
Cokolwiek każą wam czynić, czyńcie…

Poniższe rozważanie może być zastanawiające, bo pochodzi od karaimskiego żyda. Słowo
‘karaimski’ oznacza „hebrajski biblista (badacz Pisma)” i z definicji karaimowie to tylko Tanak lub
jak to niektórzy ludzie zwą „Stary Testament”. Moje motto brzmi: „Jeśli nie ma tego w Tanaku
[Starym Testamencie],  to nie mogę tego stosować”.  Dlaczego więc karaim, który nie wierzy w
Jezusa lub Jaszuai, miałby pisać rozważanie na temat Ewangelii Mateusza? Cóż, w ciągu ostatnich
kilku lat przeszedłem nieoczekiwaną podróż odkryć, z którymi czuję, że muszę się podzielić. W
retrospekcji  moje  karaimskie  wychowanie  prawdopodobnie  utorowało  mi  drogę,  by  zadawać
pytania, jakich by nie-karaimita nawet nie kłopotał, by zadać. A także, by kwestionować założenia,
jakie  nie-karaimita  przyjmuje  za  coś  oczywistego.  Moją  modlitwą jest,  by  dzieleniem się  tymi
informacjami wielbiłem imię Jahwe, najwyższego ‘El, Stwórcę niebios i ziemi, i Jego doskonałej
Tory.

Wszystko zaczęło się, gdy mój przyjaciel Michael Rood, nauczyciel mesjanistyczny, zapytał
mnie,  co sądzę o Mateuszu 23:1-3.  Michael  wyjaśnił,  że  w tym fragmencie  Jaszua powiedział
swoim  uczniom,  by  byli  posłuszni  faryzeuszom,  gdyż  uczyli  oni  z  autorytetem.  Z  początku
odrzekłem Michelowi, że jako karaim trzymam się tylko Tanaku i dlatego nie mam żadnej opinii w
tej  sprawie.  Michael  poprosił,  czy  mógłbym jednak  użyć  swoich  naukowych  umiejętności,  by
pomóc mu zrozumieć ten tekst. Mam stopień naukowy Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie w
Archeologii  i  Studiach Biblijnych i  przez kilka lat  pracowałem w Projekcie Publikacji  Zwojów
Znad  Morza  Martwego,  który  był  oficjalną  publikacją  Zwojów.  Michael  stwierdził  zatem,  że
mógłbym użyć tych umiejętności, by spróbować rzucić trochę światła na księgę Mateusza.

Odpowiedziałem Michelowi, że zanim zgodzę się zbadać tę sprawę, musiałbym najpierw
lepiej zrozumieć problem. Jeśli problemem było po prostu to, że nie podobało mu się to, co jest
powiedziane w Mateuszu 23, to raczej nie było zbyt wiele,  w czym mógłbym pomóc. Michael
zaczął wyjaśniać od otworzenia Mateusza 23:2-3 i przeczytania tego tekstu.

(2) Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. (3) Czyńcie więc i 
przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale według ich uczynków 
nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. (Mat 23:2-3 [UBG - Uwspółcześniona 
Biblia Gdańska])

Miachel wyjaśnił, że Jaszua wydaje się mówić, że faryzeusze nauczają z autorytetem, gdyż
siedzą  na  katedrze  Mojżesza  (fotelu  Mojżesza).  Nie  byłem obznajomiony  z  pojęciem „katedra
Mojżesza”, więc zapytałem Michaela, co to znaczy. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o znaczenie pojęcia
„katedra Mojżesza”,  to  istniały dwie główne opinie.  Niektórzy mówili,  że  w każdej  synagodze
istniał  faktyczny  fotel,  zwący  się  „fotelem  Mojżesza”,  na  którym  zasiadali  przywódcy  danej
społeczności i nauczali w autorytecieii. Druga opinia była taka, że „katedra Mojżesza” była figurą
retoryczną,  oznaczającą  kogoś,  kto  uczy  w  autorytecie  Mojżeszaiii.  W  obu  przypadkach
stwierdzenie, że faryzeusze siedzą na „katedrze Mojżesza”, oznaczało, że mają oni jakąś tam formę
autorytetu Mojżesza. Mateusz wydaje się mówić, że trzeba być posłusznym słowom faryzeuszów,
ale ponieważ są hipokrytami, ich czynów nie należy naśladować. Wniosek jest taki, że prawdziwy
naśladowca Jaszua powinien wykonywać wszystko, czego nauczają faryzeusze, aby wiernie być
posłusznym  instrukcjom  Jaszua.  W praktyce  oznaczałoby  to  wykonywanie  wszystkich  reguł  i
nakazów, jakie wymyślili  faryzeusze,  niemające biblijnych podstaw. Ja wiedziałem wszystko na
temat tych reguł i nakazów, gdyż byłem wychowywany jako Ortodoksyjny Rabiniczny Żyd. W
skrócie, jako współczesny faryzeusz.  Żywo pamiętam, jak mnie uczono tych reguł i nakazów z
Shulchan Aruchiv, współczesnego traktatu rabinicznego, który obejmuje każdy aspekt codziennego
życia  aż  do  najdrobniejszego szczegółu.  Jedną z  takich  reguł,  jaka  utkwiła  mi  w głowie,  była
instrukcja, jak ktoś ma rano wkładać swoje buty:



Osoba musi włożyć najpierw swój prawy but, ale go nie zawiązywać. Potem musi 
włożyć lewy but i go zawiązać. I dopiero potem może wrócić i zawiązać prawy but. 
(Shulchan Aruch, Orach Chayim 2:4)

Rabin  Moshe  Isserles,  rabin  aszkenazyjski,  który  wstawiał  przypisy  w  Shulchan  Aruch,
opisujące tradycje, unikalne dla europejskich żydów, dodaje:

Przypis: Nawet z naszymi butami, które nie mają sznurówek, osoba musi włożyć 
najpierw prawy but. (Shulchan Aruch, Orach Chayim 2:4)

Współczułem Michaelowi: czy Jaszua naprawdę kazał mu słuchać faryzeuszów, mówiących
mu,  jak  ma  wkładać  swoje  buty?  Tak  jednak  wynikałoby  z  prostego  znaczenia  słów  Jaszua:
„Cokolwiek każą wam czynić, czyńcie i przestrzegajcie”. Powiedziałem Michaelowi, że rozumiem
jego dylemat, ale jeżeli Jaszua tak nauczał, to być może powinien być posłuszny faryzeuszom. Nie
widziałem, gdzie leży problem, poza tym, że Michael mógłby umrzeć z przegrzania organizmu,
nosząc współczesne faryzejskie odzienie w jerozolimskim upale. Gdy mu to powiedziałem, sam nie
mogłem się powstrzymać ze śmiechu od własnego dowcipu. Problem jest taki, wyjaśniał Michael,
że jeśli przeczyta się resztę Matusza 23, to Jaszua ostrzega swoich uczniów, by  nie podążali za
błędami faryzeuszy. Na przykład:

Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo 
niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie 
pozwalacie wejść. (Mat 23:13, [UBG])

Czy  Jaszua  naprawdę  mógłby  mówić  swoim  uczniom,  by  byli  posłuszni  faryzeuszom,
którzy „zamykają królestwo niebieskie przed ludźmi”?! Michael, przeczytaj mi inny werset:

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów 
pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych 
i wszelkiej nieczystości. (Mat 23:27 [UBG])

Jaszua przedstawia faryzeuszów jako groby, zawierające w sobie wszelką nieczystość. Czy
Jaszua naprawdę mógłby mówić swoim naśladowcom, by byli posłuszni poleceniom tych, których
nazywał hipokrytami i pobielanymi grobami?

Powiedziałem  Michaelowi,  że  wciąż  nie  jestem  przekonany.  Być  może  Jaszua  uznał
przywilej  rabinów  do  tworzenia  nowych  praw,  ale  oskarżał  ich  o  nieprzestrzeganie  swoich
własnych,  ludzkich  reguł.  Tak  z  pewnością  wyglądałoby  angielskie  (i  polskie)  znaczenie  tego
fragmentu.  Michael  powiedział,  że  był  jeszcze  jeden  powód,  dla  którego  miał  trudności  z
zaakceptowaniem faktu, że Jaszua poinstruował swoich uczniów, aby byli posłuszni faryzeuszom.
W Mateuszu 15 była historia o uczniach siadających do stołu, by zjeść chleb i niemyjących swoich
rąk.  Faryzeusze  skarżyli  się  Jaszua,  że  jego  uczniowie  łamią  tradycje  starszych.  Na co  Jaszua
odpowiedział, że to faryzeusze łamią Torę, narzucając te ludzkie tradycje.

