni red
objektov v 5 Mz 5,21 v razmerju do 2 Mz 20,17, temveč o natančnejšem pravnem izražanju (v
5 Mz 5,21). S tema predpostavkama – da žena nikoli ni bila obravnavana kot predmet in da se je njena
vloga s časom spreminjala – se strinja Christoper J. H. Wright (1990, 220), ki svojo razpravo o vlogi žene
zaključi z naslednjimi besedami: "From this study of the laws involving women, excluding cultic and
ritual regulations, it emerges that the assertion that a wife was legally the property of her husband is
certainly too simple and almost certainly mistaken. It is too simple because the legal position of the wife
was not a constant and definable thing, but varied according to the circumstances of the case and the
position of her husband in it. In civil law she was sometimes, in the nature of the case, little more than the
object of the dispute, though not as a piece of property. In family law her position varied considerably.
Normally in a position of complete subordination to her husband's domestic authority, she could
nevertheless assume a position of co-authority and joint legal activity with him in matters involving the
honor or stability of the family. In criminal cases she could be thought of as a part of her husband's
person, so that an offense against her was an offense against him. The assertion is almost certainly also
mistaken because, as examination of the laws shows, while it was not possible in every case to define
what the wife's precise legal position was, in no case was it necessary to postulate that she was legally her
husbnad's property in order to explain the law; indeed, in some cases the law very clearly showed that her
status was not equivalent to property. On the basis of the laws available to us, therefore, we are led to the
conclusion that wives did not have the legal status of personal property belonging to her husbands."
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7.2.2.5 Skladnost z judovskimi antičnimi interpretacijami
V poglavju o interpretaciji poželenja v 2 Mz 20,17 smo odkrili, da rabini čustvo, ki ga
označuje glagolska oblika korena חמד, razumejo kot poželenje z namero po prilastitvi,
ki vodi v kovanje načrtov, intrig za polastitev poželenega. Glagolska oblika korena חמד
v različnih rabinskih razlagah ne označuje samo želje, temveč tudi namero po prilastitvi,
kar je v očeh bibličnega človeka enakovredno dejanju. Zaradi tega so rabini glagol
poželeti ()ח ַמד
ָ interpretirali in razumeli enakovredno dejanju (Baker 2009, 34).
Kako so rabini razumeli glagolsko obliko korena  אוהin ali rabinsko razumevanje
korena  אוהpotrjuje rezultate semantične analize? V Mekílti rabina Simeona (1. stol. po
Kr.), Mekhilta de Rabbi Simeon bar Yohami, najdemo namig za nadaljnje razmišljanje.
Rabin Simeon zapiše:
"Zapoved se tukaj glasi 'Ne žêli' [חמד

 ;לop. a.], vendar besedilo v 5 Mz 20,21

nadaljuje in pravi 'Ne bodi pohlepen' [ ֶּ֜
 ;לop. a.]. Namen tega je, da bi
'Ne bodi pohlepen' razumeli kot ločeno kaznivo dejanje in 'Ne žêli' kot ločeno
kaznivo dejanje. Prvo je v srcu, kot pravi Pismo: 'ker si bo tvoja duša zaželela'
[ִַ֖אּו֥ה נַ ְפ ְׁשך
ֶ ַ ;ת
ְ op. a.] (5 Mz 12,20), medtem ko je drugo v resnici dejanje, kakor v
verzu 'ne žêli [א־ת ְחמד
ַ ;ל
ֵֽ op. a.] si srebra in zlata, ki je na njih, in si ga ne jemlji'
(5 Mz 7,25)." (Rofé 1990, 45)
Iz zapisanega je razvidno, da rabin Simeon vsak koren razume kor ločen prekršek. S
tem se moramo strinjati, saj je semantična analiza potrdila bistveno različno naravo (in
izvor) poželenja, ki ga označuje po eni strani koren  חמדin po drugi strani koren אוה.
Semantična analiza je hkrati pokazala, da korenov ne moremo presojati na podlagi
namere po uresničitvi – to vsebujeta oba korena – temveč ju lahko razločujemo glede na
motiv poželenja (prilastitev, potešitev). Če se vrnemo k besedilu Mekilte, lahko
opazimo, da rabin Simeon stori napako, ko korena razločuje glede prisotnosti (מד
ַ  )חoz.
domnevne odsotnosti ( )אוהnamere po uresničitvi. Za podkrepitev svojega mnenja rabin
navede 5 Mz 12,20, ki naj bi bil dokaz, da glagolska oblika korena  אוהoznačuje
"hrepenenje v srcu" (angl. craving /…/ in the heart).
Najprej je treba opozoriti, da se v 5 Mz 12,20 ne pojavi beseda srce, ki bi poudarila
želeno notranjost, temveč termin נֶ ֶפׁש. Termin označuje tako totaliteto posameznika, na
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mnogih mestih s poudarjeno primarno telesno potrebo po prehranjevanju (prim.
Prg 10,3; 25,25; 28,25; Iz 55,2) (Seebass 1983b, 504), kot sam apetit. In tako ga
moramo razumeti v 5 Mz 12,20. Koren  אוהse pojavi v kontekstu prehranjevanja (objekt
poželenja je meso zaklanih živali) in v kombinaciji s terminom  נֶ ֶפׁשoznačuje življenjski
apetit, ki ga lahko razumemo ali v ožjem fizičnem pomenu (praznega želodca) ali v
širšem pomenu vitalne težnje po ohranitvi, tj. želje po hrani. Enak pomen ima
kombinacija termina  נֶ ֶפׁשin korena  אוהv ožjem sobesedilu v vseh (drugih) besednih
oblikah (samostalniški 5 Mz 12,15.20.21 in glagolski 5 Mz 12,20) (Strola 1999, 364).
Argument, ki ga uporabi rabin Simeon, je torej neveljaven, saj je iztrgan iz konteksta.
Podobno napako naredi več kot tisoč let pozneje rabin Majmoníd. Poželenje razločuje
po merilu prisotnosti oz. odsotnosti namere po uresničitvi; poželenje ( )חמדz namero
uresničitve (2 Mz 20,17) in poželenje (

) brez uresničitve (5 Mz 5,21):

"Posameznikova želja po objektu poželenja lahko postane tako močna, da
naraste do točke načrta (naklepa) za pridobitev. Ta posameznik ne bo nehal
prosjačiti in pritiskati na lastnika, da poželeni predmet proda ali zamenja za kaj
boljšega ali dragocenejšega. Če to stori, ne prelomi samo zapovedi "Ne bodi
pohlepen" [ ֶּ֜
 ;לop. a.], ampak tudi zapoved "Ne žêli" [חמד
 ;לop. a.],
saj je s svojo vztrajnostjo in spletkarjenjem pridobil predmet, ki ga lastnik ni
želel (pro)dati." (Rofé 1990, 46)
Rabini pravilno ocenijo glagolsko obliko korena  חמדkot poželenje z naklepom, zdi pa
se, da storijo napako pri vrednotenju glagolske oblike אוה, ki naj bi po njihovem mnenju
označevala poželenje brez namere po uresničitvi, tj. neke vrste nasprotje pomena
glagolske oblike korena חמד. V ozadju gre za iskanje razloga zamenjave glagolske
oblike korena  חמדz glagolsko obliko korena  אוהv 5 Mz 5,21b.
