Předmluva
V souvislosti s judaismem se často používá slovo „ortodoxní“. Málokteré slovo je přitom tolik vzdáleno skutečné povaze judaismu, jako
právě ortodoxie, tedy „správné slavení“. Judaismus je náboženstvím
praktickým, píše v úvodu této publikace bývalý vrchní rabín Izraele
Jisra’el Me’ir Lau. Praktickým v tom smyslu, že primární náplní a cílem
judaismu je praxe, přesněji ortopraxe, „správná cesta“ směřující k naplňování Božích přikázání, tedy život, který je skrz naskrz prostoupen
vztahem s Bohem. Veškerá diskuse uvnitř judaismu se odehrávala nad
tím, jak má ona ortopraxe vypadat. Proto také Praktický judaismus
začíná citátem z traktátu Pirkej Avot: Ve-lo ha-midraš hu ha-ikar, ela
ha-ma’ase – tím skutečně důležitým není zkoumání, ale čin, praxe.
Bylo by velkou chybou chápat židovskou náboženskou praxi jako
bohapustý soubor direktiv a duchovně prázdný život v neustálém
sevření a strachu z možného porušení bezpočtu nařízení. Praktický
judaismus se snaží ukázat tu tvář judaismu, kterou člověk, který není
hlouběji obeznámen s jeho principy, může snadno přehlédnout, ale
která je přitom jeho neoddělitelnou součástí. Praktický judaismus není
halachickým, tj. právnickým dílem, jehož cílem by bylo formulovat
nařízení, přikázání a tradice. Snaží se naopak odpovědět na otázky,
které vnímavého člověka při konání přikázání – tj. při jejich praktickém naplňování – musí nutně napadnout: odkud pramení a jaký má
jejich konání vůbec smysl.
Praktický judaismus vznikl původně jako kniha určená pro sekularizované Židy v Izraeli, kteří hledali cestu zpět k rodinným tradicím
a k víře. Jeho další jazykové mutace vždy zohledňovaly potřeby Židů
v dané zemi. Situace Židů v Izraeli nebo ve Spojených státech je pochopitelně v mnohém naprosto odlišná od současných reálií života Židů
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v České republice. Při práci na českém vydání jsme se proto snažili
tyto rozdíly zohlednit, ale bez toho, abychom jakkoli narušili autorův
záměr, který je pro všechna vydání stejný – připomenout Židům jejich
bohaté duchovní a kulturní dědictví, které stojí za to zachovat. Věříme,
že se Praktický judaismus stane pro své čtenáře užitečnou pomůckou
a splní cíl, kvůli kterému vznikl.
Jiří Blažek, překladatel
redakce nakladatelství
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