
Słyszeliście, że powiedziano

Kilka tygodni po tym, jak odkryłem powiązania z Samarytanami, zostałem zaproszony do
przedstawienia  swoich  odkryć  przed  niewielką  grupą  osób  w  Jerozolimie.  Kiedy  dzieliłem się
swoimi odkryciami, coraz bardziej zdawałem sobie sprawę, że w greckiej wersji Jaszua – niektórzy
mogliby Go nazwać „greckim Jezusem” – usunął wiele rzeczy z Tory i promował faryzeizm. Z
drugiej strony, hebrajski Jaszua wydawał się próbować przywracać Torę, która została przytłoczona
latami tradycji faryzejsko-rabinicznych oraz prawami stworzonymi przez człowieka. Przyłapałem
się na tym, że głośno myślałem: czy hebrajski Jaszua był Karaimem?

Kiedy skończyłem dzielić się tym, czego się nauczyłem, niektórzy ze słuchaczy zadawali
pytania.  Jeden  z  nich  zapytał,  jak  to  wszystko  pasuje  do  serii  nauk,  w  których  Jaszua  mówi:
„Słyszeliście, że powiedziano… ale ja wam mówię…”. Czy te nauki nie usuwały pewnych rzeczy z
Tory? Nie zastanawiałem się nad tym, więc powiedziałem, że zajmę się tym i wrócę do niego z
odpowiedzią.

Tego  wieczoru  przeczytałem  fragment  ze  słowami  „Słyszeliście,  że  powiedziano...”  z
Mateusza 5 z greckiej wersji. Faktycznie wydawało się, że unieważnia różne przykazania z Tory.
Może miał rację? Może w ostateczności Jaszua przyszedł, aby usunąć część Tory? Jako Karaim nie
byłem zaangażowany w to w żaden sposób, ale jako badacz tekstu pytanie dręczyło mój umysł.
Jeśli Jaszua przyszedł, aby usunąć Torę, to jak to się zgadzało z fragmentem „ani jedna jota, ani
jedna  kreska” w Mateuszu 5:17,  który  wydaje się  podtrzymywać nawet  najdrobniejsze  niuanse
Tory? Czułem, że czegoś mi brakuje.

Jakiś  tydzień  później  usiadłem  z  moim  mesjanistycznym  przyjacielem  i  wspólnie
przeczytaliśmy piąty rozdział Mateusza. Jedną z sekcji, która była szczególnie problematyczna z
mojego punktu widzenia, był Mateusz 5:33-37:

Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale 
dotrzymasz Panu swych przysiąg. Lecz ja wam mówię: Wcale nie przysięgajcie – ani 
na niebo, gdyż jest tronem Boga; ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem jego stóp, ani na 
Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie będziesz 
przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Ale wasza 
mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego. [UBG]

„Grecki Jezus” bardzo wyraźnie mówił, żeby nie składać przysiąg, lecz mówić tylko „tak”
lub „nie”.

Wyjaśniłem  mojemu  mesjanistycznemu  przyjacielowi,  że  jako  Karaim  jest  to  dla  mnie
drażliwy temat. Jedną z rzeczy, których nauczyłem się od moich rabinów, było to, że wymawianie
imienia Stwórcy jest całkowicie zabronione. Początkowo przyjąłem tę doktrynę, nawet po tym, jak
zostałem Karaimem; było to tak zakorzenione, że stało się drugą naturą. Ale pewnego dnia stary
karaimski  mędrzec,  u  którego  studiowałem,  imieniem  Mordechaj  Alfandari,  kazał  mi  usiąść  i
poprosił, abym przeczytał na głos Księgę Wyjścia 3:15:

I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: Jahwe, Bóg waszych 
ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię 
na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia.