Podobno metodološko napako lahko opazimo pri mnogih sodobnih raziskovalcih, ki
pojavitev glagolske oblike korena  אוהv 5 Mz 5,21b razumejo kot "razvodenitev" (prim.
E. Nielson), "osiromašenje" (prim. J. J. Stamm) ali npr. "razširitev" dometa desete
zapovedi na neuresničene misli oz. notranje hrepenenje (prim. Rofé). Semantična
analiza je pokazala nasprotno, namreč da semantične razlike med korenoma ne moremo
iskati v prisotnosti ali odsotnosti namere po uresničitvi (prilastitvi, užitju), saj je ta
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prisotna pri obeh korenih. Pri vseh avtorjih gre za interpretacijo, ki zagovarja (pravno)
obravnavo le za zaključena dejanja, s čimer se ta preveč naslanja na nadaljnji razvoj
besedila dekaloga, še posebej na rabinsko ter helenistično-judovsko literaturo, in
premalo na semantično analizo svetopisemskih mest, kjer se koren pojavlja (prim.
Strola 200, 311).

7.2.3 Sklep: pomen glagolske oblike korenov  חמדin  אוהv 5 Mz 5,21

Različica desete Božje zapovedi v 5 Mz 5,21 se od tiste v 2 Mz 20,17 ne razlikuje samo
v dejstvu, da je v 5 Mz 5,21b uporabljen drug glagol ()אוה, ampak tudi v tem, da v
različici v 5 Mz 5,21 najdemo drugačen seznam (tj. vrstni red) objektov poželenja.
Primerjava različnih antičnih besedil je pokazala, da z izjemo masoretskega besedila
5 Mz 5,21 (in njegovih targumov), vse preostale ohranjene različice desete Božje
zapovedi v 5 Mz 5,21 vsebujejo podvojitev glagolske oblike korena חמד. Glede na
dokaze iz primerjave rokopisov in nadalje glede na izsledke semantične študije –
glagolska oblika korena  אוהse z izjemo Prg 24,1 niti v enem samem primeru ne obrača
k materialnim objektom z motivom prilastitve – lahko domnevamo, da je izvirna oblika
desete Božje zapovedi vsebovala podvojitev glagolske oblike korena ( חמדprim.
2 Mz 20,17).
Primerjava formulacije v 5 Mz 5,21b z različnimi ugaritskimi pravnimi besedili je
nadalje pokazala, da masoretski seznam v Mz 5,21b ni podoben samo različnim
antičnim bibličnim rokopisom (prevodom), temveč da je podoben različnim starejšim
ugaritskim seznamom oz. da je identičen seznamu v dokumentu RS 16.148 (= PRU III
115–116). Seznam v 5 Mz 5,21b je torej zelo star, neodvisen od zamenjave glagolov.
Zdi se, da je redaktor 5 Mz (v razmerju do 2 Mz 20,17) formuliral natančnejšo (pravno)
definicijo lastnine, in se za to naslonil na starejši ugaritski seznam. Drugačen vrstni red
objektov v seznamu v 5 Mz 5,21 (od tistega v 2 Mz 20,17) zato ni posledica uporabe
drugega glagola ( אוהnamesto )חמד, saj je tak seznam izpričan že v precej starejših
ugaritskih pravnih besedilih. Redaktor je zamenjavo glagolov najverjetneje storil, ker je
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korena razumel kot popolna sinonima, in sicer zaradi vplivov modrostnih tokov, kjer se
koren  אוהnajpogosteje pojavlja. Ni naključje, da glagolski obliki korenov  אוהin חמד
izključno v modrostnih besedilih, natančneje v knjigi Pregovorov brez opazne
pomenske razlike med obema korenoma označujeta človekovo pohlepno držo (prim.
Prg 21,10.26 in Prg 12,12) in da glagolska oblika korena  אוהv Prg 24,1 nastopa kot
sinonim glagolske oblike korena חמד.
Iz povedanega je moč sklepati, da redaktor dekaloga v 5 Mz 5,21b pod vplivom
modrostnega razumevanja obeh korenov ni bil posebej pozoren na različne semantične
poudarke korenov, korena je razumel kot sinonima. Dejstvo, da je devteronomistični
redaktor uporabil glagolsko obliko korena אוה, ki samo v modrostni knjigi Pregovorov
nastopa kot sinonim glagolske oblike חמד, in ga postavil pred tipičen seznam
materialnih objektov, samo zase govori v prid temu, da je avtor oz. redaktor
masoretskega besedila 5 Mz 5,21(b) glagolski obliki korenov razumel kot popolna
sinonima (kot željo z motivom prisvojitve).
Objekt glagolske oblike korena  חמדv 5 Mz 5,21a je žena, ki jo je mogoče poželeti
zaradi erotične privlačnosti (gl. rabo korena v  חמדPrg 6,25 in Vp 2,3), vendar je glede
na splošno rabo glagolske oblike korena חמד, ki je v tem, da označuje poželenje z
motivom prilastitve, motiv poželenja najverjetneje njena vrednost, ki je "daleč nad
biseri" (Prg 31,10). Ob tem ne gre prezreti modrostnega vpliva, kjer je ženina
ekonomska vrednost priljubljena tema (npr. Prg 31,10-31). Žena je v 5 Mz 5,21a še
vedno uvrščena med objekte (pohlepnega poželenja), a ker je za formulacijo desete
Božje zapovedi v 5 Mz 5,21 značilna natančnejša pravna definicija lastnine, žena ni
uvrščena preprosto med lastnino na enak način kot preostali objekti. Objekti glagolske
oblike korena  אוהv 5 Mz 5,21b – hiša, polje, hlapec, dekla, vol in osel – so razvrščeni v
zaporedje, ki odseva tradicionalno definicijo lastnine, značilno za širši bližnjevzhodni
prostor.
Ob tem ne smemo spregledati tendence po zajetju celotnega premoženja, to potrjuje tudi
zaključna formulacija "po /.../ čemer koli, kar pripada tvojemu bližnjemu", s katero je
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razjasnjena vsakršna dvoumnost glede obsega lastnine. Zato na objekte v 5 Mz 5,21 (in
tudi v 2 Mz 20,17) ne smemo najprej gledati kot na posamezne predmete – odtujitev
posameznih premičnih predmetov prepoveduje osma zapoved – ampak jih moramo
videti kot celoto, ki predstavlja eksistencialno materialno podstat slehernega Izraelca. V
tem smislu deseta Božja zapoved v 5 Mz 5,21 varuje "jedro obstoja človeka" (angl. the
kernel of a man's existence) (Baker 2009, 32)
Glagolski obliki korenov  חמדin  אוהv 5 Mz 5,21 nastopata kot sinonima in označujeta
željo z namero, usmerjeno na prilastitev želenega – z motivom prilastitve. Za razlago
pomena glagolske oblike korena  חמדgl. sklep pri 2 Mz 20,17.
