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УВОД 

 
  Да ли је Мојсијева личност прави кумулативни фактор и 

призматични елемент који је персонификација Изласка? Неоспорно, он 

јесте његов потврђени елемент, синоним новог поглавља у историји 

јеврејског народа. Но, може ли се целокупна историја Израиља пре и 

након њега перцепирати кроз ту личност? Његов допринос и велика улога 

коју је преузео на себе кохерентно су испреплетане са значајним 

личностима из његовог окружења. Уколико не знамо где су се Израиљци 

креатли, где су боравили и утицајима којих култура су били изложени у 

својој историји трагања за Обећаном земљом, не можемо говорити ни о 

познавању или тежњи ка откривању праве истине. Дакле, сложена прича 

Изласка не трпи једнострану анализу.  

 

Старозаветни списи износе нам једно виђење дешавања, а 

археолошки локалитети пружају видњиве трагове ове приче. Неоспорно је 

да се схватање неких вредности у периоду настанка старозаветних списа 

знатно разликује од савремених, а томе треба додати и чињеницу да онај 

који исписује историју увек има одређени ниво субјективности. Легат 

који нам је доступан данас тражи да буде потврђен кроз археолошке 

налазе, како би се добила свеобухватна, јаснија и прецизнија прича чији је 

родоначелник Мојсије.  

 

Било би превише неозбиљно и храбро, дозволити превелику 

слободу прихватања приче о Изласку само кроз Мојсијеву личност 

безусловно. Ово стога што, како наводи и Илија Томић ,,(пророци) 

говорећи у служби Јахвеа, били су Његови посланици пред својим 

народом, Његова уста, свесни да не говоре, или да чине своје сопствено, 

него што им је Бог наложио, уз то, свесни ограничености својих људских 

способности.”1   

                                                        
1 Илија Томић, Старозаветни пророци, Служба пророка и пророчке књиге, Православни 
богословски факултет ”Свети Василије Острошки”, Београд, 2006, 7. 
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            Јер Мојсијева личност није једина која одређује ток целе приче. 

Знатан је број других личности које су егзистирале пре, током и након 

Изласка, па би стављање Мојсија у први план било неправедно према 

њима. Ако бисмо ипак тако учинили, створили би смо уско грло података: 

велики избор догађаја и личности које су водиле ка Изласку и једна 

доминантна фигура на њеном крају. Са друге стране, о Мојсију нема 

помена у египатским изворима; његово дело је било далеко значајније за 

Јевреје него за Египћане.2   

 

Опет, супротно становиште и умањење његове личности, 

искључило би значај који је донео јеврејском народу, тим пре јер је први 

велики писац и сакупљач старијих текстова био Мојсије.3  

 

С обзиром да је у људској природи да не верује неким стварима 

док их искуствено не спозна, или док се на било који начин не докажу 

(што лежи у парадоксу са чињеницом да се поједине информације у 

свакодневном животу прихватају а приори), већина људи не оспорава 

прелазак преко мора током Изласка. Интригантије је место на којем се он 

догодио. Проблем, између осталог, чини превод,4 као и немогућност да се 

изврши поуздана реконструкција тадашњег географског положаја (због 

изградње Суецког канала). 

 

У складу са наведеним, Излазак из Египта покушаћу да обрадим 

кроз вишестепену анализу писаних и археолошких трагова, са једним 

циљем: да се покуша одговорити на питање да ли се и када Излазак 

догодио, односно, којим се путем Израиљ запутио ка обећаној земљи.    

 

                                                        
2 Драган Милин, Старозаветна историја, Матица српска, Нови Сад 1994,  25. 
 
3 Драган Милин, Увод у Свето писмо Старог Завета (општи део), Београд 1991, 64. 
 
4 Јеврејска реч „Јам Суф“ преводи се или као Црвено, или као Рогозно море. Док се у 
Старом завету до пророка Јеремије назива „Рогозно море“, Нови завет га назива само 
Црвено море (Дела ап. 7, 36, Посл. Јевр.11, 29). На обалама Црвеног мора, ипак, не расте 
трска. Право Рогозно море лежало је нешто северније. 
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1. 

ПОГЛАВЉЕ 

Општи преглед 

 

 
,,А сада ако добро узаслушате глас мој и ушчувате завет мој, 

бићете моје благо мимо свих народа, премда је моја сва земља. И бићете 

ми царство свештеничко и народ свет. То су речи које ћеш казати 

синовима Израиљевим'' (Изл 19, 5-6). 

  

 Крај књиге Постања предвиђа ситуације које налазимо на почетку књиге 

о Егзодусу. Од дванаест синова Јаковљевих настали су многи људи. Јаков 

је добио обећање о земљи у коју ће се лоцирати, када се његови потомци 

довољно умноже да је населе и буду спремни да је контролишу. Егзодус 

је рачун у завршној фази њихове спремности. Егзодус је спона између 

патријархалног обећања и остатка Библије. То је књига о рођењу двају 

посебних синова: Мојсија, син пара из племена Левијева, и Израела, 

првенца Бога Свевишњега. Егзодус је књига формирања Јахвеове посебне 

нације и књига великог посредника Мојсија. 

 

1. 1 Ауторство  

 
Питање ауторства Егзодуса је неодвојиво од питања порекла и 

састава Петокњижја као целине. Иако нигде у ових пет књига не стоји да 

је Мојсије њихов аутор, јеврејска и хришћанска традиција држи да је 

управо тако, на основу бројних и специфичних текстуалних 

референци. Мојсијеве писачке активност односе се  како на садржину 

Торе, тако и ван ње. Он је забележио одређене догађаје (Изл 17, 14; Бр 33, 

2) и законе (Изл 24, 4; 34, 27), а написао је и песму (Понз 31, 22). Од 

тренутка када је Мојсије примио Божје откровење закона и нашао свој пут 

да га убележи, разуме се да је био и одговоран за то.   
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Исус Навин повезује Књигу закона са оним што је наредио Мојсије 

(ИНав 1, 7-8). Касније су Израиљци из "Књига Мојсијевих" учинили осврт 

на одређене прописе и процедуре (2 Цар 25, 4; Језд 6, 18; Нем 13, 1). 

Поред тога, Исус Христос и ране цркве приписује закон Мојсију (Мт 19, 

7; 22, 24, Мк 7, 10; 12, 26, Јн 1, 17; 5, 45; 7, 23). Иако постоји велики број 

уметања и допуна након Мојсија, посебно у каснијим књигама 

Петокњижја (нпр. извештај о његовој смрти и неке назнаке са 

објашњењима), оне нису довољни да оповргну Мојсијево "изворно 

ауторство".5  Јединство Петокњижја је још један јак аргумент за 

доказивање ауторства, не искључујући „ко-ауторство“ Светог Духа.6 

Модерне теорије које негирају Мојсијево ауторство не даје адекватну 

основу за откривање значења текста.7  

 

1. 2 Датирање  

 

Прихватање Егзодуса као централног дела (Мојсијеве) Књиге 

закона могло би указати да је она састављена након што је народ напустио 

Синај (1444. пре Христа), али не касније од 1406., датума Мојсијеве 

смрти. 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Raymond B. Dillard and Tremper Longman,  An Introduction to the Old Testament,Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1994, 40. 
 
6 За наведене структурне приказе јединства Петокњижја видети David A. Dorsey,  The 
Literary Structure of the Old Testament: A Commentary on Genesis-Malachi,Grand Rapids: 
Baker Books, 1999,  47-102; као и John Sailhamer, The Pentateuch as Narrative: A Biblical-
Theological Commentary, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992. 
 
7 За више детаља погледати Herbert Wolf,  An Introduction to the Old Testament 
Pentateuch,Chicago: Moody Press 1991, 60-78 and Dillard and Longman, Introduction, 40-48. 
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1. 3 Историјска утврђивања  

 
Из интерних доказа о животу Мојсија, догађаји које покрива 

Егзодус обухватају последњих осамдесет година боравка Јаковљевих 

потомака у Египту, плус приближно наредне две године. Када се 

историјски то тачно догодило, још се расправља, због неслагања око 

датума Егзодуса. Археолошки докази који се односе на уништења у 

Ханану, из XIII века, повезани су са освајањем Исуса Навина, што 

подржава касно датирање Егзодуса, око 1290. пре Христа. Ово, ипак, није 

убедљив доказ; могуће је њихово боље тумачење, што не занемарује јасно 

датиране информације дате у Писму, као што су дужина египатског 

боравка (Суд 11, 26) и његов завршетак (1 Цар 6, 1). Стога се период 

протеже од 1526. пре Христа (рођење Мојсија) до око 1444. пре 

Христа (Израиљског напуштања Синаја). То је период оживљавања 

нативне египатске владавине након доминације странаца 

(Хикса). Египатски народ био је снажан и поносан са прошлом, и 

будућом, историјом у којој доминира другима. Ово истиче рад суда и 

ослобођење које је остварио Јахве преко Мојсија. 

 

1. 4  Повод  

 
Као централни документ Јахвеовог савеза са Израиљом, Егзодус би 

сигурно био расположив другој генерацији која је требала да уђе у 

Обећану земљу. Њихови родитељи би имали барем делове канонског рада 

с обзиром да су изворно примили одредбе Савеза и упутства за изградњу 

шатора (тебернакла).  
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1. 5 Посебни додаци  

 

Десет Пошасти. Уништење Египата пошастима је изузетна, док за 

многе представља проблематичну функцију Егзодуса. Три становишта се 

могу довести у везу са њима:  

          прво: оне представљају само измишљене књижевне слике како би 

показала суштина Израиљског Бога;  

друго: оне представљају природне катастрофе којима су дата 

теолошка тумачења и  

треће: оне су одвојена чуда оркестрирана да божански предодреде 

крај.   

Једини разлог за њихово оспоравање као правих чуда је ако се негира да је 

Бог тај који бира да измени природни ток ствари.  

 

Зла су служила као пресуда Египћанском неверовању; као 

демонстрација силе Бога Израиљског над свим другим „божанствима“, и 

као провокација за ослобађање Израиљаца из ропства.8   

 

  Отврднуло фароново срце. Ставови по којима је Бог очврснуо 

фараоново срце, често карактеришу овај догађај као неправедан од Бога у 

односу на могућност за покајање и веру (уп. Изл 4, 21; 7, 3; 9, 

12). Међутим, мора се имати у виду да је Фараоново срце очврснуло 

најмање седам пута (Изл 7, 13; 14, 22; 8, 15; 19, 32; 9, 7),  пре него што је 

Господ учинио слично (Изл 9, 12). Фараон је био одговоран за своју 

неверу и зато је пао под праведни Божји суд.   

 

  Прелазак мора. Чудесно спасење људи од фараона је постало 

кључни акт спасења нације. Догађај је одбациван од стране оних који 

негирају чудотворства, али само на филозофским 

основама. Идентификација тачне локације и даље је проблематична као 

                                                        
8 За боље разумевање о египатским пошастима у позадини египатске религије:John J. 
Davis,  Moses and the Gods of Egypt,Grand Rapids: Baker Book House, 1971, 79-129,  као и 
Wolf, Introduction, 131-138. 
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што је и назив мора (погрешно Reed и исправно Red). Није коректно 

објаснити причу на натуралистичким основама (нпр. јак ветар који дува 

преко плитке мочваре), с обзиром да је цела Египатска армија 

страдала. Разумна идентификација може се постићи на основу 

текстуалних, историјских и географских података. Значај овог чина 

физичког спасења,  лежи у чињеници да то потврђује реалност духовног 

спасења кроз крв Преласка.  

 

 

 

 

Табеларни приказ догађаја Књиге изласка 
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2. 

ПОГЛАВЉЕ 

Излазак из Египта: историјска и теолошка перспектива 
 

 

Излазак из Египта9, припада оним исповестима које, иако 

садрже испреплетаност стварности и легенде, представљене кроз готово 

полумитске личности, поседују вишеслојну димензионалност лишену 

дијаметралности. Да би се до краја разумела порука спасења коју носи, 

треба почети од базичних елемената историје,  културе и обичаја народа 

који је примио Објаву10, као и свих оних који су на било који начин 

везани за њу. 

   

 

 

Намера рада је да се 

сажето прикаже историјски оквир Изласка, али и теолошко значење о 

односу Бога11 и људи, и vice versa. Кроз саму причу о Егзодусу12, види се 

                                                        
9 Египат, у Библији и древним текстовима познат као држава под називом Misir/Masr, на 
коптском Kemet/Kimi. У древна времена ова држава је настала уједињењем Горњег и 
Доњег Египта. Данас држава која је позната под називом Арапска Република Египат, 
територијално је смештена на североистоку Африке, али део територије се налази и на 
Синајском полуострву,  део Азије.  
 
10 Објава- мисли се на објављених десет Божијих заповести. Везано за Синајску гору где 
су Израиљци добили Савез и примили законе, тако су постали верујући народ.  
 
11 Бог је божанство у теистичким и деистичким религијама и другим системима 
веровања, које представља било једино божанство у монотеизму, било главно божанство 
у политеизму. Бог се углавном схвата као натприродни стваралац и надзорник свемира. 
Бог у православном учењу, Творац неба и земље, свега видљивог и невидљивог – Творац 
свеколике Васељене (Универзума).  
 
12 Егзодус (гр. л. Exodus): 1.Излазак, Исход, назив друге књиге Мојсијеве у којој се 
поглавито описује излазак Израиљаца из Египта; 2. Егзодус исељавање Ираца у масама; 
3. Део трагедије иза последњег хора код старих Грка; 4. Лакрдија код Римљана. 
 

Синај, место на којем се Бог 
обратио Мојсију 
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неколико цивилизацијски тековина, као што су слобода, аболиционизам13 

и појам нације.14  

 

            Значење термина нације, како га данас познајемо, припада 18. 

веку после Христа, када се и стварају националне државе. Иако ова реч 

има корене који датирају из давних времена и данас постоје различите 

дефиниције истог, посебно је важно усвојити ову различитост 

терминолошког значења, с обзиром да ће се говорити о периоду када мала 

племена блиских сродника, која су живела заједно, полако прерастају у 

засебне народе који заузимају одређену територију. 

 

Егзодус се такође мора посматрати и кроз призму једне, 

Мојсијеве личности,  јер се његовом појавом уочова један посебан облик 

(само)потврђивања и пример како се неке негативне животне околности 

могу искористити, како за своју, тако и за добробит оних који су изгубили 

веру и наду. Истовремено, долази и до тачног одређења вере у једнога 

Бога, што јасно налазимо у (Изл15 20, 22-24): ,,И Господ рече Мојсију: 

,,Овако кажи синовима Израиљевим, видели сте где вам с неба говорих. 

Не градите уза ме богова сребрних, ни богова златних не градите себи.”

  

 

                                                        
13 Аболиционизам – покрет коме је циљ аболиција, тј. укидање неког обичаја, судског 
поступка и уопште неког злог стања. Нарочито раније то је био назив покрета за укидање 
ропства у Северној Америци. 
 
14 Нација (л. Nasci родити се, natio) – народ, друштвена заједница људи који говоре истим 
језиком, који су заједнички проживели политички и културни развој и који су прожети 
свешћу о узајамној припадности и целовитости у односу према другим нацијама. Неки 
научници помињу да је у ширу употребу овај појам ушао тако што су га користили 
студенти на средњовековним универзитетима као ознаку за групу колега који говоре 
истим језиком, посебно на универитету у Паризу у 14. веку после Христа. Ипак, први пут 
забележена употреба термина нација је из 968. године и употребио ју је бискуп Кремоне 
Лиутпранд у писму упућеном Византијском цару у коме је бранио свог цара Отоа првог, 
где каже: ,,Земља, за коју кажете да припада вашем царству, припада, као што 
националност и језик показује, краљевству Италије.“   
 
15 Друга књига Мојсијева, назива се Књига Изласка или Егзодус, на јеврејском још и 
Veelle šemot - ,,Ево имена“. Друга је књига Светог писма Старог завета и друга књига 
Петокњижја. Назива се још и Друга књига Мојсијева, пошто јој ауторство традиција 
приписује Мојсију. Садржи приповест о избављењу Јевреја из египатског ропства, 
склапању савеза са Богом Јахвеом, којом приликом им он даје заповести.  
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Тема захтева и да се кроз сложену причу објасне историјске 

околности, те период када се (и да ли се) Излазак догодио, притом не 

занемарујући теолошки аспект. Стога ће рад бити подељен у неколико 

поглавља, како би се овој сложеној теми приступило из више углова.  

 

 

2. 1 Бекство из Египта; Мојсије као лидер и учвршћивање 

монотеизма16 17 18 

  

Успешност једног бегства, унижених и угњетаних полуживих 

робова, захтевало је одлучног, изузетно интелигентног и образованог 

човека, лидера, који ће од руље жељне 

слободе, стрпљиво и безкомпромисно 

створити духовно јединство. Истовремено, 

долази до креирања јасно узвишенe и етички 

исправнe монотеистичкe религијe, која ће се 

касније ширити светом, слободно као врућ пустињски ветар. Све 

наведено, а и више,  директно проналазимо у Мојсију, који је био 

предестиниран не само својим рођењем, већ и образовањем које је стекао 

на египатском двору.  

 

            Он је, де факто, био и више него добро упознат са египатским 

начином живота,  културом и религијом, за шта је заслужно његово 

васпитање и одгој у духу принца Египта. Кроз његов карактер јасно су се 

                                                        
16 Џон Дрејн, Увођење у Стари завет, Clio,  Београд 2003,  9-11.  
 
17 Мајкл Д. Куган, Оксфордска историја библијског света, Clio, Београд 2006, 94 – 141.
  

18 Дејвид Џ. Голдберг, Џон Д. Рајнер, Јевреји: историја и религија, Clio,  Београд 2003, 
13 – 24.  
 

Маршута којом су се Јевреји 
кретали ка Обећаној земљи 
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осликали утицаји тадашњег Јужног Египта,19 ћудљивог Нила и 

тајанствене земље Куш.20   

  Његово име указује на 

египатско порекло, док библијски текст сугерише да је Мојсије рођен у 

јеврејској породици, да је син Амрама,21 из племена Левијева22 и 

Јохаведе23, као потомак Јакова: ,,А Амрам се ожени Јохаведом 

братучедом својом, и она му роди Арона и Мојсија. А поживе Амрам сто 

и тридесет и седам година” (Изл 6, 20). 

 

Поједини докази имплицирају да су егзогени фактори имали 

кључну улогу у његовом односу према религији, самом Богу, и да је 

током свог одрастања можда био и под дубоким утицајем култа Бога 

Сунца Атона.24 Познато је да је Ехнатон25 египатски фараон чија 

                                                        
19 Јужни Египат или Горњи Египат због свога положаја његови становници били су 
окренути прошлости и судбински везани за Африку. Били су познати и по својој 
борбености. Овде употребљено као сликовити приказ Мојсијевог карактера.  
 
20 Тим именом су стари Египћани називали Горњу Нубију, чији делови територије су 
данашњи Јужни Египат и Судан.  
 
21 Амрам (Пријатељ Свевишњег или Људи ће се узвисити), спомиње се као отац Арона, 
Мојсија и Марије, муж Јохаведин.  
 
22 Начелно говорећи под овим именом подразумевају се Левијеви потомци. Једна је 
породица из Левијевог племена била одвојена на вршење свештеничке службе и то 
Аронова. Остале су подељене на три рода, Гирсоновце, Мераријевце и Катовце – назване 
по именима тројице Левијевих синова. 
 
23 Јохаведа – назначена као Мојсијева мајка, кћи Левијева, рођака Амрамова.  
 
24 Ра, понекад изговарано као Ри по Коптима, и Фра, касније као Амон Ра, директног 
значења Сунце, био је главно божанство у религији Старог Египта до пете динасије. Ра је 
углавном идентификован као Сунце, а средиште његовог култа је био Хелиополис, што 
на грчком значи град Сунца. По Волису Баџу, аутору чувене књиге ,,Египатска религија“, 
написане 1900.године после Христа, Ра је био једини бог египатског монотеизма, од којег 
су сви остали богови били само фазе, манифестације и облици. Химна богу Ра која је 

 
 
Египат 
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владавина датира од 1369. до 1350. године пре Христа, био фанатични 

обожавалац овог бога, готово доживевши аблепсију. Он је истовремено 

инсистирао и на некој врсти монотеистичке религије, тако да долазимо до 

податка да је и Мојсије имао контакта са служењем једном Богу, премда 

не истом на којем ће засновати нову религију одбацивши 

идолопоклонство. Свакако да су евиденте и неке сличности између 

атонизма и поштовања Јахвеа.26, 27 Налик његовом дефинисању Бога, 

Атон је описан као ,,бог поред кога не постоји ниједан други”. 

Партикуларисти Атона такође су стављали снажан нагласак на учење, као 

што је и Тора28 која се доводи у везу са Мојсијем. И одломци 104. 

псалма29 славе чуда Јахвеове творевине језиком сличним језику египатске 

                                                                                                                                                               
написана око 1370. године пре Христа, настала је као израз наглашавања пантеистичке 
природе Ра да би се одбранила од наступајућих политеистичких религија. У овој химни 
је описано неколико божанстава, не као посебних бића, него као облика бога Ра.  
 
25 Ехнатон (Аменхотеп IV, Акхенатон, Ахенатен,Акхенатен, Екханатон,Икханатон, 
Анкенатен, Анкенатон), био је фараон из 18. династије. Познат је и под другим именима 
Аменофис, Нефер Кеперу Ре, Нафу Руреја. Прогласио је веру у једног јединог бога, бога 
сунца Атона.  
 
26 ЈХВХ (ЈАХВЕ) – јевр. етимологија непозната. Свето име Бога у Старом завету. Пошто 
се јеврејски пише без самогласника, четири сугласника ЈХВХ (тетрагаматон) не показује 
како је гласио изворни изговор. Делимично и на основу самарићанског изговора кога се 
сећао Теодорит из Кира, то име се најчешће пише као Јахве. Масорети су то име 
доследно обележавали самогласничким знацима који су указивали да при читању 
Библије оно треба да се замени божанским именом Адонаи, што значи Господ или 
понекад Елохим, што једноставно значи Бог, збрка до које је довео овај обичај узроковала 
је да се то име погрешно чита као Јехова . У већини енглеских верзија Библије преводи 
се као Господ.  
 
27 Џон Дрејн, Увођење у Стари завет, Clio,  Београд 2003,  52 – 55.  
 
28 Тора, са јеврејског –  Учење. У прве четири књиге Библије ова реч се редовно користи 
да би се указало на неку посебну поуку или наук. У Поновљеним Законима то постаје 
лична именица која означава само Петокњижје (првих пет књига Библије). Таква 
употреба као у Поновљеним законима, започета у очекивању довршења Петокњижја, 
остала је доминатна у даљем развоју јеврејске Библије, а повремено је појачавана и 
изразима као што су свитак Торе или Господња Тора или Мојсијева Тора. У песничким 
контекстима и у Причама Соломоновим конотације нису јасне. Проширујући дефиницију 
у другом правцу, Мишна и Талмуд говоре о усменој Тори која прати писану Тору, где 
здружено изучавање и једне и друге предсавља онај крајњи мистички животни подухват. 
У академским круговима Тора се користи да означи доктрину, хипотезу или дисциплину. 
 
29 Псалми представљају једну од књига Библије, односно Старог завета. Псалми су 
молитве у стиховима. Већину је испевао цар Давид кад је био радостан или тужан. Има 
их 150. У неким од псалама Давид се каје за своје грехе, у другима слави Бога, у трећима 
прориче долазак Спаситеља света. Тако у једноме од њих описујући, као да гледа, 
Његову лепоту каже: ,,Ти си најлепши међу синовима људским, благодат тече из уста 
Твојих“. Псалми су били кроз векове, па и данас, најомиљеније молитве хришћана и 
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химне Сунцу30 која се приписује Ехнатону.31 У личности Мојсија можемо 

пронаћи и једну црту везану за раније праоце, који су познавали Бога који 

није био само манифестација света природе, обичан ноуменон, већ Бог 

које је управљао светом и могао бити спознат на личан начин. Порекло 

Мојсијевог учења можемо тражити и у Египту, и у Ханану,32 али и у 

Мадијанском племену33 у којем је био ожењен. Сва она ће евидентно 

остварити утицај на рађање вере у пустињи Синајског полуострва.34 

                                                                                                                                                               
књига која потреса и буди из духовне учмалости најокамењеније срце људско. 
 
30 ,,О, Атоне, како су разноврсна твоја дела, мада су нека скривена пред људима, О, 
једини боже, коме нема равнога, Ти, боже, који твориш земљу по милости својој“. –Овај 
текст химне Атону превео је Никола Јорданов, знатно се разликује од верзије наведене у 
књизи Зенона Косидовског ,,Кад је сунце било бог“, у преводу Петра Вујачића, а у мањој 
мери и од оне која се налази у студији Мирче Елијадеа ,,Историја веровања и 
религијских идеја“, у преводу Биљане Лукач и то из више разлога. Први превод је с 
пољског језика, други с француског, а трећи је са енглеског где је дошло до благог 
одсупања од изворног текста због чувања стила српског књижевног језика. Треба још 
додати да су сачуване две верзије ,,Велике химне Атону“. Због духа химне врло лако се 
чак може пронаћи аналогија са 115. псалмом.  
 
31 Џон  Дрејн, Увођење у Стари завет, Clio,  Београд 2003,  52 – 55.  
 
32 Ни Библија ни други извори не дају јединствену геграфску дефиницију Ханана. Овај 
израз понекад указује на широку област која је обухватала целу Сирију и Палестину, а 
понекад на узан појас земље дуж источне обале Средоземног мора. Ханан је древно име 
региона на Блиском истоку који одговара углавном територији блискоисточног дела 
медитеранске обале и непосредне унутрашњости. Границе би отприлике биле између 
старе Газе на југу до ушћа реке Оронт на северу, обухватајући све земље које не 
припадају пустињи у унутрашњости, у дубину од око 150 километара од медитеранске 
обале. Ова зона има и веома дугу историју која датира још од неолита и садржи веома 
важна археолошка налазишта, као на пример Јерихон, Угарит, Јерусалим, Тир, Сидон, 
Библос, Дамаск или Газа. Настањивали су га различити народи, као на пример, Хананци, 
Хикси, Аморејци, Феничани, Хавиру, Хебреји и њихови потомци, Јевреји. Одговарајући 
временски оквир за коришћење термина Канаан за ову зону би био од најдренијих 
времена до времена када су ову територију освојили Римљани, мада постоје и друге 
деноминације исте територије за исти временски период: Палестина, Израел, Јудеја, 
Феникија, Арам, Сирија, итд. Ханан се никада није консолидовао у политичку целину. 
Уместо тога, био је подељен у мале политичке јединице од којих је свака била под 
влашћу једног краља. Тако се у глави 12 Књиге Исуса Навина наводе имена тридесет и 
једног краља, које су синови Израиљеви побили приликом освајања те земље.  
 
33 Мадијан, Мадијанци (Midjan) –Мадија је пустињска област источно од Црвеног мора 
насељена потомцима Мадијана, четвртог сина Аврама са Хетуром. Све Хетурине синове 
Аврам је још за живота послао на исток, односно у Сиријско-арабијску пустињу. 
Познији арапски географи знају за још један град Мадијан источно од Акабског залива. 
Мојсије је из Египта побегао у земљу мадијанску, која се тада протезала јужно и 
југоисточно од Ханана. Мадијански свештеник Јотор постао му је таст; Мојсије се 
оженио његовом ћерком Сефором. Премда је област била мадијанска, Мојсије је морао 
овуда извести Јевреје из Египта. Међутим, кад су се израиљци враћали у источну 
Јораднију и улогорили у равницама моавским, мадијанске старешине и моавски цар 
Валак изнајмили су Валаама да прокуне њихове нове непријатеље. Како су Мадијанци на 
савет Валаама завели Израиљце у прељубу са мадијанским женама, и тиме идолатрију и 
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Мапа синајских области према 
Црвеном мору 

 

Мојсијево име посебно 

изазива пажњу, јер је по свему 

судећи египатског порекла, 

настало од глагола који значи 

зачети. Moses (Mouzis) чини део 

имена као што су Тутмес 

(Tutmoze, Thut-Mose) или Камоѕе 

(Kamozes, Ka-Mose). Mozes, у 

преводу са египатског значи ,,Дете 

је дато”. У споју са префиксом 

(Он) има значење ,,Он је дао 

дете”. Mozes, Mose може бити 

елемент неког теофоричног 

египатског имена.  

Изостављање префикса 

указује да је та особа учинила грех према вери и на тај начин је била 

обележена и одбачена. Са друге стране, у јеврејском Mose изговара се као 

Moše, у тиберијском јеврејском Mošeh, а арапском Musa. По томе име 

долази од речи ,,Мо” – вода, и ,,Ушех” – избавити, а по јеврејској 

народној традицији од речи ,,Маша” – извући, што би значило ,,извађен из 

воде”. Његово име имплицира и да је међу јеврејским племенима 

постојала велика распрострањеност египатских имена, нарочито у 

Левијевом. Стога је и ово један у низу доказа који јасно упућују на 

потврду робовања Јевреја у Египту.  

                                                                                                                                                               
неморал у Ситиму, Мојсију је наређено да изврши освету тако што ће побити мадијанско 
становништво у томе крају. Али у извештају о уништењу, кад су пали њихови цареви 
Евин, Роком, Сур, Ур, Ровок, а сви њихови градови и села уништени, дознајемо да су пет 
мадијанских кнезова били вазали аморејских царева. Мадијанци који су притискали 
Израиљце седам година у време судијна, доживели су пораз од Гедеона.  
 
34 Синајско полуострво – полуострво је троугластог облика у северном делу Црвеног 
мора, део Азијског континенета, површине око 60.000 квадратних километара. Главна 
места су Ел Ариш на Средоземном мору и Ел Тор на Црвеном мору. На полуострву се 
налази пустињска висораван, највиши део је Синајска гора (Џебел Катерина на 2.641м),  
а у северном делу се налази Синајска пустиња, која се на североистоку наставља у 
пустињу Негеб у Израелу. Полуострво је добило назив по планини Синај. Неизвесно је 
етимолошко порекло речи, можда од имана месопотамског бога Сина.  
 



Излазак из Египта: историјска и теолошка перспектива 
 

21 
 

 

Мојсија засигурно можемо посматрати и 

као отпадника египатског друштва који је, 

бекством из Мисира, дошао у контакт са Јоторовим 

племеном, у којем се оженио, свесно се одрекавши 

принчевске титуле, и прихватио се улоге пастира. 

Управо у том периоду, напасајући стада негде у 

планинама, он доживљава свој први контакт са 

Богом, који му се јави у пламеном грму, који је 

горео али није сагоревао: ,,И јави му се анђео 

Господњи у пламену огњеном из купине. И 

погледа, а то купина огњем гори, а не сагорева. И Мојсије рече: ,,Идем да 

видим ту утвару велику, зашто не сагорева купина” (Изл 

3, 2-4).  

 

 Инструкције које му је, као ингенијуму, дао ,,Бог 

Аврамов35, Бог Исаков36 и Бог Јаковљев”37 он није 

прихватио беспоговорно. Избавити робове из Египта, 

значило је вратити се у државу из које је побегао због 

почињеног убиства, притом уз малу могућност да избегне 

контакт са Египћанима. Готово да је показао индоленцију. 

Овај догађај показује Мојсијеву личност у пуној лепези 

врлина и мана што нам јасно потврђује његову људску 

личност лишену биготиративизма. Пратећи библијски текст, налазимо да 

се Мојсије најзад прихвата додељене улоге, враћа се у Мисир и покушава 

                                                        
35 Аврам, Авраам, Абрахам или Ибрахим – библијска личност Старог Завета. Према 
Библији, он је праотац народа. Син Таре, потомак Сима, родио се у Уру Халдејском око 
2.000 година пре Христа.  
 
36 Исак, Аврамов син, израиљски патријарх, када му је било око 25 година отац га је хтео 
принети као жртву паљеницу Богу на гори Морији.   
 