Kiedy czytałem ten werset na głos, zdałem sobie sprawę, jak bardzo się myliłem. Tutaj jest
wyraźnie napisane, że wiecznym imieniem Stwórcy jest Jehowa, wymawiane przez niektórych jako



Jahwe, Jihwe itp. Jednak w rabinicznym zakazie używania tego imienia, przeczytałem ten werset
tak, jakby mówił: „Adonai (Pan)… to jest Moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po
wszystkie  pokolenia”.  Zakaz używania  tego imienia stworzył  mentalną blokadę,  która  zmieniła
wieczne imię na „Pan”, mimo tego, że słowo Jahwe było tuż przede mną w tekście hebrajskim.
Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, przyszły mi na myśl słowa proroka: „Mają oczy, ale nie widzą”
(Jeremiasz 5:21).

Przypomniałem sobie, jak kiedyś zastanawiałem się, co oznaczał ten werset, mówiący, że
Jahwe jest Jego „pamiątką” z pokolenia na pokolenie. Chodzi mi o to, że wygląda to tak, jakby
Jahwe  był  nieżywy,  skoro  ma  pomnik!  Później,  kiedy  zacząłem  mówić  biegle  po  hebrajsku,
odkryłem, że to po prostu okropne tłumaczenie.  Hebrajskim słowem zwykle tłumaczonym jako
„pomnik”  jest  zikhri.  To  słowo  pochodzi  od  rdzenia  zkr,  który  w  rzeczywistości  ma  szersze
znaczenie  niż  tylko  zwyczajny  „pomnik”.  Oznacza  on  „odnosić  się  do  czegoś”  albo  umysłem
(„pamiętać/pomnik”), albo ustami („wspominać”). Ten sam rdzeń pojawia się w Księdze Wyjścia
23:13, gdzie jest napisane: „...nie wspominajcie (tazkiru od rdzenia zkr) też imienia obcych bogów,
niech nie będzie słyszane z twoich ust”. Zatem w Księdze Wyjścia 3:15 tak naprawdę jest napisane:
„to  jest  moje  imię  na  zawsze,  to  jest  zikhri,  moje  wspominanie,  z  pokolenia  na  pokolenie”.
Oznacza  to,  że  Pismo  Święte  wymaga  od  nas,  abyśmy  wspominali Go  pod  Jego  wiecznym
imieniem Jahwe!  Zgadza  się  to  z  wyraźnym przykazaniem,  by  przysięgać  na  imię  Jahwe.  Na
przykład, Księga Powtórzonego Prawa 6:13 „Będziesz się bał Jahwe, swego Boga, i będziesz mu
służyć, i na jego imię przysięgać”. Jest to jasne i jednoznaczne przykazanie, aby składać przysięgi
w imieniu Jahwe. Podobnie w Księdze Powtórzonego Prawa 10:20: „Będziesz się bał Jahwe, swego
Boga, jemu będziesz służył, do niego będziesz lgnąć i na jego imię będziesz przysięgał”.

Praktyka przysięgania w imię Jahwe jest czymś, co widać w całym Tanachu. Na przykład w
1 Król. 2:23 król Salomon ślubuje, wzywając imienia Jahwe: „Niech Jahwe mi to uczyni i tamto
dorzuci...” Praktycznie rzuca na siebie klątwę, żeby Jahwe go ukarał w taki a taki sposób, jeśli
kłamie lub nie wypełni warunków swojego ślubu. W 1 Samuela 20:3 widzimy Dawida, który składa
ślub: „Jako żyje Jahwe...”. W Księdze Jeremiasza 12:16 znajduje się bardzo ważne proroctwo o
czasach ostatecznych, związane z formułą ślubowania: „Jako żyje Jahwe”:

I jeśli dokładnie się nauczą dróg mojego ludu, i będą przysięgać na moje imię, mówiąc: 
Jahwe żyje, podobnie jak nauczali mój lud przysięgać na Baala, wtedy zostaną 
zbudowani wśród mego ludu. (Jeremiasz 12:16)

