Z życia i wiary

Izrael - Naród Księgi
Niechaj nie oddala się księga
tego zakonu od twoich ust,
ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy,
aby ściśle czynić wszystko,
co w niej jest napisane,
bo wtedy poszczęści się twojej drodze
i wtedy będzie ci się powodziło.
Jozue 1,8
Żydzi nazywani są „narodem księgi”. A raczej „ksiąg”, bo jest ich wiele w każdym żydowskim życiu, w każdym domu, w każdej
synagodze. Jak pisze Amos Oz „Tym, co nas
(Żydów) wiąże, jest tekst, nie krew” (1). Przede
wszystkim tekst Tory. Żyd aszkenazyjski, sefardyjski czy orientalny będzie czytał z równą łatwością Torę, bo jest ona napisana w laszon ha-kodesz - świętym języku, czyli po hebrajsku.

Żyd „wieczny tułacz” czy to przenosząc się
z własnej woli czy uciekając, zawsze zabierał
ze sobą swoje księgi. On chronił swoje księgi, one chroniły jego tożsamość w każdym
zakątku świata. Księgi zawsze były z nim. Po
zburzeniu Świątyni święte pozostały mu tylko
księgi. Kiedy Żydzi uciekali, ratując życie przed
pogromem, zabierali ze sobą dzieci i księgi. Do
dziś, w Izraelu, nawet ateiści znają Torę / Biblię
lepiej niż w jakimkolwiek innym kraju.
Tora to najważniejsza księga żydowska.
Czym jest Tora? Najczęściej słowo to jest tłumaczone jak Prawo lub Zakon. Ale Tora to
przede wszystkim Objawienie. „Mojżesz
otrzymał Torę na górze Synaj i przekazał ją
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Jozuemu. Jozue Starszyźnie, a ta Prorokom,
a Prorocy przekazali ją mężom Wielkiego
Zgromadzenia.”(2) W ten sposób dotarła ona
do naszych czasów.
I do naszych czasów Księga Tory nie jest
księgą, jeżeli chodzi o formę, ale jest zwojem.
Taką formę ma od najdawniejszych czasów. Pisana zawsze ręcznie, nawinięta na rodały jest
przechowywana w aron hakodesz, czyli świętej arce.

Tora, którą Biblia chrześcijańska nazywa
Księgami Mojżeszowymi, nie jest autorstwa
Mojżesza. W księdze Szemot (II Ks. Mojżeszo-
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wej) czytamy: „Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym
na tablicach.” Czasem pod pojęciem Tora rozumiany jest cały Stary Testament (określenie
w języku hebrajskim nieznane). Po hebrajsku
nazywa się Tanach (TaNaCh), co jest akronimem od słów: T - Tora, N -Newiim (Prorocy)
i K - Ketuwim (Pisma).
Czy Tanach (nazywany też Biblią hebrajską) i Stary Testament to jest ta sama księga?
Przedstawię poniżej zawartość i układ ksiąg
TaNaChu, a ocenę pozostawiam czytelnikom.
Przede wszystkim Tanach to księga napisana
po hebrajsku, a Stary Testament to tłumaczenia. Każde następne tłumaczenie różni się
od poprzedniego. Natomiast Tanach jest niezmienny od powstania.
Księgi Mojżeszowe mają nazwy od słów
rozpoczynających daną księgę i są to: Bereszit
(Na początku), Szemot (Imiona), Wajikra (Wezwał), Bamidbar (Na pustyni), Dewarim (Słowa).
Księgi prorockie (Newiim) dzielą się na
dwie części: Newiim Riszonim (Proroków
Wcześniejszych) czyli Jozuego, Sędziów, Samuela i Królów oraz Newiim Acharonim (Proroków Późniejszych) czyli Izajasza, Jeremiasza
i Ezechiela oraz 12 Proroków Mniejszych (Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz
i Malachiasz).
Pisma (Ketuwim) to: Księga Psalmów, Przysłów, Hioba, Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut,
Lamentacje Jeremiasza, Księga Koheleta, Estery, Daniela, Ezdrasza i Nehemiasza oraz Kronik
(I i II).
Układ ksiąg TaNaChu i Starego Testamentu jest odmienny. W TaNaChu przedstawia on

dzieje Izraela. Natomiast w Biblii chrześcijańskiej Stary Testament kończący się proroctwami ma wskazywać na Mesjasza Nowego Testamentu.
Tora jest darem od Boga. Człowiek nie może
więc kwestionować jej przesłania. Twierdzenie, że człowiek nie jest w stanie wypełnić
całego Prawa, jest sprzeczne z tym, co mówi
Bóg: „To przykazanie bowiem, które ja ci dziś
nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za
dalekie.” Dewarim 30,11
Nie możemy też kwestionować aktualności
przesłania z Synaju. Czytamy bowiem: „Nie
z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze,
lecz z nami, z nami którzyśmy tu wszyscy dziś
przy życiu.” Dewarim 5,3 Słowa „dziś przy życiu” są skierowane do każdego czytającego,
w każdym czasie są skierowane właśnie do
niego. Dlatego przesłanie to jest wieczne.
Czy wypełniając nakazy Tory mamy pewność zbawienia? Nie! Jeden z rabinów powiedział: Jeżeli wypełniałeś nakazy Tory, to nie
czyń sobie z tego zasługi; jesteś bowiem do
tego powołany.
Przez cały rok, w każdy szabat w synagogach na całym świecie odczytywany jest ten
sam fragment Tory. W ciągu roku przeczytana
jest w cała Tora. W dniu święta Simchat Tora
(Radość Tory) czytany jest ostatni fragment
i jednocześnie pierwszy, rozpoczynający kolejne czytanie.
W Torze znajduje się najważniejsza modlitwa żydowska Szema Israel (Słuchaj Izraelu)
Dewarim 6, 4 - 9.
Z Tory pochodzi też znane błogosławieństwo kapłańskie (Aaronowe) Bamidbar 6, 24 26. Udzielanie błogosławieństwa było zastrzeżone dla Aarona i jego potomków.
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Miszna
Talmud

Komentarz

Tory (jak i innych ksiąg zawierających Imię
Boga), kiedy ich stan nie pozwala na dalsze
używanie, nie wolno wyrzucić. Najpierw są
przechowywane w genizie. Jest to wydzielone pomieszczenie w synagodze. Po pewnym
czasie w uroczystości podobnej do pogrzebu są
chowane w ziemi.
Drugą ważną księgą żydowską jest Talmud.
Mało kto zna choć w przybliżeniu jego treść,
ale na ogół wszyscy mają o nim złe zdanie.
A Talmud to po prostu odpowiednik katechizmu, zawiera komentarze, objaśnienia do
Tory. Talmud powstał jako zapis debat prowadzonych w gronie mędrców starożytnej diaspory.
Właściwie Talmudy są dwa: jerozolimski
i babiloński. Talmud babiloński jest uważany
za bardziej autorytatywny.
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Powstał w środowisku diaspory żydowskiej, potomków tych, którzy nie wrócili
z niewoli babilońskiej. Talmud to około 30
(w zależności od wydania) obszernych tomów
i blisko 2 miliony słów.
Talmud nie zawsze zawiera definitywne
rozstrzygnięcia ale też różne zdania i poglądy, nawet przeciwstawne, które pojawiały się
w trakcie dyskusji.
Studiowanie tego dzieła oraz jego interpretowanie przez wieki prowadziło do powstawania kolejnych ksiąg. Takim dziełem jest
„Szulchan Aruch” („Nakryty stół”) napisany
przez Józefa Karo w XVI wieku. A z kolei komentarzem do tego dzieła jest „Mappa”, napisane przez krakowskiego rabina Mosze Isserlesa znanego jak Remu.
Na zakończenie jeszcze jedna księga - „Zochar” (Księga Blasku) - podstawowe dzieło
mistyki żydowskiej. Powstało w XIII wieku
w Hiszpanii. Ponieważ dzieło to związane jest
z żydowską kabałą, podobnie jak Talmud owiane jest złą sławą. A samo słowo „kabała” to nie
są wróżby, ale znaczy dosłownie „tradycja”.
Wszystkie księgi żydowskie, począwszy od
Tory a kończąc na współczesnych, opierają się
na zasadzie „tikkun olam” - naprawiania świata. Ale najpierw musimy naprawić samych siebie.
Edward Weiss
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