37 Јаков, потомак Исака и равеке, имао је чудесно виђење тајанствених лествица које су 
сједињавале небо и земљу, и њему су обећани благослови Божији, дати Авраму, и 
нарочита заштита у животу. 
 

Фараонова 
ћерка 
проналази у 
трсци корпу са 
бебом 
Мојсијем 

Икона Мојсијева 
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да кроз дијалог са фараоном38 ослободи Јевреје. Поруку коју је добио од 

Бога била је намењена и фараону и робовима.  

 

Тешко је тачно проценити колико је Јевреја било заточено у 

Египту. У Библији се помиње 600.000 мушкараца под оружјем, уз жене и 

децу и мноштво осталих, који су се вероватно током путовања пустињом 

придружили, што би можда могло имати збир од око три милиона људи: 

,,И отидоше синови Израиљеви из Рамесе у Сохот, око шест стотина 

хиљада пешака, самих људи осим деце. И других људи много оде с њима, 

и стоке ситне и крупне врло много” (Изл 12, 37-39). 

 

Далеко је вероватније библијско предање о Јаковљевим 

пратиоцима којих је било седамдесет, који су се населили и намножили у 

Египту, а за чије су потребе биле довољне само две бабице. 

Становништво је једне ноћи побегло и страховало од бројнијих 

египатских војника који су пошли у потеру за њима, можде све у свему 

пет или шест хиљада јеврејских душа. 

 

Ни место самог изласка, 

односно преласка, није могуће најтачније одредити. Проблем представља 

податак да су Јевреји прешли море Јам суф чије се име обично (али 

нетачно) преводи као Црвено море, иако је реч о ,,мору трске”. По свој 

прилици, то је била водена површина источно од Авариса, а прелазак 

преко ње догодио се близу данашњег Ел Кантаре на Суецком каналу. 

Бегунци, нашавши се стешњени између воде и египатске коњице, спасли 

                                                        
38 Фараон – потиче од египатске речи ,,PRA“, што значи ,,велика кућа“. У почетку је 
,,фараон“ био назив за краљевску палату, а од осамнаесте династије је постао назив за 
владара. Најстарије доказано помињање речи фараон је средином осамнаесте династије. 
 

 
Претпостављени изглед Израиљског 
логора у време лутања по пустињи ка 
Обећаној земљи 
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су се тако што је ветар потиснуо воду и омогућио им да прођу. Повратак 

водене масе затекао је тешко наоружане гониоце на трсковитом и 

муљевитом тлу и велики број њих се удавио. 

 

Оно што је извесно и што се не може порећи јесте утицај који 

су ови догађаји оставили на јеврејски народ. Остаће забележени кроз 

историју са троструким значајем: 

1. супрематорни пример Божје моћи у заштити Његовог народа; 

2. зачетак њиховог рађања као народа; 

3. јасније виђење једног Бога, Творца. 

 

Знамо да је Мојсије 

имао тешкоћа да убеди децу 

Израиља да треба да покушају 

да се ослободе. Разумљиво је да 

су ропски, потлачени положај и 

духовна слабост били снажни 

блокатори тако радикалног 

потеза, тим пре јер нису могли 

имати поверење у особу која се 

њима представила за 

ослободиоца, а имала је везе на 

египатском двору. 

 

Заиста, чудна је била лакоћа с којом је он улазио у фараонову 

палату и из ње излазио, кад се има у виду захтев који је постављао: 

обожавање Бога који није био из идолопоклоночике религије. 

 

Сасвим природно долази и питање ко је тај Бог? У Старом 

завету налазимо да се Бог приликом првог обраћања Мојсију, представља 

као Бог оца Мојсијевог, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковљев. На 

Мојсијево инсистирање да му каже име, којим ће поробљеним Јеврејима 

Фотографија потенцијалног 
места Изласка 
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доказати да је Мојсије баш тај који је послат и да га шаље њихов Бог, Он 

му даје загонетни одговор: ,,Ехје ашер Ехје”, што се преводи као ,,Ја сам 

онај који јесам”.  

 

Када се Излазак догодио, Мојсије је 

предводио разнолико мноштво људи. У светини 

која је са Јаковљевим потомцима кренула у 

слободу, по свој прилици било је других 

одбеглих робова, могуће Хабиру,39 па чак и 

Египћана. Мојсијев таст Јотор и његово 

мадијанско племе придружили су се 

Израиљцима на њиховом путу. Претпоставка је 

да су им се у том периоду лутања ка Обећаној 

земљи придружиле и друге групације, међу њима свакако Едомци40 и да 

су прихватили религију, верске обреде и строге законе које је Мојсије 

наметнуо својим следбеницима. Предано, ноћу и дању, он је од 

хетерогене светине стварао народ који је имао сопствену веру. 

 

На Синајској гори, Израиљци добијају Савез и примају законе 

када се и трансформишу у верујући народ. Не зна се тачно где се налази 

Синајска гора или Хорив, име под којим је такође позната. Према 

предању, њена локација је Џебел Муса, на југу Синајског полуострва. 

Проучавајући библијски текст, који наводи на помисао о ерупцији 

                                                        
39 Хабиру (Ха биру) или Апиру је назив за одређене ставновнике, а у зависноти од 
различитих извора као што су сумерски, египатски, акадски, хетитски, угаритски и 
других, имао је своје значење. Интезивну употребу је имао 2.000 година пре Христа и 
означавао је групу људи који живе као номади, али непозвани у подручју плодног 
полумесеца од североисточне границе Месопотамије и Ирана до граница са Египтом и 
делом Ханаана. Зависно опет од извора и епохе, описи Хабируа су варирали, тако да су 
били номадски или полу номадски народ, бунтовници, ванзаконаши, јахачи, плаћеници, 
слуге, робови, мигрантски радници, итд. Нарочито се име Хабиру спомиње у Амарна 
писмима везаним за време нереда у Ханаанској области, пре борби у Кадешу за време 
Тутмоса првог.  
 
40 Едом или Идумеја – назив лица и народа изведено од семитског корена са значењем 
црвен, румен, а дат је и назив области јужно од Мртвог мора на обе сране од Вади Арабе, 
услед црвенкасте боје песка. Најранији спомен Едома је у египатском писму с караја 13. 
века пре Христа, где се каже да је издата дозвола номадском едомском племену Шасу да 
пређу Делту Нила. За време Мојсија имали су близак однос са Израиљцима. 
 

Мојсије испред 
грма који гори 
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вулакана, упућује на локацију источно од Акавског залива, где се данас 

налазе неактивни вулкани. 

 

Према Библији, деца Израиља су у сурови пејзаж Синаја дошла 

три месеца након свог изласка из Египта. Ту су се, након тродневних 

припрема, окупили у подножју Синајске горе. То пре подне 

карактерисали су грмљавина и густи облаци, док је сама гора била 

обавијена димом јер се Господ на њу спустио у огњу. Бог је дошао на 

Синајску гору и јавио се Мојсију.  
 

Кад се Мојсије вратио свом народу, са собом је донео десет 

заповести које је добио од Бога. Врло вероватно је сам догађај код 

Израиља деловао застрашујуће, па је и реално да су под утиском страха од 

смрти молили Мојсија да учини да Бог престане да им се обраћа. Ипак, 

Мојсије их је разуверио. 

 

Давање Торе, која се обично преводи као закон, али чије је 

тачније значење учење, било је доказ Божјег посебног савеза са 

Израиљцима и потврда првобитног обећања датог Аврааму. С обзиром да 

је овај догађај од изузетног значаја, то се његов опис у Библији не сматра 

одговарајућим. 

 

У једном каснијем тумачењу каже се: ,,Када је Бог објавио 

Тору, замро је цвркут птица и шум њихових крила, волови су престали да 

мучу, анђели да певају, море је утихнуло, ниједно живо биће није се 

огласило, свет је био тих и миран и зачуо се глас Бога” (Мидраш, Излазак 

– Раба, 29,9-22).41 Последице синајске објаве био је развој религије која се 

                                                        
41 Мидраш – јевр. дословно: ,,испитивање, истраживање“. Најчешћа ознака за тумачење 
Торе, божанског наука у Јудаизму. Традиционални Јудаизам претпоставља да божански 
објављена истина сачињава једну, јединствену, потпуну, вечно важећу, у себи доследну 
и непроменљиву органску целину. Али променљиви услови живота захтевају да и Тора 
буде променљива. Мидраш претпоставља да је један део божанског откровења још увек 
имплицитан у познатој Тори и да се мора разоткрити експлицитним артикулисањем. На 
тај начин се Тора, премда теоријски потпуна и непроменљива, заправо стално мења. 
Мидраш је значајна врста верског искуства у Јудаизму. Највећи део мидраша заснива се 
на светим писмима . У Јудаизму, Мидраш означава један специфичан корпус текстова 
који укључује мидраше водећих равина и отприлике првих векова после Христа, као и 
многе анонимне коментаре који су додати при састављању и приређивњу тих текстова 
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временом заснивала на табернаклу42, касније храму, свештенству и 

приношењу жртве. 

 

Након великог Савеза на Синају, Мојсије и народ зауставили су 

се у оази Кадис, осамдесет километара јужно од Вирсавеје где су остали 

прилично дуго, те се може претпоставити да је баш ту дошло и до 

практичне примене закона од стране Мојсија и старешина које је он 

поставио. 

 

Од изласка, Јевреји су доста времена лутали по беспућу. 

Детаљи коришћени у опису овог периода нису довољно јасни. Прво стога 

што је имена места која се наводе у Библији данас тешко 

индетинфиковати или их довести у везу са неким конкретним местом, а 

друго и најчешће, што из тока приповедања није могуће склопити 

усклађену целину. Зна се да су Јевреји направили велики заобилазак кроз 

Трансјорданију. Бурни догађаји описани у Библији дају о томе довољно 

аутентичну слику. Израиљци су се на свом путу понашали типично 

номадски, као они који не смеју да се много удаљавају од воде и који 

морају да се пробијају кроз негостољубиве области. Као време трајања 

потраге за обећаном земљом, која мора да је била дуга и опасна, у Библији 

се наводи заокружена цифра од четрдесет година. 

 

Обилазак кроз Трансјорданију сасвим је у складу с познатим 

околностима из 13. века пре Христа, када су границе Едома и Моава43 

                                                                                                                                                               
током наредних седам векова. Мидраш као процес и суштина оначава један метод 
расуђивања који је применљив на сваки предмет, а не неки специфичан садржај или 
предмет за себе.  
 
42 Табернакл – шатор састанка, павиљон, сеница с ковчегом код старих Јевреја, код 
римокатолика, ковчег, повећа кутија у облику кућице у којој се чува монстранца, посуда 
са посвећеном хостијом, заштитни кров за кипове, олтаре, гробове и др. 
 
43 Према Старом завету, до контакта Израиљаца са Моавцима дошло је приликом 
преговора око безбедног израиљског преласка кроз моавску земљу, тј. преко висоравни 
источно од Мртвог мора, која се на северу граничила реком Арном, а на југу реком 
Заредом (Суд 11, 17). Односи Израиљаца и Моаваца спомињу се даље у књизи о 
судијама, где се говори о моавском цару Еглону као владару над Венијаминовцима у 
брдовитим крајевима и у равници близу Града палми (Јерихона). 
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биле утврђене ланцем војних утврђења, а обрадива земља на југу у рукама 

Амаличана.44 Како нису могли да у Палестину45 уђу с југа, Израиљци су 

се у њу пробили прешавши преко Јордана. Напали су и уништили 

краљевину Есовон, чиме су стекли власт над већим делом територије 

између река Арнон и Јавок. Узбуна која је настала због напредовања ове 

неумољиве и сада већ дисциплиноване и снажно мотивисане војне силе 

огледа се у приповедању и песмама о Валаму.46 Неки народи су 

несумњиво били наклоњенији савезништву са Јеврејима него борби 

против њих. Најзад, велики део палестинског становништва био је истог 

порекла као и Јевреји. 

 

                 Таква једна чињеница изазивала је и још изазива опширне, али 

у крајњој линији бесплодне, расправе међу ученим људима око тога која 

су од такозваних дванаест племена првобитно отишла у Египат, која од 

њих су учествовала у изласку и синајској објави и касније се придружила 

све бројнијој војсци којом је командовао Мојсије, а после његове смрти 

Исус Навин.47 

 

Овом проблематиком бавили су се Дејвид Џ. Голдберг и Џон Д. 

Рејнер, прогресивни рабини, у књизи ,,Јевреји: историја и религија”, што 

                                                        
44 Амаличани су насељавали област између Синајског полуострва и југозападне 
Палестине и простирали се до египатске границе и све до у Арабију (Пост 14, 7; Бр 13, 
29; 14, 25; 1 Сам 15, 7). Валам наводи Амаличане као први и најмоћнији народ међу 
народима (Бр 24, 20). 
 
45 Палестина – лежи на југоисточној обали Средоземног мора и означава подручја 
данашњих држава Израела, Области Газе и Западног Јордана (Палестинске аутономне 
области) и Краљевину Јордан. За хришћанство, ислам и јудаизам овај регион има 
изузетан историјски и религијски значај.  
 
46 Валам, син Веоров, рођен у Фатури, на Еуфрату у Месопотамији. Живео је у време 
када је Израиљ лутао од Египта ка Обећаној земљи. Валак, моавски цар, захтевао је од 
њега да прокуне Израиљ, међутим он их је благословио.  
 
47 Исус син Навин, назван служитељ Мојсија, јер му је помагао у служби. Исус син Наве 
је био Јефремовац, првобитно име Авсије, али му је Мојсије променио име.Први пут 
наилазимо на Исуса Навина у време када се Израиљ спремао у рат са Амаличанима. Он 
је чудесно прешао Јордан и увео Јевреје у Обећану земљу.  
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је важно напоменути с обзиром да је код Јевреја веома важно доказивање 

свог порекла кроз извођења родословља.48 

 

Сигурно је да у слици порекла овог народа, који ће касније 

постати израиљски, сложено и вишеструко, у језгру које је изашло из 

Египта, вероватно добровољно, стопиле још неке групације сличног 

језика и културе, док су се друге прикључивале као резултат освајања. 

Свима је било заједничко прихватање изласка и синајске објаве као 

догађаја од кључног значаја за настанак тог народа. У том смислу, у 

Библији се сасвим оправдано наводи да су сви Јевреји, чак и тада још 

нерођене генерације, стајали у подножју Синајске горе и примили законе. 

 

Мојсије је преминуо негде источно од Јордана, пре последње 

велике битке за улазак у Палестину. Грех који је починио и казна коју је 

повукао собом – да не доживи да види остварење својих снова, чини се 

веома неправедним и тужним. У 

годинама након његове смрти 

рабини ће се трудити да објасне 

зашто је Мојсије умро тако близу 

Обећане земље. Једноставан и 

прозраичан одговор могао би 

бити да је умро од исцрпљености 

и старости. Могуће је и да смрт 

ове велике религијске личности 

представља снажну и општу 

метафору о људском животу. 

 

Гледано са ове 

временске дистанце, можемо закључити колико је ово једна интимна 

прича прогнаног човека, која истовремено осветљава и причу о робовима 

који су били у злим временима. Она нам такође приповеда и о великом 

                                                        
48Дејвид Џ. Голдберг и Џон Д. Рејнер, Јевреји: историја и религија, Clio,  Београд 2003, 
34-35. 
 

Карта познатог света  у време  

настанка Јеврејске нације 
 
 



Излазак из Египта: историјска и теолошка перспектива 
 

29 
 

тријумфу, као и начину на који је причана и преношена потоњим 

генерацијама. 

 

Као што стоји у Старом завету: ,,Али не појави се више пророк у Израиљу 

као Мојсије, кога је Господ познавао лицем у лице” (Понз 34, 10).  

 

2. 2 Кратка предисторија Изласка 

 
У време предисторије, сасвим сигурно 

није постојала нација која је себе називала 

Израиљцима, Јеврејима или слично. То је период 

малих племенских заједница, чији су се односи 

заснивали на сродничким везама и која су живела 

заједно. 

 

Предисторија племена на Блиском 

истоку тог времена се није нешто значајније 

разликовла од истих на другим просторима. 

Чињеница је да су Јевреји донели нешто 

различито. Наиме, они су посматрање настанка 

света и развоја људског рода везали са Божјом 

објавом којом је Он деловао на њих.  

 

Такође, у односу на многе паганске 

народе који су на богове гледали као на хировите и махните становнике 

неба, планинских врхова и слично, Јевреји су схватили Бога као оног који 

жели и хоће да помогне човеку да боље живи на земљи; да се спаси. 

Друго, они су прихватали сопствену кривицу за оно што им се дешавало. 

Имали су осећај одговорности. Тим ставом види се да човек не трпи 

хирове неког божанства, већ свој усуд, прихватајући сопствени грех. 

Треће, насупрот плејади богова и храмова намењених њима, показује се 

један Бог. Њега су прихватили, као Творца, Бога милостивог и праведног, 

Бога доброте. Таква једна мисао посебно је присутна у време 

Мапа античког 
Египта 
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патријарха,49 у периоду пре Изласка.  

 

Историја Изабраног народа почиње са Авраамом. Почевши 

њиме, преко његових синова до Мојсија, траје време патријарха. 

Историјско раздобље у којем се све догађа је бронзано доба, а простор 

,,плодни полумесец”, од Месопотамије до Мисира; место које је било 

колевка великих цивилизација и данашњих трију највећих светских 

религија: јудаизма, хришћанства и ислама.  

 

Развојем науке, посебно архологије, последњих сто година и 

применом њихових метода, све више индикација води до закључка да 

приче и личности које су присутне од 12. главе Књиге постанка, садрже у 

себи веома старе елементе који представљају историјско језгро. Већ сама 

имена Аврама и Јакова, Левија и осталих који се спомињу у Старом 

завету, налазе се такође и у документима других народа тих времена. Име 

Аврама тако се налази у текстовима коју су пронађени у Мари. 

Патријарси, као и народ који су предводили, били су полуномади, који су 

живели под шаторима и углавном узгајали ситну стоку. Насеобине су им 

биле на рубу пустиње близу градова, у које су ишли само због трговине и 

обављања верских обреда. Тек са краја 14. века пре Христа, почињу са 

формирањем сталних насеобина, које су и даље гравитирале заједницама 

једне породице или рођака повезаних крвним сродством (формирају 

кланове, односно мало веће групе). У време Аврама започета су два 

процеса – један је прелазак са политеизма на монотеизам, а други је 

стварање народа од кланова и лутајућих племена.  

 
  У Библији се име Хебреј50 или Јевреј, први пут јавља у Старом 

                                                        
49 Celestin Tomić, у књизи ,, Praoci Izraela''  каже: ,,Biblijski izveštaji o pratijarsima napisani 
su negde između 10. i 6. stoleća. Ali jahvistički i elohistički teolozi povjesničari koji su zapisali 
te predaje nisu ih izmislili. Oni su samo zapisali staru predaju, dali joj današnji oblik i karakter. 
I svećenički pisac uklopio je te predaje u teološku povijest spasenja, i to kao njezin najvažniji i 
najbitniji dio. Oni su sačuvali vjerno sliku sredine religioznog, društvenog i političkog života 
vremena u kojem su živeli patrijarsi, a koji je posve drukčiji nego u njihovo vreme. Arheološka 
iskopavanja osvijetlila su nam to vrijeme, gotovo zaboravljene kulture i civilizacije, njihova 
društvena, politička i vjerska uređenja, njihovu književnost, zakonodavstvo i pravosuđe. Tako i 
književna kritika s jedne strane i arheologija i povijest s druge strane, svaka na svoj način 
potvrđuju temeljnu povjesnost i istinitost povijesti patrijarha.“. 
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завету у књизи Пост 14, 13: ,,А дође један који беше утекао, те јави 

Авраму Јеврејину, који живљаше у равници Мамрија Аморејина, брата 

Есхолу и брата Авнану, који беху у савезу с Аврамом,” а помиње се и на 

неколико места у Књизи Изласка као и у 1. Сам. Најчешћи назив је 

,,Синови Израиљеви”. Прави каман темељац у формирању народа, за 

Јевреје почиње од Јакова и његових синова. Рођење дванаест синова који 

ће постати родоначелници истог броја племена Израелових, открива и 

сложени процес стварања епонима.51 Са причом о патријарсима почиње и 

прича о Савезу Бога са људима и прича о посебном обећању датом 

Израелу од Бога. Силаском у Египат за време династије Хикса,52 који су 

били страни освајачи над Египтом и који су владали до средине 16. века 

пре Христа, а под чијом владовином су највероватније Јевреји уживали 

повластице или барем једнакост са другим становницима, почиње увод у 

најважнији део Јеврејске историје - излазак из Египта. У својој књизи ,, 

Старозаветна историја'', професор Драган Милин за Хиксе напомиње, да 

су били изузетно ратоборно семитско племе, које је успело да искористи 

слабост Египта, освојивши његов северни део, владајући том облашћу око 

150. година.53 Анализијајући библијску приповест у Постању од 12. до 50. 

главе, као и предање јеврејске традиције те археолошка налазишта, јасно 

можемо закључити да се у неком тренутку деца Израиља настањују у 

Египту за време Јосифа.54.За њега, опет, знамо да је имао дар тумачења 

                                                                                                                                                               
 50 Хебреј, Јевреј – назив за претке израиљске. Сматра се да реч Хебреј, Јевреј (Иври) 
потиче од имена Евера, једног од израиљских предака. Друго значење, да ова реч значи 
,,друга страна“, јер су Авраам и његово племе дошли с друге стране реке Еуфрат. 
 
51 Епоним је име особе по којој је неко племе или народ добило име. Детаљније у књизи 
Lawrence Boadt, Reading the Old Testament, An introduction,  Paulist Press, 1984. 
 
52 Хикси – номадска племена Предње Азије. Већина Хикса потицала је од 
северозападних семитских народа, који су обожавали хананске богове, нарочито бога 
Вала. Већина владара из њихових редова били су ханански или аморејски принчеви из 
Палестине, те су били веома блиски Хебрејима. Реч Хикси значи ,,стране племенске 
старешине“. Владали су Египтом од 1700 – 1500. године пре Христа. Утицали су на 
упрошћавање египатске азбуке и научили Египћане да гаје коње, што ови до тада нису 
чинили. 
 
54 Драган Л. Милин, Старозаветна историја, Матица српска,  Нови Сад 1994, 21-32. 
 
54 Јосиф – старији од двојице синова Јаковљевих, добијеног из брака са његовом 
вољеном женом Рахиљом. Рођен је у Падан – Араму у Месопотамији. Јосиф се први пут 
спомиње као дечак од 17. година. Браћа су га продала у робље и тако доспева у Мисир. 
Познат по свом умећу тумачења снова. 
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снова, захваљујући чему је, уз мудрост и сналажљивост, заузимао висок 

положај на египатском двору: није био тек пуки тумач, већ саветник 

фараона. Захваљујући њему, његова породица (жена Египћанка), али и 

читав народ добија могућност за бољи живот, односно постепено 

одбацивање номадског, а све више прихватања сигурнијег начина живота 

кроз сталну насеобину. Након Јосифове смрти, јасно је назначено да се 

међу народом све више губио траг о њему, истовремено се заборављајући 

његова личност и дела којима је задужио Египат. Стога не чуди што на 

послетку актуелни фараон уопште не зна за значај који је Јосиф дао 

Египту. Сходно томе и народ којем је припадао Јосиф почиње да губи на 

свом значају, што ће завршити робовским положајем. Услед утицаја 

различитих култова и специфичних фаза кроз које је пролазила египатска 

религија постојала је реална опасност да сви они који су чували веру у 

једнога Бога, полако забораве Творца и почну се клањати различитим 

идолима, животињама или небеским телима као божанствима.  
 

 

2. 3 Мојсије и друге личности изласка   

из угла Библијског текста и традиције 

 
По библијском тексту и традицији, Мојсије је имао седам 

година старију сестру Марију и три године старијег брата Арона. Аврамов 

отац, Мојсијев деда, Кат, доселио се у Египат са „седамдесеторицом из 

Јаковљеве лозе” (Пост 46, 11), што значи да Мојсије припада другој 

генерацији Израиљаца рођених у Египту: ,,Синови Левијеви: Гирсон, Кат 

и Мерарије”. На основу тога можемо предпоставити да је рођен можда у 

фебруару или марту 1391. године пре Христа, у време када је тадашњи 

фараон наредио да се побију све јеврејске бебе мушког рода, дављењем у 

Нилу.  
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Три месеца након порођаја којим је на свет донела дечака, 

Јохаведа је, када је сакривање новорођенчета постало знатно теже, 

одлучила да га пусти низ реку Нил у корпи, направљеној од прућа и 

лишћа. Друго решење није постојало, јер је и њеном детету претило 

убиство као и осталој деци. Мојсијева сестра Марија пратила је пловило, 

све док није стигло до места на којем се фараонова кћерка купала са 

својим слушкињама. Угледавши бебу у корпи, фараонова кћи се одлучује 

да је узме. Даље из библиског текста знамо да је неколико жена 

безуспешно покушало да подоји бебу, а да је мудра јеврејска девојчица 

Марија предложила фараоновој кћерки да га подоји Јеврејка. Она пристаје 

и Јохаведа добија задатак да буде бебина дојиља, с тим што је дете расло 

као син фараонове кћерке, јер она у време усвајања није имала друге деце. 

 

Јосиф Флавије у својим Antiquitaes ludaicae 2, 9, 755, додаје 

један опис из Мојсијевог раног детињства, где је наведено да му је неком 

приликом док се Мојсије играо, фараон ставио своју круну на главу, али 

он ју је одмах збацио и изгазио ногама. По тумачењу његових дворана, 

ово је виђено као кобни знак да ће Мојсије у будућности бити опасност по 

самог фараона и да постоји могућност да га свргне са престола. Да би се 

уверили у његове стварне намере, одлучено је да буде искушан тако што 

ће му бити принете две чиније, у једној су биле трешње, у другој се 

налазило мноштво жара, (по другој верзији спомиње се златни престен 

украшен рубинима). Мојсије кога је водио анђео, одабрао је жар, ставио у 

уста и опекао се. Тиме се доказало да код њега нема издајничких намера. 

Касније јеврејске легенде инсистирају на овом догађају којим се 

објашњава очигледна говорна мана, што показује део из (Изл 4, 10) где се 

каже: ,,А Мојсије рече Господу: Молим ти се, Господе, нисам речит 

човек, нити сам пре био, нити сам откако си проговорио са слугом својим, 

него сам спорих уста и спора језика”. 

 

Следећа животна фаза коју нам представља Библија је Мојсије 

као одрасли младић, свестан свог порекла. Ово се потврђује кроз случај 
                                                        

55 Josif Flavije, Antiquitates ludaicae 2.  
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када угледавши неког надзорника Египћанина како туче Јеврејина, у 

налету жестине и беса, махнито га убија и свесно сакрива тело у песку, 

надајући се да о томе нико неће причати: ,,И кад Мојсије беше велик, 

изађе браћи својој, и гледаше невољу њихову. И виде где некакав 

Египћанин бије човека Јеврејина између браће његове. И обазревши се и 

тамо и амо, кад виде да нема никога, уби Египћанина, и закопа га у песак. 

И сутрадан изађе опет, а то се два Јеврејина свађаху, и рече оном који 

чињаше криво: ,,Зашто бијеш ближњега свога?” А он рече: ,,Ко је тебе 

поставио кнезом и судијом над нама? Хоћеш ли да ме убијеш као што си 

убио Египћанина?” Тада се Мојсије уплаши и рече: ,,Заиста се дознало” 

(Изл 2, 11-15). 

 

Мојсије свестан чињенице да је фараон о томе већ обавештен и 

да има намеру да га због тога осуди на смрт, одлучује да бежи. Пут га 

води на Синајско полуострво, тачније у Мадијамску земљу. Не зна се баш 

тачан ток пута и колико је трајао, али видимо да се Мојсије зауставља код 

једног извора где спасава седам чобаница од напасника, које су биле 

кћери мадијамског свештеника Јотора.  

 

На основу свега онога што је уследило, наслућујемо да је 

прихваћен у мадијанском народу, стекао је наклоност самог мадијанског 

свештеника Јотора, који му кћерку Сефору даје за жену и поставља га за 

надзорника његових стада. Библија каже да је ту остао четрдесет година, 

и да је имао сина Гирсама. 

 

Једног дана, када је водио стада на планину Хорив угледао је 

горући грм купине која не сагорева: ,,А Мојсије напасаше стадо Јотору 

тасту своме, свештенику мадијамском, и одведе стадо преко пустиње, и 

дође на гору Божју Хорив. И јави му се анђео Господњи у пламену 

огњеном из купине. И погледа, а то купина огњем гори, а не сагорева. И 

Мојсије рече: ,,Идем да видим ту утвару велику зашто не сагорева 

купина.” А Господ кад га виде где иде да види, викну га Бог из купине, 

рече: ,,Мојсије! Мојсије!”, а он одговори: ,,Ево ме.” А Бог рече: ,,Не иди 

овамо. Изуј обућу своју с ногу својих, јер је место где стојиш света 
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земља.” Још рече:” Ја сам Бог оца твога, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог 

Јаковљев”. А Мојсије заклони лице своје, јер га страх беше гледати у 

Бога” (Изл 3, 1-6). 

 

Бог га шаље назад у Египат, код фараона, да избави народ 

његов из ропства, истовремено му откривајући Своје име. Тиме је јасно 

потврђено како је уведен у службу Божју.  

 

Епизоде из његовог живота се јако брзо смењују, те стога 

сазнајемо само одлучујуће моменте, а један од њих је свакако када се 

Мојсије са својим братом Ароном 

налази пред фараоном, где га 

обавештавају да Бог Израиља тражи 

од њега да пусти народ његов да 

прославе празник у пустињи у 

Његову част. Како је фараон одбио 

да испуни ову молбу, Мојсије уз 

Божју помоћ пушта, једну за другом, 

десет зала на Египат: претварање 

свих вода у крв; најезду жаба, 

вашки, буба; помор стоке; гнојне 

красте на људима и стоци; грáд и 

огањ; најезду скакаваца; потпуну 

таму и помор прворођене мушке 

деце. 

 

Након овога фараон ипак 

противно својој вољи допушта да 

напусте Египат, а Мојсије води 

Јевреје на исток, ка Ханану. Да је ово била само идеја са скривеном 

замисли, потврђује фараонова одлука да са својом војском крене у потеру. 

Бежећи пред војском, Мојсије раздваја Црвено Море, што омогућава да 

народ пређе на другу страну: ,,И пружи Мојсије руку своју на море, а 

Господ раздели море ветром источним, који јако дуваше целу ноћ, и 

 
Карта Блиског Истока у 
древна времена 
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осуши море, и вода се растави. И пођоше синови Израиљеви посред мора 

сувим, и вода им стајаше као зид с десне стране и с леве стране” (Изл 14, 

21-22). Када је фараонова војска била на средини мора, Мојсије саставља 

воду, што доноси велику погибију и уништење фараонове војске. На 

другој страни обале, како видимо из наредних догађаја, спасени народ, 

спевао је песму захвалницу, а Марија, Мојсијева сестра, је са другим 

женама ударала у бубњеве притом играјући од радости, што је приказано 

у (Изл 15, 1-21). 

 

Следи лутање пустињом четрдесет година, при чему је народ 

јео ману која је падала са неба, а Мојсије у пар наврата чини чуда као, на 

пример, када је из сувог камена учинио да потекне вода за пиће: ,,А ја ћу 

стајати пред тобом онде на стени на Хориву, а ти удари у стену, и потећи 

ће из ње вода да пије народ” (Изл 17, 6) и: ,,И диже Мојсије руку своју и 

удари у стену штапом својим два пута, и изађе вода многа, те се напоји 

народ и стока њихова” (Бр 20, 1). 