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SKLEP
V doktorski disertaciji smo se posvetili interpretaciji pomena poželenja v deseti Božji
zapovedi (2 Mz 20,17). Ali "Ne žêli" prepoveduje željo po tem, kar ni naše? Ali je
prepoved bolj konkretna in prepoveduje tudi dejanja prilastitve poželenega? Na
zastavljeno vprašanje smo želeli odgovoriti s sinhrono analizo glagolskih oblik korenov
 חמדin אוה, ki se pojavljata v obeh različicah desete Božje zapovedi, in tako odkriti
temeljne razlike (in podobnosti) obeh dinamik poželenja na ravni človeka (v razmerju
do predmetov in ljudi) in na ravni Boga.
Rezultati raziskave, ki smo jo opravili v skupnem diplomskem delu z naslovom "Pri
tebi ne bo smelo biti reveža" (5 Mz 15,4): primerjalna študija med Svetim pismom in
nekaterimi mezopotamskimi zakoniki in v kateri smo primerjali odnos do revščine,
socialno šibkih, v Peteroknjižju in v mezopotamskih zakonikih, so nas spodbudili k
raziskavi pomena poželenja v dekalogu. V raziskavi smo prišli do spoznanja, da postava
v določbah o revežih – za razliko od mezopotamskih pravnih zbirk – krati pravice
bogatih in jim zakonsko preprečuje dobiček na račun revnih. Ob primerjavi zelo
specifičnega vprašanja revščine smo naleteli na širše vprašanje, ki zadeva same temelje
ene in druge družbe, nosilke sebi lastnega sistema verovanja, religije in kulture. Vzrok,
da se socialno ranljivega ne sme zatirati, najdemo v specifičnem razumevanju in
pojmovanju Boga, ki ne predstavlja samo etične vrednote ali pravnega determinizma,
kakor lahko v veliki meri trdimo za mezopotamske zakonike, temveč osebni odnos – in
zato način življenja. Če je pri mezopotamskih zakonikih odnos med človekom in bogovi
zgrajen na temelju zagotavljanja kozmičnega reda, temelji odnos pri Izraelcih na
osebnem Bogu oz. na temeljno drugačnem razumevanju razodetega Boga v zgodovini
(Krašovec 1998, 190–191). Osebnostni značaj Boga zato ne dopušča, da bi zakoni imeli
več kakor zgolj formalno vlogo. Lahko sicer določajo zunanji okvir med ljudmi ter med
Bogom in ljudmi, vendar ne morejo veljati kot dejanska norma. Ta se odloča na notranji
duhovni ravni v dinamiki neposrednih osebnih razmerij (med ljudmi ter med ljudmi in
Bogom) (203). Ali navedeno velja tudi za dekalog in deseto Božjo zapoved?
Premoženjske pravice so v Izraelu izhajale iz zgodovinske tradicije, ki je Izraelovo
deželo razumela kot izpolnitev Božje obljube. Poglavja 4 Mz 26, 4 Mz 34 in Joz 13–19,
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ki opisujejo razdelitev obljubljene dežele, jasno pokažejo, da premoženjske pravice v
Izraelu niso temeljile na naravnem zakonu moči ali kupni moči, ampak so bile osnovane
na podlagi biblične teologije Božjega daru. Posamezno gospodinjstvo je bilo osnovna
enota Izraelovega sistema lastništva zemlje in hkrati primarni uporabnik načela
neodtujljivosti dedne zemlje. To zajema družinsko teritorialno enoto, sestavljeno iz
bivalnih prostorov, obdelovalnega ozemlja, članov družine (skupaj z drugim osebjem,
tj. s hlapci, deklami) in živine: "Ne bodi pohlepen po hiši svojega bližnjega, po
njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer koli, kar pripada tvojemu
bližnjemu." (5 Mz 5,21b) Družbena, ekonomska in teološka sfera so bile med seboj
neločljivo povezane s skupnim presečiščem, ki ga je predstavljalo gospodinjstvo,
tj. celota, ki jo varuje deseta Božja zapoved s prepovedjo poželenja. Gre za
nerazvezljivo povezanost teološkega vidika (dojemanja Boga) in materialnega vidika
(dojemanja premoženjskih pravic). Edino v takem okviru je prepoved poželenja mogoče
v celoti in pravilno razumeti. Praktično-ekonomski poudarek Izraelove vere nas v
kontekstu dekaloga usmeri na deseto Božjo zapoved (prepoved poželenja) – edina
namreč prepoveduje vzgibe, ki imajo dovolj rušilne moči, da lahko načnejo ekonomsko
stanje družbe, in s tem posledično temelje zaveznega odnosa z Jahvejem. Za osmo
Božjo zapoved, prepoved kraje, tega ne moremo trditi. Tatovi namreč "vlamljajo in
kradejo" (Mt 6,19), a s tem bistveno ne ogrožajo ekonomskega vira preživetja,
mogočniki in oblastniki v poziciji moči na drugi strani "ukradejo" hišo, polje, kar ima
katastrofalne ekonomske in teološke učinke. V zgodovini Izraela, predvsem v procesu
vzpostavljanja in vzdrževanja monarhije je bilo veliko posameznikov na tak način
prikrajšanih za dostojno materialno eksistenco.
Kako se na omenjeno ekonomsko izkoriščanje odziva deseta Božja zapoved? Ali s
prepovedjo čustva poželenja – in s tem nujno ostaja na (teor)etični ravni – ali s
prepovedjo dejanj – in s tem zagovarja pravno obravnavo le za zaključena dejanja? Ali
prepoveduje dinamiko poželenja, ki se odvija na notranji duhovni ravni neposrednih
osebnih razmerij, a ima zunanje učinke?
V doktorski disertaciji smo pričakovali, da bomo s semantično analizo vseh mest v Stari
zavezi, kjer se pojavljata glagolski obliki korenov  חמדin אוה, pokazali, da termin/-a
označuje/-ta stanje, ki mu neizogibno sledi tudi dejanje. Pojavitev istega termina v
deseti Božji zapovedi bi s tem dokazovala, da je to mogoče razumeti (tudi) kot prepoved
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uresničevanja pohlepa, dejanja, ki sledi poželenju. S tem bi deseta Božja zapoved
prepovedovala ne le pohlepne želje, temveč namero po prilastitvi, ki je v biblični misli
nerazdružljivo povezana z dejanjem (udejanjanjem poželenja) oz. je dojeta kot dejanje.
