
Niegodziwość faryzeuszów nr 5
Prawa ustanowione przez ludzi

Piątą niegodziwością rabinów jest otwarte uchwalenie nowych praw. Te wymyślone prawa
rabiniczne nazywane są takanot („rozporządzenia, reformy”) lub micwot derabanan („przykazania
naszych  rabinów”)1.  Klasycznym  przykładem  takanah –  „rozporządzenia,  reformy”  –  (liczba
pojedyncza od takanot) jest mycie rąk, które jest prawem uchwalonym przez rabinów. Skoro rabini
uchwalili to prawo i ponieważ Bóg rzekomo nakazał nam być posłusznymi rabinom (przynajmniej
zgodnie z Ustnym Prawem), można wypowiedzieć błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś Panie,
Królu wszechświata, który uświęciłeś nas Swoim przykazaniami i nakazał  eś nam   umywać ręce”.

Kiedy wyjaśniłem te pięć nieprawości rabinów mojemu chrześcijańskiemu przyjacielowi,
który przestrzegał Tory, zacząłem zdawać sobie sprawę, że to, co było dla mnie drugą naturą, było
całkowicie  obce  komuś  niewtajemniczonemu  w  judaizmie  rabinicznym/faryzejskim.  Teraz
rozumiałem,  w  jakiej  niepewnej  sytuacji  znajdował  się  mój  przyjaciel.  Jako  „chrześcijanin
przestrzegający  Tory”  próbował  zrozumieć  przesłanie  Jaszua,  wypowiedziane  do  judejskich  i
galilejskich Izraelitów 2000 lat temu. Mój przyjaciel nie rozumiał przesłania Jaszua, ponieważ nie
znał „Pięciu Nieprawości”, jakie rabini próbowali narzucić Izraelitom w starożytnej Judzie i Galilei.
Kiedy  przeczytał,  że  Jaszua  zerwał  z  tradycją  starszych  umywania  rąk,  pomyślał,  że  było  to
unieważnienie  Tory.  Dla  mnie  jednak  było  oczywiste,  że  Jaszua  wypowiadał  się  przeciwko
faryzejskim  prawom  stworzonym  przez  człowieka  i  w  rzeczywistości  podtrzymywał  Torę.  To
właśnie miał na myśli, kiedy powiedział: „Czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu
dla waszej tradycji?” Łamiecie Księgę Powtórzonego Prawa 4:2 i 12:32, dodając do Tory.

Jaszua  kontynuuje:  „I  tak  unieważniliście  przykazanie  Boże  przez  waszą  tradycję.”
(Mateusz 15:6 [UBG]). Każąc zajmować się ludowi swoimi ludzkimi prawami, rabini oddalali ludzi
od Tory. To przesłanie jest dziś tak samo prawdziwe, jak było 2000 lat temu. We współczesnym
Izraelu około 70% Żydów jest „sekularystami”, co oznacza, że nie żyją według Tory. Jeśli zapytasz
przeciętnego Izraelczyka, dlaczego wyłączył Torę ze swojego życia, na ogół odpowie ci, że bycie
„religijnym” jest  zbyt  trudne,  a  Bóg  zresztą  i  tak  tego  nie  chce.  Kiedy  poprosisz  o  przykład,
zacytuje ci tysiące rzeczy, jakie wymagają rabini, a które nie mają podstaw w Torze. Ci sekularyści
nie są głupi. Wiedzą, że te prawa rabiniczne nie pochodzą z Tory, ale zazwyczaj nie zdają sobie
sprawy, że istnieje sposób na życie według Tory bez wchodzenia w rabiniczne innowacje. Zatem
wylewają  dziecko  z  wodą  po kąpieli.  Podsumowując  –  wymagając  tych  ludzkich  praw,  rabini
odciągają ludzi od Tory.

tłumaczył – Bogusław Kluz

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

1 Przeciwieństwem micwot derabanan „Przykazań Naszych Rabinów” są micwot de'orayta „Przykazania Tory”! 
Przeciwieństwem takanah „(rabiniczne) rozporządzenie” jest halacha „(Biblijne) Prawo”.


