
Niegodziwość faryzeuszów nr 1
Dwie Tory

Pierwsza [niegodziwość] z tych podstawowych zasad jest być może najważniejsza i najdalej
idąca. To jest doktryna  mówiąca,  że kiedy Mojżesz wstąpił na  Górę Synaj, otrzymał  dwie Tory,
Torę  ustną  i  Torę  spisaną.  Jest  to  bardzo  stara  doktryna,  którą  Talmud  cytuje  w  imieniu
Szammajego, słynnego rabina, który żył kilkaset lat przed Jaszuą:

Nasi rabini uczą: Zdarzyło się, że pewien niewierzący stanął przed Szammajem i 
zapytał się go: Ile Tor macie? [Szammaj] odpowiedział: Dwie, Torę spisaną i Torę ustną 
(Tora She-Be'al Peh). (Talmud babiloński, Szabat 31a)

Tak więc najbardziej fundamentalną doktryną faryzeizmu jest wiara w Ustną Torę, czasami
nazywaną „Ustnym Prawem”. Talmud wyjaśnia, że ta „Ustna” Tora została objawiona Mojżeszowi
w drugim  objawieniu [wyjściu] na  Górę Synaj1.  Według  Midrasza ta „druga” Tora została  dana
ustnie,  aby  trzymać  ją  z  dala  od  pogan.  Bóg wiedział,  że  Tanak („Stary  Testament”)  zostanie
przetłumaczony na grecki, wyjaśnia Midrasz, więc ustnie przekazał Prawo Ustne, aby zachować je
jako wyłączną domenę rabinów, jako pewnego rodzaju wiedzę tajemną2.

Jedną z najważniejszych zmian w faryzeizmie od czasów I wieku n.e. jest to, że Tora Ustna
została spisana. Pierwszym, który zaczął ją spisywać, był rabin Juda Książę, który około 200 roku
n.e. napisał Misznę, zbiór doktryn i praktyk faryzejskich omawianych w akademiach rabinicznych.
Przez następne stulecia  rabini  dyskutowali  nad  znaczeniem  różnych  fragmentów  Miszny,  a  te
debaty i wyjaśnienia zostały spisane jako Talmud. W rzeczywistości istnieją dwa Talmudy. Talmud
Jerozolimski został napisany w Tyberiadzie i ukończony około 350 roku; nazwano go Talmudem
„Jerozolimskim”,  chociaż został napisany w Tyberiadzie, aby nadać mu większy prestiż. Talmud
jerozolimski jest  często określany mianem „Talmud palestyński”. Drugi Talmud został ukończony
około  500  roku  n.e.  przez  Ravina i  Rav  Ashi  w  Babilonie i  został  nazwany  Talmudem
Babilońskim3. W średniowieczu Talmud jerozolimski był w dużej mierze ignorowany, podczas gdy
Talmud babiloński  zyskał  autorytet.  Dzisiaj,  kiedy rabini  mówią o „Talmudzie”,  nie  precyzując
który,  mają  na  myśli  Talmud  Babiloński.  Trzecią  częścią  Prawa  Ustnego  jest  Midrasz  spisany
między II  a  IX wiekiem n.e4.  Podczas  gdy  Miszna i  Talmud ułożone  są  tematycznie,  Midrasz
ułożony jest w postaci ciągłego komentarza do wersetów biblijnych. 

tłumaczył – Bogusław Kluz

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

1 Faryzejska doktryna o drugim objawieniu na Górze Synaj znajduje się w następujących miejscach: (Talmud 
babiloński, Berachot 5a); i w Midraszu Exodus Rabbah §47:1.

2 Faryzejska doktryna mówiąca, że Ustne Prawo jest tajemną wiedzą przekazaną rabinom, znajduje się w 
następującym Midraszu: Exodus Rabbah §47:1.

3 Od czasów wygnania babilońskiego w VI wieku p.n.e. aż do 1956 roku w Babilonie zawsze istniała duża, 
prosperująca społeczność żydowska. W 1956 roku państwo arabskie Irak siłą wypędziło całą społeczność 
babilońskich żydów, którzy, jak na ironię, żyli tam dłużej niż sami Arabowie.

4 Wśród najwcześniejszych Midraszy mamy Seder Olam Rabbah, który datowany jest na II wiek n.e. Jednym z 
ostatnich Midraszy jest Pirkei deRebbi Eliezer, datowany na IX wiek n.e.