Zawsze fascynowało mnie to proroctwo, ponieważ skierowane jest ono do pogan, a nie do
Izraelitów!  Skierowane  jest  do  tych  pogan,  którzy  uczyli  Izraela  przysięgać  na  Baala.  Jeśli  ci
poganie  nauczą  się  przysięgać  słowami  „Jak  żyje  Jahwe”,  wtedy  staną  się  częścią  narodu-
przymierza. Oczywiście tak się jeszcze nie stało. Jak na razie większość Izraelitów zapomniała, jak
przysięgać „Jak żyje Jahwe” i nie wiem o zbyt wielu poganach, którzy by tak robili. Jednak jest to
obietnica mówiąca, że w czasach ostatecznych poganie nauczą się przysięgać w imię Jahwe i przez
to zostaną wbudowani w Izrael. Dlatego tak bardzo się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem w Greckim
Mateuszu (5:33-37), że Jezus zrezygnował z przysięgania, mówiąc nawet, że ten, który przysięga,
jest od „Złego”. Jeśli Jezus naprawdę tak powiedział, to nie tylko unieważniałby Torę, ale opóźniał
wypełnienie się proroctwa Jeremiasza o czasach ostatecznych. Zanim wydałem ostateczny wyrok
na Jaszuę, postanowiłem jeszcze raz sprawdzić hebrajski tekst. To, co znalazłem, było niewielką
różnicą, ale była to różnica między dniem a nocą. W Hebrajskim Mateuszu Jaszua mówi:

(33) Słyszeliście jeszcze, co powiedzieli starożytni: „Nie będziesz fałszywie przysięgać 
na moje imię” [Kapłańska 19:12], ale musisz dotrzymać swego ślubu Jahwe [parafraza 
Powtórzonego Prawa 23:21]. (34) Ale ja wam powiadam, abyście nie przysięgali 
fałszywie na nic, ani na niebo, które jest tronem Bożym, (35) ani na ziemię, która jest 



podnóżkiem nóg Jego, ani na [Jerozolimę], która jest Jego miastem, (36) ani na swoją 
głowę, bo nie możesz uczynić jednego włosa białym lub czarnym, (37) ale niech twoje 
tak będzie tak, a twoim nie, nie. Wszystko, co do tego dodamy, jest złem. (Hebrajski 
Mateusz 5:33-37)1

To,  co Jaszua mówi w Hebrajskim [Mateuszu],  to  nie  przysięgać  fałszywie!  W Księdze
Kapłańskiej 19:12 Tora mówi, aby nie przysięgać fałszywie w imię Jahwe. Wydaje się, że niektórzy
faryzeusze uznali to za pozwolenie na fałszywe przysięganie, dopóki nie używano imienia Jahwe.
Ta dziwna doktryna opierała się na nadinterpretacji słów Księgi Kapłańskiej 19:12: „nie będziesz
fałszywie przysięgać na   M  oje imię  ”. Faryzeusze przyjęli, że tak długo, jak nie przysięgasz na imię
Jahwe, możesz przysięgać fałszywie. Jaszua protestuje, że na nic nie wolno fałszywie przysięgać.
Nie  ma  znaczenia,  czy  przysięga  jest  „na  Jahwe”  czy  „na  Jerozolimę”.  Każda  przysięga  „na
cokolwiek” jest wiążąca. Jeśli powiesz tak, przysięgam, że zrobię to a to, to bez względu na to, na
co przysięgałeś, musisz dotrzymać słowa. To samo jest prawdą, jeśli mówisz: Nie, przysięgam, że
nie zrobię tego i tego; musisz się tego trzymać.

