
Obmywanie rąk

Kilka  lat  temu  zetknąłem  się  z  naukami  Jaszua,  skierowanymi  przeciwko  tradycjom
starszych.  Spotkałem  wtedy  bardzo  interesującego  człowieka,  który  opisał  siebie  jako
„chrześcijanina  przestrzegającego  Torę”.  Nigdy  wcześniej  nie  spotkałem  chrześcijanina,  który
przestrzegał Tory,  i  byłem dość zakłopotany, bo nie  wiedziałem, co to może oznaczać.  Zawsze
myślałem, że wyznawcy Jaszua nienawidzą Tory i wierzą, że Tora została zniesiona i „przybita do
krzyża”. Kiedy więc ten mój nowy przyjaciel wyjawił mi, że jest chrześcijaninem, który przestrzega
Tory, poprosiłem go, aby wyjaśnił,  o co mu chodzi. Spędził ze mną trochę czasu i wiedział,  że
ilekroć  rozmawiasz  o  czymś  z  Karaimem,  musisz  przynieść  swoje  źródła.  Zamiast  więc
teoretycznie  się  wysilać,  po  prostu  otworzył  swój  Nowy  Testament  na  księdze  Mateusza  i
przeczytał mi słowa Jaszua:

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 
ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. (Mat 5:18 [UBG])

Wyjaśnił,  że  Jaszua  mówi,  że  Tora  nie  została  zniesiona,  nawet  w  najdrobniejszych
szczegółach. A potem mój przyjaciel kontynuował: „Ale…” W tych rzeczach zawsze jest jakieś
„ale”. „Ale”, jak wyjaśniał mój przyjaciel, przestrzegający Torę chrześcijanin, „w Torze było kilka
rzeczy,  które  Jaszua  usunął”.  Cóż,  wiedziałem,  że  to  zbyt  piękne,  aby  mogło  być  prawdziwe.
Poprosiłem  go,  by  mógłby  mi  podać  kilka  przykładów.  Wyjaśnił,  że  pierwotnie  istniało
przykazanie, aby umywać ręce przed spożywaniem chleba, ale Jaszua zniósł to przykazanie. Kiedy
to usłyszałem, nie mogłem się powstrzymać i wyszczerzyłem zęby w uśmiechu. Poprosiłem mojego
przyjaciela, aby otworzył ten werset ze „Starego Testamentu”, w którym jest napisane, aby myć
ręce przed jedzeniem chleba. Był pewien, że to gdzieś tam jest… w Księdze Kapłańskiej lub w
Liczbach, gdzieś tam wśród tych wszystkich „rytualnych” praw. Pozwoliłem mu powertować przez
chwilę i przeglądać rozdział po rozdziale. Po jakichś 15 minutach wyjaśniłem mu, że nigdzie w
Torze nie ma takiego przykazania.

Mycie rąk przed jedzeniem chleba było dla mnie drażliwym tematem. Zostałem wychowany
jako  ortodoksyjny  rabiniczny  żyd,  a  mój  ojciec  sam  był  ortodoksyjnym  rabinem.  Dorastając,
uczono mnie, że spożywanie chleba bez uprzedniego „umycia rąk” jest wielkim grzechem. Kiedy
rabini mówią o „umywaniu rąk”, nie mają na myśli wzięcia kostki mydła i umycia się: to tylko
zdrowa higiena. Rabini mają na myśli bardzo specyficzne rytualne mycie rąk. Rytuał rabiniczny
zaczyna  się  od  specjalnego  dzbanka,  który  spełnia  określone  wymagania  i  specyfikacje.  Ten
dzbanek jest napełniany wodą, a następnie brany do lewej ręki i używany do polewania wody na
prawą rękę.  Następnie dzbanek brany jest  do prawej  ręki,  a  na lewą wylewa się  wodę.  Proces
powtarzany jest drugi raz, a według niektórych tradycji i po raz trzeci. Na koniec należy odmówić
błogosławieństwo:

Błogosławiony jesteś Panie, królu wszechświata, który uświęciłeś nas Swymi 
przykazaniami i nakazałeś nam umywać ręce  1  .

Kiedy dorastałem i codziennie miałem do czynienia z tym rytuałem, zacząłem sprzeciwiać
się  temu  błogosławieństwu,  ponieważ  o  ile  mogłem  stwierdzić,  w  Torze  nie  było  takiego
przykazania.  Moi rabini  wyjaśnili  mi,  że mycie rąk jest  rabinicznym „postanowieniem”,  a  Bóg
nakazał nam być posłusznym rabinom. Stosując się do tego rabinicznego rozporządzenia, rzekomo
byliśmy posłuszni Bogu, który nakazał nam słuchać rabinów. Kiedy poprosiłem, by mi pokazano,

1 Po hebrajsku błogosławieństwo brzmi: baruch atah adonai elohenu melech ha'olam asher kidshanu bemitzvotav 
vetzivanu al netilat yadayim. Patrz: Talmud Babiloński, Berachot 60b. Zasady mycia rąk są także opisane w Kitzur 
Shulchan Aruch §40.



gdzie  Bóg  powiedział  nam,  byśmy  byli  posłuszni  rabinom,  odpowiedziano  mi,  abym  przestał
zadawać zbyt dużo pytań.

Cóż, wiedziałem, że w Torze nigdzie nie znajdziemy mycia rąk i wyjaśniłem to mojemu
przyjacielowi,  chrześcijaninowi,  który  przestrzegał  Tory.  Był  zaskoczony,  więc  otworzyliśmy
Ewangelię Mateusza 15, gdzie jest opowieść o tym, jak uczniowie Jaszua siadają, aby jeść chleb
bez mycia rąk. Do Jaszua podchodzą faryzeusze, którzy narzekają na niego:

(2) Czemu twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Nie myją bowiem rąk 
przed jedzeniem chleba. (3) A on odpowiedział im: Czemu i wy postępujecie wbrew 
przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji? (Mat 15:2-3 [UBG])

Uczniowie Jaszua nie zostali oskarżeni o łamanie Tory, ale raczej o pogwałcenie „tradycji
starszych”. Jaszua odpowiedział, że w rzeczywistości to tradycje starszych łamią przykazanie Boże.
Rozumiem, jak ktoś niezaznajomiony z faryzeizmem mógłby pomylić „tradycję starszych” z Torą.
Ale ja dorastałem w faryzeizmie i w pewien sposób dokładnie zrozumiałem, o czym mówił Jaszua,
ponieważ sam przez  to  samo przeszedłem. Zdałem sobie  sprawę,  że aby zrozumieć,  co mówił
Jaszua, mój przyjaciel potrzebował przyspieszonego kursu faryzejskiego judaizmu.

tłumaczył – Bogusław Kluz

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