Doktorska disertacija ne predstavlja prvega zgodovinskega poskusa odgovora na
zastavljeno vprašanje s pomočjo semantične analize. Na vprašanje so prvi poskušali
odgovoriti judovski rabini. Različni halaški midraši tako izpričujejo, da glagolska oblika
korena  חמדoznačuje dejanje. To rabini dokazujejo in pojasnjujejo na primeru
5 Mz 7,25, kjer je posebej razvidno, da koren  חמדoznačuje poželenje, in tudi namero
po prilastitvi. Koren v 5 Mz 7,25 izraža značilen eksistencialni dinamizem pohlepa, "ki
po svoji naravi teži k izpolnitvi, kar sovpada z dosego objekta preko prilastitve" (Strola
2000, 312‒313). V tem smislu približno tisoč let pozneje interpretira glagolsko obliko
korena  חמדv 2 Mz 20,17 tudi slavni Majmoníd, ki meni, da zapoved prepoveduje
namero po prilastitvi in snovanje prilastitve, torej dejanje. V luči povedanega vidimo, da
glagolska oblika korena  חמדv različnih rabinskih razlagah ne označuje samo želje,
ampak tudi namero po prilastitvi, kar je v njihovih očeh dejanje. Zato so rabini glagol
poželeti ()ח ַמד
ָ v dekalogu interpretirali in razumeli enakovredno dejanju (prim. Baker
2009, 34) oz. so interpretirali deseto zapoved kot prepoved dejanj pohlepa.
Do podobnega zaključka je prišel leta 1927 Johannes Herrmann v študiji Das Zehnte
Gebot, v kateri je opozoril, da glagolski obliki korena  חמדv starozaveznih besedilih na
več mestih sledijo glagoli (nasilne) prilastitve. Na podlagi tega je sklepal, da koren kaže
na notranje stanje poželenja (vzrok), ki z neko določeno nujnostjo vodi do dejanja
(prilastitve). Težava Herrmannove študije – tudi drugih študij, ki so njegovo stališče
bodisi potrdile bodisi zavrgle – je, da se opira na ozek izbor svetopisemskih mest
(Herrmann svojo trditev opre na vsega tri svetopisemska mesta). M. L. Chaney se leta
2004, če omenimo eno najnovejših študij, v razpravi Coveting Your Neighbor's House
in Social Context osredotoči na objekt (hišo) in pokaže, da je v obdobju Hasmonejcev
glagol  חמדv kombinaciji z glagolom ( לMih 2,2; 11 QT 57,19b-21) označeval dejanja
mogočnih osebnosti, ki so nezakonito "poželele" in "pograbile" posestva malih ljudi
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(Chaney 2004, 309). Vendar svoje izvajanje argumentira zgolj z dvema mestoma, s
kanoničnim (Mih 2,2) in nekanoničnim tempeljskim zvitkom (11 QT 57,19b-21).
Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da je velik del omenjenih študij znotraj razprav, ki
se primarno posvečajo drugim temam. Zato ugotovitve pogosto niso argumentirane ali
pa so prikrojene širšemu kontekstu, ki se mu posamezni avtor posveča. Med pregledom
obstoječe bibliografije je mogoče opaziti, da manjka celostna semantična analiza, ki bi
temeljila na vseh svetopisemskih mestih, kjer se korena pojavljata, in ki bi hkrati
presojala (eksistencialno) dinamiko poželenja, in sicer obeh korenov v medsebojnem
razmerju. Zaradi tega s pričujočo disertacijo na zastavljeno vprašanje odgovarjamo s
sinhrono analizo glagolskih oblik obeh korenov, s katero smo pokazali temeljne razlike
(in podobnosti) obeh dinamik poželenja, in sicer v medsebojnem razmerju: na ravni
človeka (v razmerju do predmetov in ljudi) in na ravni Boga.
Kljub dejstvu, da je izvirno razlikovanje obeh korenov, ki se pojavljata v dekalogu, v
današnji obliki besedil zabrisano, je semantična analiza glagolskih oblik obeh korenov
razkrila bistveno ugotovitev – konsistenten vzorec, ki kaže, da glagolska oblika korena
 חמדoznačuje predvsem željo po prisvajanju dobrin, medtem ko glagolska oblika korena
 אוהoznačuje željo, ki izvira iz notranje (telesne) potrebe. Glagolska oblika korena חמד
se v Svetem pismu najpogosteje, vendar ne izključno uporablja, da izrazi človeško željo
po prilastitvi materialnih objektov, medtem ko se glagolska oblika korena  אוהuporablja
v primerih, ko je želja izraz nagonskih potreb.
Eksistencialni dinamizem želje po svoji naravi teži k izpolnitvi, kar je še posebej
nazorno v primerih, ko je subjekt Bog: takrat želja ustreza resničnosti (Ps 68,17;
132,13-14) ali pa je uresničevanje izpostavljeno s posebno jasnostjo (Job 23,13).
Dinamika poželenja, bodisi jo označuje glagolska oblika korena  חמדbodisi glagolska
oblika korena אוה, po svoji naravi teži k izpolnitvi, kar pomeni, da vsebuje namero po
prilastitvi oz. potešitvi. Temeljna razlika med glagolskima oblikama korenov  חמדin אוה
zato ni prisotnost ali odsotnost namere, temveč različen motiv poželenja. V primerih, ko
človek nastopa kot subjekt, glagolska oblika korena  חמדnajpogosteje izraža željo,
usmerjeno na materialne objekte z motivom prilastitve želenega objekta. Na drugi strani
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glagolska oblika korena  אוהnajpogosteje označuje primarne želje (potrebe), povezane z
obstojem, ali druge želje, ki izhajajo iz človekove instinktivne težnje. Željo, ki jo izraža
glagolska oblika korena חמד, sproži materialna vrednost objektov, medtem ko želja, ki
jo izraža glagolska oblika korena אוה, ni pogojena z materialno vrednostjo, saj je motiv
glagolske oblike korena ( אוהza)užitje določene dobrine ali bivanjske kvalitete.
Semantična analiza je razkrila, da se dinamika poželenja, ki jo označuje glagolska
oblika korena אוה, najpogosteje odvija na področju telesnih potreb, saj označuje
mnogoličnost potreb, povezanih z obstojem in ohranitvijo. Koren izraža življenjski
dinamizem, ki žene človeka k izpolnitvi vitalnih potreb. Gre za intuitiven (tj. neodvisen
od razumskega razčlenjevanja), nagonski odziv na čutne dražljaje ali pomanjkanje. Ko
se koren uporablja za izražanje primarnih potreb, povezanih z obstojem ali drugimi
instinktivnimi težnjami, ima običajno nevtralen in profan pomen.
