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Drugą podstawową zasadą judaizmu rabinicznego/faryzejskiego jest przekonanie, że rabini
mają  absolutny autorytet w interpretowaniu Pisma, a to, co mówią w sprawach religijnych, jest
wiążące, nawet jeśli wiadomo, że jest to nieprawdziwe. Najlepiej wyraża to rabiniczna doktryna
mówiąca, że jeśli rabini mówią, że prawo to lewo lub lewo to prawo, to należy ich przestrzegać1.
Kiedy dorastałem, był to problem, z jakim borykałem się na co dzień. Ciągle przychodziłem do
moich  rabinów  i  protestowałem,  że  ta  czy  inna  „interpretacja”  w  Talmudzie  zdawała  się  być
sprzeczna z wyraźnymi słowami Pisma. Wielokrotnie mówiono mi, że rabini tak to zinterpretowali i
nie mamy prawa tego kwestionować.

Pewnego dnia jeden z moich rabinów kazał mi usiąść, aby przekonać mnie o absolutnym
autorytecie rabinów. Zaczął mi opowiadać historię rabina Eliezera, która pojawia się w Talmudzie
Babilońskim,  traktat  Baba  Metsia,  strona  59b.  Rabin  Eliezer  był  największym  z  mędrców
rabinicznych i nauczycielem legendarnego rabina Akiwy. Pewnego dnia rabin Eliezer wdał się w
debatę  z  resztą  rabinów  na  temat  pewnych  niuansów  prawa  rabinicznego.  Rabin  Eliezer
utrzymywał,  że  pewien rodzaj  pieca  nie  może powodować rytualnej  nieczystości,  podczas  gdy
wszyscy inni rabini twierdzili, że może2. Talmud podaje, że „tego dnia rabin Eliezer wysunął każdy
możliwy  argument”,  ale  nie  mógł  przekonać  pozostałych  rabinów.  Rabin  Eliezer  był  bardzo
sfrustrowany. Jego rzeczowe argumenty wyraźnie dowodziły, że miał rację, lecz to nie wystarczyło,
by przekonać innych rabinów do zmiany orzeczenia. Co miał zrobić? W desperacji rabin Eliezer
powołał się na cud. Krzyknął: „Jeśli mam rację, niech drzewa to udowodnią!” Wszyscy rabini w
szkole nagle  usłyszeli  wielki  hałas,  a  kiedy wyjrzeli  na  zewnątrz,  zobaczyli  cały  sad drzew w
niewytłumaczalny sposób wyrywanych i wzbijających się w powietrze. Rabini byli pod wielkim
wrażeniem, ale zwrócili się do rabina Eliezera i powiedzieli: „Nie słuchamy drzew”. Rabin Eliezer
spróbował ponownie. Krzyknął: „Jeśli mam rację, niech rzeka to udowodni!” Wszyscy w szkole
wybiegli na zewnątrz i byli świadkami, jak wielka rzeka zaczęła płynąć wstecz. Rabini byli teraz
pod ogromnym wrażeniem, ale zwrócili się do rabina Eliezera i powiedzieli: „Nie słuchamy rzek”.
Rabin Eliezer cały się już gotował i krzyczał: „Jeśli mam rację, niech ściany szkoły to udowodnią”.
Mury szkoły natychmiast zaczęły się zapadać. Rabini zwrócili się do rabina Eliezera i powiedzieli:
„Nie słuchamy murów”. Rabin Eliezer odchodził już od zmysłów i w końcu krzyknął: „Jeśli prawo
się ze mną zgadza, niech zostanie to udowodnione z Nieba!”. W tym momencie wszyscy obecni w
szkole usłyszeli  głos z nieba mówiący: „Dlaczego spieracie się z rabinem Eliezerem, skoro we
wszystkich sprawach prawo się z nim zgadza!” Rabini ponownie byli pod wrażeniem, ale zwrócili
się  do  rabina  Eliezera  i  powiedzieli:  „Przepraszamy,  nie  słuchamy  Nieba”.  Kiedy  mój  rabin
opowiadał mi tę historię, otworzył Księgę Powtórzonego Prawa 30:12, która tak mówi o Torze „nie
ma jej w niebie”. Oczywiście to zdanie jest częścią wersetu, który mówi, że nie mamy wymówki,
aby nie podążać za Torą, ponieważ nie jest ona w niebie ani za morzem, ale w naszych sercach i
ustach. Izraelici właśnie usłyszeli  Torę bezpośrednio od Mojżesza i dokładnie wiedzieli,  co ona
oznacza, więc nie było żadnych wymówek, aby nie żyć według niej. Jednak ten sam werset został
użyty przez rabinów jako dowód dla  rabina Eliezera,  dlaczego nie powinni słuchać Stwórcy w
sprawach Tory. Kiedy Tora została nadana, nie było jej już w niebie i dlatego Bóg nie miał nic do

1 Midrasz tak mówi w odniesieniu do autorytetu rabinów:

Nawet jeśli mówią ci, że prawo to lewo lub lewo to prawo, musisz być im posłuszny. (Sifre Deuteronomy §154 na 
temat Deuteronomy 17:11 [Finkelstein ed. p. 207; porównaj z tłumaczeniem Hammer’a p. 190]).

Przeczytaj także Rasziego na temat Deuteronomy 17:11 [Mosad Harav Cook ed. p. 151; Isaiah and Sharfman 
Translation p. 163]. O tym mówił prorok: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność 
uważają za światłość, a światłość za ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz! (Izajasz 
5:20)

2 Historia rabina Eliezera jest powszechnie znana jako „Piec Achnai”, gdyż tak nazywał się ten typ pieca.



powiedzenia w kwestii jej interpretacji.  Wniosek mojego rabina z tego wszystkiego był taki, że
interpretacje rabinów zastąpiły nawet bezpośredni dekret samego Boga, więc kim byłem ja,
żeby ich kwestionować. Kiedy mój rabin skończył wyjaśniać mi te rzeczy, zwróciłem się do niego i
podziękowałem mu. Powiedziałem mu, że to wszystko, co chciałem usłyszeć. Wcześniej miałem
wątpliwości co do Prawa Ustnego i rabinów, ale teraz wiedziałem na pewno, że to nie pochodzi od
Boga.

Później, gdy byłem starszy, przeczytałem tę samą historię o rabinie Eliezerze bezpośrednio z
Talmudu i zauważyłem, że ma kontynuację. Po sporze między rabinami i rabinem Eliezerem jeden
z rabinów szedł przez las, kiedy spotkał proroka Eliasza (rabini wierzą, że Eliasz nigdy nie umarł i
że często się z nimi komunikuje)3. Rabin ten zapytał się Eliasza, co powiedział Bóg, kiedy usłyszał,
jak rabini ze szkoły głosili, że nie słuchają nieba. Eliasz wyjawił, że w tym momencie Stwórca
zaśmiał  się  i  powiedział:  banai  nitschuni  banai  nitschuni „Moi  synowie  mnie  pokonali!  Moi
synowie mnie pokonali!” (Talmud Babiloński, Baba Metsia 59b)4.

tłumaczył – Bogusław Kluz

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

3 Rzeczywiście, podczas rabinicznego obrzezywania stawiają puste krzesło dla Eliasza; a w przededniu Paschy 
istnieje tradycja, by otwierać drzwi, aby mógł wejść Eliasz.

4 Więcej na temat tego incydentu z rabinem Eliezerem znajdziecie w Dodatku 3.