tłumaczenie – Bogusław Kluz

Rozważanie to oparte jest o książkę pt. „Hebrajski Jaszua kontra grecki Jezus”, napisaną przez Nehemia Gordona.



i W rozważaniu tym używam imienia „Jaszua”, po prostu przez konwencję, nie zamierzając promować jakiejś jednej
formy wymawiania lub innej. Pragnę zwrócić uwagę, że cytując tutaj Hebrajskiego Mateusza, rabiniczny akronim
Ye.shu.u., który oznacza yimach shemo vezichro (niech jego imię i pamięć będą wymazane) został przywrócony do
Yeshu[a],  Jeszu[a],  które jest,  historycznie ostatnio patrząc,  hebrajską skróconą formą Jehoszua „Jozue” (patrz
Nehemiasz 8:17, gdzie w języku hebrajskim Jozue,  syn Nuna, nazwany jest  Jaszua).  Wszystkie cytaty w tym
rozważaniu  pochodzące  ze  starożytnych  źródeł,  zostały  przeze  mnie  bezpośrednio  przetłumaczone  z  tych
starożytnych języków, chyba że zaznaczono inaczej.  Niektóre cytaty z  Talmudu mogły zostać zaadoptowane z
tłumaczenia Soncino.

ii Jak się uważa, kilka takich rytualnych foteli odnaleziono podczas prac archeologicznych, np. w Chorazin w Galilei,
Hammat  w  Tyberiadzie,  En  Gedi,  Delos,  Dura  Europos.  Wyrażenie  „katedra Mojżesza”  ketidra  demoshe
znajdujemy także w Rabinicznym Midraszu Pesikta DeRav Kahana 1:7 z V wieku.

iii Metaforyczna interpretacja „katedry Mojżeszowej” jako autorytetu Mojżesza wydaje się prawdopodobna. Jest to 
podstawowa doktryna faryzeizmu, że Rabini posiadają autorytet Mojżesza. Jest to bardzo dobrze ukazane w 
powszechnie znanym opisie z Miszny na temat dyskusji między Rabbanem Gamalielem II i Rabinem Joshua. Ci 
dwaj rabini nie zgadzali się na temat tego, kiedy w jakimś tam roku miało wypaść święto Jom HaKippurim. A 
ponieważ Rabban Gamaliel zasiadał w sądzie rabinicznym, zatem Rabin Joshua musiał przyjąć jego postanowienie,
choć wiedział, że jest ono faktycznie złe. Rabin Dosa wyjaśniał Rabinowi Joshua, że musi poddać się 
postanowieniu Gamaliela, ponieważ:

Jeśli pójdziemy i rzucimy wyzwanie sądowi Rabbana Gamaliela, to musimy również rzucić wyzwanie 
każdemu innemu sądowi, jaki przewodniczył od czasów Mojżesza aż do teraz… każde zebranie trzech 
[Rabinów], które przewodniczy sądowi nad Izraelem, jest równoważne sądowi Mojżesza.
(Miszna, Rosh Hashannah 2:9).

Tak więc Rabini naprawdę wierzyli, że działają w miejsce Mojżesza!
iv Shulchan Aruch został napisany w XVI wieku przez sefardyjskiego żyda, zwącego się Józef Caro. W tamtym 

okresie faryzeusze byli wyraźnie podzieleni na Sefardyjczyków, którzy mieszkali w krajach muzułmańskich i 
Aszkenazyjczyków, którzy mieszkali w krajach chrześcijańskich. Po pierwsze książka Józefa Caro została 
odrzucona przez Aszkenazyjczyków, gdyż udokumentował tylko praktyki Sefardyjczyków. Lecz wtedy rabin 
Moshe Isserles, rabin aszkenazyjski, dodał swoje ‘uwagi’, które nakreśliły, czym tradycje Aszkenazyjczyków 
różniły się od tradycji Sefardyjczyków, i w krótkim czasie Shulchan Aruch przemienił się w powszechnie przyjęty 
przewodnik codziennego życia faryzeuszów.