 

Дошавши до горе Синај, остају ту неко време. Мојсије се пење 

на Синај и прима заповести. Бог му је предао Десет заповести, познатих и 

под називом Декалог. Док је био на гори, народ је већ напустио Бога и пао 

у идолопоклонство, што је код Мојсија изазвало гнев, под чијим утицајем 

ломи камене плоче Закона. Схвативши да је уништио законе дате му од 

Бога, он се поново пење на гору да иште нове. Тако постаје самовидац 

божанских сазнања: ,,И Мојсије изађе на гору Богу, и повика му Господ с 

горе: ,,Овако кажи дому Јаковљевом и реци синовима Израиљевим: 

,,Видели сте шта сам учинио Египћанима и како сам вас као на крилима 

орловим носио и довео вас себи. А сада ако добро узаслушате глас мој и 

ушчувате завет мој, бићете моје благо мимо свих народа, премда је моја 

сва земља. И бићете ми царство свештеничко и народ свет. То су речи које 

ћеш казати синовима Израиљевим.” А Мојсије дође и сазва старешине 

народне, и каза им све ове речи које му Господ заповеди. А сав народ 

одговори сложно и рече: ,,Што је год казао Господ чинићемо.” И Мојсије 

јави Господу речи народне” (Изл 19, 3-9). 
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Знамо да је постио два пута по четрдесет дана: ,,И Мојсије оста 

онде код Господа четрдесет дана и четрдесет ноћи, и написа Господ на 

плоче речи савеза, десет речи” (Изл 34, 28) и: ,,Када изађох на гору да 

примим плоче камене, плоче савеза, који с вама учини Господ, тада стајах 

на гори четрдесет дана и четрдесет ноћи хлеба не једући ни воде пијући. 

И даде ми Господ две плоче камене, исписане прстом Господњим, на 

којима беху речи све које вам изговори Господ на гори испред огња на 

дан збора вашега. После четрдесет дана и четрдесет ноћи даде ми Господ 

две плоче камене, плоче савеза. И рече Господ: Устани, сиђи брже одавде, 

јер се поквари народ твој који си извео из Египта, сиђоше брзо с пута који 

им заповедих, и начинише себи ливен лик.” Још ми рече Господ: 

,,Погледах овај народ, и ето је народ тврда врата. Пусти ме да их истребим 

и име њихово затрем под небом, а од тебе ја ћу учинити народ јачи и већи 

него овај.” И ја се вратих и сиђох с горе, а гора огњем гораше, и две плоче 

савеза беху ми у рукама. И погледах, а то згреши сте Господу Богу своме 

саливши себи теле, и брзо сиђосте с пута који вам беше заповедио Господ. 

Тада узех оне две плоче и бацих их из руку својих и разбих их пред вама. 

Потом падох и лежах пред Господом као пре, четрдесет дана и четрдесет 

ноћи, хлеба не једући ни воде пијући, ради свих греха ваших, којима се 

огрешисте учинивши што је зло пред Господом и разгневише га. Јер се 

бојах гнева и јарости, којом се беше Господ разљутио на вас, да вас 

истреби, услиши ме Господ и тада” (Понз 9, 9-19),  као и: ”И Мојсије уђе 

усред облака, и попне се на гору, и оста Мојсије на гори четрдесет дана и 

четрдесет ноћи” (уп. Изл 24, 18). Саградио је Мојсије скинију (Изл 26; 31, 

1-11; 35-40); удостојен био боговиђења на Хориву (Изл 3, 1) и Синају (Изл 

19, 3). 

 

Док су били у пустињи, јасно је да су на путу ка обећаној 

земљи, деца Израиља показивала 

непослушност и у неколико наврата 

се бунили против свога вође, што се 

показало као велико искушење 

Мојсију. Један од примера је када 

Цртеж ковчега завета 
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Јевреји падају у идолопоклонство и изливају златно теле, или рат против 

амаличанских племена (Изл 17, 8-16). 

 

Мојсије је поставио Исуса Навина за свог наследника. Знамо да 

није ушао у Обећану земљу. Погребен је у земљи Моавској, код места Вет 

Фегора на планини Навав, напунивши 120 година. Данас се не зна тачно 

место његовог погреба, али у једној од библијских књига даје се траг: ,,А 

погребе га Господ у долини у земљи Моавској према Вет-Фегору, и нико 

не дозна за гроб његов до данашњег дана” (Понз 34, 6).  

 

Личност Мојсија имала је еволутивни развој до последњег дана 

његовог живота: од бунтовне, бесне, до понизане, кротке, али никада 

слабе. Његова понизност као вође била је од виталне важности. Знамо да 

Мојсије није увек био кротак, штавише. Важан детаљ који је остао 

забележен је да се као младић карактерисао наглим одлукама, 

ужурбаношћу и нестрпљивошћу. Време које ће провести у егзилу, 

натераће га да учи о много савршенијим путевима Господњим, добру и 

циљевима који морају бити постигнути поштеним и хвале вредним 

методама. Ово наметнуто време учења захтевало је од Мојсија бескрајно 

стрпљење, уз чињеницу да му је то био и врло болан период. Морао је 

себе да стави у страну, учећи се кротости, чекајући време позива Божјег. 

Да је своје лекције добро научио, посебно ће се показати када је децу 

Израиља водио преко Црвеног мора кроз пустињу до обећане земље. 

Показао је своју еластичност карактера, воље и темперамента јер 

засигурно је да су људи које је предводио безброј пута негодовали, 

бунили, жалећи се на квалитет хране и воде или недостатак истих, као и 

на опште услове. Записано је и то да је у најмање пет прилика био 

невероватно миран и понизан. Међутим, Стари завет без сакривања или 

улепшавања даје слику Мојсија од крви и меса са свим његовим 

врлинама, али и манама. Негде пред крај лутања само на кратко Мојсија 

ће напустити мирноћа и сталоженост, када својим штапом, у бесу, удара о 

стену тражећи да жедне људе напоји. Том приликом видимо да му Господ 

једноставно говори да се милосрдно обрати стени, да би његова жеља 

била услишена. Ова грешка непослушности, била је довољна да Мојсије 
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не уђе у обећану земљу, већ да је тек види са врха планине Фазге.   

 

Можда најзначајнији пример Мојсијеве комплексне личности 

која нам је дата, јесте његова реакција на изазов који су му поставили 

његова старија сестра Марија и брат Арон. Њихова побуна и листа 

многобројних приговора јасно указују на завидност позиције вође. 

 

За многе, који детаљније читају Библију, изненађујуће је 

одсуство било какве Мојсијеве одбране. Штавише, он показује милосрдну 

страну молећи се за своју сестру која је кажњена губом. Управо у томе и 

лежи величина његове личности. 

 

 

 

2. 3. 1 Арон, Мојсијев брат 

 
Арон је библијска личност која се спомиње у књигама Старог 

завета: Излазак, Левитска и Бројеви, док његово спомињање у Новом 

Завету налазимо у Посланици Јеврејима.    
 

Арон се, за разлику од Мојсија, појављује у изузетно млађим 

предајама. Оно што из њих можемо да сазнамо казује да је био велики 

свештеник, у чије су звање касније били бирани само његов прворођени 

син и сви који су долазили из те обитељске лозе. Произвођени су у чин 

великог свештеника, док су остали потомци Левијеви били левити. 

 
Обликовање Ароновог лика доста је у 

вези са поимањем њега као праоца свештеничког 

сталежа ,,Дома Аронова”; процеса који је трајао 

вековима. Према неким старијим изворима Арон 

,,Левијевац”, Маријин брат, наступа као Мојсијев 

говорник и то не само пред Израиљцима, већ и 

пред самим фараоном: ,,И разгневи се Господ на 
Мојсије и Арон пред 
фараоном 
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Мојсија и рече: ,,Није ли ти брат Арон Левит? Знам да је он речит, и ево 

он ће те срести, и кад те види обрадоваће се у срцу свом. Њему ћеш казати 

и ставићеш ове речи у уста његова, и ја ћу бити с твојим устима и с 

његовим устима, и учићу вас шта ћете чинити. И он ће место тебе 

говорити народу, и он ће бити теби место уста, а ти ћеш бити њему место 

Бога. А тај штап узми у руку своју, њим ћеш чинити чудеса” (Изл 4, 14-

17).  

 

У бици против Амаличана држи руку Мојсију, а прати га и на 

Синај: ,,И док Мојсије држаше у вис руке своје, побеђиваху Израиљци, а 

како би спустио руке, одмах побеђиваху Амаличани. Али руке Мојсију 

отежаше, зато узеше камен и подметнуше пода њега, те седе, а Арон и Ор 

држаху му руке један с једне стране, а други с друге стране, и не клонуше 

му руке до захода сунчанога” (Изл 17, 11-13) и: ,,А Господ му рече: ,,Иди, 

сиђи, па онда дођи ти и Арон с тобом, а свештеници и народ нека не 

преступе међе да се попну ка Господу, да их не би побио.” И сиђе Мојсије 

народу и каза им” (Изл 19, 24-25). 

 

Међутим, за Арона су везана и велика посрнућа. Посебно је 

одговоран за догађај у којем долази до враћања народа идолопоклонству и 

прављењу златног телета, те побуњивању против Мојсија. 

 

Према свештеничком предању, а које је највероватније настало 

као одјек страшног сукоба и међусобних расправа између свештеничких 

каста, у периоду другог Храма, Арон постаје стручњак за религијска 

питања, личност на основу које је и посебна група носила назив скупина 

,,синова Аронових”. Помазан је за великог свештеника, носи одећу која на 

то указује, и први врши обреде: ,,И доведи Арона и синове његове пред 

врата шатора од састанка, и умиј их водом. И узевши хаљине обуци 

Арону кошуљу и плашт испод оплећка и оплећак и напрсник, и опаши га 

појасом од оплећка. И стави му капу на главу и свету плочу на капу. И 

узми уље за помазање, и излиј му на главу, и помазаћеш га. И синове 

његове доведи обуци им кошуље, и опаши их појасевима, Арона и синове 

његове, и стави им капе на главе, да имају свештенство уредбом вечном. 
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Тако ћеш посветити руке Арону и синовима његовим” (Изл 29, 4-9).  

 

Знамо и то да Бог потврђује ову повластицу и то једном 

осудом, као и чудом штапа који је процветао уз Ковчег завета. Од тог 

тренутка Арон је веома активан и уз свог је брата, што значи да је заједно 

са Мојсијем присутан када Бог издаје своје налоге или кад народ негодује. 

С њим му је заједничка и невера у Мериби (Бр 20, 1-21), као и судбина да 

умре пре уласка у Обећану земљу (Бр 20, 22-29). 
 

 

 

2. 3. 2 Марија, Мојсијева сестра 
 

За Марију (касније њено име изведено у Мирјам) се може 

тврдити да је друга особа у Библији која је назначена као пророчица, те да 

ужива велико поштовање и углед и пре Изласка: ,,И Марија пророчица 

сестра Аронова узе бубањ у руку своју, а за њом изађоше све жене с 

бубњевима и свиралима” (Изл 15, 20). 

 

Њено име се први пут конкретно спомиње после преласка 

Црвеног мора, прецизније за велику песму Мојсијеву (Изл 15, 1 – 19). 

 

Вероватно има много разлога што је у (Изл 15, 20) именом и 

позивом назначена као Аронова сестра. То се може објаснити улогом коју 

сам Арон заузима у односу на Мојсија: као уста своме брату који је у 

избавитељском послању. Тиме се вероватно дефинише и улога пророка. 

 

Библијски текст логички указује да је Марија без сумње и 

Аронова и Мојсијева сестра: ,,А име је жени Амрамовој Јохавета, кћи 

Левијева, која му се родила у Египту, она роди Амраму Арона и Мојсија, 

и Марију сестру њихову” (Бр 26, 59). Као и Арон и она се супротставља 

Мојсију: ,,И стадоше викати Марија и Арон на Мојсија ради жене 

Мадијанке, којом се ожени, јер се ожени Мадијанком” (Бр 12, 1). 



Излазак из Египта: историјска и теолошка перспектива 
 

42 
 

  

Овај податак, као и наглашавање њене улоге у неким 

одлучујућим тренуцима, говоре о изузетно утицајној жени у свом народу. 

Томе у прилог казује чињеница да је због своје побуне против Мојсија, 

погођена болешћу (губом), услед чега је искључена из табора. Због њене 

очигледне важности, цео народ чека док она не буде поново примљена у 

заједницу како би наставио пут у обећану земљу: ,,И облак се подиже са 

шатора, и гле, Марија беше губава, бела као снег. И Арон погледа Марију, 

а она губава” (Бр 12, 10) и: ,, Тако би Марија одлучена изван насеља седам 

дана, и народ не пође оданде док Марија не би опет примљена” (Бр 12, 

15). 

 

Записан је кратак извештај и о њеној смрти: ,,А синови 

Израиљеви, сав збор њихов, дођоше у пустињу синску првога месеца, и 

стаде народ у Кадису, и онде умре Марија, и би погребена онде” (Бр 20, 

1). 

 

О њеном детињству и младости можемо само наслућивати, 

између осталог и то да је Марија управо она домишљата сестра која је 

пратила судбину новорођенога Мојсија и чијом заслугом њен млађи брат 

у миру и благостању проводи детињство, омогућивши да му рођена мајка 

буде дојиља: ,,А сестра његова стаде подаље да види шта ће бити од њега” 

(Изл 2, 4) и:” Тада рече сестра његова кћери Фараоновој: ,,Хоћеш ли да 

идем да ти дозовем дојкињу Јеврејку, да ти доји дете?” А кћи Фараонова 

рече јој: ,,Иди.” И оде девојчица, и дозва матер детињу” (Изл 2, 7-8). 

 

И пророк Михеј потврђује врхунску важност пророчице 

Марије, која одлучно стоји уз бок Мојсију и Арону: ,,Јер те изведох из 

земље египатске и искупих из куће ропске и послах пред тобом Мојсија, 

Арона и Марију” (Мих 6, 4). 
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2. 4 Закључак   

 

  Прича о Мојсију и Израиљцима интригира машту вековима, као и 

питања колико је десетина хиљада људи преживело четрдест година у 

пустињи, подигло своју децу, избегло непријатеље и испунило Богом дати 

план и циљ. Иако су многи покушали да научно квантификују шансе да су 

се збили сви чудесни догађаји који су описани, само њихови бројеви 

упућују на Божје дело.   
 

  Наравно, многи су још увек скептични да су се неки од догађаја у 

Изласку, које је изложио приповедач, заиста и десили. Али Божји отисак 

прожима причу у наизглед неочекиваним местима, а не само у многим 

чудима која су нам позната из саме приче, нарочито они популарни 

делови. 

 

  Конкретно, пажљива анализа историјског значаја Егзодуса, даје 

ново светло на ову причу која није само обликовала религиозне погледе 

три велике Аврамске религије, већ и рад на формирању друштвене свести 

кроз потоње генерације.  

 

  Бог је послао десет зала на Египат, који су дошли у паровима. На 

пример прва два имају везе са водом. Прво зло је када се све воде 

претварају у крв и сва водена бића помру. Друго је жабе што изађоше из 

Нила и напунише градове. То је критични део јер Нил је потапао поља 

Египта. Ако нема Нила, нема ни Египта. Као такав, Нил је поражен и у 

верском контексту. Тако да зла која су погодила Нил, изречена су као 

показатељ Египатске немоћи. То је била ништа мање него јасна 

демонстрација да стрварну власт има Бог Аврама, Исака и Јакова.  

 

Зла три и четири имала су везе са инсектима која су летела из 

пустиње. Пета и шеста пошаст имала су фаталне последице на стоку и 

копнена створења. Седма и осма утицала је на усеве. Египатска економија 

је после тога била потпуно уништена јер се базирала на пољопривреди. 
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  Девета и десета пошаст имају везе са култом бога Сунца. У 

деветој тама прекрива Сунце. То је посебно значајно, ако се на има уму да 

је Сунце божанство које заузима централно место у египатској теологији. 

Дакле, Сунце се не приказује у јутарњим часовима, Египћани су 

престрављени и то је тежак ударац њиховим верским основама. Круг се 

завршава смрћу првенаца египатских, укључујући и фараоновог сина. 

Пошто се веровало да је фараон буквално реинкарнација бога сунца Ра, 

престолонаследникова смрт би стога била изједначена са уклањањем 

заштите бога Ра. Са овим се задаје коначан ударац Египту, што доводи до 

смањења његове популације, али и утицаја и моћи. То је и ударац 

политеизму и тренутак рађања не само једне моћне нације, већ и 

монотеизма. Вере у једног моћног Бога.  

 

Кључни део идентитета Израиља као Божјег народа је Закон 

који им је дат преко Мојсија. Други део Егзодуса, а поред њега и Књига 

левитска, бави се Законом Божјим, као моралним кодом. На први поглед, 

ови закони изгледају неважно и примитивно, попут правила о томе шта 

треба урадити ако је немиран во. Божји закон ће показати морални код 

који садржи изузетно прогресивне социјалне идеје у односу на оне из тог 

времена. На пример, закон наређује да власник који има робове мора да 

их ослободи после седам година. Ово указује на то да су робови имали 

права, што је чак у неким државама до XIX после Христа била 

незамислива идеја.  

 

  Закон такође прописује да ако је човек неверан, жена је слободна 

да напусти брак, сугеришући женама које су биле обесправљене, да 

добију право као и други, што су чудне и екстремно непопуларне идеје за 

то време. Многи тврде да је Библија неправедна према женама. Напротив, 

по први пут, жене су добиле неку врсту привилегије. Заиста, сваки 

појединац у друштву добио је права. 

   

  Овај закон је стајао у оштром контрасту са другим кодовима 

закона тадашње ере као што је Хамурабијев законик. У овим правилима, 
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људи су добили предност у односу на жене и мушкарце високих сталежа 

који су практично били имуни на казне за грехе. Жене су биле само за 

рађање, робови нису имали права, казне су биле различите у зависности 

од положаја којег је неко заузимао у заједници.   

 

  У закону Божјем, свака особа је имала једнаки статус и 

одговорност. Сваки живот је цењен, укључујући и оне у утроби: ,,Кад се 

сваде људи, па који од њих удари трудну жену тако да изађе из ње дете, 

али се не догоди смрт, да плати глобу колико муж женин рече, а да плати 

преко судија, ако ли се догоди смрт, тада ћеш узети живот за живот, око 

за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ужег за ужег, рану за рану, 

модрицу за модрицу” (Изл 21, 22-25). 

 

  Постоје критичари који покушавају да одузму углед Изласку на 

рачун тврдње да Мојсије није стварна већ митска фигура, смештена у 

причу о Егзодусу , чији се статус заснива на нечијој бујној машти. Наводе 

да постоје митови који говоре о сличним ситуацијама и пре Мојсија, 

указујући на легенду о Саргону. Међутим, чињенице око Егзодуса и 

живота Мојсијевог нису тако плитке. Видимо да се дешавања везана за 

Мојсијев живот могу историјски проверити. Осим тога, гледати се само 

може и на то да су ови догађаји имали велики значај на египатску власт и 

да су утицали на формирање друштва регулисаног радикално различитим 

законима, што сугерише да није могуће да су једноставно били производ 

нечије маште. Имагинацију не доноси суперсила која је била у свету у то 

време, а бачена је на колена; машта не би могла цео народ и уопште људе, 

да промени на начин на који они живе генерацијама. Бог, међутим, може 

да уради ове ствари. 

 



3. 

ПОГЛАВЉЕ 

Историјска перспектива 

 

Пустињска област Негева  

 
Овај део рада је резултат покушаја датовања Егзодуса у историјским 

околностима под којим се одиграо на основу сачуваних древних списа. 

Конкретно, у овом сегмету, биће обухваћено неколико целина које ће се 

ослањати на три главне групе античких писаца, као и археолошких доказа.  

 

 Древни јеврејски писци, прва група, ће се посебно помињати због њихове 

везаности за датовање и хронологију Егзодуса. Друга, стари световни писци због 

мишљења о пореклу Јевреја и трећа, коју ће чинити погледи светих отаца ране 

цркве изграђених на основу хронологије Старог завета. Ово разматрање доста 

олакшава што је и сам библијски писац доста рекао о самом датуму Изласка. 

Неизоставно ће у целини бити размотрени Стари и Нови завет на тему Изласка, 

уз фокусирање на археолошке доказе. Најважније откриће које треба споменути 
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је Мернептахова стела у којој се спомиње Израиљ, а на основу које су се развиле 

многе теорије, нарочито оне либералније.          

 

 Циљ је, између осталог, да се укаже да је и већина античких писаца 

изједначавала Егзодус са протеривањем Хикса из Египта негде око 1570. до 

1550. године пре Христа. Највећи антички писци стављају боравак Јевреја у 

Египту негде око 215 година, што нас доводи да су неких 400 или 430 година од 

доласка у Ханан, настањени у Мисиру и излазе из њега. Већина њих броји 400 

година од рођења Исака или Аврамовог уласка у Канаан. Ни један од античких 

писаца није рекао, укључујући Апостола Павла, да је Израиљ боравио у Египту 

430 година.   

 

 То нас доводи до чињенице да су Јевреји у Египту за време Хикса што је, 

за оне који су заговорници конзервативне теорије, један од главних камена 

спотицања (између оснивања храма и егзодуса постоји разлика од 480 година). 

Међутим, они овде нису укључили и сто и једанаест година угњетавања која се 

спомиње у књизи Судија, а које су приметили антички писци.  

 

 Докази са Синаја читав догађај стављају током средњег бронзаног доба. 

Освајање Ханаана највише се уклапа у разарања тих области крајем средњег 

бронзаног доба.  

  

 Према топографској листи градова, коју су сачинили Египћани, јасно се 

види да су Јевреји у Ханаану, нарочито за време војне експедиције Тутмоса III, 

који је ратовао у тим крајевима негде око 1480. године пре Христа. Списи из 

Амарне говоре о томе да су Хабиру, односно Јевреји из периода судија. Име 

,,Израел”, изгледа као реч које се касније користила за описивање 12 удужених 

племена који ће временом израсти у једну моћну нацију. 
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Панорама рудника које ће касније за време своје владавине 

користити и Соломон   

 

 

3.1Јеврејски књижевници56  

 
У наставку ћу навести најзначајније јеврејске писце и њихове списе који 

су се бавили датовањем и хронологијом Егзодуса, од којих ће неки бити и 

детаљније анализирани: Јосиф Флавије, Седер Олам Зута, Књига Јубилеја, 

Псеудо-Филон, Димитрије, Тестамент Мојсијев, Списи са Мртвога мора или 

Кумрански списи (4Q559), Апокрифни свитак Књиге постања (1QGenAp), 

Biblical Chronology (4Q559), Ages of the World (4Q180), Words of Levi (1Q21, 

4Q543, 4Q252), Targum Neofiti l, Вавилонски Талмуд, Равинско постање и 

Мидраш Абкхир. 

 

 

 

 

                                                        
56 Biblical Archaeology: The Date of the Exodus According to Ancient Writers by Dr. Stephen C. 
Meyers. Institute for biblical & Scientific Studies. 
http://www.bibleandscience.com/archaelogy/exodusdate.htm. 
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3.1.1.Јосиф Флавије  

 

 Јеврејски историчар Јосиф Флавије, који је живео у доба Христово, 

написао је неколико дела и то: ,,Јеврејске старине”, ,,Јеврејски рат” и ,,Против 

Апиона”. У својој књизи ,,Јеврејске старине” Јосиф Флавије интерпретира да је 

прошло 430 година од Аврамовог уласка у Ханаан до Изласка из Египта, на 

основу дела из књиге Изласка у којој се каже: ,,А бавише се синови Израиљеви у 

Египту четири стотине и тридесет година” (Изл 12, 49).  

 

Јосиф Флавије наводи да су Јевреји напустили Египат у месецу 

Ксантикус, на петнаести дан лунарног месеца, четири стотине и тридесет година 

после доласка праоца Аврама у Ханаан, али само две стотине и петнаест година 

после Јаковљевог настањења у Египту. За сам Егзодус, у ,,Јеврејским 

старинама”, Јосиф Флавије наводи да се догодио 592 године пре него што је 

Соломон саградио први храм. По његовој рачуници, 

Егзодус се догодио око 1552. године пре Христа или 

1020 година од Аврамовог доласка у Ханаан.  

У књизи ,,Против Апиона”, Флавије пише да се 

Егзодус збио 612 година пре подизање првог храма. 

Ова разика у годинама се појавила због тога што је 

обрачунао и владавину судија. Тако да се отприлике 

долази до године када су Хикси протерани из Египта.

  

 

 Ако узмемо да је улазак у Египат био на 215 година пре Егзодуса, то би 

било негде око 1767. године пре Христа, када на власт у Египту долазе Хикси. 

Сматра се да су Хикси били страни владари који су потекли са нижих делова 

Египта. Њихов главни град је био Аварис, који касније добија име Пи-Рамсеса. У 

једном делу књиге ,,Против Апиона'', он се позива на египатског историчара 

Манетона који је написао историју Египта, у којој је изнео чињеницу да 

јеврејски народ нема заједничко порекло са Египћанима, да су дошли из далека, 

Улазни  подни отвор за  
улазак у један од 
тунела у Тимни 
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полако се насељавали у Египту, освојили га, а затим напустили. Манетон 

идентификује Израел са Хиксима које је Ахмосес протерао из Египта. Даље каже 

да су Јевреји из давнине и да су народ стар 5000 година. Нама је занимљиво што 

се Јосиф Флавије позива на многе историчаре као што су Chaeremon (написао 

историју Египта) и Lysimachus.  

 

3.1.2Седер Олам Раби  

 

 Седер Олам Раби значи ,,Књига поретка света” и њу је написао Јосе Бен 

Халафт који је умро око 160. после Христа, најстарији познати јеврејски 

хроничар. Његово дело биће ажурирано у VIII веку после Христа и добиће назив 

,,Седер Олам Зута”. Седер Олам Раби следи масоретски текст. Вероватно је била 

намера да се изврши манипулација датумима, због једнаке поделе временских 

периода, што се види из разлика између првог храма и Eгзодуса од 480 година, а 

толико је и између првог и другог храма.  

 

3.1.3Књига Јубилеја  

 

 Књига јубилеја је требала да обухвати догађаје од стварања до откривења 

Мојсију на Синају. Догађаји су датирани према јубиларним годинама, тако да се 

Егзодус догодио 2410 године након стварања света (Седер Олам Рабом наводи 

да је прошло 1448 година од стварања, а Јосиф Флавије да је тај период 4053 

године). Према књизи Јубилеја, Адам је остао 8 година у Едемском врту, што је 

2401 година или 49. јубилеј. Ова књига дефинише календарску годину са 364 

дана, у оквиру које фестивалски дани увек падају на исти дан у години. Датум 

настанка ове књиге је око 100. године пре Христа. По томе, Егзодус се догодио 

четрдесет деветог јубилеја од дана Адамових од дана записивања, једне недеље 

и две године. То би отприлике било око 182 године од Јаковљевог доласка у 

Египат, а 205 година од Јосифовог доласка у Египту. Књига се завршава са 

Егзодусом из Египта.  
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3.1.4Псеудо – Филон  

 

 Псеудо – Филонови библијски ,,антиквитети'' су фрагмети библијске 

историје од Адам до Давида. Датум настанка овог текста је вероватно у време 

Христа. У Псеудо – Филоновом спису је написано да је Авраму речено да ће се 

родити Мојсије који ће његове синове који ће постати робови и биће тлачени 400 

година. Израчунато је да је прошло 350 година од када је Бог ове речи рекао 

Авраму и још 130 година колико су синови Аврамови робовали. Када би све 

сабрали, имамо године које су прошле од обећања датог Авраму, затим године 

проведене у Египту и 80 година од рођења Мојсија, што је много више година 

које су протекле до ослобођења, а које је навео библијски писац.  

 

3.1.5Димитрије Историчар  

 

 Димитрије је рани јеврејски историчар који пише на грчком језику у III 

веку пре Христа. Постоји само шест 

сачуваних фрагмената његовог списа. Пет 

фрагмената сачувано је код Јевсевија, а 

један одломак код Климента 

Александријског. Димитрије даје рефлексију 

хронологије рада на Септуагинти која је 

написана век раније. По његовој рачуници, 

између Адама и Јосифа било је 3624 године, 

а од потопа до Јаковљевог доласка у Египат 

прошло је 1360 година; и од времена када је Аврам изабран међу народима и 

дошао из Харана у Ханаан до Јакова и његове породице у Египту прошло је 215 

година. По њему, Јевреји су били у Египту 215 година, а најмање 185.   

 

Рударско светилиште на 
уласку у Тимну 
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3.2.Световни писци57  

 

 Световни писци који су се бавили Егзодусом: Апион, Херамо, Ктесиас, 

Диодор, Херодот, Лизимах, Манетон, Птолемеј Међанин и Тацит.  

 
 

3.2.1Манетон 

 

 Египатски свештеник који је написао историју Египта на грчком језику у 

трећем веку пре Христа. Његови списи су углавном сачувани у виду цитата у 

делима Јосифа Флавија, Јулија Африканца и Јевсевија. Као што је раније 

констатовано од стране Јосифа Флавија, Манетонови списи су показивали 

древност Јевреја и изједначавао их је са Хиксима. За Хиксе је написао да су били 

страни господари Доњег Египта који су владали од 1663. до 1550 године пре 

Христа. По њему, они су били протерани из Египта од стране Ахмосеа који је 

основао 18. династију. На основу његових списа, види се да су Хикси постепено 

стекли контролу над Египтом, што је евидентно и на зидном сликарству у 

гробници Кнумхотепа III код Бени Хасана где је приказан караван од 37 Азијата 

који долазе у египат око 1890. године пре Христа. По Манетону, истеривање 

Хикса је јеврејски егзодус из Египта.  

 

3.2.2Тацит 

 

 Корнелије Тацит је рођен око 50. године после Христа. Био је сенатор од 

69. године, за време цара Веспазијана, све до смрти Домицијана 96. године после 

Христа. Написао је књигу под насловом ,,Историја која покрива године од смрти 

Нерона до смрти Домицијана”, у којој је кратка расправа о историји Јевреја, где 

                                                        
57 Biblical Archaeology: The Date of the Exodus According to Ancient Writers by Dr. Stephen C. 
Meyers. Institute for biblical & Scientific Studies.  
http://www.bibleandscience.com/archaelogy/exodusdate.htm. 
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описује пад Јерусалима 70. године после Христа. Код Тацита је пронађен велики 

број сличноси са Библијом: куга која је владала Египтом; Јевреји су били 

протерани; Мојсије је био њихов вођа и да су освојили многе територије. Он је 

дао чисто световно становиште о пореклу Јевреја.  

 

3.2.3Херодот 

 

 Херодот је познат као отац историје. Он је грчки писац рођен у Малој 

Азији око 484. године пре Христа. Путовао је по Малој Азији, Вавилону, Египту 

и Грчкој. Херодот је написао ,,Историје” подељене у девет књига. Две се баве 

историјом и културом Египта. У једном делу описао је период владавине Хикса, 

на који су Египћани и даље имали болне успомене. И Херодот је споменуо 

устанак против Хикса који је предводио Ахмосис, доводећи истеривање у везу 

са Егзодусом.  

 

 

 

 

 

 

3.3Радови отаца Ране цркве58  

 

 Најзначајнији радови на тему Егзодуса од стране Светих Отаца на тему 

Егзодуса написали су: Јулије Африканац, Јевсевије, Хиполит, Климент, Тациан, 

Теофило.  

 

3.3.1Јулије Африканац  
 

                                                        
58 Biblical Archaeology: The Date of the Exodus According to Ancient Writers by Dr. Stephen C. 
Meyers. Institute for biblical & Scientific Studies.  
http://www.bibleandscience.com/archaelogy/exodusdate.htm. 
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 Јулије Афиканац је рођен око 200. године после Христа и био је Хераклов 

ученик у Александрији око 228 – 232. Написао је чувено писмо Аристиду у 

којем разматра разлике у генеалогији Христа у јеванђењима по Матеји и Луки. 

Африканац је написао писмо Оригену и пет књига Хронологија. О догађајима 

везаним за Егзодус написао је да је у време Аписа, син Форонејев, поделивши 

војску, напустио Египат и населио се у Палестину, названој Сиријском, недалеко 

од Арабије. И он у својој хронологији изједначава Егзодус 

са протеривањем Хикса под Ахмосисом (Амосис) око 

1570. године пре Христа.  

 

3.3.2 Теофил  

 

 Теофил Антиохијски рођен је око 115. године 

после Христа у паганској породици, касније 

преобраћен у хришћанство, након пажљивог 

проучавања Библије. Он је постао епископ у Антохији 

у 8. години владавине Марка Аурелија. Теофил се 

сматра оснивачем библијске хронологије као науке. У 

једном од списа Теофил је написао да је Мојсије 

постао вођа Јевреја, поштоје био протеран из Египта 

од стране краља - фараона, чије је име било Амасис.   

 

 

 

 

 

 

Мернептахова стела, 
данас у музеју у 

Каиру, вероватно 
најанализиранији 
древни текст ван 

Библије. 



Излазак из Египта: историјска и теолошка перспектива 
 

55 
 

3.4 Библијски списи59   

 

 

3.4.1 Излазак 12, 40  

 

 У Изласку 12, 40 наводи се да су Јевреји били 430 година у Египту, али 

Септуагинта и самарјанско Петокњижје наводи да су за тај период били и у 

Канаану и у Египту. Постоје два начина да се објасне ове разлике масоретског 

текста Изласка 12, 40. Један од разлога је пропуст, а други додаци у 

Септуагинти, да би се разјаснила хронологија. Масоретски текст је био краћа 

верзија све док нису пронађени списи са Мртвога мора који су поседовали краћу 

верзију Изласка. Одступања су вероватно настала због покушаја да се објасни 

хронологија и схатања древних читалаца да је Египат контролисао Канаан и да 

се иста област сматрала вазалном. Оваква поређења су у интерпретацији 

Егзодуса у Вавилонском Талмуду.  

 Када су у питању библијски текстови или делови истих, који су везани за 

Излазак, треба указати и на следеће: Постање 15, 13; 1. Царева 6, 1; Дела 13, 20  

и Галатима 3, 17. 

 

 

 

              3.5 Археолошки докази 
 

Једно од најважнијих открића које се односе на време Изласка из Египта 

је Мернептахова60, 61, 62, 63 стела која датира из времена око 1210. године пре 

                                                        
59 Biblical Archaeology: The Date of the Exodus According to Ancient Writers by Dr. Stephen C. 
Meyers. Institute for biblical & Scientific Studies.  
http://www.bibleandscience.com/archaelogy/exodusdate.htm. 
 
 
60 Мернептах или Меренптах, био је четврти владар деветнаесте динасије старог Египта. Он је 
владо Египтом десет година. Био је тринаести син Рамзеса Другог. Дошао је на власт када је имао 
шездесет година, тако што су сва његова старија браћа, укључујући и његовог будаластог 
рођеног брата Кхаемуасет или Кхаемуасе, нису предвидела могућност да и он може наследити 
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Христа. Пронађена је 1896. године после Христа, у Мернептаховом64, 65 

погребном храму у Теби од стране Флајндерса Петрија. Стела садржи поетску 

похвалу фараону Мернептаху,66 који је владао Египтом након Рамзеса Великог, 

од 1212 – 1202. пре Христа. У поређењу са оцем, његова владавина је била 

прилично незанимљива. И поред тога, он је од великог значаја за библијске 

студије јер на основу дешифрованих података, са стеле сазнајемо да је 

Мернептах фараон који у том периоду влада Египтом и да је покретач војне 

операције против својих непријатеља у Канаану. Стела је написана у хвалисавом 

тону где се са поносом напомиње уништење непријатеља у овој области. У 

једној од реченица спомиње се Израел: ,,Израел је опустошен, његово потомство 

расуто.” Ово је и најстарије ванбиблијско помињање Израиља и за сада под тим 

именом једино пронађено у египатским подацима. 

 

На основу доступних информација знамо да је Канан захватило свако зло 

које је један такав војни поход могао са собом донети. У даљем тексту сазнајемо 

да је Меренптах преселио Аскелон; Гезер је заплењен, а Јаноам више не постоји 

(правилније је, заправо, тумачити да је претрпео таква разарања да је изгледало 

да никада није био ни изграђен). Мернептах, као што је то уобичајено за освајаче 

свих раздобља, самоуверено наређује да се напише да је Израел остао без свога 

подмлатка. Египћани овде употеребљавају и реч ,,Израел” што у конкретном 

                                                                                                                                                                                   
трон што му је и спасило живот. У исламској традицији која је донета консезусом између Шита и 
Сунита, Мернептах се спомиње као фараон у чије се време Егзодус догодио. Умро је природном 
смрћу као старац од готово осамдесет година. 
 
61  King Merepntah, Digital Egypt, University College London 2001.  
 
62 Gae Callender, The Eye Of Horus: A Historu of Ancient Egypt, Longman Cheshire1993,  263. 
 
63 Robert Drews, The End of the Bronze Age, Princeton University Press 1993, 49. 
 
64 Jacobus Van Dijk, The Amarna Period and the Later New Kingdom  in The Oxford History of 
Ancient Egypt, ed. Ian Shaw, Oxford University Press 2000,  302. 
 
65 Joyce Tyldesley, 2001, Ramesses: Egypt’s Greatest Pharaoh, Penquin Books,  185. 
 
66 Grafton Elliot Smith, The Royal Mummies, Cairo 1912,  65-70.  
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случају представља одредницу за људе, народ, а не на земљиште или територију. 

Тај податак стога имплицира да у том периоду Јевреји немају нити краља, нити 

краљевство. Све указује на могући период судија. Самим тим, подразумева се да 

устаљено мишљење о неком слабашном, малом племену није одрживо. Израел 

стога, у овом случају, треба перципирати као организован у јаким градовима – 

државама од севера до југа, позивајући се притом на чињеницу да се на основу 

локације три града – држава која се спомињу у натпису могу, отприлике, 

лоцирати места на којима су били позиционирани. На два места у библијским 

текстовима можемо наћи делове који указују да је у неком ранијем периоду 

дошло до премештања једног египатског града: ,,Потом се савија међа с врха те 

горе ка извору воде Нефтоје и излази на градове у гори Ефрону, а одатле се 

пружа међа до Вала, а то је Киријат-Јарим” (ИНав 15, 9) и: ,,А јужна страна од 

краја Киријат-Јарима, и излази та међа ка западу, па иде на извор воде Нефтоје”  

(ИНав 18, 15). 

 

Вода Нефтоја, познатија као добра вода Нефтоах, јеврејски је назив за 

Мернептаха. Самим тим може се тврдити да је име извора воде остало после 

Мернептаха који је најверовантније био близу Јерусалима. Додатна потврда 

може се наћи у египатском папирусу Анастаси III, који саджи и документ под 

називом ,,Гласник званичних граница” у којем се наводи и ова локација. У овом 

документу сазнајемо и да је у ту област треће године, првог месеца треће сезоне, 

дана седамнаестог, дошао судски изстражитељ, начелник Боумен од Уелс од 

Мер-не-Птах Хотеп-хир-Маат (живот, благостање, здравље), који се налазио у 

планинској области близу војног утврђења Силе. Проналазак поменуте стеле 

натераће египтологе, историчаре и археологе да поједине закључке које су 

донели, још једном преиспитају и провере.   

 

 То је учино познати научник Јурко, који је детаљније проанализирао 

постојеће иформације нарочито са рељефа који говоре о бици у Карнаку, када је 

уследило још једно изненађење: рељефи уствари говоре и описују фараона 
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Мернептаха, а не Рамзеса II. Постоје четири сцене које је Јурко67 корелирао са 

Мернептаховом стелом. Једна сцена је борба против града Аскелона који је 

специфичног имена. Јурко тврди да друга два града, сцене Гезера и Јаноама 

говоре о ратним походима Мернептаховим.68 Лоренс Стагер сугерише да мали 

коњи који вуку кола која припадају фараоновој војсци говоре о нападу на 

Аскелон. 

 

Раинеј мисли да су Шасу који се спомињу уствари Израиљци, док их 

други научници идентификују као Едомце. Јурко69 и Раинеј слажу се да су ове 

сцене представа битке из доба Мернептахове владавине. Пре открића ове сцене 

научници су датум егзодуса и улазак у Ханаан стављали много касније. Овим 

проналаском сада су приморани да признају да је Израел већ био у Канаану у 

време Мернептаха. Али, и показује да је Израел био довољно велики и довољно 

јак да изазове Египат на рат. Ова стела ставља егзодус terminus ante quem датума 

1210. пре Христа. 

 

 

3.5.1 Егзодус – успомене јужног Синаја 
 

Разумевање библијске приче која пројављује егзодус таквих размера 

доноси више концепата чијом се анализом наглашавају различита гледишта, али 

и сједињује три велика историјска периода: владавину и протеривања Хикса; еру 

Рамзеса и догађаје везане за синајску област и Арабах; те места које је лако 

индетификовати тек у периоду касног гвозденог доба. Водећи научници 

објашњавају да Јевреји настањују брдовите пределе тек почетком млађег 

                                                        
67 F.J.Yurco, 3,200-Year-Old Picture of Israelites found in Egypt, 1990,  Biblical Archaeology Review 
16/5. 
 
68 F. J. Yurco, исто  
 
69 F.J.Yurco, Yurco's Response, 1991, Biblical Archaeoloqy Review 17/6. 
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гвозденог доба око 1200 – 1000. године пре Христа. Онда се намеће питање да ли 

се егзодус догодио хиљаду година раније?  

   

Одговор је веома изненађујући и налази се у скоро 2000. година старим 

преписима египатског свештеника – историчара по имену Манетон, који је 

живео у 3. веку пре Христа. За свог владара Птолемеја II, пореклом Грка, 

написао је историју Египта. У свом спису напомиње да су се, у историји Египта, 

догодила два протеривања Азијата. Прво се односило на Хиксе средином XVI 

века, а друго у доба Рамзеса. Он тврди да су Хикси побегли и да су се настанили 

у Јеруслалиму, али и да су 500 година касније (процену мишљења дели и Јосиф 

Флавије), њихови потомци поново населили Египат, наново се настањујући на 

простору града из кога су били истерани, раније познат под имену Аварис. 

После 13. година потпуног господарењем источним делом делте, Рамзес је успео 

Улаз у тунел рудника у Тимни 
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да протера потомке Хикса по други пут, а они су се поново настанили у 

Јерусалиму. Јеврејски историчар Јосиф Флавије из I века после Христа, наводио 

је управо XVI век као период када се Егзодус и догодио, заснивајући своје 

тврдње на библијској хронологији, одбацујући да се исти могао догодити у 

време Рамзеса, како је између осталог наводио Манетон. Модерна археологија је 

утврдила да су Израиљци населили брдовити Канаан, онако како је описано у 

Библији, у Рамзесово време. Ако је Манетон у праву, можда је Аварис поново 

био настањен од стране Канааита у доба Рамзеса, и расељен у истом периоду. 

Оно што збуњује је поједино посуђе које одговара млађем гвозденом добу а које 

је по изради карактеристично за пределе брдовитих делова Канана у правцу 

Галилеје и Негава. Одговор на ово питање налазимо у чињеници да тих 13. 

година њиховог боравка у делти Нила није био довољно дуг период да се 

адаптирају и усвоје нове технике израде посуђа које су се већ у Египту 

користиле. Самим тим, то нам говори и да се нису одрекли неких својих навика 

које су донели на те просторе, као што је и канански начин ливења и израде 

посуђа, све до момента док се поново нису вратили у брда око Јерусалима. 

Канан је од стране Египћана напуштен тек негде око 1130. године пре Христа у 

време Рамзеса VI, што је оставило широк пут Филистејцима и Израиљцима за 

освајање. 

 

Оно што се данас поставља као проблем је да без довољно опипивљивих 

(материјалних) доказа, ни једна чињеница не може бити прихваћена. Две 

локације на Синају поседују материјалне доказе, али не и археолошке налазе 

касног брозаног доба у раздобљу од 1540. до 1200. пре Христа и гвозденог доба 

од 1230. до 1150. пре Христа, попут делова посуђа, које научници очекују да 

нађу, а које би ишле у прилог сценарију Егзодуса. Посебна пажња стављена је на 

египатски рударски логор у Серабит Ел Кхадим и Тимна – долину рудиника 

бакра у Араби. Овде је проблем што је у области Тимна пронађен ,,Мадијанаца” 

шатор или Табернакл, а одбија се могућност да је то исти онај Израиљски 

Табернакл који се налазио у храму у Јерусалиму у Светињи над Светињама. 

Такође је у Тимни пронађена и бронзана змија, за коју научници и даље тврде да 
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то не може бити Мојсијева змија, која је чувана у храму, а коју је касније 

уништио Језевија. 

  

За Тимну се може тврдити да је била логориште Израиљцима, поготово 

што су пронађени делови неке вресте царина, то јест прелаза који се помињу у 

Библији, и који су у вези са Израиљцима и Егзодусом, а сугеришу присуство 

Мадијанаца у том региону, посебно за време Рамзеса. 

 

На другој страни локалитет Серабит Ел Кхадим, за сада нису нађени 

докази као што су остаци угља из логорске ватре која је окруживала шаторе, 

како се спомиње у Изласку. Осим тога, није пронађен ни довољно велики извор 

воде који би могао да оскрби тако велику групу.  

 

Водећи секуларно – хуманистички научници заступају став да се не може 

разумети Егзодус без јасних археолошких података и њихове анализе. Без њих 

нема Изласка из Египта. Конзервативци одбацују овај редослед дешавања. Међу 

онима који су не заступају виђење ни једне од ове две групе остаје отворено 

питање колико има погрешних археолошких доказа?  

 

Морамо се сложити да ни једна наука, осим археологије, нема могућност, 

с обзиром да не располаже адекватним доказима, да објасни како је Израел 

дошао до развоја базирајући своју традицију на Егзодусу.  

 

Различито од ставова научника са краја XIX и почетка XX века, који су 

заступали становиште да су митови само фантастичне приче, данас се ови 

извори не одбацују без претходне анализе. Штавише, често се сматра да садрже 

историјску основу, односно сећање на реални догађа, и да се стрпљивом 

анализом може доћи до суштине која је временом улепшавана. 

 

Јеврејска Библија је сачувала реалне историјске догађаје у својој нарацији 

Егзодуса. Ипак, потребно је кроз море митова и легенди, анализирајући их 
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кохерентно са до данас утврђеним археолошким налазима, идетификовати праву 

историју Егзодуса. 

 

Оно што секуларно – хуманистички научници стављају као свој највећи 

адут против Егзодуса, јесте супротстављање традиционалном уверењу да је 

Мојсије писац Петокњижја. Базирајући своју идеју на Другoj књизи о царевима 

25, 27: ,,А тридесет седме године откако се 

зароби Јоахин цар Јудин, дванаестога месеца, 

двадесет седмога дана Евил-Меродах цар 

вавилонски исте године зацаривши се, извади 

из тамнице Јоахина цара Јудина.”, сугеришу да 

је поменути део Библије настао око 562 – 560. 

године пре Христа. Наиме, у овом делу 

спомиње се краљ вавилонски Меродах, који је 

владо током поменуте године.  

 

Остали археолошки трагови могу се 

тумачити тако да је композицијски прича 

настала много касније, не пре другог млађег 

гвозденог доба, као што то наводи 

професионални научник и археолог Бартон 

Мекдоналд.  

 

Мекдоналд, износи запажања из свог дугогодишњег искуства у 

истраживањима на локацијама широм Трансјорданије, старих Едома, Моаба и 

Амонових. Његово искуство у области блискоисточне археологије довело га је 

до општег закључка да се библијска прича о местима Трансјорданије, и 

догађајима везаним за њу, најбоље уклапају у други период гвозденог доба и 

касније. Овај закључак потекао је од општег познавања досадашњих 

археолошких резултата као последице рада широм Јордана, а посебно 

археолошког истраживања делова области јужно од Вади Ал Хаса у јужном 

Мапа којом су се Израиљци 
кретали ка Обећаној земљи 
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Гхорсу и североисточној Араби, као и региона Тафила-Бусаира обављених 

почетком 1999. године. Налази мало говоре о касном брозаном добу, што се 

може објаснити тиме да је услед несташице материјала од којих се добијала 

бронза вршено топљење већ коришћених предмета и посуда. То је довело до 

недостатка чврстих материјалних доказа на једној страни, док је на другој 

условило велике експлоатације гвожђа као кориснијег материјала. Ипак, 

евидентна је изузетна покривеност другог Гвозденог доба, чији су артефакти 

заступљени у свим наведеним областима. Мекдоналд је стога био приморан да 

преиспита традиционално мишљење да је Мојсије на путу из Египта у Канаан 

прошао кроз, или око, Едома (Моаб) током касног бронзаног и првог периода 

гвозденог доба. На основу традиционалне нарације која говори о овоме, Мојсије 

би онда наишао на мањи отпор на територијама преко којих је пролазио. 

Међутим, археолошки докази показују да је отпор на који је са својом групом 

наишао у току проласка наведеним местима, могао да буде само током другог 

гвозденог доба. Тако изложена прича о Егзодусу најбоље одговара историји 

насељености тог подручја током другог гвозденог доба. Ово не представља 

негирање Егзодуса, већ је показатељ да основу традиционалне (записане) приче 

о Изласку чини знатно старији догађај, као и то да је записивач користио позната 

места свога доба, прилагођавајући причу читаоцима и слушаоцима свога 

времена.70 

 

 

 

3.5.2Временско одређење Егзодуса 

 

Датовање Изласка је спорно. Постоји много различитих предлога и 

теорија, како од професионалних тако и од аматерских научника, да временски 

распон у којем се могао догодити Излазак лежи у периоду од краја раног 

бронзаног до гвозденог доба. Један од проблема је што су изјаве које се 
                                                        

70 Burton MacDonald, East of the Jordan: Teritoriew and Sites of the Hebrew Scriptur, Introductio,  4-5, 
Boston, American Schools of Oriental Research, 2000.  
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појављују у текстовима и више него контрадикторне. Пратећи их, спознајемо да 

је од Егзодуса до 4. године Соломонове владавине, када је и започета изградња 

храма, прошло 480 година: ,,Четири стотине и осамдесете године по изласку 

синова Израиљевих из земље египатске, четврте године царовања Соломонова 

над Израиљем, месеца Зифа, а то је други месец, поче зидати дом Господу” (1 

Цар 6, 1). 

 

Широко прихваћен датум за овај догађај је 966. година пре Христа. Када 

додамо 480 година, долазимо до податка да је година када се догодио Егзодус 

1446. пре Христа. Међутим, овај датум је у супротности са библијским 

текстовима. Пажљивим проучавањем неколицине научника, утврђено је да 

хронологија између Изласка и градње Храма који се помињу у књигама Судија и 

Самуиловим, говоре о периоду дужем од 480 година. 

 

Хофмајер у својој књизи о Изласку примећује у чему је, уствари, велики 

проблем. Он напомиње да нису сви периоди сабрани. На пример, четрдесет 

година на Синају, дужина периода судија, као и перода мира међу њима, те 

дужина владавине Давида, што је оријентационо 534 године. Када се овоме дода 

још и руководство Исуса Навина у Канаану и дужина Сауловог царовања, које 

Мапа са рутом Егзодуса 
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нису хронолошки сачуване, долази се до периода од око 600 година, што онда 

помера и само датовање Изласка.71  

 

  То би онда изгледало овако: уколико се тих 600 година дода на годину 

која се узима за почетак изградње храма, онда се Егзодус могао догодити 1566. 

године пре Христа. И раније су неки египтолози на основу проучавања 

материјалних доказа из тог периода, наводили фараона Ахмоса I за време чије 

владавине долази до протеривања на хиљаде Азијата из источне Делте, и њихово 

настањивање у Канаану, чија је домовина постала саставни део египатског 

царства. 

 

Угледни египтолог Редфорд,72 тврдио је да протеривање Хикса упамћено 

у јеврејској Библији, с обзиром да је то једини потврђени догађај у целој 

египатској историји, када је толики број Азијата поражен и настањен у Ханаану 

што потврђују и скорије пронађени споменици у Египту. Редфорд је, с друге 

стране, несвестан библијског хронолошког низа, од скоро 600 година, плус 966. 

пре Христа, као и пада (а самим тим и престанка владавине) Ахмосеа I. Редфорд 

још наглашава да нико не може порећи да је традиција која говорио о 

Израиљском изласку из Египта био један од дуготрајнијих процеса. По њему, 

постоји само један ланац историјских догађаја који може да прими овако касну 

традицију, која говори о пореклу Хикса, њиховој окупацији Египта те да смо 

суочени са Егзодусом као ханаанском верзијом једног те истог догађаја. 

 

Асман,73  немачки египтолог на Хајделберг Универзитету, дао је одличну 

напомену о Фројдовом виђењу Егзодуса као јеврејску инверзију протеривања 

                                                        
 
71 James K. Hoffmeier, Israel in Egypt, The Evidence for the Authenticity of the Exodus Traditio, New 
York, Oxford University Press 1997, 125.  
 
72 Donald B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times,  Princeton University Press 1992. 
 
73 Jan Assmann, Moses the Egyptian, The Memory of Egypt in Wesern Monotheism, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press 1997, 150. 
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Хикса. По њему, Фројд ингениозно запажа савршено линијски однос између 

библијског рачунања Егзодуса и историјских доказа као таквих. Чињенице 

указују на јако дуг боравак Сиро-палестинских Семита у Египту и окупацију 

Хикса, када као страни краљеви владају Египтом. Они су, евентуално, протерани 

од египатске династије, па су та дешавања дошла у наративну инверзију, по којој 

пастири постају робови, успевају да се ослободе и бивају изабрани од Бога да 

постану народ, па чак и да имају своје краљеве.  

 

Проблем који пред нас постављају ауторитети за ову тему није у фараону, 

за кога већина наводи да је то био Ахмозе I, већ година. По Грудију то се 

догодило између 1580 – 1557, док 

Гардинер сматра 1575 – 1550. 

Релевантнијим периодом, мада су 

актуелни и други датуми. У потрази за 

археолошким ,,Sitz im Leben”, односно 

доказима који чекају да буду 

откривени, а који директно говоре о 

причи везаној за Егзодус, водећи 

секуларно – хуманистички научници 

за сада схватају археолошку слику, 

тако да је Израиљ обећану земљу 

могао да настани једино у првом 

периоду Млађег гвозденог доба и то онако како је је описано у Књизи о 

Судијама, и стога, ако постоји било какав Егзодус, по њима треба да буде 

датиран у време 19. и 20. династије. Међутим, Веинтајн својим запажањима 

продире у овакве предоге за период Егзодуса. По њему, једино питање које је 

битно је то да ли је нека текстуална (не библијска) или археолошка грађа указала 

на велики одлив Азијата из Египта у Канаан у било ком тренутку у време 19. или 

почетком 20. династије и досадашњи одговор је негативан.74  

                                                        
74 James Weintein, Exodus and Archaeological Reality, Ernest S. Friedichs & Leonard H. Lesko,  
Exodus: The Egyptian Evidence. Winona Lade, Indiana, Eisenbrauns 1997, 93.  

 
Карта Делте Нила са околином 
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У ствари, проблем одређивања датума Изласка настаје јер научници још 

нису успели да схвате да су приче везане за Егзодус комплексне и спојене, и да у 

њима постоје и неки различити догађаји из другог периода раног бронзаног 

доба, који су провучени кроз други период гвозденог доба. То показује да га 

,,Египатски подаци”, везани за овај догађај, чине још комплекснијим, јер настају 

у току 18,19. и 20. династије, услед чега је Егзодус вишеструко испреплетано 

уже чији су конци теме из различитих археолошких периода. Једноставније 

речено, догађаји из првог и другог периода гвозденог доба транспонују се у први 

и други период гвозденог доба. То не значи да не постоје догађаји из касног 

бронзаног доба, али су се они већином памтили и накнадно записивали. Стога, 

све што имамо је погрешна хронологија од краја бронзаног доба, јер су догађаји 

памћени и уз прикључење дешавања гвозденог доба, записивани. 

 

Долазимо тако до схватања да су различити научници идентификовали 

многе делиће слагалице везане за Излазак. Тако су доктори Џон Бимсон и 

Брајант Вуд доста добро проценили да археолошки докази везани за Јерихон 

припадају касном Бронзаном добу и почетку гвозденог, а да је сама прича 

озбиљно мањкава. Јерихон је, на основу досадашњих проучавања, у том периоду 

био напуштен, а не град у процвату са моћним зидовима који ће пасти пред 

Исусом Навином. Јерихон се зато уклапа у библијски сценарио, где остаци 

говоре да је град био запаљен, а становници мучени, којом приликом су и зидови 

разрушени. Ипак, ово је датирање у средњем бронзаном добу. Град је претрпео 

таква разарања да је сваки напредак био онемогућен, тако да у касном бронзаном 

или гвозденом добу нема говора о било каквом зиду. 
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Др Џералд Ардсма је додао део овој слагалици, приметивши да су 

рушења зидина око Јерихона везана за рано бронзано доба и да се прича о Исусу 

Навину и обрушавању зидова уклапају у тај период.  

 

Китшен и Хофмајер такође су извршили добру идентификацију још 

једног делића приче који се односи на један Рамзесов трговачки град којег су 

искористили као маркер у тексту приче о Изласку, покушавши да датирају 

целокупан догађај. Као што су Редфорд и Ромер правилно констатовали да 

једини догађај, који у целој египатској историји временски одговара и сличи 

библијском опису Изласка, јесте протеривање Хикса под владавином Ахмоса I. 

Ова тврдња иде у прилог Мекдоналдовој тачној идентификацији краја другог 

периода гвозденог доба, у којем је Едом стварно био једна јака, моћна, 

урбанизована држава у стању да задржи 600.000 израелских ратника жељних да 

пређу преко њихове територије. 

 

По личном убеђењу, сви ови научници су доста исправно 

идентификовали и класификовали неке нити упетљаног клупка, као што је 

библијска нарација Егзодуса. Ипак остаје једна колективна конфузија, последица 

неуспеха да се схвати да ти упетљани конци имају заједнички почетак, односно 

да је у позадини приче о Изласку комплексни низ догађаја од раног бронзаног до 

краја гвозденог доба. 

 
 
 
Хорусов пут; 
најкоришћенији и 
најчуванији пут 
трговачких каравана и 
војних експедиција, 
нарочиро у време 
Рамзеса другог.  
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Важно је нагласити да читалац овог рада мора имати на уму да се тежи 

одговорити на питање када се и под којим условима Егзодус догодио, али и да се 

схвати да време које је прошло од тог чудесног догађаја до његовог записивања 

садржи рефлексију, то јест фузију различитих манифестација које се протежу од 

раног бронзаног до касног гвозденог доба, што представља проблем, јер 

суштина је позната, а аргументација тражи идентификацију сазнања до којих се 

дошло. 

 

Финкелштајн и Силберман, чини се, препознају тај ехо разумевања 

измађу нарације, различитих временских периода и археолошких открића, као 

сједињеност у једно. 

 

Можемо ли рећи да Егзодус, због давања Закона на Синају, нема ни зрна 

истине? То свакако не. Проблематика приче је велики број историјских и 

географских елемената из различитих периода који су уграђени у Излазак, те је 

тешко одлучити се за један јединствен период у коме се он догодио. Ту је и 

ритам миграција у и из Египта, који се временски не уклапа. Постоје и одређени 

догађаји, ициденти, везани за доминацију Хикса у Делти, чија је кулминација у 

средњем бронзаном добу. Постоје сугестивне паралеле са елементима Рамзесова 

ере које се односе на Египат, заједно са првим помињањем Израиља у Канаану. 

Чак је могуће у Библији пронаћи рефлексију Новог царства и његове стварности, 

али и каснијих догађаја гвозденог доба када је у питању писана форма 

наративног Егзодуса. То је управо оно што египтолог Даналд Редфорд и 

напомиње: много доследности и географских детаља везаних за причу о Изласку 

из седмог века пре Христа.75 

 

                                                        
75 Israel Finkelstein & Neil Asher Silberman, Did the Exodus Happen?,  The Bible Unearthed, 
Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texst, New York, The Free 
Press 2001, 65. 
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3.5.3 Израел у Египту 
 

Редфорд је приметио да само у периоду Хикса постоји археолошки 

атестирано присуствао тако велике популације азијатског порекла која је могла 

самостално да настани целу Источну Делту, као што је приказано у самом 

Егзодусу. Додатну потврду ове идеје нашао је у документима који су пронађени 

широм Египта, а чија садржина говори о великом броју робова одређеног 

порекла који су, у периоду Новог царства, били аганжовани на двору, службама 

у храмовима, покорном раду на споменицима или као кућни робови. 

 

На другом месту Редфорд примећује следећи прадокс: прављење 

глинених црепова заиста одговара периоду од 18. до 20. династије, које спомиње 

Библија: ,,и загорчаваху им живот тешким пословима, блатом и опекама и 

сваким радом у пољу, и сваким другим послом, на који их жестоко гањаху '' (Изл 

1, 4),  док се у другим документима не бележи тако велика азијатска полулација 

која би могла одговарати Мојсијевој групи робова. Штавише, помиње се, више 

узгред, по која занемарљива групица која живи свака за себе. Приватна и 

службена документа тога времена нису нема по питању теме Источне Делте, али 

она су за нас само трактативни приказ претраживања мадијанске земље и 

неописиво много пустињских патрола у том делу, формираних специјало да 

спрече досељавање других народа, нарочито у Источној Делти. Заправо, то је 

нека врста лимеса чуваног од Бога, свештеника и војника, који су надзирали 

стране насеобине, као и све оне који су говорили другачијим језиком, а боравили 

су предуго у близини египатских територија. 

 

Приповест Егзодуса на тренутак личи на причу о последњим 

Израиљцима; некој врсти дискретне заједнице, која се углавном сервисирала од 

сопственог народа, који живе одвојено од Египћана, далеко на источној страни 

Доњег Египта, уживајући у стварању свог климатског опсега живота у коме 
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бораве мимо свих. Готово да имамо представу да је то нека врста граничних 

кантона у Египту где су у расејањеу етничке радне снаге.76 

 

Многобројни научници категорички изјављују да не постоје археолошки 

докази везани за јужни Синај и његову околину, који би подржали било какву 

причу, а понајмање о Егзодусу. Овакав став је апсурдан јер је познато да је за 

време Рамзеса Великог било уобичајених војних експедиција ка областима 

Јужног Синаја. По њиховим наводима, једини пут преко Синаја који је био пре 

два миленијума, а да о њему постоје потврђена археолошка налазишта, јесте 

такозвана северна рута дуж приобалних дина - ,,пут Хорусов”, археолошки 

истражен и могуће га је узети као историјски светлу тачку египатске историје 

Новог царства. Чињеница коју превиђају је да је овај пут, према библијској 

традицији, свесно заобиђен због интезивних египатских контрола.  

 

Пре неколико година финансирана је израелска археолошка експедиција, 

која је интезивно, у складу са временским ограничењима, истраживала унутар 

Синаја. Експедиција је окупила геологе, биологе и друге који су могли својом 

опсервацијом да припомогну у даљем расветљавању чињеница. Њихов рад довео 

је до следећих закључака: предео је изузетно непријатељски, неприступачан и 

дугачак, што доводи у питање да ли је неких два милиона људи могло да опстане 

у тим условима, нарочито ако се узме да су лутали том облашћу: ,, А Мојсије 

рече: ,,Шест стотина хиљада пешака има народа, у којем сам, па ти кажеш: 

,,Даћу им меса да једу цео месец дана” (Бр 11, 21), буквално неких 40 година: 

,,Јер те је Господ Бог твој благословио у сваком послу руку твојих и зна пут твој 

по овој великој пустињи, и ево четрдесет година беше с тобом Господ Бог твој, и 

ништа ти није недостајало” (Понз 2, 7), кроз неплодно земљиште, неприступачан 

                                                        
 
76 Donald B. Redford, Observations on the Sojourn of the Bene-Israel, Ernest S. Frerichs & Leonard H. 
Lesko, Editors. Exodus: The Egyptian Evidence, Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns 1997, 62. 
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терен и ретке оазе. За сада, открића могу да подрже благи пораст номада, али не 

више од тога.77 

 

На тему недостатка археолошких доказа о присутности Израиљаца на 

Јужном Синају, писали су и Переволотски и Финкелштајн, који напомињу да 

постоји интезивирање археолошких истраживања и ископавања, која се 

спроводе у свим регионима полуострва, али су она насумична и без реда, тако да 

оно што је пронађено у једном тако далеком и тајанственом региону, постало за 

сада, археолошки говорећи, познато и релативно разумљиво. Проблем је што све 

ове археолошке активности, међутим, нису значајније допринеле бољем 

разумевању Егзодуса. То је истина упркос чињеници да Библија описује лутања 

Израела као изузетно дуго и обезбеђује тачну и дугу листу имена места где су се 

деца Израела улогорила током свог лутања (Бр 33).  