Subjekt glagolske oblike korena  אוהje v največ primerih označen z izrazom נֶ ֶפׁש, ki
opredeljuje obstoj človeškega bitja oz. opisuje življenje v vseh dimenzijah. Zato
glagolska oblika korena  אוהne označuje samo temeljne težnje po (samo)ohranitvi,
ampak ekvivalentno težnjo po Bogu. Glagolska oblika korena ( אוהin njegove
izpeljanke) izraža vitalno silo, življenjski dinamizem, ki žene človeka k izpolnitvi
njegovih telesnih potreb, tudi religioznih, in s tem omogoča njegovo eksistenco,
življenje ()נֶ ֶפׁש. Eksistencialna dinamika, ki jo označuje glagolska oblika korena אוה,
razkriva človekovo hrepenečo, tj. ekscentrično naravo, razkriva, da je človek po svoji
naravi hrepenenje sámo:
"Za razliko od drugih stvari, ki so, kar so, je človek v resnici to, kar še ni, in
postaja to, k čemur teži. Po naravi 'ekscentričen', s središčem izven sebe, je
nujno viator ((po)potnik), na poti k svojemu 'naravnemu mestu', ki je vedno
malo pred njim." (Fausti 2005, 12–13)
Glagolska oblika korena ( אוהin njene sopomenke) označuje eksistencialno silo
(privlačnost), po kateri človek postaja to, "kar še ni". Postaja človeško bitje v neločljivi
zvezanosti telesno-bivanjskih in duhovno-ontoloških potreb.
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Če za glagolsko obliko korena  אוהvelja, da človek postaja to, kar še ni, potem za חמד
velja nasprotno: človek si prisvaja to, česar še nima. Poželenje, izraženo z glagolsko
obliko korena חמד, ima namreč prilastitev kot svoj temeljni cilj. Glagolska oblika
korena  חמדpogosto označuje silo pohlepa, željo po prisvajanju dobrin, ki ni povezana s
fizičnim obstojem oz. ne označuje primarnih, inherentnih človeških potreb. Dinamiko
poželenja največkrat sproža izjemna pojavnost ali vrednost predmeta, ki vodi od
miselnega procesa načrtovanja in snovanja do končne namere po prilastitvi. Pogosto je
povezana z dejanji nasilne odtujitve, izkoriščanja ali nepostavnega izkoriščanja, zato je
negativni moralni pomen uporabljen pogosteje.
Poželenje, ki ga označuje koren חמד, ne označuje nagonskega sledenja (primarnim)
telesnim potrebam, temveč označuje miselni proces (pohlepa), ki specifično strukturira
nadaljnje mišljenje in vedénje. Če poželenje označuje glagolska oblika korena חמד,
velja naslednje: človeka določa to, po čemer hlepi. Dinamika poželenja z namero
prilastitve, ki jo označuje glagolska oblika korena חמד, bistveno določa človeka, njegov
pogled na svet in tudi njegovo nadaljnje ravnanje. Glagolski par poželeti (מד
ַַ  ‒ ) ָחvzeti
()ל ַקח
ָ (ali kateri drug glagol prilastitve) to potrjuje in kaže na dinamizem poželenja, za
katerega je značilna (posledična) prilastitev objekta. Ni naključje, da so rabini deseto
Božjo zapoved razumeli in razlagali s primerom 5 Mz 7,25, kjer je očitno, da koren חמד
označuje poželenje, in tudi namero po prilastitvi, ter da hkrati poželenju sledi dejanje.
Rabini so glagolsko obliko korena  חמדrazumeli na način, kot se pojavlja v 5 Mz 7,25,
kjer korenu  חמדsledi dejanje prilastitve. To pomeni, da so poželenje z namero in
dejanje razumeli in povezovali v integrirano celoto.
Tako razmišljanje je najprej utemeljeno v Svetem pismu, kjer dejanje razumemo kot
"sad naklepov" (prim. Jer 6,19), torej kot nujno zunanjo posledico naklepa in zlobnih
načrtov. Razmišljanje se nadalje opira na zgodovinske izkušnje, saj je pri razlaganju
pomena korena treba upoštevati holistično, torej izkustveno-eksistencialno kulturno
ozadje hebrejskega izražanja. Izkustveno-eksistencialno značilnost Svetega pisma
J. Krašovec opiše kot "zgodovino eksistence", in čeprav je v spodnjem navedku govora
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o širši (teološki in zgodovinski) perspektivi, velja ta tudi za dinamiko poželenja ()חמד,
ki je izkustveno-eksistencialna, ne teoretična:
"Hebrejski teologi so namreč vse dogodke presojali v luči zgodovinske sinteze,
ki realno-organsko povezuje sedanjost s preteklostjo in prihodnostjo. Globalni
prerez svetopisemskih besedil, človeški čut in zahteva logike izpričujejo, da
noben pisatelj o sedanjih božjih delih in o sedanji človekovi odločitvi za Boga
ali proti njemu ni govoril naključno, brez širše zgodovinske perspektive."
(1979, 129)
Deseta Božja zapoved ne govori o dinamiki poželenja ( )חמדnaključno, brez širše
zgodovinske perspektive, tj. brez (eksistencialno-izkustvenega) spoznanja (in spomina)
– o tem pričajo preroške kritike – da poželenje z namero po prilastitvi in posledično
dejanje prilastitve predstavljata integrirano celoto. Svetopisemski avtor različne vidike
sintetično združuje, ne ločuje.469 Dejanje prilastitve je zunanja nujnost poželenja, čeprav
je dejanje ločena resničnost. R. E. Nixon (1970, 823) precizno zapiše: "Poželenje je
'enake narave' kot dejanje, vendar ni dejanje samo." Prvo označuje notranje vzroke,
drugo zunanje uresničene posledice.
V tej celoti glagolska oblika korena  חמדoznačuje percepcijo (čutno zaznavo vrednih
predmetov) in miselno reakcijo na vpliv teh dražljajev, tj. namero po prilastitvi, ne pa
tudi dejanja prilastitve. Prilastitev je v samem glagolu poželenja vsebovana z namero po
prilastitvi in je z dejanjem vzročno-posledično zvezana, ni pa (še) fizično izražena.
Glagolska oblika korena  חמדv deseti Božji zapovedi – in sicer v obeh različicah, saj
glagolski obliki korenov  חמדin  אוהv 5 Mz 5,21 nastopata kot sinonima470 – označuje
željo z namero, usmerjeno na prilastitev želenega z motivom prilastitve, notranji vzrok
dejanja prilastitve. Prepoved poželenja moramo zato na leksikalni ravni razumeti kot
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"Semitic thought as expressed in images and language is stereometric. It collects various aspects of
reality and combines them synthetically instead of organizing them artificially as examples in dualistic
system." (Schroer in Staubli 2001, 23)
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Razlog devteronomistične zamenjave glagolske oblike korena  חמדz glagolsko obliko korena  אוהje
vpliv modrostne literature, kjer se omenjeni koren najpogosteje pojavlja. Semantična analiza je razkrila,
da korena nastopata kot sinonima vedno v modrostnih besedilih; in sicer v primerih, ko je subjekt Bog
(Ps 68,17 in Ps 132,13-14), ali v primerih, ko je subjekt krivičnik, in sicer samo v knjigi Pregovorov
(Prg 21,10.26 in Prg 12,12, posebej gl. Prg 24,1). To odkritje daje podlago za sklepanje, da je redaktor
dekaloga v Peti Mojzesovi knjigi – pod vplivom modrostnega razumevanja obeh korenov – oba korena
(zamenljivo) razumel kot sinonima. Tako je redaktor brez posebnih razlogov, tj. brez hotene in načrtne
spremembe vsebine desete zapovedi v masoretskem besedilu 5 Mz 5,21 na drugem mestu zamenjal
glagolsko obliko korena  חמדz glagolsko obliko korena אוה.