Jaszua kończy swoje napomnienie parafrazą Księgi Powtórzonego Prawa 4:2, która mówi,
aby  nie  dodawać  do  Tory:  „Wszystko,  co  do  tego  dodamy,  jest  złem”.  Jaszua  potwierdza  tę
podstawową zasadę Tory, prawdopodobnie po to, by uciszyć każdego, kto mógłby pomyśleć, że On
sam dodaje  do Tory.  To,  że  wymienia  on  fałszywe przysięganie  na  cokolwiek w zakazie  „Nie
będziesz  fałszywie  przysięgać  na    M  oje  imię  ”  (Księga  Kapłańska  19:12)  nie  ma  znamienia
dodawania do Tory. Zamiast tego po prostu ukazuje podstawową zasadę przykazania Tory, która ma
zakazać wszelkiego rodzaju fałszywych ślubów, nie tylko tych złożonych w imię Jahwe. Jaszua
powtarza zakaz dodawania do Tory, aby wyjaśnić swoim uczniom, że nie dodaje do Tory i nigdy by
tego  nie  zrobił,  ponieważ  cokolwiek dodane  do  Tory  jest  złe!  Różnica  między  Greckim  a
Hebrajskim  [Mateuszem]  jest  fundamentalna!  Grecki  IESOUS  znosi  całe  przykazania  z  Tory,
podczas gdy Hebrajski Jaszua zdaje się potwierdzać Torę2.

Kilka tygodni później  spotkałem się z kilkoma mesjańskimi przyjaciółmi,  którzy byli  na
pierwszym spotkaniu, na jakim dzieliłem się Hebrajskim Mateuszem. Zapytali, czy moglibyśmy się
spotkać i dokładniej przyjrzeć się niektórym problemom w tekście Hebrajskiego Mateusza. Jako
Karaim zawsze nalegam, aby ludzie pokazywali mi, gdzie coś jest napisane, żebym sam mógł to
zobaczyć i byłem zadowolony, że inni robią tak samo. Przyjrzeliśmy się kwestii  przysięgania i
podzieliłem się tym, co znalazłem. Jeden z nich zapytał, czy znam jakąkolwiek opinię faryzeuszy,
która mówi, że ślubowanie jest wiążące tylko wtedy, gdy używa się imienia Jahwe. Przyjrzałem się
temu  pytaniu,  ale  nie  znalazłem  w  Talmudzie  żadnego  odniesienia  na  ten  temat.  Każdy,  kto
studiował Talmud, wie, że w każdym możliwym punkcie prawa religijnego istnieją zwykle dwie
diametralnie  przeciwstawne  opinie.  Jeden  rabin  może  powiedzieć,  że  pewna  rzecz  jest  czysta,
podczas  gdy  inny  uzna  ją  za  nieczystą.  W myśleniu  faryzeuszów  nie  jest  to  sprzeczne,  przy
założeniu, że Tora Ustna została objawiona na Górze Synaj. Sam Talmud wyjaśnia, że gdy dwóch
rabinów  prezentuje  diametralnie  przeciwstawne  poglądy,  „zarówno  te,  jak  i  tamte  są  słowami

1 Mateusz 5:33-37 w Hebrajskim Mateuszu Szem-Towa:

Rabiniczne „eufemizmy” elokim i h' zostały przywrócone do pierwotnych (odpowiednio) elohim i yhwh we 
wszystkich zamieszczonych cytatach Hebrajskiego Mateusza Szem-Towa. Zobacz także dyskusję na temat 
przysięgania u Howarda 1995, s. 213-214. Porównaj też Jakuba 5:12.

2 IESOUS to grecka forma Jezusa, która różni się od hebrajskiego Jaszua.



żywego Boga3”. Innymi słowy, kiedy Bóg objawił „Ustną” Torę na Górze Synaj, dał Mojżeszowi
dwa sprzeczne orzeczenia dotyczące  każdego szczegółu prawa.  Niektórzy rabini  wyjaśniają,  że
pierwsza opinia dotyczy obecnej epoki, podczas gdy druga opinia zacznie obowiązywać dopiero po
nadejściu  przyszłego  Mesjasza.  Pomimo  tej  różnorodności  opinii  w  Talmudzie,  nie  znalazłem
żadnego dowodu na to, że faryzeusze wierzyli, iż ślub, który pomija imię Jahwe, nie jest wiążący.
Zasugerowałem,  że  być  może  opinia  faryzeuszy,  która  uważała  przysięgę  bez  imienia  za
niewiążącą,  po prostu  nie  została  odnotowana w Talmudzie.  Wiemy,  że  wiele  nauk faryzeuszy
zostało  utraconych.  I  rzeczywiście,  co  najmniej  jedna  trzecia  Talmudu  Jerozolimskiego  została
całkowicie stracona4! Gdy te słowa wyszły z moich ust, miałem przed sobą Hebrajskiego Mateusza
23 i  spojrzałem tam,  i  było  tam potwierdzenie  tego,  co  zasugerowałem jako  teorię!  Zacząłem
czytać:

(16) Biada wam, ślepe krzesła, którzy mówicie, że ten, kto przysięga na świątynię, nie 
jest zobowiązany, ale ten, kto przysięga na cokolwiek, co jest poświęcone budynkowi 
świątyni, jest zobowiązany do zapłaty (wypełnienia). (17) Szaleni i ślepi! Co jest 
większe, świątynia czy rzecz, która jest poświęcona do świątyni? (18) I [mówicie] ten, 
kto przysięga na ołtarz, nie jest zobowiązany, ale ten, kto przysięga przynieść ofiarę, 
musi ją dać. (19) Co jest większe, ofiara czy ołtarz? Świątynia czy ofiara? (20) Kto 
przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim jest. (Hebrajski 
Mateusz 23:16-20)5

W tym fragmencie Jaszua przemawia do faryzeuszy. Wcześniej powiedział,  że siedzą na
krześle  Mojżesza,  a  teraz  nazywa ich  po hebrajsku „wy,  ślepe  krzesła”;  siedzą  na  fotelu  lub
„krześle” Mojżesza, ale przysłowiowo są ślepi. Następnie krytykuje ich za mówienie, że jeśli ktoś
przysięga „na świątynię” lub „na ołtarz”,  nie  jest  związany tą  przysięgą.  To jest  dokładnie ten
pogląd,  przeciwko  któremu  Jaszua  wypowiada  się  w  Mateuszu  5:33-37,  kiedy  mówi,  aby  nie
przysięgać fałszywie na nic, nawet na „Jerozolimę”. Co jest znaczące w Ewangelii Mateusza 23:16-
20, to to, że hebrajski i grecki zasadniczo się nie różnią. W obu tekstach Jaszua mówi, że przysięgi i
śluby są wiążące bez względu na to,  na co są składane.  Nie daje tu żadnej wskazówki,  że jest
przeciwny składaniu ślubów, ani nie wskazuje, że osoba, która przysięga „na świątynię” lub ślubuje
„na ołtarz”, należy do „złego”. Wręcz przeciwnie, zarówno w języku hebrajskim, jak i greckim,
Jaszua podtrzymuje zasadę zakazu składania fałszywej przysięgi w imię Jahwe, co de facto jest
zakazem wszelkiej fałszywej przysięgi. Tutaj ponownie Hebrajski Jaszua próbował przywrócić lud
do Tory po tym, jak faryzeusze sprowadzili ich na manowce.

tłumaczył – Bogusław Kluz

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

3 „Rabin Abba powiedział w imieniu Samuela: Przez trzy lata Dom Szammaja i Dom Hillela były podzielone. Każdy 
mówił, że prawo jest według nas. Wtedy z nieba wyszedł głos i rzekł: 'Zarówno te, jak i tamte są słowa Boga 
żywego.'” (Talmud Babiloński, Erubin 13b)

4 Konkretnie, nakazy Talmudu Jerozolimskiego dotyczące Kodaszim i Tohorot (z wyjątkiem trzech rozdziałów), 
wspominane przez średniowiecznych autorów, już nie istnieją.

5 Mateusz 23:16-20 w Hebrajskim Mateuszu Szem-Towa:


