
Niegodziwość faryzeuszów nr 3
Irracjonalna Interpretacja

Trzecią winą rabinów jest  ich  irracjonalna interpretacja.  Tora dokładnie nam mówi, jak
mamy rozumieć jej  słowa. W Księdze Powtórzonego Prawa 31 jest  przykazanie,  że cały naród
Izraela – tj. mężczyźni, kobiety, dzieci i obcy w bramach – musi zgromadzić się w Święto Szałasów
(Namiotów) co siedem lat i słuchać czytanej im Tory. Celem tego publicznego czytania Tory jest to,
aby Izraelici słuchali, uczyli się i wykonywali Torę:

(12) Zgromadzisz lud: mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych, którzy są w obrębie twoich 
bram, aby słuchali i uczyli się, aby się bali Jahwe, swojego Boga, i pilnowali 
wypełnienia wszystkich słów tego prawa. (13) Ich synowie, którzy jeszcze nie znają, 
niech też słuchają i uczą się bać Jahwe, waszego Boga, po wszystkie dni waszego życia 
na ziemi... (Powtórzonego Prawa 31: 12-13)

Celem tego publicznego czytania było nauczenie Tory przeciętnego człowieka, który by ją
słyszał,  uczył  się  jej  i  wykonywał  ją.  Musimy  pamiętać,  że  w  starożytności,  na  długo  przed
drukiem, przeciętny człowiek nie miał w domu Tory. Aby sporządzić sobie kopię Tory, dana osoba
musiała mieć środki, by zarżnąć całe stado owiec, aby zrobić sobie pergamin, a następnie zapłacić
skrybie, żeby przez około rok siedział i skrupulatnie przepisywał wierną kopię Tory. Dlatego w
Księdze Powtórzonego Prawa 17:18 król ma nakazane, by spisał dla siebie kopię Tory; jako król
Izraela potrzebuje Tory jako stałego przewodnika po tym, jak rządzić, więc musi mieć pod ręką
kopię.  Jednak przeciętny  Izraelita  nie  mógł  sobie  pozwolić  na własną  Torę,  więc  jego główny
dostęp do Bożych wskazówek miał miejsce podczas publicznego czytania co siedem lat.

Z Księgi Powtórzonego Prawa 31 dowiadujemy się, że Tora została napisana w taki sposób,
że była całkowicie zrozumiała dla tych starożytnych Izraelitów poprzez zwykłe słuchanie. Kiedy
dzisiaj interpretujemy Pismo, musimy zająć miejsce tych starożytnych Izraelitów, kiedy to słyszeli
czytaną im Torę. Oczywiście stoją przed nami wyjątkowe wyzwania, jakich oni nie mieli. Musimy
pokonać  3500  lat  kultury  oraz  języka.  Chociaż  hebrajski  jest  językiem  mówionym  we
współczesnym Izraelu, to jednak hebrajski z Pisma jest zupełnie inny i musimy rozumieć ten język
tak, jak był używany, gdy nadano Torę. Gdy już pokonamy różnice kulturowe i językowe, musimy
zadać  sobie  pytanie:  „Jak  w  czasach  Mojżesza  starożytni  Izraelici  rozumieli  Torę?”.  Żadna
interpretacja,  która  nie  jest  oczywista  dla  starożytnego  pasterza  izraelskiego,  słuchającego
publicznego czytania, nie może być zgodna z zamysłem Tory.

Problem polega na tym, że rabini interpretują Pismo, używając czegoś, co dziś znane jest
jako interpretacja  midraszowa1.  Interpretacja  midraszowa polega na wyjęciu słów z kontekstu i
nadawaniu im (wciskaniu w nie) znaczenia. Dobrym tego przykładem jest Księga Wyjścia 23:2,
która mówi:

Nie idź za większością, aby wyrządzić zło, i nie zeznawaj w sprawie, ulegając   [  zdaniu  ]     
większości, by naginać [sąd]. (Księga Wyjścia 23:2)

Ten  werset  oznacza,  że  nie  powinniśmy  zaświadczać,  iż  jakaś  osoba  jest  winna  tylko
dlatego, że wszyscy inni mówią, że jest winna; byłoby to wypaczeniem sprawiedliwości. Musimy
świadczyć o prawdzie, jakakolwiek by ona była, nawet jeśli jesteśmy jedynym głosem rozsądku.

1 Interpretacja „midraszowa” jest czasami nazywana w naszym języku interpretacją „hermeneutyczną” lub 
„homiletyczną”.



Rabini biorą ten sam werset i  wyprowadzają z niego zupełnie inną zasadę.  Arbitralnie usuwają
słowa z początku i końca wersetu jak poniżej:

Nie idź za większością, aby wyrządzić zło, i nie zeznawaj w sprawie, ulegając   [  zdaniu  ]     
większości, by naginać [sąd]. (Księga Wyjścia 23:2)2

Pozostaje im „ulegając zdaniu większości”. Pozbawione pierwotnego kontekstu, słowa te są
„interpretowane” jako przykazanie, aby „iść za większością”. Cokolwiek mówi większość rabinów,
jest  wiążące,  ponieważ  Exodus  23:2  mówi,  aby  iść  za  większością.  Nieważne,  że  to,  co  w
rzeczywistości mówi Księga Wyjścia 23:2, to nie  po  dąż  a  nie   za   większości  ą  , ale dążenie do tego, co
jest  prawdą.  Nie  ma  to  znaczenia,  ponieważ  rabini  mają  przywilej  „interpretowania”  według
własnego uznania. Taka praktyka wyrywania słów z kontekstu i przekręcania ich znaczenia jest
typowa  dla  rabinicznego  podejścia  do  Pisma.  Mówiąc  wprost,  takie  podejście  nie  jest
„interpretacyjne”,  lecz raczej  „twórcze”.  Wykorzystuje  wyrywki,  aby stworzyć nowe znaczenie,
które normalnie nie wyłania się ze słów Pisma.

tłumaczył – Bogusław Kluz

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

2 Talmud babiloński, Baba Metsia 59b. „Przykazanie”, by przestrzegać większości rabinów, jest w rzeczywistości 
fundamentalną koncepcją frazeizmu. Majmonides wyjaśnia, że jeśli toczy się debata pomiędzy 1001 rabinami a 
1000 proroków na temat interpretacji jakiegokolwiek prawa, to trzeba być posłusznym naukom 1001 rabinów. 
Zobacz dalej Dodatek 3.