 

За сада још нема јасних налаза из касног бронзаног доба, отприлике од XV 

до XIII века пре Христа, када многи и предпостављају да се Излазак догодио, 

нити из гвозденог доба. Најјачи докази, пронађени на северу Синаја, указују на 

египатску активност великих размера. Тиме се, између осталог, умањује 

вероватноћа истовременог дешавања и Изласка и Рамзесових експедиција, јер се 

додатно компликује прецизна маршрута којом су ишли Израиљци, као и тачна 

места њихових кампова у подножју и на самом Синају.78 

 

Розен види проблем и у недостатку визуелних остатака из средњег или 

касног бронзаног доба у области Доњег Негева, као и у остацима самог Негева, 

изазивајући контравезу за период од око 38 година настањивања Јевреја у тој 

области у време Изласка. Тако је константно присутан проблем у покушају да се 

                                                        
77  William G. Dever, Is There Any Archaeological Evidence For The Exodus?, Ernest S. Frerichs & 
Leonard H. Lesco. Editors. Exodus: The Egyptian Evidence. Winona Lake, Indiana. Eisenbrauns 1997, 
72.  
 
78 Aviram Perevolotsky & Israel Finkelstein, The Southern Sinai Exodus Route in Ecological 
Perspective, Biblical Archaeology Reviw. July-August 1985,  28,  Vol. XI, No.4.  
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идентификују спечифичне стране, (посебно планине Синај) у центраном Негеву, 

са местима која се спомињу у Изласку.79 

 

 Ромер, британски египтолог, такође примећује недостатак доказа о Мојсију 

на Синају; Израелцима (600. 000 ратника или све укупно око милион и по душа); 

чврстих доказа о Изласку, по његовим речима: ,,о догађају очуваном у 

пустињским областима Синаја, где се већи део библијског лутања и догодио”, 

неухватљив је. Иако је сачувана готово идентична клима, ситни трагови древних 

бедуина и њихових привремених насеобина, као и 5.000 година стара села 

рудара, није идентификован ни један траг који говори о Мојсију или Израиљу, с 

обзиром да није пронађен претпостављани број сачуваних остатака 

сахрањиваних људи у тако великој пустињи.80 Контра аргументација изјавама 

ових научника обухвата евидентне археолошке доказе из области Јужног Синаја 

који су повезани са јеврејским Егзодусом, слично традиционалном приказу овог 

догађаја. Очиглено је да, како сам раније навела, ови научници не схватају да су 

Егзодус и њена традиција, тек цртеж из широког спектра времена раног 

бронзаног и касног гвозденог доба, са одсуством средњег и касног бронзаног и 

раног гвозденог, и да због тога настаје збуњеност која доводи да се превиде 

одређене нити у виду доказног материјала. 

 

Информација која нам јасно говори о Изласку, налази се у текстовима 

који наводе да се овај догађај збио на почетку 18. династије, негде око 1566., 

најкасније око 1446. године пре Христа. 

 

Узимајући у обзир претпоставке појединих научника, кренућемо од 

чињенице да је свака реч написана о Изласку тачна и да се егзодус догодио у 

касно бронзано доба. Ако је ова основа тачна, онда се намеће питање како 

                                                        
79 Steven A. Rosen, Negeb, David Noel Freedman, Editor. The Anchor Bible Dictionary. New York 
Doubleday 1992, 1064, Vol. 4.  6 vols. 
 
80 John Romer, Testament, The Bible and History, Genesis. New York Henry Holt & Co. 1988, 58.  
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непостоје археолошки докази о том периоду? Да ли може један тако велики 

историјски период да недостаје, а самим тим и народ који је постојао пре и 

после? 

 

Бено Ротенберг, израелски археолог који изузетно познаје област Јужног 

Синаја, нашироко је писао како о својим бројним истраживањима, тако и о 

истраживањима других која су обављана у овом рејону. Ротенберг је имао 

прилику да 1960. године истражи многе локације. По њему, евидентно је 

присуство археолошких доказа који говоре о народима ,,који долазе из Египта”, 

њиховим лутањима пустињом и пустарама Јужног Синаја чак у касно бронзано 

доба. Из библијске нарације види се да је Израел недавно дошао из Египта, и да 

на неки начин постоји ангажовање Кенејаца или Мадијанаца да их воде кроз 

Јужни Синај, што их доводи до Негева и Кадеша. Библијски текстови мало 

збуњују: да ли је Мојсијев таст и водич Кенијац по имену Јовав или Мадијанац 

Рагуило или Јотор. 

 

Водећи научници издвајају Кенејце као оне који су умели да раде са 

металом, те да су лутали Синајем као слободни ковачи. Треба напоменути да 

корен речи кин у старојужном арапском, јеврејском, арамејском и палмирском 

значи ковач. Стога, има ли доказа у Јужном Синају од ,,народа који долазе из 

Египта”, а који прате домаће ,,коваче”? Одговор је – да. 

 

Археолози су приметили да су Египћани, у периоду Новог царства током 

касног бронзаног доба, у потрази за тиркизом и бакром, присутни на том 

подручју са неколико рудника и логорима за рударе. Ископавања на местима 

некадашњих рударских кампова открила су материјалне доказе који потврђују да 

су Азијати били ангажовани као рудари од Египћана. Ови рудари су, вероватно, 

постали Кенејци. Временом, ова радна снага се полако трансформисала у 

Израиљ – оне који су лутали пустињом. Природно, са таквим познавањем 

металуршких вештина, били су ангажовани од стране Египћана да помогну у 

идентификацији и обрађивању лежишта руде на Синају. 
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Доказ овој тврдњи налазимо и у самој библијској нарацији, где је Израел 

приказан запослен око обраде металних предмета. Овде до изражаја долази 

познавање металуршких вештина у Јужном Синају, где се праве предмети за 

Табернакл од злата, сребра, бронзе и бакра; што није слободно алудирање на 

сарадњу ових металурга и Египћана са циљем изливања бакарних предмета. У 

прилог томе иде и египатски бакарни олтар пронађен на Серабит Ел Кхадим, на 

југу Синаја. Када су почела откопавања открило се да су заветне предмете и 

објекте поклањали, поред Египћана, и Азијати. На њима су пронађени прото – 

синаитски натписи, који су такође лоцирани и у 

Ханаану. Ту можемо да пронађемо везу која указује 

да су Израиљци у јужном Синају одавали част и 

обожавали египатске богове у касном бронзаном 

добу. Томе сведочи и библијско предање када Арон 

излива златно теле и представља га Израиљцима као 

Бога.  

 

Јасно се види да је египатско светилиште 

откривено у Серабит Ел Кхадим посвећен египатској богињи Хатор, која је 

понекад представљана као крава, која носи сунчани диск између рогова и менат 

огрлицу на задњем делу врата. Такав основни мотив пронађен је и на рељефу у 

Серабит Ел Кхадиму. Према неким египатским митовима, Хатор је била богиња 

неба. Ови митови су је осликавани као ону која ствара бога Сунца или Хоруса, 

поново сваког јутра, као теле. Један од епитета Хатор био је ,,златна један”: 

мурали на зидовима египатских гробница приказују је као небеску краву или као 

небеску богињу златних боја. Треба нагласити и да је Хатор увек описивана као 

мајка бога сунца Ра, како га доноси на свет и носи као златни диск међу 

роговима. Њена улога је двострука: она је супруга која остаје трудна са богом Ра, 

али је истовремено и његова мајка која га рађа сваког јутра на истоку. Хатор је 

Остаци рударских 

камених кућа у Тимни 
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често називана именом ,,Златна један”, чије је порекло и сврха истог непозната.81 

Објашњење можемо потражити у самој природи: с обзиром да Сунце, на 

изласку, понекад оставља утисак да је небо златне боје, можда је то асоцирало 

египћане да јој дају назив ,,Златна један”. Поставља се питање да ли је Сунце у 

ствари златно теле? На другој страни Џејмс је приметио да је небо као богиња 

могла да роди Сунце као ,,бик-теле” уз напомену да је Нут у овом случају 

богиња неба. То је сматрано за рај жена, који чува богиња Нут, што би значило 

да је она и богиња запада. Сунце би полако улазило у њен дневни курс, и било 

препорођено од ње сваки дан. На тај начин његов улазак у хоризонт запада 

третиран је као чин оплодње. Богиња би га поздрављала као небеског бика, што 

је био доминантан мушки принцип и оличење мушке плодности. Када је Сунце 

залазило свештеници су изговарали следеће стихове: ,,О, Ра, прожми тело од 

Нут, оплоди семеном свога духа који мора да буде у њој.” Слично томе, и бог 

земље је називан биком небеске богиње Нут, јер је небо доживљавано као 

краљица-мајка, описивано као крава која је родила бика, тако да је излазак сунца 

на хоризонту, у ствари било теле које је она рађала сваког дана.82 

 

Мишљење је да су Израиљци цртали њихове слике и приказе и да се 

Израел у пустињи стварно клањао златном телету, нарочито у Серабиту Ел 

Кхадиму, подражавајући мит о Хатор. Стога, вероватно, ,,Златна један” постаје 

Златно теле, то јест митолошка Хатор, она која рађа Сунце сваког јутра. 

 

Међутим, слике Златног телета у раном бронзаном добу на брдима Синаја 

нису потврђене. Једина иконографија приказа златног телета на Синају 

потврђена је у касно брозано доба, где се јасно види да су то прикази жртвених 

понуда не само Златном телету већ и другим египатским боговима. Пронађене су 

и церемонијалне главе телади које су приказане као понуде на неколико стела 

                                                        
81 Deborah Vischak, Hatho, Donald B. Redford, Editor. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. 
2001, Vol. 2, 82-84, 3 vols. 
 
82 E. O. James, The Cult of the Mother-Goddess, The Goddess in the Nile Valley, New York, Bames & 
Noble. 1959, reprint 1994, 58.  
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које су подигли Египћани код храма богињи Хатор у Серабит Ел Кхадем.  

 

 

3.5.4 Декалог или десет Божјих заповести на каменим таблама 
 

Када Мојсије силази са Свете планине Синаја-Хорива, са собом доноси и 

две камене табле изгравираних Божијим прстом. У бесу, он разбија табле, чији 

се делови расипају по тлу и у таквом стању уништава и златно теле. 

 

На почетку 20. века, археолози проналазе неколико прото-синаитских 

исписаних камених стела или табли које су намерно биле гурнуте лицем према 

тлу. Можда су ове оборене табле оно што представља ,,историјско језгро” приче 

о Мојсијевом бесу, бацању на земљу двеју камених плоча и њихово разбијање? 

 

Оне су пронађене на улазу у руднике и верује се да су их написали рудари 

из Јужног Канаана који су радили за/са Египћанима. Поставља се логично 

питање да ли су ти прото-синаитски натписи на ,,живом камену” пронађени на 

улазу у те руднике како би осликали позадину онога што се крије иза библијског 

приказа Јахвеа-Елохим? Да ли су ти рудари били уствари слободни људи, а не 

робови као што тврди научник Беит-Ариех, а да је њихов периодичан повратак у 

Канаан, можда историјски извор израиљског лутања пустињама Синаја? 

 

Беит-Ариех, израелски археолог, са великим искуством истраживања на 

Синају, даје примедбе о тим прото-синаитским натписима који се налазе на 

камењу обореном на земљу испред улаза у руднике у близини Серабит Ел 

Кхадим, у којима он наглашава да је реч о рударима Јужног Канана који су 

радили за Египћане. Своје тврдње употпуњује тиме, што је очито, да се 

металуршка опрема која се користила, може датирати у завршни период 

египатске активности у периоду Новог царства, што је јак доказ да је у истом 
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периоду настало и ових неколико плоча пронађених ван рудника, што је додатна 

потврда краја египатског присуства у тој области.83 

 

Године 1987. Беит-Ариех, нагласио је да су најранији прото-синаитски 

натписи из 19. века пре Христа пронађени на територији Канаана, али до те 

године не и на територији Синаја. Нађени су, пак, натписи из XVI – XV века пре 

Христа на територији Серабит Ел Кхадим. 

 

Беит-Ариех, додаје још и то да је постигнут општи консензус, када су у 

питању прото-синаитски натписи, да они указују на рад исте групе, што 

чињенично потврђује и једна од храмовних стела. Слику употпуњује да су 

симболи, који су већ у XIX веку пре Христа коришћени у Канаану, специфично 

локалног порекла, што елиминише теорију из прошлости да је писмо којим су се 

Јевреји користили измишљено у Јужном Синају: вероватније је да оно уствари 

пренето на територију Египта.84 

 

Олбрајт је приметио и неколико ,,погребних комора'' уз помоћ прото – 

синаитских натписа. То је отворило и нова питања: да ли су те загробне одаје 

можда оно што стоји иза појма ,,гробови” хиљаде убијених Израиљаца у 

пустињи од Бога и да ли је бацање две камене плоче које садрже Десет Божијих 

заповести уствари ехо синаитских натписа који су пронађени као камење које 

указује на постојање гробова? 

 

Године 1948, Олбрајт је имао довољно времена да проучи такозвана 

,,спавајућа склоништа'' у којима је пронашао остатке церемонијалних сахрана, 

као и остатке мањих погребних одара (познатих и под називом бамот), те 

                                                        
83 Itzhaq Beit-Arieh, Canaanites and Egyptians At Serabit el-Khadim, Anson F. Rainey, Еditor. Egypt, 
Israel, Sinai: Archaeological and Historical Relationships In The Biblical Period. Tel Aviv. Israel. Tel 
Aviv University 1987, 63-65. (These papers being presented in 1982. at a conference at Tel Aviv)  
 
84 Itzaq Beit-Arieh, Canaanites and Egyptians At Serabit el-Khadim,  Anson F. Rainey,  Еditor. Egypt, 
Israel, Sinai:Archaeological and Historical Relationships In The Biblical Period. Tel Aviv, Israel. Tel 
Aviv University 1987, 65. 
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значајан број погребних натписа. Уједно је то било и прво налазиште тог типа. 

Откривено је да ти рудари нису могли самостално набављати животиње које ће 

послужити у обредне сврхе и да су због тога морали да прибегавају ангажовању 

оних који су били у стању да им их обезбеде, али и да су својом љубазношћу, 

појединци показивали рударима како да у пустињама Синаја лакше долазе до 

животиња које су живеле у том подручју. Види се да су, у почетку, одабране 

животиње биле дивље краве и овце, да би временом биле коришћене младе 

животиње, узгајане посебно за ту намену. 

 

Из тих натписа издваја се да су божанства називали Ел и његова супруга 

монарх Ашера, коју су често поистовећивали са нубијском Серепент – Змија 

богиња, као и са ,,Дамом Хатор''.85 

 

Олбрајт је у току превођења једног прото – синаитског натписа, указао на 

присуство имена Хебер, који се појављује као Евер Кенејин у Књизи о Судијама 

4, 11: ,, А Евер Кенејин беше се одвојио од Кенеја, од синова Овава таста 

Мојсијева, и беше разапео свој шатор код храстова занајимских, а то је код 

Кедеса.” 

 

Превод тог натписа гласи: ,,О, Оче Ел дозволи да мој пријатељ почива 

покрај њега, О, Оче Ел дозволи да почива Евер поред њега.” 

 

Докази о египатским логорима нађени су на локалитету Серабит ел 

Кхадим и у месту Тимна, која сугеришу да рудари који су били у тим областима, 

нису имали проблам да египатска божанства асимилују са својим боговима и 

ставе их у своје посвећене списе. Пример је и Сфинга која се налази у храму 

богиње Хатор у Сераит ел Кхадим, испод кога је прото-синаитски натпис Хатор 

Баалат, што би у слободном преводу значило ,,Хатор господарица”, одакле 

вероватно долази и Баал што значи Господ. 
                                                        

85 William Foxwell Albright, The Proto-Sinaitic Inscriptions and Their Decipherment, Cambridge, 
Harvard University Press 1966, 14.  
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Морамо се сложити да обожавање египатских богова у меморији 

Израиљаца уствари представља ехо сећана јужнокананских рудара, који су 

поштовали египатске богове у Серебит ел Кхадиму и Тимни. Повратак ових 

рудара у Јужни Ханаан и њихове приче новије генерације су вероватно 

трансформисале у причу о Егзодусу. 

 

Ротенберг је приметио да је чак могуће детектовати присуство азијатских 

рудара у Тимни и у Рамзесово доба. Он наглашава да је у овој области пронађена 

и керамика из тог периода, која представља асимилацију посуђа која упућује на 

људе из Јужног Ханана, Негева и мидијанских територија, који су радили у 

рудницима заједно са Египћанима. Истовремено је пронађено и 65% хананске, 

10% негевске и 25% мидијанске керамике. Управо тај велики проценат 

керамичког посуђа сугерише да ,,историјско језгро'' боравка Израиља у дивљини 

Синаја, уствари представља једну врсту слике догађаја из Тимне. Библијска 

прича је опис пенетрације Хананаца са југа преко Негева и Кадис Варније, што 

ће временом постати изопачени ехо сензационалног повратка рудара из Тимне и 

Араба у Јужни Ханан, који су у поново испричаној причи постали ,,Израиљ''. 

 

За време новог царства, Египћани су предузимали експедиције у којима 

су у овим областима обнављали и украшавали храмове средњег царства, посебно 

светиња посвећених Хатор (дами тиркиза) и Сопду (господару Истока).86 

 

Као што сам напоменула раније, разумевање приче о Егзодусу је низ 

фузија и комплексних догађаја из различитих епоха, са комбиновањем елемената 

који указују на период од 18. до 20. династије. 

 

Ротенберг је пронашао други храм који је био посвећен Хатор у Тимни 

(раније Wadi Mene`iyeh) и утврдио да је створен нешто касније у односу на 
                                                        

86 Gregory D. Mumford, Sinai. Donald B. Redford, Editor, The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. 
2001, 3 vols. Vol. 3, 290. 
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светилиште у Серабит ел Кхадим (Серабит је пронађен и обновљен у време 

Средњег царства. Посебно је коришћен у време Ахмосеа I, оснивача 18. 

династије). Серабит ел Кхадим на арапском значи ,,Колоне робова''.  

 

Ископавање у Тимни на самом светилишту, открила су заветне објекте и 

предмете који на себи садрже картуше од Сетија I преко Рамзеса V, у 

временском опсегу од 1318. до 1156. године пре Христа. Најзанимљивији детаљ 

на који упућују сви ови докази је што потврђују да је, након египатског 

напуштања ове област, светилиште помно очишћено од свих египатских 

елемената и поново је постављен шатор – светилиште, у част бронзане змије, 

која се налазила у наосу или светој јединици. Види се и да су квадратни стубови, 

који су носили лице богиње Хатор, били коришћени. Хаторин лик је брисан са 

свих египатских натписа. Поједини стубови су били постављани наопако како би 

глава богиње била закопана. Керамичко посуђе пронађено у Тимни је микс 

египатских мотива из 19. и 20. династије, са негавитским ручним радом и 

прелепо осликаним грнчаријама које су индетификоване са предела северног 

Хеџаза и земље мидијанске. 

 

На основу тога, касно бронзано и рано гвоздено доба долазе као прелазни 

период сведочења порекла приче о Егзодусу. Насељавање земље у рано гвоздено 

доба са прото-Израелом, иде руку под руку са подацима добијених са налазишта 

Тимна. 

 

Ротенберг напомиње да су се Мадијанци користили египатским 

архитетонским елементима, притом уклањајући представе Хатор и сваки видљив 

хијерогливски натпис. Централна ниша у наосу остављана је празна, али је у 

самом наосу пронађена мидијанска змија од бакра са позлаћеном главом. То је 

једини заветни предмет пронађен у наосу.87 

                                                        
87  Beno Rothenberg, Timna, Michael Ali-Yonah and Ephraim Stem, editors. Encyclopedia of 
Archaeological Exacavations in the Holy Land. Englewood Cliffs, New Jersey. Prentice-Hall, Inc. 1978, 
Vol.4., 1196, 4 vols. 
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Некако долазимо до разумевања да сам Ахмозес I, који је протерао Хиксе 

из Египта, уствари доста сличи Мојсију: као да је то протеривање уствари 

омогућило да Израиљци коначно доћу у обећану земљу. Освајања Ханаана под 

Ахмосеом и његовим наследницима, стварају Мојсија који омогућава освајање 

Ханана. Намеће се питање да ли постоји довољно доказа о експедицијама 

Ахмозеса I или било какво присуства Египћана у Јужном Синају у време 

библијског хронолошког следа приче о Егзодусу (уз подсећање да је прошло 

скоро 600 година од Мојсија до Соломонове четврте године као владара)?  

 

Према Мамфорду, Ахмозес је био 

одговоран за поновно оснивање светилишта 

Хатор у Серабит ел Кхадиму. 

 

Следеће питање јесте да ли има доказа 

о присутности Хикса у Јужном Синају? 

 

Према археолозима, Хикси су оставили 

трага у Tell el-Yehudiyeh и Серабит ел Кхадим 

у виду опреме и натписа. Ако је прича о 

Изласку уствари препричавање истеривања 

Хикса од стране Ахмозеса I, и тврдња да су се 

упутили ка Јужном Синају, онда је то место 

које има доста археолошких доказа које сви 

траже. Мамфорд истиче да је Ахмозе на тај 

начин није иницирао само ново краљевство, већ империју у Северном Синају и у 

Сиријско-палестинској територији и у Египту обновио рударство, стављајући 

акценат на тиркиз и топионице бакара у Јужном Синају.88 

 
                                                        

88 Gregory D. Mumford, Sinai. Donald B. Redford, Editor. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. 
3 vols. 2001. Vol. 3, 289.    
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Током другог прелазног перода и почетком 18. династије, западни 

Азијати, највероватније Хикси, активни су у Јужном Синају, што се може 

потврдити кроз присуство остатака црепова у Тел ел-Јехудији као и скарабеј 

печата урађених у Хикса стилу у Серабит ел-Кхадим. Поред тога, Мегара, Вади 

Насеб и Серабит ел-Кхадим поседују тридесет пет, за сада недешифрованих, 

прото – синаитских натписа, укључујући и онај који се налази на стели која 

приказује египатско божанство мумификације Пта (Птах).89  

 

Активности новог царства биле су концетрисане на Вади Насеб и Серабит 

ел Кхадим, за разлику од Мегара, који је додат на једном од натписа краљице 

Хатшепстут и Тутмозеса III. Вади Насеб поседује и рудник бакра са натписом 

Рамзеса II. Висоравни на Серабит ел Кхадим имају двадесет рудника тиркиза са 

два натписа Тутмозеса IV. На том истом платоу такође се налази и мало 

светилиште Пта (Птах), са три стеле посвећене Хатор, господарици тиркиза и 

Сопду, господару истока, као и много заветних картуша нарочито из доба Новог 

царства, тачније од Ахмозеа до Рамзеса VI. Отприлике од 19. до 20. династије, 

инициране су експедиције које су довеле до отварања рудника и топионице 

бакра у Вади Рекеити у Југоисточном Синају и у Јужној Араби. У Араби се 

налази камен са натписом из Тимне из периода Рамзеса II и III (582 локације), 

као и Хаториног светилишта (200 локација), који су обезбедили сачуване завете 

са картушима Сетија I, Рамзеса II, Мернептаха, Сетија II, краљице Тавосрет и 

Рамзеса III, IV и V. Крајем 20. династије, у време од Рамзеса VII до XI, као и од 

21. до 25. династије, постоје докази о постепеном престанку активности у 

областима Јужног Синаја и све већој заинтересованости за север Синаја, које је 

задржано на насељу у Ретабаху, и на неким локацијама у северозападном 

Синају, као и на тридесет локација у време гвозденог доба између Вади ел 

Арисех и Вади Газех.90 

 

                                                        
89 Mumford, Sinai.Vol. 3, 289.  
 
90  Gregory D. Mumford, Sinai, Vol. 3, 289-290. 
 



Излазак из Египта: историјска и теолошка перспектива 
 

84 
 

Интересантна је чињеница да у Вади Рекеити, Египћани никада нису 

експлоатисали бакар. Докази упућују да су га користили народи Негева од 

почетка до краја раног бронзаног доба. 

 

Резултати истраживања које је спровео Беит-Ариех са својим тимом, 

јасно су показали да је производња бакра на Синају, у протодинастичком 

пероду, била искључиво у рукама аутохтоних и/или канански оријентисане 

популације, непромењена египатским присуством током било које фазе тог 

периода. У ствари, подаци указују на то да чак и током каснијих периода, 

Египћани не показују интересовање за области јужног Синаја или за бакар. Што 

се касног бронзаног доба тиче, у западном Синају постоје места интезивних 

експлотација бакра, нарочито око Вади Бабе и Бир-Насеба. 

 

Најраније датирани подаци који говоре о топљењу бакра на југу Синаја 

пронађени су и проучени  од стране Офир експедиције каоја је била заснована на 

налазима код Вади Риките (Рекеита) у јужним и централним областима Синаја. 

 

Поред локалног становништва и остали који су ту обитавали, били су 

усмерени на Блиски Исток, на Ханана, а не на Египћане. Нема археолошких 

доказа о ранијој производњи бакра у овој области, иако је предлог да се бакар 

већ производио и пре почетка раног бронзаног доба.91 

 

Када је реч о Тимна области, у центру долине, евидентирано је једанаест 

кампова, и то западно од Тимна масива, који садржи неколико гомила златне 

шљаке, као сведочанства постојања интезивних рударских активности. Ови 

остаци припадају периоду 19. и 20. династије Новог краљевства. Тимна рудници 

су углавном отварани у касном бронзаном и раном гвозденом добу и то 

углавном иницијативом самих египатских фараона, слањем рударских 

експедиција у тесној сарадњи са Мадијанцима са друге стране Црвеног мора као 
                                                        

91 Itzhaq Beit-Arieh, Archaeology of Sinai, Тhe Ophir Expedition. Tel Aviv, Israel, Tel Aviv University, 
204. 
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и локалних становника Араба и Негева. За разлику од до сада прихватљивих 

идентификација Араби рудника бакра као рудника цара Соломона (други период 

гвозденог доба), ови рудници Новог царства нису имали апсолутно никакве везе 

са Палестином. У ствари, током перода краљевства Израела и Јудеје, само 

краткотрајна оживљавана ривалства у време Сисака I (Шишаку) за време 22. 

египатске династије, Арабу рудник лежао је напуштен. Не постоји библијска 

референца на било који доказ појма ,,рудници цара Соломона” нити 

археолошких доказа људи из Израела и Јудеје у рудницима јужног Араба.92 

 

Моје мишљење је да прича о Егзодусу где Мојсије уништава египатског 

бога – бика, укорењена у догађајима у Серабит Ел Кхадим, као и у Тимни, где су 

светиње посвећене Хатор биле уништаване тако што је њен лик брисан са 

стубова светилишта, и поново коришћени од стране Мадијанаца. Негавитска 

грнчарија, као и мидијански ручни радови, крију конфузну причу о Мојсијевом 

тасту, као и о Кенејину Негеву (Еверу) или Мадијанцима. У мадијанском шатору 

-  светилишту у Тимни крије се прича о Табернаклу, шатору Егзодус нарације. 

Хананска грнчарија је такође пронађена у Тимни, што указује на везу ка Израелу 

и брдовитој земљи из млађег гвозденог доба. 

 

Дакле, све је противно тврдњама да не постоје докази о Израиљу у 

областима Јужног Синаја током касног бронзаног и гвозденог доба, а то је сама 

чињеница да су пронађени египатски рудници и кампови у Серабит ел Кхадим и 

Тимни. Стога је лако разумети да је дошло до спајања Египћана и азијатских 

рудара из Јужног Ханана и асимиловања, као што се то догодило и током лутања 

Израиља пустињом са кенеитским и мадијанским ковачима.  

 

Мојсије је подигао масивне стубове на планини Синај, који су 

симболизовали 12. племена израиљских. Ротенберг је примето ред масебах 

стубова, дуж једне од страна мидијанског светилишта, подигнутог на темељима 
                                                        

92 Beno Rothenberg, Timna, Ephraim Stem, Editor. The New Encyclopedia of Archaeological 
Excavations in the Holy Land. New York. Simon & Schuster 1993. 4 vols., 1475, 1485. 
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старијег, који је био посвећен Хатор у Тимни. Претпостављам да су ти масебах 

стубови у позадини приче о Изласку, као и бронзана змија пронађена у наосу у 

Тимни, која је вероватно она бронзана змија коју је направио Мојсије у пустињи. 

  

 

3.5.5 Јахве-Елохим као ,,Фалусни Бог” Сирије, Ханаана и Синаја 

 

Према мојим разумевањима проучених списа и артeфаката, дошла сам да 

је Јахве донекле апсорбција збивања из Серабит ел Кхадим и Тимне, а опет 

везано за Хаторине светиње. Он је, стога, Бог рудара. Ископавањима бамата, или 

високих места у близини светилишта у Тимни, октривено је много заветних 

посуда које су се састојале од керамичког посуђа, саме керамике, куглица, 

прстења, по којег комада накита до бакарних фигурица. Једна од ових фигура је 

представљала фалусног бога. Фалусни Јахве нађен је и на Кунтилет Ајруду, 

датиран на почетак VIII века пре Христа, у Каравансри у Негаву, што је навело 

да има везе се фигурицом пронађеном у Тимна области. Ајрудски фалусни Јахве 

приказан је слично иконографији приказивања египатског бога Бес, са рукама 

стављеним на кукове. Бес је био позиван као бог који има контролу над змијама. 

Мојсије је направио бронзану змију да би спасио Израиљце од змија отровница, 

али је такође пронађена и бронзана змија у мадијанском шатор-светилишту у 

Тимни. Можда овде треба тражити однос између змије и фалусног бога. 

Хананска богиња Атират, сматрана супругом бога Ел, која је у угаритским 

митовима називана ,,она која гази море'' (познато да је море симбол змија), може 

се, у слободном преводу, назвати оном која гази змију. Богиња под називом 

Кадеш или Кудшу је приказивана нага, како држи змије у рукама и има шешир 

као Хатор. Тиме добијамо спој Атхират (Ашерах), Хатор и Змије богиње. 

 

Крос је примето да је, у митовима Угаритаца, Ел врховни бог, а називао 

се још и творцем богова и људи. Имао је жену Атхират (од стране научника 

названа Ашерах), али очигледно да је имао и друге жене. Једна од угаритских 
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поема, еротске конотације, ласцивно говори о Елу и његовим подвизима, у којој 

се спомињу две даме које ће му на крају изродити децу.93 

 

Фалусни Јахве Самарије пронађен на Кунтилет Ајруду у Негаву из VIII 

века пре Христа, као и фалусни бог од бакра пронађен у Тимни из XIII или XII 

века пре Христа, вероватно су реликвије које представљају канаанског фалусног 

Ела, на којег многи угаритски митови алудирају. Касније генерације, у време 

писања Библије, ималу су снажну потребу да добро очисте Моћног творца и 

Праоца богова и људи од промискуитета, претварајући га у трезваног, 

целибатног Бога, који нема жену, а чији је једини брак, његов савез са народом 

Израиља. Крос је приликом сумирања угаритских текстова приметио 

доминантан портрет Еловог сексуалног јунаштва. Ел је у овим текстовима који 

говоре о његовој моћи и репутацији, описан као енергичан, снажан старац, као 

што доликује исконском прокреаору и патријарху.94 

 

Ротенберг је такође забележио своја запажања о фалусном идолу 

пронађеном у Тимни у којима је напоменуо да се заветни приноси који су 

пронађени у слојевима 3 и 2, могу поделити у две главне групе: 

 

1. група: карактеристично египатска израда заветних посуда, која 

укључује: керамику, керамичко посуђе, пловила и предмете од камена и 

алабастера, фајанса перле, округле подметаче, чиније, предмети од стакла, 

златни накит, метсе, керамичке фигурице животиња, карабери, печате, неколико 

Хаториних фигурица, плакете и малу сфингу која је можда представљала 

Рамзеса другог. 

2. група: не египатски предмети, вероватно мадијански заветни предмети и 

посуде: фигуре од ливеног бакра са ликом или представом фалусног идола, 

                                                        
93 Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic, Essays in the History of the Religion of Israel. 
Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press, [1973] 1994, 22-24.  
 
94 F. M. Cross, исто, 24. 
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бакарне фигуре оваца, бројно прстење и амулети, минђуше, огрлице, наруквице, 

многобројни бакарни алат. Ту је и велики број камених куглица и нанизаних 

шкољки које су пореклом из Црвеног мора, као и прелепа декоративна 

мидијанска керамика. 

Грнчарија пронађена у светилишту и околини, такође се може сврстати у 

три врсте: 

- Обична, глатко направљена керамика, која углавном датира из гозденог доба, са 

неколико предмета на прелазу и посуђа из касног бронзаног доба. 

- Ручно прављена, која укључује примитивне лонце за кување и чаше негавског 

типа, предходно пронађене у Централном Негеву и Арабу. 

- Двобојна грнчарија која се није појавила у првој фази Хаториног светилишта. 

Њихова декорација су велике птице, вероватно нојеви, и софистицирани 

геометријски дизајн. Ова грнчарија, која је пронађена за сада у Тимни, датована 

је са натписима који су идентични са натписима на керамици пронађеној код 

Пар-Дајтона у Хеџазу, северозападна Арабија и стога се још и зове Мадијанка.95 

Ротенберг је истакао да је у процесу производње бакра било неопходно 

обезбедити и довољне количине ћумура. Установљено је да је коришћено дрвеће 

Акације, које је довлачено из оближњег Сабкхат ет Таба. Мора се имати на уму 

да су вероватно постојале неке врсте ,,складишта ватре'' која су спречавала да 

дрво неконтролисано гори и претвара се у бескорисни пепео. Стога многи 

научници, који су се бавили овом проблематиком, као и Ротенберг мишљења су 

да слике Мојсија и његовог лутања за јагњетом са западне стране пустиње и 

његовог налажења грма који гори, представља ехо реалне ситуације на коју је 

могао да наиђе, а то је процес прављења неке врсте ћумура од дрвећа и жбуња, 

који су справљани за процес производње у рудницима, што говори и о 

ангажовању многих народа запослених на том послу. Готово да је јасна алузија 

                                                        
95 Beno Rothenberg, Timna, Michael Avi-Yonah &Ephraim Stem, Editors. Encyclopedia of 
Archaeological Excavations in the Holy Land. Englewood Cliffs, New Jersey. Prentice-Hall, Inc. 1978, 
Vol. 4, 1196-7. 
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на ватру, као парарелеу да дрво није конзумирано да сагори до краја, јер би се 

онда претворило у пепео. 

 

Тимна област поседује доказе о оваквим просторијама у којима се чувао 

угаљ још од краја каменог доба и пре него што је дошло до проналаска бакра 

који ће временом бити масовно експлоатисан. Уствари, Египћани су светилиште 

посвећено Хатор саградили на страни литице која се издиже изнад Хар Тимне, 

још у време раног каменог доба, што опет сугерише да је ово увелико био ,,свети 

простор'' још у време касног каменог доба. Ако су предпоставке тачне, онда Хар 

Тимна лежи тачно иза планине Хореб, што и одговара старозаветној епизоди, а 

то је опет довољно близу западне мидијанске границе у северном Хеџазу, да се 

квалификује као ,,гора Божја”. 

 

Кенејци су населили подручје Арад Негеба још под Исусом Навином. 

Примећено је да су, у рано бронзано доба, становници Негева близу Арада 

продрли у Јужни Синај и тамо саградили сезонске логоре због рада на 

депозитима бакра. Неколико таквих привремених локација са остацима обора за 

стоку, који указују на удруживање, као и мноштво гробова, пронађени су у 

близини традиционалне планине Синај (Гебел Муса). Постојање народне 

традиције која је овде заступљена и Кинејце повезује са Негеб Арадом, притом 

алудирајући на Арадите који су се населили у јужном Синају у рано бронзано 

доба. Могуће је да су и њихови потомци дошли у касно бронзано доба да раде 

заједно са египатским рударима у доба Новог царства, а то, опет, допринело 

формирању пазадине приче о Егзодусу. 

 

 

3.5.6 Израиљско логоровалиште: археолошки докази на Синају, 

 Негаву и Араби 
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Израиљ је приказан као онај народ који има 600.000 ратника, а научници 

на то додају и популацију од скоро 2 милиона душа, који је у свом поседу, када 

су напуштали Египат, имао крда говеда и стада оваца и коза. Археолози су 

пронашли многобројне сезонске, као и 

оне привремене логоре и насеља од 

неолита до средњег бронзаног периода и 

то у различитим деловима и Северног и Јужног Синаја, као и у Негеву и Арабу. 

Сумња се да је овај део приче настао на рачун опсервације тих појава, и да су 

вероватно временом ова места постала и логори које су користили Израиљћани, 

нарочито у време када су полако напуштали Египат, вероватно вођени 

слободним металурзима Негева и Мадијана. Постојање обора за крда стоке су 

докази да су Египат напустили са животињама, док откриће заједничких гробова 

потврђују да су управо оне постале гробовима хиљада који су страдали у 

пустињи током лутања који је нестао због гнева њиховог Бога. 

 

Археолози су приметили одсуство касног бронзаног доба као доказа да се 

нешто значано догодило у области Негева. Егзодус је, према Библији, приказан 

као период касног бронзаног доба, али из тога се дијаметрално налазе два 

супростављена датума: 1540. године пре Христа и 1446. године пре Христа за 

време 18. египатске династије. Сва чуда и интезивна насељавања овог подручја 

од стране номада ипак се дешавају у средњем бронзаном добу. Ови логори из 

средњег бронзаног доба постоје на северу Синаја све до саме границе Египта. 

Према досадашњим ископавањима, дошло се до сазнања да су ти логори 

постојали још од преласка са каменог на бронзано доба, раног бронзаног, а 

нарочито су коришћени у периоду раног средњег бронзаног доба, што се 

поклапа са боравком и начином организовања логора за време боравка Израиља 

 
Остаци радионице, огњишта и 
малог храма у Тимни 
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у пустињи. Тако се све више намеће мисао да примарну историју, Постанак и 

Другу књигу о Царевима, написао један аутор и то у прогонству. Сумња се да су 

у доба другог периода гвозденог доба, у пероду од 1000. до 587. године пре 

Христа, логори који су још увек постојали, некако идентификовани као 

логоровалишта Мојсијевих Израиљаца. Није тајна да у том временском 

раздобљу долази до проширења и појаве нових логора, готово на стотине, а 

разлог је и интезивнија трговина, тако да су они који су постојали од касног 

каменог до касног бронзаног, коришћени и за време гвозденог доба уз градњу 

нових. Тако да за Мојсијеве Израиљце можемо да кажемо да их историјски 

можемо сместити од позног каменог до средњег бронзаног доба да настањују 

одређене пределе и да користе већ постојаће логоре, јер након тог периода тешко 

да су могли да буду на овим територијама, јер нису поседовали софистициранију 

технологију за израду предмета и осталог што им је било потребно за живот. Ово 

знамо јер је развијена типологија керамике и синхронизама које је развио Сер 

Вилијам Фландерс Петри и његови наследници, а која је данас доступна 

библијским археолозима да до караја могу да разликују поједине делове 

бронзаног доба као што је други период средњег бронзаног доба или други 

период раног бронзаног доба. 

 

Према речима хришћанске ходочаснице Егерије или Етерије (IV или V 

век после Христа) да је у дане када је ишла на ходочашће, успела да пронађе 

остатка кружне камене куће у близини Гебел Мусе, и да је према речима њених 

водича то место било познато као логоровалиште Мојсијевих Израиљаца. Као 

што ни Израиљци нису могли да разликују гвоздено доба, или кампове из раног 

од средњег бронзаног доба, тако ни рани хришћани на основу остатака кружних 

камених кућа нису били бољи у идентификовању периода или доказа о 

присуству Израиља у брдима. Али, ове кружне камене куће ипак су ставиле 

тачку на доказе о присуству Израиља у крајолицима Синаја, Негева и Араба и то 

углавном од раног до средњег бронзаног доба. Захваљујући овој европској 

ходочасници, која је оставила исрцпне списе са пажљиво забележеним 

запажањима и свиме што је открила, нарочито из њене посете Синају близу 
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данашњег Џебел Мусе, у близини манастира Свете Катарине, где је приметила 

да је планина Синај удаљена од места Парана/Пхарана 35 римских миља. 

Доказано је да то место има тачно ту раздаљину и данас, а идентификује се са 

Вади Феираном. Она је навела и да су јој водичи говорили да су се Израилци 

утаборили у долини под Синајом, много пре него што су почели да граде куће, 

чије су остатке камених зидова распоређених у круг показали. Археолози су 

својим истраживањима потврдили и докуметновали Етеријине речи, јер су до 

сада ископали неколико остатака кружних камених кућа које су датоване у 

период раног бронзаног доба. Тако је мишљење да су ови сезонски логори из 

раног бронзаног доба које су створили рудари Јужног Ханана и Негава, Арада и 

околин, временом претворена у сталне насеобине Израиљаца у време дугог 

лутања пустињом. Велики број логора који су откривени у околини Синаја 

разлог су зашто је дошло до представе да Израиљ има 600.000 наоружаних 

ратника. Тако је, онај који је записао препричавања многих генерација, у 

библијској нарацији, несвесно збрајао све кампове од неолита до касног 

бронзаног доба, па то постају одмаралишта хиљада Јевреја из другог периода 

гвозденог доба, несвесни чињенице, да исти припадају ранијим периодима. 

 

Многи научници Етеријину долину деце Израиља, који су се населили у 

долини планине Синај и њихове округле камене куће, идентификују са местом 

Вади ед Деир.96 Из Етеријиног дневника: ,,Одлучили смо се за пут којим ћемо се 

спустити да би дошли до центра долине, који сам раније поменула, а то је 

долина где су се деца Израиља улогорила, а Мојсије се успињао и силазио са 

горе Божје. Када смо наставили даље путем преко долине, свети људи су нам 

непрестано истицали значај сваког места на којем смо стали. На самом врху 

долине, где смо логоровали, видели смо место где је Мојсије стајао испред грма 

који је горео када му се Бог обратио речима: ,,Отпусти траку своје обуће, јер 

стојиш на месту које је свето тло. Када смо посетили место горућег грма, водичи 

су нам показивали и друга места. Онда су нас одвели да нам покажу место где је 

                                                        
96 Gingas, p.176, note 65 to p. 56. 
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прво био логор Израиљаца у данима када је Мојсије отишао горе у планине. 

Онда су нам показали како је свако од њих имао станове и колико, темеље који 

се и данас виде у целој долини и како су изграђени у кружном облику, од 

камена. Показали су нам место где је свети човек Мојсије, где је на свом 

повретку са планине, наредио деци Израиља, да трче од врата до врата.”97 

 

Илија се склонио у пећину на планини Синај, што је можда алузија на 

пећине које су направили рудари у стенама у потрази за бакром. Али ове пећине 

су биле и светиње које су у почетку биле посвећене рударском Богу. Две пећине 

у Серабит Ел Кхадим су по пореклу Хаторина светилишта, којима су фараони 

временом додавали нове собе. Дакле, можда су Египћани и домаћи рудари имали 

концепт свете пећине у част истог Бога. Прото – синаитски текстови поседују 

натписе у част бога Ел, који су пронађени у пећинама које су заједно створили 

рудари из Јужног Ханана. 

 

Поред тога, на планини Синај, Мојсије је направио херувимски престо за 

Ковчег Завета, што секуларни научници уз одређена археолошка открића у 

Канаану и Феникији, тврде да је уствари престо крилате сфинге. Сфинга је 

египатског порекла и сматрана је соларном животињом. Неоспорно је да је 

сфинга нађена у оба храма Хаторина у Серабит Ел Кхадим и у Тимни. Можда 

постојање сфинге или херувима постоји са успоменом повезаном да је Мојсије 

египатски принц и да народи долазе у последње време из Египта. Сфинга у 

Серабит Ел Кхадим споменута у прото – синаитским списима, названа је l'blt, 

што значи Господарица, Властелинка – епитетом који је приписан Хатор у 

Библосу. Стога су семитски рудари у египатским логоримаима обожавали и 

поштовали херувиме/сфинге. 

 

Баџ је напоменуо да је један од облика које је могла да узме Хатор и сам 

лик сфинге. На крају она је представљена као сфинга, а Хатор има много титула 
                                                        

97 George E. Gingas [Translator]. Egeria: Diary of a Pilgrimage. Paramus, New Jersey, Newman Press 
1970, 57. 
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које су се смењивале зависно од периода у којем је обожавана, а у том облику 

називана је ,,жена Хетепова”, ,,око Ра”, ,,становница његовог диска”, као и ,,дама 

неба” односно ,,господарица свих богова”.98 

 

Баџ је приметио да је сфинга изузетно соларна животиња и да су људи 

који су их правили веровали да обезбеђују колосално пребивалиште за дух бога 

сунца, од којег се очекује да се у њему настани и заштити своје мртве, 

суочавајући се са излазећим сунцем као моћним симболом.99 

 

Неке од камених стела у Серабит Ел Кхадим имају сцене фараона као 

живог Бога, које приказују давања понуда Хатор као жени са роговима краве и 

сунчаним диском на њеној глави, а изнад њих често се налази крилати диск 

Сунца, симбол Ра. Али зато у тим Хаториним храмовима нису пронађене 

фигурине телади. Једина форма говеда кроз коју је приказана Хатор у Серабит 

Ел Кхадим је основни рељеф где је представљена као крава. Мислим да су 

златна телад постављана у Бетелу и Дану као по целом северном Израиљском 

царству, где се и данас могу пронаћи цртежи поклони и слика Баала донетих из 

Сирије и Феникије, где је био обожаван. Такође наратор Петокњижја, осликава и 

конфликт између Бааловог телета којем се народ клања и телета кога су 

обожавали Египћани (зрак светлости силази од сунца осењујући краву која 

постаје трудна и која рађа теле-бика познатог и као Апис у неким египатским 

митовима). 

 

Занимљиво је напоменути да на пример Малахија метафорички алудира 

на Јахвеа као египатског крилатог диска Сунце, који лечи својим крилима, што 

указује на египатску иконографију, која се може повезати са Јахвеом: ,,А вама, 

који се бојите имена мога, грануће сунце правде, и здравље ће бити на зрацима 

                                                        
Wallis Budge  E. A.,  Hathor, The Gods of the Egyptians. New York, Dover Publications. [1904] reprint 
1969, 2 vols, Vol. 1, 430. 
 
99 Vol. 2,  E. A. Wallis Budge, The Gods of the Egyptians, New York, Dover Publications  [1904] 
reprint 1969, 2 vols, 361. 
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његовим, и излазићете и скакаћете као теоци од јасала” (Мал 3, 2). Ротемберг 

схвата да се након египатске доминације, после насталог вакуума, азијатско 

царство полако развија на Синају у освит раног гвозденог доба. 

 

Када је негде око половине 12. века пре Христа дошло до повлачења 

Египћана у унутрашњост и евакуације са Синаја, у време раног гвозденог доба, 

појавили су се многобројни дошљаци у овом региону и њихови привремени 

домови били су дуж путева, али су настањивали и насеља раније напуштема. На 

неки начин имамо слободан простор између повлачења Египћана, која су 

привукла многе имигранте, а трагови ових насељавања у рано гвозденог доба 

пронађени су у региону руде бакра у Вади Рекеити и западно у региону где је 

вађен тиркиз, али нема директних доказа да су ти људи и користили руднике или 

прерађивали бакар. Историјски и изнад свега етнички, у позадини брзог развоја, 

али и брзог напуштања и насељавања овог поднебља, налази се и пронађена 

керамика на Синају која је до сада остала нерешена, мада библијска традиција 

овде подстиче подебелу спекулацију.100 Није тајна да су откривени и стари 

рудници у близини Џебел Мусе, и источно од њега.101 

 

 

3.5.7 Обожавање Ела у Серабит Ел Кхадему 

 

Jош je у прото – синајитским рукописима, пронађеним у и на храму 

посвећеном богињи Хатор, као и на предметима који су били посвећени од 

стране семитских рудара египатској богињи крави, колико је била цењена и 

обожавана међу њима. Слични натписи пронађени су у близини рудника у 

околним подручјима. Према Кросу, верује се да су ти рудари дошли из јужно 

                                                        
100 Beno Rothenberg, Turquoise, Copper and Pilgims, Archaeology of Southern Sinai, Beno Rothenberg. 
Sinai, Pharaohs, Miners, Pilgrims and Soldiers. Washington & New York, Joseph J. Binns, Publisher 
1979, 169-170.  
 
101  Yohanan Aharoni, Kadesh-Barnea and Mount Sinai. Beno Rothenberg. God's Wilderness, 
Discoveries in Sinai. New York & Toronto. Thomas Nelson & Sons 1962, 166. 
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канаанских области и да су, између осталог, обожавали и бога Ел Олама, на кога 

су примењивали и верске слике са Блиског Истока и египатских богова. Крос 

преводи ово Олам као ,,Древни један, вечни један” и да су то све епитети 

канаанског бога Ел који се спомиње у угаритским митовима од XIV до XII века 

пре Христа, али чије је порекло вероватно старије од неколико векова пре овог 

периода. Крос још напомиње да је можда најупадљивији доказ потрет Ела као 

,,Древног или Вечног један” дошао из прото-канаанаских натписа из XV века 

пре Христа. 

 

Године 1947., В. Ф. Олбрајт, током својих истраживања у Серабит Ел 

Кхадем, препознао је да такво веровање има старије изворе и да су синајски 

рудари у својим прото – ханааитским текстовима користили канаанска 

божанства која су спајали и индетификовали са египатским божанстима, 

нарочито са Птах, творцем бога Мемфиса, и са Хатор чији се храм налази у 

Серабит Ел Кхадем. Касније је, Сер Алан Гардинер, направио први корак ка 

правилнијем читању тих текстова, нарочито lb`lt посвећеног назива Дами, што је 

била титула богиње Библоса која је у Египту и Канану идентификована као 

Хатор. Олбрајт је успео са списа да је идентификује и као Господарицу Змија, 

која је носила и епитет Кудшу-Ашерах. Наравно, успели су да дешифрују и 

епитет d tb као ,,Милостиви Један”, што је слично угаритском називу за бога Ел, 

du pa ` idi, што би значило ,,Саосећајни Један”. 

 

Године 1958. откривен је рукопис који је због лошег факсимила погрешно 

прочитан и преведен, па пошто текст није имао никаквог смисла, добио је ознаку 

да није преведен. Пажљивим проучавањем дошло се до следећег текста који се 

чита `ld `lm. `il du olami., што значи ,,Ел, Древни Један. Ел, Господе вечности”. 

Тада је постало очигледно да је то епитет који стоји иза библијског Ел Олам (Бог 

вечноси) и може се упоредити са Птаховим епитетима nb dt, nb nhh што се 

преводи као Господ Један, Господ Вечности. Сличан епитет по форми, ако не и 

по облику појављује се на призми из Лакиша. Једна од њих је са ликом и именом 

фараона Аменхотепа другог (око 1435. – 1420. пре Христа), док други лик 
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представља Птах поред којег је натпис исписан прото –канаитским словима 

идентичног датума као и Синајске скрипте. Олбрајт је овде препознао епитет du 

gitti, који значи ,,Господ Гата” чије је позивање већ нашао у Серабитском тексту 

353. 

 

Вероватно су то литургијска имена из Ел култа у Гату и југо-западној 

Палестини. 

 

Поред потврда које датују синаитски натпис и индетификују Птах са 

канаанским Ел, мало натписа додаје доказа да је на Југу Канаана и на Синају 

култ Ел био толико распрострањен и да су литургијски епитети типа du olai, du 

pa `idi, du tabi, du Gitti из карактеристичног перода. Као и удруживање Ела са 

кананском и египатском Кудшу, која је носила и друга имена попут Атират јами 

(,,она која газаше море” или ,,она која ступа на море”) и Елат, што је 

документовамо на југу.102 Лако је извући закључак да је бог Ел из Јужног 

Канаана и Угарита у Сирији, постао током времена Ел у јеврејској Библији. 

Јеврејска Библија такоће спомиње Олам као епитет Ела, а ова титула постоји још 

од египатских рудника у Серабит Ел Кхаде. 

 

Влада мишљење да је клањање и обожавање Ела чинио и Мојсије у 

Јужном Синају, као и ливење металних предмета за Табернакл (шатор), на шта је 

утицај имало обожавање кананског Ела и рударске активности у Серабит Ел 

Кхадем у 15. веку пре Христа, о којима сведоче и датују прото – синаитски 

текстови. То је временски период када је сличан натпис настао на призми 

посвећен Праху у Лакишу у дане Аменхотепа другог.103  

 

                                                        
102 Frank Moore Cross, El and the God of the Fathers. Canaanite Myth and Hebrew Epic, Essays in the 
History of the Religion of Israel. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press, [1973] 1994, 18-
20.  
 
103 Peter A. Clayton. Chronicle of the Pharaohs, the Reign by Reign Record of the Rulers and Dynasties 
of Ancient Egypt. New York & London. Thames & Hudson 1994, 98.  
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Занимљиво је напоменути да се прото – синаитски натписи из Серабит Ел 

Кхадем могу највише датовати у период владавине Аменхотепа другог, који се 

случајно подудара са 1447. годином пре Христа, која одговара периоду Егзодуса: 

,,Четири стотине и осамдесете године по изласку синова Израиљевих из земље 

египатске, четврте године царовања Соломонова над Израиљем, месеца Зифа, а 

то је други, поче зидати дом Господу” (1 Цар 6, 1). 

 

Још једна од титула Божијих је била Shadday, коју Крос подразумева као 

,,Планина Један”.104 Ово опет алудира на кананског Ела који пребива на 

планинама чија је основа двоструко дубока, а чији су извори океана и река у 

угаритским митовима. За рударе, ова титула је била одговарајућа за Ела јер 

рудници тиркиза и бакра налазили су се дубоко у планини. У Библији, Ел сија 

даље од Планине Синај, Фарана и Сеире, јер је био рударски Бог. 

 

Ротенберг је приметио да је светилиште Хатор у Тимни било 

оскрнављено тек пошто су Египћани напустили ову област око 1140. године пре 

Христа и да су га Мидијанци преуредили и посветили другом богу. Он је 

истакао, између осталог, да су Мидијанци оставили велики камени базен или 

посуду са великим гранитним каменом поствљеним у средини. Питање које је 

остало, јесте да ли тај велики камен чини представу у којој се Јахве-Елохим 

назива Стеном у неким библијским текстовима? 

 

Ротенберг је написао да је уз западни зид стајао ред масебаха подигнутих 

од монолита и разне египатске касније коришћене инсталације, као што је 

Хаторин стуб окренут намерно главом према доле, древни кадионик – жртвеник 

(за тамјан), квадратни стубови као и велики базен испуњен гранитним 

каменом.105  

 

                                                        
104F. M. Cross, исто, 55. 
 
105 Beno Rothenberg, Vol. 4, p.1193. Timna. Micheal Avi-Yonah & Ephraim Stern, Editors. 
Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. 4 vols. 1978. 
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,,Дело је те стене савршено, јер су сви путеви његови правда, Бог је веран, без 

неправде, праведан је и истинит... …Али се Израиљ угојио, па се стаде ритати, 

утовио се, удебљао и засалио, па остави Бога који га је створио, и презре стену 

спасења свога... …Стену која те је родила заборавио си, заборавио си Бога 

створитеља свога... …Како би један гонио хиљаду, а двојица терала десет 

хиљада, да их није стена њихова продала и Господ их предао?... …Јер стена 

њихова није као наша стена, непријатељи наши нека буду судије” Понз 4, 15, 18, 

30, 31, 32. 

 

 

3.5.8 Да ли су номади оставили доказе у виду логора? 
 

Честа је погрешна перцепција код многих који тврде да није могуће 

пронаћи места која припадају Егзодусу, онако како су описана у Светом писму, 

јер не очекује се да ће бити пронађени докази о логорима номада који лутају 

пустињом. А то је погрешно мишљење. Пратећи истраживања археолога, 

примећује се да је логоровалишта или кампове могуће документовати на Синају 

и Негаву. 

 

Насеобине или логоре, археолози су открили широм Северног и Јужног 

Синаја, као и Негева, који се протежу од каменог до модерне бедуинске ере XXI 

века. Тврдња да из другог периода средњег или касног бронзаног доба нема 

остатака кампова на Јужном Синају или Кадис – Варнија, археолошки је 

нетачно, јер се спомињу у професионалној археолошкој литератури. 

Непостојање логора, за многе је то онда доказ да је прича о Егзодусу фикција. 

 

Једине насеобине која, за сада, одговарају типу логора, а датирају из 

касног бронзаног доба и налазе се у Јужном Синају и временски припадају 

библиској причи о Егзодусу, јесу египатски рудници у Серебит Ел Кхадим и 
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Тимни, који такође поседују доказе о рударима из Јужног Канаана, где су 

Кинејци и Израиљћани представљени као они који се настањују. 

 

Археолози заступају становиште да је лакше пронаћи и документовати 

остатке насеља на Синају из времена каменог до раног бронзаног, а јако мало из 

другог средњег или касног бронзаног периода у Јужном Синају и Негеву. 

 

Историјски гледано, Синај садржи велики број кампова који датирају из 

периода: палеолита (7.000 до 5.500 пре Христа); неолита (5.500 до 4.000 пре 

Христа) и прве египатске Бадариан и Фаијум А културе; халколитика (од 4.000 

до 3.300 пре Христа); египатске накаде 1. и 2. (први период раног бронзаног доба 

од 3.300 до 3.050 пре Христа); те другог раног бронзаног доба (3.050 до 2.687 

пре Христа) и египатске прве и друге династије.  

 

Египатски артефакти, попут ножева, кременова, керамичких посуда, 

камених судова, као и предмети са царским именима у урамљеним жиговима, из 

периода халколита, нађени су у Палестини на више од 30 локалитета, и на 250 из 

рано бронзаног периода првог и другог кампа.106 

 

Гофна, говорећи о раном бронзаном добу египатских преконоћних 

кампова пронађених у Северном Синају и Негаву, чини да су они представљали 

истурене станице у разгранатој оперативној трговачкој мрежи између Египта и 

Канаана. Разликовали су се привремени и ,,преко ноћи кампови''. Ова мрежа 

укључује стајалишта за пружање услуга и снабдевање. 107 

 

                                                        
106 Gregory D. Mumford, Sinai. Donald B. Redford, Editor. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 
2001,  Vol. 2, 288. 
 
107 Ram Gophna, Egyptian trading Posts in Southern Canaan at the Dawn of the Archaic Period, 18.  
Anson F. Rainey, Editor. Egypt, Israel, Sinai, Archaelogical and Historical Relationships in the Biblical 
Period. Tel Aviv, Israel. Tel Aviv University 1987. [ From a series of papers presented at a public 
symposium in Tel Aviv in 1982.] 
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Ромер, британски египтолог, приметио је да најситнији трагови 

бедуинских кампова могу бити документовани, али не постоји доказ који би 

могао да сведочи о Израиљу на Синају који се чудесно нашао у светлу 

традицоналног схватања да је 600.000 Израиљских ратника, по Библији, прошло 

кроз ову област. Сем шест израиљских логора, који су напуштени, то је за сада 

све што је пронађено.  

 

Иако је клима очувала и најситније трагове древних бедуинских 

насеобина и оскудан број доказа 5.000 година старих рударских села, тешко је 

пронаћи или издвојити јасне трагове који би упућивали на Мојсија или 

Израиљаце.108 

 

Ахарони наводи да је проблем у томе што већи део Негава и јужних 

делова пустиње је наизглед ненасељен у другом периоду средњег бронзаног и 

касно бронзаног доба. На пример, ископавања јужно од Бершеба (Вирсавије) 

нису открила ништа значајно у раздобљу између првог периода средњег 

бронзаног и гвозденог доба, које је већим делом током другог миленијума пре 

Христа. Остаци из тог перода изашли су на видело у ископавањима 

најзападнијих маргина Негева у Тел Ел Фараху и Тел Јемеху, југоисточно од 

Газе. Ове импресивне хумке заправо припадају обалном региону Негева, и због 

тога су познати само из египатских извора Новога царства.109 

 

Говорећи о логорима у средњем бронзаном добу, може се закључити да 

су насеља у том периоду доста изгледала као привремени логори, шатори, 

колибе и имали су торове за мању стоку. Изгледа да нису коришћени током целе 

године, већ су служила као зимска склоништа. На основу налаза може се 

закључити да су их становници мирно напустили, што вероватно важи за већину 

                                                        
108 John Romer, Genesis, Testament, the Bible and History,  New York. Henry Holt & Co. 1988, 59. 
 
109 Yohanan Aharoni, The Negeb, D. Winton Thomas, Editor. Archaeology and Old Testament Study. 
Oxford. Clarendon Press 1967, 389-398. 
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насеобина у средњем бронзаном добу на Негаву.110  

 

Дакле, реч је о погрешној перцепцији тврдњи да нема археолошких 

доказа који би подржали 40. израиљских логора Бр, 33. Археолошки гледано, 

номади, наводно, не остављају трагове свога присуства, а Израел је представљен 

као номадска група у свом лутању. 

 

Као група, имали су стада оваца, коза и говеда, а ове животиње су 

захтевала јаке оборе нарочито у Кадис Варнији, где се предпоставља да су 

остали један значајан временски период. Иако су номади имали велике користи 

од животиња (на пример, од животињске коже су прављени мехови за воду који 

су коришћени за њено чување и ношење), или керамичког посуђа у којем су 

кувани оброци, дешавало се да посуде испадну и грнчарија се разбије и као таква 

је остаја на површини земље, где се налазила и хиљадама година касније, што је 

и откривено од археолога. 

 

Врло јасно се види из археолошких извештаја да документовање 

такозваних ,,преко ноћи подигнутих номадских логора”, бележи њихово 

постојање од времена каменог, и раније од касног бронзаног доба, када се 

Егзодус и догодио; или у другом периодо средњег бронзаног доба према новој 

хронологији Егзодуса коју заступају Дејвид Рохл и други. 

 

Овде је била намера да се покаже да има и контра тврдњи појединих 

научника да не постоје археолошки докази, а самим тим ни историјске истине, 

који би могли да обезбеде позадинска упоришта или историјска зрна да се 

Егзодус традиционално одвијао преко Јужног Синаја током касног бронзаног и 

гвозденог доба, па се долази до парадокса: докази леже у египатским рударским 

камповима у Серабит Ел Кхадиму и Тимни, као и осталим пронађеним 

рударским логорима.  
                                                        

110 Yohanan Aharoni, The Negeb, D. Winton Thomas, Editor. Archaeology and Old Testament Study. 
Oxford 1967, 387- 388. 
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Према мом схватању, догађаји из другог периода раног бронзаног доба до 

другог периода гвозденог доба, спојени су заједно у један вишеструктурни 

наслагани мозаик, познат као прича о Егзодусу.  

 

Према хронологији која се налази у књигама о Судијама и Самуиловој, 

период који је могуће узети за Излазак је највероватије XVI век пре Христа, и 

повезан је са протеривањем Хикса под Ахмозеом I, која је преко наративних 

инвезија постао Мојсије у јеврејској причи. Лутање Израиљаца са њиховим 

водичем који је познавалац металуршких техника, представља резултат 

сједињења сећања и усмених предања о египатским рудницима и њиховим 

азијатским јужно канаанским обрађивачима метала оа 18. до 20. династије. 