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prepoved miselnega procesa, ki vodi do pristanka volje, voljnosti srca (naklepa). Ker je
hotenje srca v biblični misli nerazvezljivo povezano z ustreznim dejanjem, deseta Božja
zapoved ne prepoveduje le notranjih vzgibov, temveč na semantični ravni (ob
upoštevanju

holistično-izkustvenega

hebrejskega

izražanja)

prepoveduje

tudi

udejanjenje. Deseta zapoved zato v svojem bistvu zagotavlja zelo konkretno in temeljno
pravico medsebojnih odnosov izvoljenega ljudstva, lastnino. S tem potrdimo hipotezo,
da deseta Božja zapoved z božansko avtoriteto s svojo jasno prepovedjo poželenja z
namero stoji na poti uresničevanja človeške pohlepnosti in da po tistih, ki poslušajo njen
glas, spreminja človeško družbo včeraj, danes in jutri.
Zaradi navedenih razlogov moramo zavrniti interpretacije, ki v glagolski obliki korena
 חמדprepoznajo zgolj duhovno-etično vodilo, saj ne upoštevajo, da poželenja ni mogoče
obravnavati niti v družbenem vakuumu – zapovedi ni mogoče razumeti v polnosti brez
premisleka o kontekstu izročitve, ki ga predstavlja zavezno razmerje in njegovi
vzajemni pogoji471 – niti brez (vsakokratnega) sobesedila. Če želimo besedi določiti
pomen, mora ta nujno biti v določenem kontekstu.472 Zavrniti moramo tudi
interpretacije avtorjev, ki so deseto Božjo zapoved interpretirali kot prepoved
(pravnega) dejanja. Pretekla razumevanja moramo na podlagi izsledkov semantične
analize popraviti do te mere, da zapoved na leksikalni ravni prepoveduje poželenje,
vendar poželenje, za katerega je značilna (vzročno-posledična) prilastitev objekta, zato
je načrtovani učinek (namen sporočevalca) desete Božje zapovedi v zavrnitvi
vsakršnega fizičnega poskusa, da bi pohlep in osebni interesi postali vodilno načelo
človeških dejanj.
Trditev potrjujejo izsledki primerjalne semantične analize na ravni celotnega Svetega
pisma. Ti razkrivajo, da se dinamika poželenja, ki jo označuje glagolska oblika korena
חמד, odvija na notranji duhovni ravni neposrednih osebnih razmerij, a ima zunanje
učinke. To nadalje potrjuje holistično oz. izkustveno-eksistencialno kulturno ozadje
hebrejskega izražanja; končno pa to potrjuje v najširšem smislu nerazvezljiva
povezanost Boga in premoženjskih pravic v antičnem Izraelu. Vzrok, da se materialni
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Zaveza de facto ne pogojuje samo ene stranke. To pomeni, da je izpolnitev zaveznih pogojev
integralni del ne samo Gospodove zvestobe Izraelu, ampak tudi Izraelovih zaveznih pogojev do Boga.
Izraelovo uživanje Božjega daru je izvoljeno ljudstvo pogojevalo k vzajemnemu upoštevanju pogojev
darovalca.
472
Gl. tudi: Samo Skralovnik, Interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi (BV 73 (2013) 1, 59–76).
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vir preživetja ne sme odtujiti, najdemo v specifičnem razumevanju in pojmovanju Boga,
ki ne predstavlja samo etičnega ideala ali pravnega determinizma, ampak način
življenja. Častiti Jahveja, biti Izraelec je pomenilo predvsem udejanjanje določenega
načina življenja, ki je bil različen, celo nasproten uveljavljenim načinom življenja po
vsem antičnem Bližnjem vzhodu.473
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Norman K. Gottwald (1979, 59) zapiše: "To worship Yahweh, to be an Israelite, meant above all else
to practise a specific way of life in separation from and in overt opposition to time-honoured established
ways of life regarded throughout the ancient Near East as inevitable if not totally desirable."
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POVZETEK
Doktorska disertacija z naslovom Pomen in interpretacija poželenja v deseti Božji
zapovedi (2 Mz 20,17): semantični študij besednega polja hmd in 'wh je razdeljena na
dva dela. V prvem delu, ki obsega prvo in drugo poglavje, avtor predstavi splošne
značilnosti dekaloga, dekalog umesti v judovsko razumevanje in predstavi odnos med
desetimi Božjimi zapovedmi in preostalimi določbami ter definira odnos Judov do
dekaloga v kontekstu zaveze. V drugem delu izvede sinhrono raziskavo glagolskih oblik
korenov  חמדin אוה.
V prvem poglavju nas seznani s številčenjem in (raz)delitvijo dekaloga, izvirno obliko
posameznih zapovedi in avtorstvom dekaloga. V drugem poglavju umesti dekalog v
judovsko misel in percepcijo na način, da najprej spregovori o dekalogu v kontekstu
primarnega razmerja zaveze. Dekalog ni imel posebnega statusa niti zaradi vsebine niti
zaradi dejstva, da je (prikazan kot) napisan z Božjim prstom, temveč predvsem zaradi
redaktorske umeščenosti v svetopisemsko pripoved, sinajsko perikopo, kjer je Bog s
svojim ljudstvom sklenil zavezo. Sklenitev zaveze, kjer gre v osnovi za pravno
razmerje, predstavlja Izraelu primarni kontekst in najintimnejši način odnosa z Bogom.
V nadaljevanju drugega poglavja se avtor sprašuje po razlogih, zakaj je bil dekalog v
zgodovini odrešenja povzdignjen na posebno mesto. Pokaže, da je kot celota dosegel
poseben status v tradiciji, ker so zapovedi naslovljene na vsakega posameznika, torej
obvezujejo vsakega člana zavezne skupnosti, in ker veljajo ne glede na družbeni položaj
in v vseh okoliščinah. Vendar ne v smislu večvrednosti nad drugimi določbami v
postavi, saj dekalog v ničemer ne zmanjšuje veljave preostalih določil. Nasprotno,
dekalog ne predstavlja podrobnega zakonika, ampak temeljna vodila in zahteve brez
podane definicije in dodatnih utemeljitev, zato jih je mogoče pravilno in celostno
razumeti šele v kontekstu celotnega pravnega korpusa oz. Svetega pisma.
V drugem delu doktorske disertacije avtor v tretjem poglavju najprej predstavi glavno
raziskovalno metodo – semantiko, ki odkriva pomen besede na leksikalni ravni. Ker je
za določitev pomena besede odločilno vsakokratno besedilo v vsej svoji strukturalni
celoti, povezanosti vseh slovničnih in slogovnih prvin, je raziskavo izvedel po
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zakonitostih semantike, ki jih je predstavil v metodološkem uvodu drugega dela
doktorske disertacije.