Сезонски повратак ових азијских рудара из Синаја преко Негева и других делова 

јужног Канана , вероватно представља историјско језгро у позадини приче која 

осликава Израел како продире из Негева и Кадис Варније у Ханану. 

 

Ако неко жели да идентификује Израиљ у касно бронзано доба користећи 

се контекста Светог писма, онда су у опцији разни датуми: на пример, 

истеривање Хикса из Египта има три могуће године - 1566, 1540. и 1530. пре 

Христа или 1446. пре Христа, имајући пред собом (1 Цар 6, 1): ,,Четири стотине 

и осамдесете године по изласку синова Израиљевих из земље египатске, четврте 

године царовања Соломонова над Израиљем, месеца Зифа, а то је други месец, 

поче зидати дом Господу.” 

 

На тренутке можемо стећи утисак да су се Египћани и азијатски рудари, у 

јужном Синају и Араби, асимиловали у Израиљ. Дакле, догађаји из првог и 

другог периода гвозденог доба спојени су са догађајима из ранијих епоха, као 

што су други период млађег, средњег и другог средњег бронзаног доба, те првог 

и другог периода касног бронзаног доба. 
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Секуларни научници децидни су у ставу да се Егзодус није догодио 

нарочито онако како је описан у Библији и да представља чист мит. Али као и 

сви митови, историјска зрнца и стварни догађаји могу се одвојити од неистина и 

претеривања. Историјска срж лежи у позадини приче о Изласку и то у касно 

бронзаном и гвозденом добу кроз рударске насеобине око египатских рудника. 

 

Библијски приповедач тврди да је Израиљ лутао беспућима 40 година, 

мада неки научници сугеришу да тих 40 година може бити еуфемизам у смисму 

казивања ,,дугог временског периода”. Ако су ове анализе тачне, под ,,дуг 

временски период” можемо сврстати лутање Израиља по Синају као могући ехо 

,,дугог временског периода” када су јужноканаански металурзи обитавали на 

Синају од раног бронзаног до гвоздено доба и у том периоду се населили у 

Кадеш – Барнеи у Негеву. Један број израелских археолога је указао на 

присуство раног бронзаног доба кроз насеља средњег бронзаног доба, али је 

примећено одсуство фрагмената касног бронзаног доба у Негеву које би 

поткрепиле тврдњу Светог писма. 

 

Први период средњег бронзаног доба и насеља из овог периода су 

распростањенија него ранија, а раширена су у јужне регије Негава даље од 

Синајског полуострва. Већина тих насеља имају изглед привремених логора, 

шатора, дрвених барака и обора за мања говеда. Веома добро урађена грнчарија 

која се налази на површини и на гробљима, углавном на врху, карактерише се  

добро урађеним каменим обележјима. Проблем је што већи део Негева и јужна 

пустиња наизглед су насељени у средњем и касно бронзаном добу. Истраживања 

и ископавања јужно од Бершеба за сада нису дала ништа што се да 

индетификовати са поменутим периодима, а већина проналазака је из другог 

миленијума пре Христа.111 

 

                                                        
111 Yohanan Aharoni, The Negeb, D. Winton Thomas. Editor, Archaeology and Old Testament Study, 
Oxford, Clarendon Press 1967, 388-389. 
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Постоји начин да се овај археолошко – историјски ћорсокак ,,нема 

доказа” о израиљским камповима на Негеву и Кадеш Барнеа у касно бронзано 

доба, за шта је идеју дао Бено Ротенберг, задужен за ископавања на египатском 

светилишту посвећеном богињи Хатор у Тимни у Араби. Ротенберг је приметио 

да египатско светилиште поседује картуше који носе имена од Сетија првог до 

Рамзеса петог (од 1291. до 1141. године пре Христа), као и да је грнчарија, 

повезана са светилиштем, мешавина облика од краја бронзаног до раног 

гвозденог доба Канаана, египатских династија 19 и 20, односно Мидијанаца из 

околине Хеџаза. Он је навео да водећи археолози схватају само то да не могу да 

пронађу било шта што одговара касном бронзаном или гвозденом добу, иако је 

забележено постојање керамике у Негеву и Кадешу (Ен Ел Кадеш или Ен ел 

Кудеират, мада је то посуђе из Јудеје и то из другог гвозденог периода). Он је 

даље напоменуо да су исти археолози датовали негавитску грнчарију из X века 

пре Христа у појединим слојевима који су садржали и јудејску керамику, што 

јасно говори да су и јевреји имали своју керамику. Примећено је и то да 

негавитска керамика постоји на подручју Тимне, нарочито за време 19. и 20. 

египатске династије, као и да је ова врста компатибилна са начином и стилом 

израде у касном бронзаном и првом периоду раног гвозденог доба, што одговара 

обрасцу хананске керамике. 

 

То нас онда доводи да је негевитска керамика евиденто постојала на тим 

просторима дужи временски период, од касног бронзаног до касног гвозденог 

доба, и да је на Негаву пронађена и јудејска грначарија која иде у прилог 

библијској причи о Изласку. 

 

Међутим, његова опажања указују и на то да многи негавитски слојеви не 

поседују керамику касног бронзаног и раног гвозденог доба, те да сви су у 

потрази за таквим налазом због утврђивања аутентичности приче о Егзодусу. 

Водеђи археолози као и библијски научници разумеју да је тешко пронаћи такве 

доказе јер је, у периоду гвозденог доба, Израиљ већ увелико заузимао брдовите 
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делове Обећане земље и то око 1200. године пре Христа под водством Исуса 

Навина. 

 

Тако једини остаци логора на Синају из касног бронзаног су египатски, 

односно њихових ковача и прерађивача метала са Југа Синаја. Томе у прилог иде 

стотине логора, већих и мањих, са остацима чврстих обора за стоку, као и 

обележених гробница још од халколитика (уводни период у производњи бакара), 

преко раног до средњег бронзаног доба, што иде у прилог причи о Изласку. Тако 

имамо ,,лутајуће Египћане'' са њиховим Азијатима из Јужног Ханана, са водичем 

слободним ковачем, а све то ,,постаје лутање Израиља, који у једном тренутку за 

водича има Кенејина/Мадијанца” који познаје обраду метала. 

 

Научници који су проучавали Серабит Ел Кхадим и његове прото – 

синаитске и прото – ханаанске натписе из XV века пре Христа, приметили су да 

се натписи који се појављују у Ханану на заветним објектима, појављују и на 

сакралним објектима посвећеним египатским боговима, нарочито богу Птах у 

Лакишу. 

 

Изгледа да је Јахвеово порекло из Ханана и Сирије, онако како је очувано 

у угаритским митовима, на шта донекле упућује и Библија, на југ Синаја, и на 

присуство Ела кога обожавају у јужном Ханану. 

 

Дакле, иако је Ел обожаван на Синају, његово оригинално порекло је из 

Феникије, Сирије и Канаана. И у самој причи о Егодусу он није приказан као 

,,оригинални'' Бог Синаја. Јер по Библији, у њему је много тога удружено, па је 

различито осликан кроз модрицу на глави Левијатана, или морске змије, што све 

подсећа на угаритски мит о Анату и Баалу који су потчинили Лотанову морску 

змију. Пошто је Угарит у луци и освајања су разумљиво вршена у близини мора, 

а Синај је усред пустиње, не би требао да има било какве везе са Богом који 

тврди да има власт над морем. 
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Дакле, Јахве-Елохим у крајњој линији није синајски, већ Бог угаритске 

морске луке. Вероватно су Аморејци из Сирије112 продрли на југ Ханана, Негев 

и Синај и са собом донели свога Арамеана (аморејског/сиријског бога); који је 

кроз Ела упијен у секундарано веровање Синаја, као последице удруживања 

египатских рудара и јужно-кананских ковача, што се кроз Библију поново 

реформише кроз Негав као Кенијетски и Мадијан и Мадијанце. 

 

Израел је, међутим, сачувао сећање на своје порекло у Араму/Сирији као 

,,Арамеанско (арамејско)/Сиријско” што се и види из Пете књиге Мојсијеве: 

,,Тада проговори и реци пред Господом Богом својим: ,, Отац мој беше сиромах 

Сирин и сиђе у Египат с мало чељади, и би онде дошљак, па поста народ велик и 

силан и обилан на броју” (Понз 26, 5). 

 

3.5.9 Локалитети 

3.5.9.1 Синај 

Археолошка истраживања показала су врло мало налаза из касног 

бронзаног доба на овом локалитету. Оно што је и нађено, датира, вероватно, из 

Ахмосеове борбе са Хиксима, односно делом из периода Израиљске миграције у 

Ханан. Израиљци, ипак, нису могли напустити Египат у XIV веку пре Христа, с 

обзиром да не постоје докази из тог периода који то потврђују. Два најутицајнија 

немачка археолога фон Рад и Нот, аргументовали су овакво становиште 

податком да Егзодус и Синајска традиција, и догађаји који леже иза њих, 

оригинално не упућују један на други113. Фон Рад је нашао да историја спасења 

не говори било шта о догађајима на Синају. Нот је продубио идеју по којој су 

рани Израиљци узели форму племеског савеза по аналогији конфедеративних 

градова – држава, које ће касније бити прихваћене у Грчкој и Италији, познате 
                                                        

112  По Мамфорду, Амуру је држава западне Сирије за време Амарна периода. 
 
113 Nicholson, Exodus and Sinai in History and Tracition, Richmond, John Knox Press, 1973, 1. 
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грцима као „амфиктионис“114. На другој страни, Вајзер је енергично расправљао 

о становишту да су Синај и традиција Егзодуса, независно једно од другог115.  

 

 Постоје различита становишта где се налази планина Синај. Ди Вакс верује 

да теофанија Синаја представља опис вулканске ерупције у северној Арабији, на 

основу описа да је планина избацује дим попут пећи:,,А гора се синајска сва 

димљаше, јер сиђе на њу Господ у огњу, и дим се из ње подизаше као дим из 

пежи, и сва се гора тресаше веома'' (Изл 19, 18). Из даљине, то може деловати 

као стуб од облака по дану, односно од ватре током ноћи. Пратећи овај облак 

дима, лако би стигли до вулкана. На Синају не постоје вулкани, али их има 

неколико у северној Арабији. Једина позната велика ерупција у том периоду 

десила се на Санторинију (грчко острво Тера). Професор Годик мисли да је 

ерупција вулкана на Санторинију узроковала огроман плимски талас (цунами) 

који је уништио египатску армију, а сама ерупција начинила стуб облака и ватре 

у самом Егзодусу.  

Сматрам да су ове теорије осмишљене у циљу разлучивања истине, па 

макар и без праве одрживости. Наиме, уколико је цунами узроковао да египатска 

војска буде потопљена, онда то значи да су Мојсије и Израиљци искористили 

период повлачења мора пре удара главног таласа. С обзиром да се тврди да је 

ерупција вулкана на Санторинију била снажна, можемо претпоставити да је 

талас путовао брзином од око 800 км/сат, што је његова просечна брзина. Дакле, 

да ли је могуће да су Израињци прешли морско дно у периоду повлачења мора и 

да су се, просто, затекли „на правом месту, у право време“? Узмемо ли у обзир 

чињеницу да се повлачење мора дешава пре доласка првог таласа, у интервалу 

који је једнак половини периода таласа, а ако је нагиб морског дна умерена, 

повлачење може бити и до неколико стотина метара, Израиљци су могли имати 

одличне услове за несметани пролазак. Остаје отворено питање колико је таква 

                                                        
114  исто, 12-13.  
 
115  исто, 33.  
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ситуација дуго трајала, јер је из Египта излазила велика група људи, а повучено 

море није појава која траје неколико сати. Ако би ово био аргумент који 

оправдава теорију, увек можемо питати зашто у позадини целе приче не би 

могао бити Бог?  

Други део теорије је потпуно неодржив. Идеја да су Израељци видели 

облак дима и ватре и пошли ка њему, просто се не уклапа са библијском 

нарацијом. Да ли је вулкан могао бити активан тако дуг период (од тренутка 

преласка мора до њиховог доласка до подножја вулкана)? Такође, можда и 

важније питање гласи: зар пирокластични облак не би одузео живот барем делу 

популације Израиљаца? Ако је тако, немогуће да Библија нема записа о томе. 

Јер, ако је научна теорија становишта да је планина Синај заправо вулкан, а 

перцепција њеног описа у Библији приказана као Божије јављање Мојсију, не би 

ли онда аутор евентуално страдање појединих Израиљаца (од пирокластичног 

облака) навео као Божију казну за појединце који нису били достојни ни да се 

приближе самој планини?! Тим пре, јер је утврђено да је острво након ерупције 

било скоро потпуно уништено, а пепео и прашина су летели километрима 

уоколо. Све становништво из те области је настрадало (изгорели или се 

угушили).   

 

 Јеврејска традиција изгледа да смешта планину Синај у Арабију. Demetrius 

заступа да је Дедан био Јетров предак, што је идентификовано као оаза el-'Ela, а 

када је Мојсије кренуо у Мидијан, остао је у Арабији. У Јосифовој књизи 

„Јеврејске старине“, он смешта планину Синај на место где је био град 

Медијана116. У вавилонском Талмуду (Сотах 5a) Р. Хуна и Р. Хисда наводе: 

„Свети; благословен био; занемарио све планине и врхове и учинио да се његов 

Шешинак придржава о планину Синај“. По Старом завету, делови планине 

Синај, идентификовани су помоћу Сира и планине Фаран:,,И рече:,,Господ изађе 

са Синаја, и показа им се са Сира, засја с горе фаранске, и дође с мноштвом 

хиљада светаца, а у десници му закон огњени за њих'' Понз 33, 2. Чини се да 

                                                        
116 Antiquities, II, 264; III, 76. 
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маршрута која је поменута у (Бр 33, 18-36), лоцира Синај у северну Арабију. 

Мидијан је такође смештен овде:,,И отишавши из Мадијама дођоше у Фаран, и 

узевши са собом људе из фарана дођоше у Египат фараону цару египатском, 

који му даде кућу и одреди му храну, а даде му и земљу'' (1Цар 11, 18), где је 

Мојсије живео са Јетром, мидијанским свештеником, четрдесет година (Изл  2, 

15; 3, 1). 

Табела 1  

Археолошки налази на Синају* 

Период и 
време 

Кадис  
Варнија 

централни 
Негев 

јужни 
Негев 

североисточи 
Синај 

јужни 
Синај 

Рано 
бронзано  
3200 – 2200. 

густи густи врло густи густи египатски 
рудници 

Средње 
бронзано  
2200 – 1550. 

густи спорадични врло густи густи египатски  
рудници 

Касно 
бронзано  
1550 – 1200. 

ретки ретки рудници 
бакра 

ретки египатски 
рудници 

Гвоздено 1   
1200 – 1000. 

ретки израелска 
утврђења и 
колоније 

Рудници 
бакра 

ретки оскудно  
рударство 

*Подаци засновани на књизи Емануела Анатија „Har Karkom: The Mountain of 

God“,  1986. 

У Новом завету, Свети апостол и јеванђелист Павле у посланици Гал 4, 

25 казује:,,Јер Агара је гора Синај у Арабији, што је вероватно последица 

праћења јеврејске традиције која је смештала планину Синај у северну Арабију. 

Из египатских топографских списа, једна област где је Шасу живео, био је Сир. 

Једно место је названо „земља Shasu Yhw“117. Yhw је коришћено као топоним, 

назив за место, које је вероватно названо након божанства, и кореспондира са 

старозаветним YHWH, што, ако је тачно, чини ово најранијом познатом 

референцом. Након даљих изучавања, Астур је сместио овај град северно од 

                                                        
117 Axelsson, The Lord Rose up from Seir. Stockholm, Almqvist & Wiksell international 1987, 60. 
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Израела у Либан118.  

 

3.5.9.2 Разарања у средњем бронзаном добу 

Касно бронзано доба почиње широко распрострањеним разарањима, што 

може бити последица Ахмосеа, Хикса или чак Израиљаца. Нека питања су и 

даље актуелна, као оно како је Ахмосе отишао у Ханан? Он је стигао најдаље до 

Шарухена, места за које већина мисли да је Tell el-'Ajjul119. Држао га је под 

опсадом три године, да би га на крају и освојио (ANET 1969, 233). Ово може 

бити и најудаљенија тачка до које је Ахмосе уопште отишао, што важи и за 

Израиљце. Две године након Егзодуса (Бр 10,11), Израиљ је покушао да заузме 

Канан са југа, у чему није успео (Бр 14, 45). Временски гледано, ово би био исти 

период у којем је Ахмосе и даље држао под опсадом Шарухен. Мојсије је можда 

мислио да док Египћани држе кананске Хиксе под опсадом у Шарухену, он 

може освојити територију, али с обзиром да су Хикси били довољно снажни да 

одбијају нападе Египћана три године, лако су могли победити и Израиљце. Са 

поразом Хикса од стране Ахмоса, 40 година касније, Исус Навин би могао бити 

способан да освоји Канан; но само је мали део централних висоравни пао под 

њихову власт.  

 

 Научници су закључили да је Ахмосе вероватно био узрок разарања у 

периоду средњег бронзаног доба, али је Рефорд показао да је овај владар имао 

само акције усмерене на Шарухен и његову околину, како би казнио Хиксе120. 

Прву значајну акцију против Палестине организовао је Тутмос III. 

Финкелштајнова истраживања у овој области нису га довела до повезаности 

                                                        
118 Axelsson, 1979, исто, 17-34.  
 
119 Shea, The Conquests of Sharuhen and Megiddo Reconsidered, Israel Exploration Journal 1979, 29:1, 
3-5. 
 
120 Redford, A Gate Inscription From Karnak and Egyptian Involement in Western Asia During the 
Early 18th Dynasty, Journal of the American Oriental Society ,1979, 274; Bietak, Egypt and Canaan 
During the Middle Bronye Age, Bulletin of the American School of Oriental Research 281, 1991, 58. 
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египатских освајања са завршетком средњег бронзаног доба, што он објашњава 

недостатком чврстих археолошких доказа широм земље која је уништавана 

насумично. Постоји неколико кључних градова који ће бити разматрани, између 

осталих Јерихон, Аи и Хазор.   

 

3.5.9.3 Јерихон 

Јерихон је локалитет са веома контроверзним подацима о уништењу. Овај 

антички град идентификован је са Tell es-Sultan. Прво велико и опсежно 

истраживање учинили су Селин и Ватзингер од 1907. до 1909. Наредно значајно 

ископавање водио је Гарстанг у периоду 1930 - 36. Он је веровао да је утврђени 

град уништио Исус Навин одмах након 1400. године пре Христа. Треће 

истраживање начинила је Кењон од 1952. до 1958. Она се није сложила са 

Гарстанговим датирањем, наводећи да су четворострани двоструки зидови из 

периода раног бронзаног доба.  

Јерихон је углавном напуштен током касног бронзаног доба, да би у 

средњем бронзаном насилно био спаљен. Кењон заступа становиште да је време 

када су зграде спаљене, сам крај средњег броназног доба, и уништење се може 

упоредити са поремећајима који је пратило протеривање Хикса из Египта око 

1560. пре Христа. Могу ли ове поремећаји бити Израиљска освајања? Обоје, 

Кењон и Гарстанг, слажу се да је Јерихон у средње бронзано доба уништен, као 

резултат Хиксанског протеривања из Египта. 

Било је више предлога у циљу датирања Навинових освајања. Курвил је 

одстранио преко 600 година на основу изједначавања краја раног бронзаног 

доба, са освајањима Исуса Навина око 1400. пре Христа. На другој страни, 

Ардсма додаје 1000 година између Књиге о судијама и 1Сам. Рол је сабио око 

300 година из египатске историје, док је Џејмс такође умањио египатску 
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хронологију за око 250 година121. Онај који је остварио најзначајнији утицај на 

јавност је Великовски, који је из историје радикално отписао преко 800 

година.122   

Уколико би се Егзодус изједначио са протеривањем Хикса, проблем би 

био решен. Сматрам, ипак, да ово није довољно озбиљно размишљање, јер се 

таквом поставком ствари поставља питање зашто је анализа пре тога уопште и 

рађена? Наиме, поистовећивати два (потенцијално) различита догађаја зарад 

потврде теорије, која услед недостатка материјалних доказа може бити 

оповргнута, крајње је недопустиво.  

 

3.5.9.4 Гај  

Сви археолошки подаци изгледа да се поклапају са библијском 

хронологијом, осим Гаја, који је крајње контраверзан. Гај је лоцирао Олбрајт на 

Et-Tell-у. Кратка истраживања први је спровео Гарстанг 1928. Наредно 

истраживање извршио је Маркет – Краус, од 1933. до 1935. Треће је урадио 

Колвеј, спонзорисан од стране Америчке школе за оријентална истраживања, у 

периоду од 1964. до 1970. Главни проблем је да Гајово уништење пада на крај 

раног бронзаног доба, након чега, до почетка гвозденог доба, овај град остаје 

напуштен. Ипак, наводи се да га је Исус Навин уништио. Постоји неколико 

потенцијалних објашњења: Ливингстон лоцира Гај на Khirbet Nisya, иако не 

постоје јасни докази о томе; Јадин етиолошки интерпретира Библију и покушава 

да објасни како су зидине Гаја стигле до уништења. Милард верује да су сељани 

користили само Et-Tell као чврсту одступницу када су нападани – име Гај значи 

рушевина (руина), што значи да је град уништен раније, али се и даље користио 

као утврђење. Ово се чини и најрационалнијим објашњењем. 

                                                        
121 Рол 1996; Џејмс 1991.  
 
122 1950; 1952; Newman, The Astrophysics of Worlds in Collision, Journal of the American Scientific 
Affiliation 25:4, 1973, 146-151; Yamauchi, Immanuel Velikovshy's Catastropic History, Journal of the 
American Scientific Affiliation 25:4 (December) 1973, 134-39. 
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Табела 2  

Градови уништени од Исуса Навина у одређеним временским периодима* 

Град Средње бронзано доба Касно бронзано доба 

Јерихон да не 

Гај не не 

Хазор да да 

Ветиљ да не 

Хеврон да не 

Дан да не 

Лаис да да 

*Већином засновано на Бимсоновој књизи „Redating the Exodus and Conquest“ 

(1981, 216), и Роловој „Pharaohs and Kings“ (1995, 306).  

 

3.5.9.5 Хазор 

Хазор је био значајан комерцијални центар. Помиње се у Мари 

документима, као и у египатским текстовима клетви. Прво велико истраживање 

спровео је Јадин од 1955. до 1958, а настављена су од 1968. до 1990.  

Постоје спекулације да је архива смештена у краљевској палати. Ако је то 

тачно, то би представљало огромно откриће и бацило ново светло на касно 

бронзано доба у Израелу. Хананитски град Хазор уништаван је неколико пута. 

Последње разарање пада крајем  XIII  века пре Христа, за које Јадин верује да је 

учинио Исус Навин. У четвртом поглављу Књиге о Судијама, налазимо делове 

који описују борбу Деворе и Варака са Јавином, царем Асора, и његовим 

командантом Сисаром. Како је ово могуће, ако је Хазор уништио Навин? Бимсон 

мисли да уништење Асора у XIII веку треба изједначити са Суд 4. Погрешно је 

претпоставити да је Јавин, краљ Хазора, иста особа која се помиње у Књизи 

ИНав 11 и Суд 4. Јавин је вероватно династичко име попут Абимелех, а глинене 
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плоче са именом Јабин (Ибни) нађене су у Хазору. Навиново освајање Хазора 

треба да се повеже са крајем уништавања у средњем бронзаном добу. Девер је 

сместио уништавања у средњем бронзаном добу у период од 1550. до 1450. 

године пре Христа, што би био исти период када је Исус Навин освојио Ханан. 

Скорашња испитивања зрна жита из Tell Es-Sultan (Јерихон), радиоактивним 

угљеником смешта га на крај средњег бронзаног доба око 1540. пре Христа. То 

би одбацило 1406. годину пре Христа, коју заступају конзервативни научници. 

 

3.5.10 Временски периоди 
 

Халколитик 

 - Народи са севера Арабије (Мадијана) и Јужног Ханаана продиру на 

Синај, у потрази за бакром и тиркизом, организујући привремене/сезонске 

логоре који касније постају израиљски.  

 

Други период раног бронзаног доба 

-  Арадити, ковачи и обрађивачи метала из Негева, продиру у Јужни 

Синај, остављајући за собом логоровалишта са јаким урађеним оборима за стоку 

и велике тешке надгробне плоче, које су касније поново користили Кенеити 

приликом насељавања у Негеб Араду (Негев Арад).   

 

 - Сезонска насеља са оборима и гробовима из другог периода раног 

бронзаног доба ,,постаће'' израиљска логоровалишта и склоништа за стоку, као и 

места сахрањивања.   

 

- Ово је колапс Јерихона, рушења његових зидина, уништење и 

напуштање града и овај догађај постаје прича о паду зидина Јерихона под 

Исусом Навином.   

 

- Арад је уништен и коначно је напуштен до првог периода гвозденог доба. 
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Трећи период раног бронзаног доба 

- Ai (модерно ет-Тел) је уништен и напуштен, такође до првог период 

гвозденог доба. 

 

Први период средњег бронзаног доба   

 - Номадски народи настањују се на нижим деловима Негева као и на 

Синају, остављајући за собом сезонска насеља, такође са склоништима за 

животиње које су гајили и гробне хумке, ,,постајући Мојсијевих Израиљћана 

логори”. 

 

Други период средњег бронзаног доба 

 - Протеривање Хикса (1566./1540./1530 пре Христа), као догађај који се 

крије у позадини приче о Егзодусу.   

  

 - Фараон Ахмосе I (под којим су се Израиљци и населили у обећану 

земљу), ,,постаје Мојсије” процесом наративне инверзије, како наводи између 

осталих и Јан Асман, угледни египтолог Хајделбершког универзитета, Баден – 

Витенберг, Немачка.    

 

 - Керамика и посуђе Хикса, као и њихови печатни натписти из Тел ел-

Јехудијех и Серабит Ел Кхадим, као и поједини рудници у јужном Синају.   

 

 - Пад Јерихона и уништење египатских војних снага упамћени су у причи о 

Исусу Навину.   

 

 - Освајање Ханана од стране Ахмосеа I Постаје освајање обећане земље од 

стране Исуса Навина и то делови азијског царства од реке Нил (Египат) до 

Еуфрата, што постаје Мојсијева ,,Обећана земља''.  

 

Касно бронзано доба 
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 - Обожавање богиње говеда, Хатор, мајке бога сунца Ра, који је рађан као 

теле од небеске краве сваког дана, у чијем веровању лежи аспекти приче о 

Златном телету.  

 

- Прото – синаитски натписи са стела, нађених на површини близу 

рудника где су радили рудари из Јужног Канаана близу Серабит Ел Кхадим и 

прото – синаитски натписи који су пронађени на обореним каменим прочама на 

теренима близу рудника, постају познати као ,,прст'' Бога. Он је од две камене 

плоче изрезане из живе стене, преставио Мојсију законе, који ће их касније 

разбити и оставити да леже лицем ка земљи.  

 

- Апиру/Хабиру су они који се још од Акхенатонових дана крију иза 

делова приче о ,,Јеврејима који под Исусом Навином освајају Обећану земљу''. 

 

- Семити из Јужног Канаана који су радили у рудницима Јужног Синаја, 

заједно са Египћанима ,,постају” Израел и/или Кенејци. 

 

Прелазни период између касног бронзаног и раног гвозденог доба 

- Разарање Рамзесовог светилишта посвећеног Хатор и брисање 

Хаториног лика у Тимни од стране Мидијанаца, што је позадина приче о 

уништавању Златног телета. Бакарна змија из Тимне, веровато је бронзана 

Мојсијева змија. Спомињање Рамзесовог града са складиштима званог Рамзисед, 

подсећа на догађаје из Тимне.  

 

- Негевитска, мадијанска, египћанска и локално произведена роба 

наликује роби канааитског првог гвозденог периода произведеног у Тимни, која 

се налази иза Егзодус приче о Израиљћанима, Кенејцима и Мидијанцима. Они су 

са људима који су у последње дане долазили из Египта (Израел), лутали Синајом 

и Арабом, и њихова периодична враћања у Јужни Ханан преко Негева постаје 

израелски продор у Јужни Канаан преко Негева и Кадис Варнија.   
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- 65% јужнокананског типичног посућа пронађеног у Тимни откива да су 

ови људи из Јужног Канаана, чији су каснији потомци, генерацијама 

трансформисали у Израел, продирући у Канаан са Негава. 

 

Први период гвозденог доба од 1200. до 1000. пре Христа 

- Египат се повлачи из Канаана и Синаја после 1140. године пре Христа. 

Политички вакуум је испуњен порастом нових држава; Филистејаца, Израелаца, 

Моабаца, Едомаца и Амоноваца.  

 

- Арамени, Арамејци (Сирини, Сиријци) и делови Транс-Еуфрата (између 

Дамаска и Харана), истерани су из својих маргиналних степских земљишта због 

глади и ратова, због чега су окупирали и населили трансјорданију и брдовите 

делове Канана. После почетних ратовања и уништења неких насеобина, 

лоцирали су се и почели да склапају мешовите бракове са домаћим 

становништвом, кананским и трансјорданским, долазећи притом до нове културе 

(канааитски начина). У оквиру ове парадигме, први период гвозденог доба 

,,прото-Израел”, еволуира у другом периоду гвозденог доба у Амонце, Моавце и 

Едомце. Ово би могло да објасни зашто деле сличан језик и културу, као и 

библијску тврдњу да су од једне породице пореклом Арамејци (Аврам и Лот).

  

 

- Вирсавејски бунар направљен је у првом периоду гвозденог доба и 

представља комбинацију прото – израиљских и филистејских црепаница 

(Филистејци долазе у Канаан око 1175. године пре Христа), што је рефлексија 

доказа о Аврамовој борби са Филистејцима око бунара. 

 

Други период гвозденог доба 

- Аграрни део брдовите земље који је био насељен у току првог периода 

гвозденог доба био је напуштен, међутим током другог периода гвозденог доба 

сведоци смо успона урбаних држава са градовима и тврђавама које постају 
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царства Израела и Јудеје, као и Старог завета.  

 

- Израелци другог гвозденог доба који су били пра, пра, пра, праунуци 

људи из првог периода гвозденог доба добијених из мешовитих бракова 

Арамејаца и аутохтоних Хананаца: ,,И живљаху синови Израиљеви усред 

Хананеја и Хетеја и Амореја и Ферезеја и Јевеја и Јевусеја. И жењаху се кћерима 

њиховим и удаваху кћери своје за синове њихове, и служаху боговима њиховим” 

Суд 3, 5-7. Желели су да сачувају порекло традиције, како својих предака, 

Кананаца, тако и Арамеја кроз фузију тих традиција у једну оригиналну. Тако 

протеривање Апиру/Хабиру – Хикса подесно представљен као рат за слободу: 

Један Бог Атен и почетни монотеизам, затим сељења азијатских рудара по 

Синају и Арабаху, довели су спајања са арамејским појмом инвазије Канаана из 

Трансјорданије.  

 

- Јеврејска керамика и црепанице из другог периода гвозденог доба (IX - 

VIII века пре Христа), пронађена у римско – византијским насељима у Вади 

Феиран, откивају присуство јевреског отпада широм Јужног Синаја. То значи да 

су ти остаци, вероватно, одговорни за идентификацију стотине сезонских 

кампова израђених од камена кружног облика, послуживши као темељац за 

Израиљске насеобине за доба калколита, раног и средњег бронзаног доба.  

 

- Кадис Варнија је описан као у Негеву и у Едому, или као граница, што је 

рефлексија стања између VII и VI века пре Христа, када Едом продире и осваја 

Негеб, као што је навео Мекдоналд.  

 

- Прича о спречавању Едома за напредовање Израела преко своје 

територије одражава стање другог периода гвозденог доба, урбану постаку као 

што је навео Бартон Мекдоналд, који претпоставља да је један такав мозаички 

след написан на крају другог периода гвозденог доба.  
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Завршетак националне историје, од Књиге постанка до 2 Цар, обухвата 

компилацију датума када се Егзодус догодио датирајући га у владавину злог 

цара Меродаха, вавилонског владара, који је владо око 562/560. године пре 

Христа: ,, А тридесет седме године откако се зароби Јоахин цар Јудин, 

дванаестога месеца, двадесет седмога дана Евил-Меродах цар вавилонски исте 

године зацаривши се, извади из тамнице Јоахина цара Јудина” (2 Цар 25, 27).  

 

- Ротенберг је пронашао велике количине тканина обојених у црвено и 

жуто са ушивеним перлицама у Хаторином светилишту у Хар Тимни. Он је 

такође пронашао и велики број квантита од перлица посвећених Хатор, неке од 

светих Менант огрлица. Чак се мисли да то могу бити остаци мидијанског 

шатора, постављеног када су се Египћани повукли из Тимне у време владавине 

Рамзеса петог. Недавно је откривено да је Хатор имала још један епитет 

,,Господарица црвеног платна” или ,,Она од црвене тканине”. Можда је ово за 

Хатор и чудан епитет, али и даље остаје мистерија шта је Ротемберг пронашао: 

црвено-жута тканина са перлицама може бити заветни дар, али и остатак 

мидијанског шатора. Можда, само можда, тканину коју је пронашао Ротенберг 

није мидијански шатор, већ заветно платно Хатор. Мало је чудно да, ако је 

Израиљ толико пошовао Јахвеа и Ковчег у пустињи, да би она имала своје место 

у Силаху, и да би Мидијанци тек тако напустили свету реликвију у Тимни, као 

што је шатор. Ако је Израел помешао нешто од њеног култа са мидијанским 

религијским веровањем и практиковањем, као што то заступају неки научници, 

онда је стварно необично да је мидијански табернакл напуштен.   

 

Ако је тканина дата у завет Хатор, као и перле ушивене на њега, онда је 

то светиња, као Менантове свете огрлице од перли. Тада би било разумљиво 

зашто Мидијанци немају интереса да га понесу са њима у Мидијан. Такође је 

значајно да је 1972. године Ротенберг написао да је бронзану змију пронашао у 

светом наосу мидијанског светилишта у Тимни. Међутим, већ 1988. године, он 

даје изјаву да је прегледајући поља на којима је радио, примето да једна змија 

није у оквиру наоса, већ изван њега. Чини се да је наишла нова фаза развоја 
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религије код Мидијанаца, и да су имали нови начин обожавања. Намеће се 

питање да ли су они обожавали сада Јахвеа, оног чија слика не треба да буде 

направљена? У истом раду такође наглашава да је пронашао две плитке камене 

чаше са ознакама, које су можда служиле за жртву ливеницу.123  

 

- Научници су проучавали текстил пронађен у Тимна светилишту 

посвећеном Хатор у Араби и закључили су да су то израдили Азијати, а не 

Египћани. Текстили који су индетификовани су платна од лана и вуне. Египћани 

су веровали да је савршен текстил од лана. Ипак, неколико примерака вуненог 

текстила пронађено је и у Египту, што сугерише да су их изаткале азијатске 

ткаље које су боравиле у земљи или да су увозили. Тимна ланена платна 

јединствена по свом ткању не могу се пронаћи у Египту, због чега су Шефер и 

Тидар претпоставили да су направљени од стране Азијата.124 Откривено је и да 

се текстил који је пронађен разликовао по тежини: тежа и лакша, финија, платна. 

То је сугерисало да су тежа коришћена за надстрешницу, платнене кровове, 

завесе, а можда и као платно за шаторе; евентуално за одећу радника. Лакше, 

финије, платно коришћено је за израду одеће коју су свештеници званично 

носили када су у храму.  

 

Откривени текстил поседује различите боје: жуту, црвену, плаву и розе. 

Такође су пронађене траке, ресе, канапи и ужад. Вероватно су ужад и канапи 

коришћени за шаторе светилишта или као траке за хаљине.125 

 

Проналазачи су били импресионирани количинама пронађеног текстила, 

као и бројним локацијама. Неки од текстила су вероватно били посвећени Хатор, 

                                                        
123 Beno Rothenberg. The Egyptyan Mining Temple at Timna. London. Institute for Archaeo/Metallic 
Studies, institute of Archaeology, university College London 1988, 89, Note 84. 
 
124 Avigail Sheffer and Amalia Tidhar, 230, Textiles – Conclusions. Beno Rothenberg. The Egyptian 
Mining Temple at Timna. 1988. London [cf. p.224 gor pinkish-blue.green, red, red & yellow, and blue 
colored fabrics; 225 tasseled fabric or fringes;  226 yellow threads for fringe, for priests]. 
 
125 Sheffer & Tidhar, 224-230. 
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али већина других били су посвећени током мидијанске фазе, када је подигнут 

шатор светилиште, након што су Египћани напустили Тимну око 1140. године 

пре Христа. У својим налазима, истраживачи Шефер и Тидар, приметили су на 

великом броју тканина из Тимне, одређену ,,з” нит. Пошто је ,,з” низ у 

потпуности одсутан из египатске тканине од најранијег периода, па чак и 

касније, могуће је да су тканине увожене или да су их стране ткаље израђивале у 

Египту. На основу ископавања по Египту, утврђено је да скоро нема вунених 

материја од XIV до XII века пре Христа. Штавише, мало је вероватно да би било 

вунених тканина унутар египатских храмова, јер је у старом Египту, када су у 

питању били верски обреди, вуна представљала табу тему. Међутим, у Тимни је 

пронађен велики број вунених тканина баш у унутрашњости храма. Ланени 

фрагменти показују да су у њих уткани моари, са приближно истим бројем 

основе и потке у сантиметар. Међутим, у египатским платнима свих периода 

основа прелази потку у броју, а некада готово да је потка изгубљена у основи. 

 

Тако већина Тимна текстила није из Египта, већ је донета са стране или је 

локалног типа произведена од рударских радника регрутованих, на основу 

археолошких доказа, из племена Негев или из северозападне Арабије 

(Мидијанци). Иако горњи подаци могу да нам нешто кажу о функцији тканина, 

остаци финих говоре о одећи, нарочито светим одеждама свештеника, коју су 

стално држали у храму. Ту су и делови канапа, који је могао да служи у многе 

сврхе, као што су шаторска ужад или чак траке.126 

  

Треба напоменути да пронађена ужад и текстил, као и тешки материјали 

за завесе, цираде и шаторе, те лака и финија одећа, са порубима и велики плитки 

тањири, па и конопци, појављују се у опису намештаја Табернакла као што је 

наведено од Егзодус традиције. Ту налазимо и портрет жена које ткају платна и 

вунене предмете, као што су завесе и вео, као донације Табернаклу, обојене у 

плаво, љубичасто и црвено, као и одећу за свештенике и украсе и ужад за шатор: 
                                                        

126 Avigail Sheffer & Amalia Tidhar. Textiles – Conclusions.  Beno Rothenberg. The Eqyptian Mining 
Temple at Timna, London 1988, 230. 
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,,Хаљине службене за службу у светињи, и хаљине свете Арону свештенику, и 

хаљине синовима његовим за службу свештеничку. Тада оде сав збор синова 

Израиљевих од Мојсија, и вратише се, сваки којега подиже срце његово и кога 

год дух покрете драговољно, и донесоше прилог Господу за грађење шатора од 

састанка и за сву службу у њему и за хаљине свете. Долазише људи и жене, ко 

год беше драговољна срца, и доносише споне и обоце, и прстење и наруквице и 

свакојаке наките златне и сваки донесе прилог злата господу. Ко год имаше 

порфире, скерлета, црвца, танкога платна, кострети, кожа овнујских, црвених 

обојених и кожа јазавичијих, сваки доношаше. И ко год прилагаше сребро или 

бронзу, доношаше у прилог Господу, и у кога год беше дрвета ситима, за сваку 

потребу у служби доношаше. И све жене веште предоше својим рукама, и 

доносише што напредоше за порфиру, скерлет, црвац и танко платно, И све жене 

које подиже срце њихово и беху веште, предоше кострет'' Изл 35, 19-26. 

 

Од интереса су и налази у светилишту четири заветована минерала, полудрага 

камена:  

1 – беличасти селенит кристал, 4 x 2 x 3 cm;   

2 – микритик кречњак калцит, ружичасте обојености, 4,5 x 1 x 2 cm;  

3 – црвено – браон хаметит, 2,5 x 2 x 0,75 cm  

4 – згушњени шерт исполиран до сиве боје 2 cm.127 

 

То би онда могло да указује да је реч о камењу које стоји иза појма 12 

драгих каменова, као украса за Аронов оплећак: ,, А од порфире и скерлета и 

црвца направише хаљине за службу, да се служи у светињи, и направише свете 

хаљине Арону, као што беше заповедио господ Мојсију. Направише оплећак од 

злата, и од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога. 

Истелише листове од злата, и исекоше жице, те извезоше порфиру и скерлет и 

црвац и танко платно врло вешто. Пораменице му направише да се састављају, 

да се саставља на два краја своја. И појас на оплећку излажаше од њега и беше 

                                                        
127 Rothenberg, Timna Temple 1988, 266. 
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исте израде, од злата и од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна 

узведенога, као што беше заповедио господ Мојсију. И уковаше два камена 

оникса у злато, и изрезаше на њима имена синова Израиљевих, као што се режу 

печати. И ударише их на пораменице од оплећка, да буду камени за спомен 

синовима Израиљевим, као што беше заповедио господ Мојсију. И направише 

напрсник врло веште израде као што је израда у оплећка, од злата и од порфире 

и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, червороугластог и 

двострук направише напрсник, у дужину с педи и у ширину с педи, двострук. И 

ударише по њему четири реда камења, у првом реду: рубин, топаз и смарагд, а у 

другом реду: карбункул, сафир и дијамант, а у трећем реду: лигур, ахат и 

аметист, а у четвртом реду: хризолит, оникс и јаспид, све опточено златом у 

свим редовима. Тих камена с именима синова Израиљевих беше дванаест према 

њиховим именима, резани као печати, за дванаест племена, свако по свом имену. 

И направише на напрсник ланце једнаке, плетене, од чистога злата” Изл 39, 1-15. 

 

Мој закључак је да се догађаји, као што сведоче археолошки налази у 

Хаторином светилишту у Хар Тимни из Рамзесовог времена (Сети први до 

Рамзеса петог, од 1291. до 1141. године пре Христа), су оно што вреба иза/делом 

из Егзодус традиције. Донација Тебернаклу на планини Хориву на граници 

Мидијана у синајској пустињи и Арабу, тврдећи да Мидијанци запоседају Хар 

Тимну (Gebel Mene`ieyeh), после напуштања ове области од стране Египта, а 

одредница је ,,Планина Хорив близу Мидијана”, што је вероватно Хар 

Тимна/Gebel Mene`ieyeh: ,,А Мојсије рече Богу: ,, Ево, кад одем синовима 

Израиљевим, па им кажем: Бог отаца ваших посла ме вама, ако ми рекну: Како 

му је име? Шта ћу им казати? А Господ рече Мојсију: ,, Ја сам онај што јесте” 

(ehyehasher ehyeh). И рече: ,, Тако ћеш казати синовима Израиљевим: који јесте 

(ehyeh), он ме посла вама” (Изл 3, 13 – 14).  
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4. 

ПОГЛАВЉЕ 

Теолошки део128 129 130  

  

 

                                                        
128 Џон Дрејн, Увођење у Стари завет, Clio, Београд  2003, 288 -450.  
 
129 Дејвид Џ. Голдберг, Џон Д. Рејнер, Јевреји: историја и религија, Clio, Београд  2003,  257 – 
337. 
 
130 Coincidence or Providence? Verse Commentary on Exodus, Dennis Bratcher, last modified, July 10, 
2007, http://www.cresourcei.org/exod1.html. 

Икона Мојсијева 
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 Када говоримо о Другој Књизи Мојсијевој, Излазак, нагласак морамо 

усмерити на разумевање околности о којима нам сведочи, нарочито у делу о 

законима, који се морају схватити као целина у контексту искуства народа с 

Богом.   

 

Знамо да су још најстарији преци људског рода примили божанску објаву 

и да су закони Ноахида131 били само почетак, јер за даље остваривање плана 

Божијег био је неопходан цео један народ, који ће примити, сачувати и пренети 

поруку. Крајњи исход тога је владавина Божија. Закони се могу дати само оним 

људима код којих је присутна свест да их је Бог милостиво избавио. Стога, 

милост долази увек пре закона, а позив да се исти поштују упућује се онима који 

су свесни свог избављења и вољни су да начине ,,уговор” са Богом. За хришћане 

првих векова, откупљење остварено у Христосу, десило се нешто што бисмо 

могли дефинисати као нови Излазак, то јест избављење: ,,А нећу да не знате, 

браћо, да оци наши под облаком беху, и сви кроз море прођоше, и сви се у 

Мојсија крстише у облаку и мору, и сви исто јело духовно једоше, и сви исто 

пиће духовно пише, јер пијаху од духовне стене која их је следила, а стена беше 

Христос” (1 Кор 10, 1-4)  

 

У теолошком смислу, и данас, када се Излазак перципира очима вере, 

заправо се види лична и колективна прича, респектабилно. Египатско тлачење је 

робовање греху; тиранија једног човека над другим и сваки вид јарма из којег 

вапимо за Божијим избављењем.  

 

                                                        
 
131 ,,Заповести Нојевим потомцима''- учење о основним правилима понашања која су објављена 
првим генерацијама, од Адама до Ноја. Сматрају се важећим за сва људска бића. Обично се 
наводи да их има седам, која забрањују идолопоклонство, богохуљење, родоскврнуће, убиство, 
пљачку и суровост према животињама. Из њих проистиче захтев за успостављање судова који ће 
спроводити правду. 
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Гледано са друге стране, пуштање корпе са бебом Мојсијем у реку Нил, 

која је за Египћане била света река, има одређени удео у његовом спасавању, а 

то је заправо пророчанство да ће Бог избавити и свој народ. 

 

Кошара у коју је стављен Мојсије, названа је 

ковчежићем, а тај назив је већ једном употребљен у причи о 

потопу и Ноју. Оба ковчежића су бродови спасења. Они су 

слика Христове цркве. Чак је јасна и пророчка слика 

кошаре спуштене у трску, упућује на Црвено море, то јест 

на море трске, где ће обећани народ наћи свој спас од 

египатске војске.  

 

 Прича о позивању Мојсија почиње тако што, 

напасајући стадо свога таста, одлази на другу страну 

пустиње, далеко од Мадијана. У том делу пустиње, под 

гором Хорив, долази до теофаније, Мојсијевог виђења 

Бога. Значај планине јесте у томе, пошто се на њој 

одиграва значајно Божије откровење. На том месту 

Мојсије не само што прима поруку о свом позиву и открива име Божије, већ оно 

представља и место на којем је начињен завет: ,,Господ Бог наш учини с нама 

савез на Хориву'' (Понз 5, 2). Са врха планине објављен је закон; на том месту је 

обављено пребројавање Израиља , (Бр 1-19) , и одатле је Божји народ кренуо пут 

Ханана: ,,Потом отишавши од Хорива пређосмо сву ону пустињу велику и 

страшну, коју видесте, идући ка гори аморејској, као што нам заповеди Господ 

Бог наш, и дођосмо до Кадис-Варније'' (Понз 1, 19).  

 

За Апостола Павла планина има значај у представи начињеног завета и по 

њему постаје симбол целокупне вере: ,, А то је речено са другим значењем: јер 

су оне два савеза, један од горе Синаја, који рађа за робовање, и то је Агара. Јер 

Агара је гора Синај у Арабији, и одговара садашњем Јерусалиму, а он робује са 

децом својом” (Гал 4, 24-25). 

Купина, грм 
који гори а 
несагорева, 
чува се у 
манастиру 
Свете 
Катарине на 
Синају 
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 Мојсије је ,,изронио'' из пустиње и искуства на гори, спреман да пође у 

своју мисију. Овде налазимо паралелу између Мојсијевог и Христосовог 

искуства. Пре него што је, кроз Христа, Бог могао да створи свој обновљени 

народ, било је наопходно да Христос, вођа, оде у пустињу на период од 

четрдесет дана, а онда да се појави, спреман да пође у своју мисију.   

 

 У причи о Егзодусу, откривени Бог је, у смислу личности, врло наглашен, 

што видимо из Његове размене речи са Мојсијем. Он Мојсија позива по имену, 

открива да познаје његовог оца, позива се на Аврама, Исака и Јакова, што 

показује да се ради о стварним људима. Он слуша Мојсијева питања и на њих 

одговара.  

 

У смислу спасавања, Бог који се овде открива, такође је активан и предан 

је самооткривању. Он жели да га људи упознају, па им стога и открива своје име, 

у којем је садржан и Његов опис. Он Мојсију прича о својим ранијим односима с 

људима и хоће да се Његово име памти. Он није Бог који се скрива од свог 

народа: Он жели да буде спознат. Бог овако откривен је близу свога народа и 

,,силази” да послужи као активни избавитељ, који учествује у њиховом болу и 

патњи.   

 

 

4.1 Књига Изласка  

 

 Чињеница је да део вредности књиге Изласка потиче од тога што је у 

облику приче, која у себи обједињује законе и обреде, али и историју настанка 

једног народа и тачнијег одређења вере. Књига Изласка је најистакнута књига о 

спасењу у Старом завету. 

 

 Из ове књиге лако је видети суштину спасења која је садржана у Божјој 

присутности; тежити ка њој и доживети је. Бога можемо и морамо разумети у 
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Његовом односу према људима, а књига Изласка га представља као Онога који је 

у блиској вези са људима. Он одговара на захтеве и молитве, Он је тај који 

слуша очајне вапаје. Бог је тај који је жалостан због греха и преступа.   

 

Књига Изласка је и даље прави пут за усмено проповедање јеванђеља, али 

и за обнављање Цркве. Просто се јавља ,,заинтресованост” Бога да се глас о 

Њему однесе и другим народима. Јасно се изражава коначни циљ – да га 

упознају сви народи. Врло је истакнута и парадигма о четири фазе којима се 

народ спасава и доводи у положај Божијег народа: Бог увек види злостављање, 

ангажује се у спасењу, склапа завет и живи у средини свог народа.  

 

 Обожавање Бога, богослужење и песме које га прате, прославе у 

светилишту, празници и обреди имају централно место у заједници Божјег 

народа, а то је нарочито истакнуто у причи о Егзодусу. Обожавање је људски 

одговор на Божју присутност и деловање. Изостајање обожења може бити 

опасно за Божји народ, а Књига изласка може много да нас поучи шта се дешава 

приликом одсуства истог, али и са централном улогом богослужења и са 

практичном применом истог. 

  

 Из нарације Егзодуса добијамо правосмерно, динамично, поштено 

руковођење и управљање Божијим народом. Оно што приличи Мојсију и 

Егзодусу јесте прича о поштењу једног вође, чије су грешке, пропусти и мане 

видљиви. Ипак, упркос њима, Мојсије је толико предан свом народу да је вољан 

да његово име буде избрисано из Књиге живота, ако ће то значити спасење 

народа.   

 

 У Егзодусу ништа и нико није савршен осим Бога Јахвеа. Божја близина је 

импресивна и поучна. Књига Изласка доноси поруку о сталном обнављању вере 

и сили и значају молитве.   
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4.2 Значај Егзодуса у теолошком смислу  
 

 Из теолошке перспективе, Егзодус је донео религију објаве, појединачни 

наук који је народу преносио Божји изабраник. Тако је Бог преко Мојсија 

објавио законе Израиљцима на Синајској гори. Одатле, кроз Књигу изласка брзо 

се прелази с ропства Јаковљевих потомака у Египту на њихово ослобађање под 

вођством Мојсија и на Божију објаву на Синајској гори, где је Савез драматично 

потврђен и поновно озакоњен , а целокупан народ се заветовао да ће поштовати 

законе које он садржи.  
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Основна поставка 

књиге Изласка односи се 

на постојање Бога. 

Његово постојање је 

непобитно, чак и кад се о 

Њему изричито не 

говори и сматра се 

најзначајнијом истином. 

Постоји позитивна 

обавеза да се потврђује 

постојање Бога, изведена 

из прве од десет Божијих 

заповести: ,,Ја сам 

Господ Бог твој, који сам 

те извео из земље 

египатске, из дома 

ропскога” (Изл 20, 2).  

Такође, видимо и Његову 

јединственост, онога који 

је господар васионе, а то 

је уједно и запис о успешној борби да народ прихвати најчистији монотеизам и 

одбаци политеизам који подразумева идолатрију.  

 

 Поред тога што књига Изласка доноси причу о слободи, историји стварања 

једне нације те самом законодавству, она објављује и монотеизам. Шта 

произилази из тог монотеизма? Монотеистички Бог није узрок, нити погонска 

сила неког вида универзума. Он је универзум у целости, јер је Створитељ, 

Господ небеса. Штавише, Он је неизоствано различит и већи од био ког дела с 

обзиром на њихову ограниченост. Монотеистички Бог је вечит, бескрајан, 

свемоћан и свезнајући.  

Икона Свете Горе Синај 
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 Из књиге Изласка јасно видимо да се подразумева чињеница да је Бог 

вечит, јер он није пагански бог који се рађа и умире, већ одувек постоји. Он је 

уточиште. Самим тим, Бог који није ограничен временом нити простором, 

бесконачан је. Иако се појављује на одређеним местима, Он се не ограничава ни 

на једно конкретно. 

  

 До краја приче о Егзодусу учимо о свемоћном Богу. О Ономе чија моћ 

надмашује моћ паганских богова. Он је онај који у потпуности влада свим 

елементима природе. Са друге стране, Он је и свезнајући Бог који зна све шта се 

дешава, чак и у људском срцу. У књизи Изласка Бог ствара један народ. 

Ангажујући се да спаси Аврамове потомке из египатског ропства, постаје узор за 

све касније ситуације у којима Бог спасава. Из тог разлога су Излазак и прича о 

њему средиште не само Старог , него и Новог завета. 

 

Оно што је ново у веровању, а што се издвојило кроз личност Мојсија и 

причу о Егзодусу, је да Бог обраћа пажњу на проблеме људи, делује силно и 

одлучно, сачињава уговор са људима у оквиру званичног завета, даје законе и 

упутства о начину живљења и успоставља систем богослужења захваљујући 

којем је могуће стално доживљавање Његове присутности. 

 
ЗАКЉУЧАК132, 133  

 
 Прича о Мојсију и Изласку толико је дубоко урезана у народно сећање и 

свест јеврејског народа да престаје свака могућа расправа о томе да ли је Мојсије 

био или не историјска личност. Самим тим се не доводи у питање да ли се 

Излазак заиста догодио. Оно што је битно и што даје важност овом догађају 

јесте избаљење из ропства од Стране Бога, који постаје Бог целог народа, и који 

                                                        
132 Celestin Tomić, Prapovijest spasenja, Zagreb 1977, 5-9; 17-41. 
133 Celestin Tomić, Izlazak, Zagreb 1979,173-295. 
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се на такав начин јасно представио.   
 

Централни догађај, Савез на Синају крунисан Божјим законом, оставио је 

на све књиге Библије и на цео живот народа и појединце, снажан утисак.  
 

У својој књизи ,,Праповијест спасења”, Целестин Томић каже да је 

предисторија спасења не само део Петокњижја, већ је и увод у исто. То је књига 

Закона, као израз Божјег промисла, неоспориви ауторитет, центар и језгро вере.  
 

Преко Мојсија склопљен је савез кроз закон, као израза Божје љубави и 

бриге за свој народ. Преко Мојсија, открива нам се судбина деце Израиља, али и 

судбина човека, кроз обећање, пророштва, избор и позив. Мојсије је тим 

позивом ,,упућеним” од Бога, постао зачетник, организатор Израиља, верски 

вођа и законодавац.  

 

 Излазак је централна етапа историје спасења старозаветног народа; излазак 

из египатског ропства и склапање савеза са Богом, кроз законе и уредбе. Излазак 

је ослобођење у сваком погледу, уз Божју интервенцију.  

 

 Целестин Томић у другој својој књизи ,,Излазак'', напомиње да прелазак 

преко Црвеног мора јесте спасење, али и израз безусловне љубави Божје. Бог 

избавља и ослобађа свој народ. Бог изласка је Бог слободе и то истинске и 

духовне.  

 

Савез склопљен са Мојсијем на Синају, није само централна тема 

Изласка, већ и Старог завета. То је сусрет Бога и човека, старозаветни 

теологуменон чврсте повезаности Бога и човека, њихово удруживање, синергија, 

а све у сврху сигурнијег и смисленијег живота овде на земљи, али и гаранција за 

улазак у Божји свет.   

 
 У књизи Излазак видимо још личнији однос и интервенцију Бога давањем 
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закона људима, који ће помоћи да се човеков однос према Богу, али и према 

другим људима и целој творевини у пуноћи испуни, као и то да је тај однос 

утемељен на савезу.  

 

 Кроз Мојсија најављен је Господ Исус Христос који изводи новозаветни 

народ из прогонства, из робовања тами и греху, најаве новог Израиља и давања 

новог закона.   

 

 Кроз Христосову жртву, Бог склапа Нови савез, вечан и неуништив.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТАК 

 

 

Мапе 

 

Поставити питање маршруте Изласка из Египта, данас не предтсавља новост 

за научне кругове, с обзиром да је ова тема кроз историју одувек привачила 

пажњу да буде растумачена и понуди најправилнији одговор на питање. Пратећи 



Излазак из Египта: историјска и теолошка перспектива 
 

135 
 

развој науке и начних грана, примећујемо да су и покушаји њиховог тумачења 

долазили у периоде нижег интензитета истраживања, односно до њихове 

експанзије од периода хуманизма и ренесансе. Да би се на најбољи начин 

осликала вечна инспирација коју су научни кругови полагали на тему Изласка, 

на наредним странама биће представљене мапе из неколико извора. 

Пре тога бих навела неке опште закључке из анализе ових мапа: На свим 

мапама до новијег периода, не налазимо претпоставку да се прелазак преко 

Црвеног мора догодио у арабијском заливу, што је и очекивано, с обзиром да  до 

1750. нико није ни знао за њега. Тек након 1800. ова опција улази у озбиљније 

разматрање, јер се ова географска локација уноси у карте. Ипак, увођење овог 

локалитета, усмерило је причу на Кадеш Барнеу, да би се тек у последњих 75 

година, Залив узимао као потенцијално место преласка, што самим тим, смешта 

планину Синај у Саудијску Арабију и што се поклапа са Павловим навођењем 

локалитета (Гал. 4, 25). Период од 325. до 1900. године, обележила је 

претпоставка да је рута Изласка укључивала прелазак преко луке Суец, па је 

тиме Синај лоциран погрешно, са Кадешом у Петри. Након тога, уследила је 

обрнута претпоставка која је укључивала прелазак преко Залива, уз 

позиционирање планине Синај у Саудијској Арабији, док је Кадеш овога пута 

смештен у Обећану земљу, што за потоњи, није тачно. Најприближнбији одговор 

је спој претходних теорија: прелазак преко мора у Заливу, планина Синај у 

Арабији, а Кадеш у области Петра. Ипак, до данас се воде полемике око тачне 

локације Кадеша. Ова локација просто не може бити на извору Харб, Уеибех, 

Кедеис или Кудеират, с обзиром да су они унутар Обећане земље. Проблеме око 

утврђивања тачне руте предтавњали су и непотпуни географски подаци, с 

бозиром да до 1750 – 1800. године, синајско полуострво није ни уцртавано (није 

се ни знало да постоји), па се стога прелазак преко Црвеног мора није ни узимао 

као озбиљан предлог. 
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Мапе 

 

Хесиод (700. пре Христа), мапа 1, страна 140.  

Реконструкција мапе заснована на географским схватањима блиског истока 

по грчком песнику Хесиоду. Битан детаљ је да он није имао схватање о 

постојању Црвеног мора, персијског залива и Израела. 

 

Херодот (484. пре Христа), мапа 2, страна 141. 

Реконструкција на основу писања Херодота. Суецки канал први је пут 

компелтиран 500 година пре Христа: „Принц (Некос) био је први који је 

покушао да направи канал до Црвеног мора – посао који су након њега завршили 

Дарије и Персиајнци – дужине за четири дана путовања, и ширине да се два 

брода могу мимоићи. Вода је изведена са Нила, што канал чини нешто изнад 

града Бубастис, близу Патумуса, арапског града, настављајући се даље док се не 

споји са Црвеним морем (Херодот 2.158 – 159, 484 пре Христа). 

 

 

Птолемеј (150. пре Христа), мапа 3, страна 142. 

Птоломеј није имао представу синајског полуострва или Суецког залива. 

 

Abraham Ortelius (1587.), мапа 4, страна 143. 

Синајско полуострво и Акаба залив недостају. Ово је типична рута Егзодуса 

са стандардизованим системом нумерације. Црвено море је пређено ја Суецком 
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заливу. Тачка 33 је Кадеш, 34 је планина Хор. Оба локалитета су позиционирана 

трансјорданијски и источно од Петре. Мапа је прилично неразуимљива. Постоје 

два Кадеша (други је на тачки 26) и две Петре (друга је на тачки 25).  

 

Petrus Plancius (1590.), мапа 5, страна 144. 

Ово је једна од мапа која смешта Есион Гавер на Црвено море док Акаба 

залив недостаје. Кадеш је на тачки 33 руте Изласка, трансјорданијски. Област 

између Синаја и Есион Гавера је погрешан, но ово је типична поставка 

локлитета, с обзиром на потпуно погрешну географију подручја. 

 

Јан Јансон (1630.), мапа 6, страна 145. 

На мапи недостају синајско полуострво и залив Акаба. Треба обратити 

пажњу да је Езион Гебер (тачка 32) сместио на Црвено море. Тачка 33 је Кадеш 

(у Петри), а 34 планина Хор, и оба су трансјорданијски лоцирана. Оно што је 

посебно важно: Кадеш је смештен трансјорданијски, пре него што је уопште 

поново утврђена тачна локација Петре (1812. Буркхард).  

 

Јозеф Моксон (1671.), мапа 7, страна 146. 

Моксон је скоро у потпуности копирао мапу Николаса Вишерса из 1660, 

који је преузео облик Акаба залива од Ла Руа (1651.), а који је свој извор нашао у 

Мунстеровом раду (1545.). Тачка прелаза Црвеног мора је код луке Суец, а 

коришћена је и стандардна рута Изласка, где је тачка 33 у Кадешу који је 

приказан трансјорданијски, одмах након Езион Гебера. Кадеш је у Петри. 
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Томас Кичин (1794.), мапа 8, страна 147. 

Издовјен „језик“ Акаба залива представљен је детаљно. Све ово је само плод 

маште! Иако је планину Синај сместио у оквир синајског полуострва, знао је да 

је Мидијан био у савременој северној Саудисјкој Арабији.  

 

Карл Радфелд (1849.), мапа 9, страна 148. 

Радфелд је начинио грешку стога што није прошао кроз Езион Гебер, између 

Синаја и Кадеша. Акаба залив и полуострво Синај нису убележени и мапирани 

пре 1750. Ова мапа је интересантна јер показује Кадеш у западну Арабах долину. 

Едвард Робинсон је 1838. одабрао ову локацију за Кадеш. На мапи се види 

његово позиционирање како се за то време сматрало тачним. Посебно је 

интересантно обратити пажњу да он није смештен трансјорданијски, већ само 

северно од Петре, на западну страну Арабах долине. Но, планина Хор је у Петри, 

близу Кадеша. 
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Мапа путање Израиљаца приликом изласка из Египта (горе), приказ Канана 
према Старом завету (доле лево) и Новом завету (доле десно) 
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Израиљ у време Старог завета 
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Приказ библијских 
личности по њиховом 
појављивању у Старом 
завету до Исуса Навина и 
периода Судија. 
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