V nadaljevanju avtor semantično analizira glagolske oblike korenov  חמדin אוה, ki se
pojavljata v obeh različicah dekaloga (2 Mz 20,17; 5 Mz 5,21). Najprej v četrtem
poglavju izvede semantično analizo besedil z glagolsko obliko korena חמד. Na začetku
predstavi splošno leksikografsko definicijo in osnovni pomenski razpon korena  חמדter
razdelitev znotraj kanona Svetega pisma. Z analizo vseh mest, kjer se pojavlja glagolska
oblika korena חמד, in pregledom pomenov sopomenk in protipomenk pokaže, da
glagolska oblika korena ַחמדoznačuje predvsem željo po prisvajanju dobrin. Želja, ki jo
označuje glagolska oblika korena חמד, ni povezana s fizičnim obstojem oz. ne označuje
primarnih, inherentnih človeških potreb, temveč kaže na (trenutno) dinamiko poželenja,
ki je sprožena od zunaj preko čutne zaznave vrednosti in/ali vizualnega vtisa želenega
predmeta. Za poželenje, ki ga označuje koren חמד, je značilna prisotnost miselnega
procesa (naklep oz. namera), ki specifično strukturira nadaljnje mišljenje in vedénje,
ugotavlja avtor. Pri tem poudari, da biblični človek notranjo namero po prilastitvi in
posledično dejanje prilastitve enači oz. dojema kot integrirano celoto. Namera označuje
notranje vzroke, dejanje zunanje posledice. Glagolska oblika korena  חמדoznačuje
percepcijo (čutno zaznavo vrednih predmetov) in miselno reakcijo na vpliv teh
dražljajev, tj. namero po prilastitvi, ne pa tudi fizičnega dejanja prilastitve.
V petem poglavju je semantična analiza vseh mest, kjer se pojavljajo glagolske oblike
korena אוה, pokazala, da koren označuje mnogoličnost želja in potreb, povezanih z
obstojem in ohranitvijo. Koren izraža življenjski dinamizem, ki žene človeka k
izpolnitvi vitalnih potreb. Gre za intuitiven, od razumskega razčlenjevanja neodvisen
odziv na čutne dražljaje ali pomanjkanje. Glagolska oblika korena  אוהne označuje
samo temeljne težnje po (samo)ohranitvi, ampak tudi ekvivalentno težnjo po Bogu.
Na koncu vsake analize avtor predstavi obstoječo bibliografijo – razgrne različne
interpretacije in mnenja – in jo kritično presoja glede na predstavljene rezultate.
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V šestem poglavju primerja ugotovitve semantičnih analiz na dveh ravneh, na ravni
človeka (v razmerju do predmetov in ljudi) in na ravni Boga. Kljub zamegljenemu
razlikovanju obeh korenov razkrije na ravni celotnega Svetega pisma konsistenten
vzorec, ki kaže, da glagolska oblika korena  חמדoznačuje predvsem željo po prisvajanju
dobrin, medtem ko glagolska oblika korena  אוהoznačuje željo, ki izvira iz notranje
(telesne) potrebe. Pri tem poudari, da (eksistencialni) dinamizem želje po svoji naravi
teži k izpolnitvi – bodisi ga označuje glagolska oblika korena  חמדbodisi glagolska
oblika korena אוה. Temeljna razlika med njima ni prisotnost ali odsotnost namere,
temveč različen motiv poželenja. Analiza kaže, da je izvirna namembnost obeh korenov
jasna: prilastitev v primeru glagolske oblike korena  חמדin (za)užitje v primeru
glagolske oblike korena אוה.
Avtor v nadaljevanju šestega poglavja presojo semantične analize postopoma zoži na
Peteroknjižje. Glagolska oblika korena  אוהse v Peteroknjižju pojavi na štirih mestih
(4 Mz 11,4.34; 5 Mz 12,20; 14,26) in vedno označuje željo z motivom zaužitja oz.
natančneje (telesno) željo po hrani, ki jo vzbudi želja po (za)užitju objekta. V primerih,
ko želja (telesni impulzi) postane vodilo, ki določa človeka, njegov pogled na svet, in
tudi njegovo ravnanje v svetu – v nasprotju s sledenjem Božji volji, koren označuje
negativno moralno držo (4 Mz 11,4.34). Glagolska oblika korena  חמדse v Peteroknjižju
pojavi na štirih mestih; na treh je prilastitev (spoznanja, ozemlja, zlata in srebra)
predstavljena kot motiv poželenja. S tem avtor pokaže, da uporaba korenov v
Peteroknjižju (z izjemo 1 Mz 2,9, ki predstavlja posebnost na ravni celotnega Svetega
pisma) jasno odslikava zastavljeno trditev o namembnosti.
Ta spoznanja avtor v sedmem poglavju uporabi za interpretacijo poželenja v deseti
Božji zapovedi. Glede na rabo glagolske oblike korena  חמדv celotnem Svetem pismu –
in še posebej v Peteroknjižju – zaključi, da glagolska oblika korena  חמדv 2 Mz 20,17
(in sinonimnega korena  אוהv 5 Mz 5,21) označuje željo z namero, usmerjeno na
prilastitev, kot notranji vzrok dejanja prilastitve. Deseto zapoved tako interpretira kot
prepoved miselnega procesa, ki vodi do pristanka volje, voljnosti srca (naklepa). Ker je
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hotenje srca v biblični misli nerazvezljivo povezano z ustreznim dejanjem, deseta Božja
zapoved zato ne prepoveduje le notranjih vzgibov, ampak na semantični ravni – ob
upoštevanju holističnega in izkustvenega hebrejskega izražanja – prepoveduje tudi
uresničevanje (udejanjanje) pohlepa.
Ključne besede: dekalog, deseta Božja zapoved, poželenje, želja, naklep, koren hmd,
koren 'wh, semantična analiza
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SUMMARY
The doctoral thesis with the title The meaning and interpretation of desire in the Tenth
Commandment (Ex 20,17): the semantic study of hmd and 'wh word field is divided into
two parts. In the first part, which consists of the first and the second chapter, the author
introduces general characteristics of the Decalogue, places the Decalogue into Jewish
understanding and introduces the relationship between the Ten Commandments and
other provisions and defines the relationship of Jews toward the Decalogue in the
context of the covenant. In the second part, the author performs a synchronous research
of verb forms of  חמדand  אוהlexical roots.
In the first chapter, the author introduces us to the numbering and parts of the
Decalogue, the original form of individual commandments and the authorship of the
Decalogue. In the second chapter, the author places the Decalogue in the Jewish thought
and perception in a manner, where he first speaks of the Decalogue in the context of the
primary relation of the covenant. The Decalogue did not hold a special status for either
its content or for the fact that it is (shown as) written by the hand of God, but mostly for
its redactorial placement in the biblical narrative, the Sinai Pericope, where God made
covenant with his people. The making of the covenant, which is basically a legal
relationship, represents the primary context and for Israel the most intimate of
relationships with God.
In continuation of the second chapter, the author examines the reasons why the
Decalogue was elevated to a special placement in the history of redemption. The author
shows that the Decalogue as a whole reached a special status in tradition because the
Commandments address every individual, i.e. they bind every member of the covenant
community and because they have value regardless of social status or circumstances.
But not in the sense of greater value over other provisions in the statute, because the
Decalogue does not in any way diminish the value of other provisions. Quite the
opposite, the Decalogue does not represent any detailed code, only basic guidelines and
requirements without a given definition and additional arguments and from this it is
possible to correctly and fully understand them in the context of the whole legal corpus,
i.e. the Bible.
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In the second part of the doctoral thesis, in the third chapter, the author first introduces
the main research method – semantics, which uncovers the meaning of words on lexical
level. Because each text in its whole structure with the connection of all grammatical
and style basics determines the meaning of words, the author performs research by laws
of semantics which are presented in the methodological introduction of the second part
of the doctoral thesis.
In continuation, the author performs a semantic analysis of the verb form of the lexical
roots  חמדand אוה, which appear in both variations of the Decalogue (Ex 20,17;
Dt 5,21). In the fourth chapter, the author first performs the semantic analysis of the text
with the verb form of the lexical root חמד. In the beginning he introduces a general
lexicographical definition and the basic meaning of the lexical root  חמדand the division
inside the biblical canon. With the analysis of all places where the verb form of the
lexical root  חמדappears and overview of the meanings of synonyms and antonyms the
author shows that it marks mostly the desire for appropriation of goods. The desire
which is marked by the verb form of the lexical root  חמדis not connected to physical
existence or it does not mark primary, inherent human needs but it shows towards
(current) dynamics of desire which is triggered by outer sensory perceptions, the value
and/or visual impression of the desired object. The author finds that for desire which is
marked by the lexical root חמד, the presence of thought process (intent or intention)
which specifically structures further thought and behaviour is characteristic. At this the
author emphasizes that the biblical man equates or understands as an integrated whole
his internal intention for appropriating and consequential action of appropriating. The
intention marks the internal reasons, the action external consequences. The verb form of
the lexical root  חמדmarks the perception (sensory perception of valuable objects) and
the thought reaction to the influence of the stimulus, i.e. the intention of appropriating
but not the physical act of appropriating.
In the fifth chapter, the semantic analysis of all places where the verb forms of the
lexical root  אוהappear, has shown that the root marks the many faces of desires and
needs connected to the existence and preservation. The root expresses life dynamism
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which pushes a human to fulfilment of vital needs. It is intuitive, independent from
rational dissection, physically conditioned and instinctive reaction to sensory stimulus
or lack thereof. The verb form of the lexical root  אוהdoes not mark just the basic
aspiration for self-preservation but also an equivalent aspiration for God.
At the end of every analysis the author presents the existing bibliography i.e. unveils
different interpretations and opinions and he critically estimates it according to
presented results.
In the sixth chapter, the author compares findings of semantic analyses on two levels,
on the level of human (in the ratio to objects and people) and on the level of God.
Despite the unclear differentiation of both roots a consistent pattern on the level of the
whole Bible is shown which shows that the verb form of the lexical root  חמדmarks
mostly the desire of appropriating of goods, while the verb form of the lexical root אוה
marks the desire which originates from internal (physical) need. At this the author
emphasises that the (existential) dynamism of desire by its nature leans towards
fulfilment – either marked by the verb form of the lexical root  חמדor the verb form of
the lexical root אוה. The basic difference between them is not the presence or the
absence of intention but different motive for desire. The analysis shows that the original
purpose of both roots is clear: appropriation in the case of the verb form of the lexical
root  חמדand consummation in the case of the verb form of the lexical root אוה.
The author continues the sixth chapter with estimating the semantic analysis where he
narrows it to the Pentateuch. The verb form of the lexical root  אוהappears in the
Pentateuch in four places (Nu 11,4.34; Dt 12,20; 14,26) and it always marks desire with
motive for consumption or more accurately (physical) desire for food, which is
awakened with the desire of consumption of the object. In the cases when desire
(physical impulses) become the principle that determines a human, his view of the
world and also his conduct in the world – opposite to following God's will –, the root
marks physical needs resultant negative moral stand (Nu 11,4.34). The verb form of the
lexical root  חמדin the Pentateuch appears in four places, in three appropriation
(wisdom, land, gold and silver) is shown as the motive for desire. With this the author
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shows that the case of roots in the Pentateuch (with the exception of Gn 2,9, which
introduces the peculiarity on the level of the whole Bible) clearly mirrors the set
statement of purpose.
These findings the author uses in the seventh chapter for interpretation of desire in the
tenth Commandment. According to the use of the verb form of the lexical root  חמדin
the whole Bible and especially in the Pentateuch determines that the verb form of the
lexical root  חמדin Ex 20,17 – and the synonymous lexical root  אוהin Dt 5,21 – marks
desire with intention directed to appropriation of the desired (i. e. with the motive of
appropriating) as the internal cause of the action. In such manner the tenth
Commandment is interpreted as a prohibition of thought process which leads to consent
of will, readiness of the heart (intention). Because the desire of the heart is inseparably
connected with the appropriate act in the biblical thought, the tenth Commandment
prohibits not only internal impulses but on the semantic level – considering the holistic
and experiential Hebrew expression – prohibits also the realisation (actualising) of
greed.
Key words: Decalogue, the tenth Commandment, desire, intent, lexical root hmd,
lexical root 'wh, semantic analysis
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Razpredelnica 9: Inkluzija med prvo in zadnjo vrstico poročila o uporu v 4 Mz 11,4-34
Razpredelnica 10: Korena  תאוin  אוהv 4 Mz 34 (BHS)
Razpredelnica 11: Prevod korenov  תאוin  אוהv 4 Mz 34 (LXX)
Razpredelnica 12: Primerjava med Prg 23,3a in 23,6b
Razpredelnica 13: Poetični paralelizem med prvo in drugo grafično vrstico v Prg 24,1
Razpredelnica 14: Primerjava podvojitve korena  אוהv 4 Mz 11,4 in Ps 106,14
Razpredelnica 15: Primerjava korena  אוהv 5 Mz 5,21 in Prg 23,3.6
Razpredelnica 16: Skajeva dvodelna zgradba besedila 5 Mz 5,17-21
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Večino spletnih strani – in tudi nekaj uporabljene literature – smo navedli v sprotnih opombah.
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IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisani Samo Skralovnik, avtor doktorske disertacije z naslovom Pomen in
interpretacija poželenja v deseti Božji zapovedi (2 Mz 20,17): semantični študij
besednega polja hmd in 'wh,
IZJAVLJAM,
da sem doktorsko disertacijo pripravljal samostojno po virih, ki so navedeni v doktorski
disertaciji, in da je doktorska disertacija, ki sem jo oddal v elektronski obliki, enaka
tiskani verziji.

Ljubljana, 26. 6. 2015

Podpis:

