
Mojżeszowe czy Boże Prawo
The Law of God vs the Law of Moses - Polish

Boże Prawo kontra Prawo Mojżesza może dla wielu brzmieć nieco głupio. Jednak są osoby, które
wierzą, że one różnią się między sobą. Naszą modlitwą jest, by pokazać, że są one jednym i tym samym. Aby
wyjaśnić problem, są niektórzy, co sądzą, że tylko to, co znamy jako 10 przykazań, powinno być nazywane
Prawem  Bożym.  Ci,  którzy  w  to  wierzą,  traktują  wszystkie  pozostałe  przykazania,  przekazane  przez
Mojżesza, jako Prawo Mojżeszowe. Stąd utrzymują oni, że jest różnica pomiędzy Prawem Mojżeszowym a
Prawem Bożym; ale czy tak jest naprawdę? W tym nauczaniu zbadamy Pismo w tej kwestii i zobaczymy, co
odkryjemy.

Zwolennicy tej  teorii  lubią twierdzić,  że Boże Prawo napisał  sam Bóg. Gdzie Boże Prawo to 10
przykazań. Mówią, że są one obowiązujące dla wierzących, podczas gdy Prawo Mojżeszowe zostało dane
konkretnemu narodowi,  na określony czas.  Zerknijmy na pierwsze miejsce,  gdzie pojawia się określenie
„Prawo Mojżesza”.

Jozue 8:31-32
Jak rozkazał Mojżesz,  sługa Jahwe, Izraelitom: jak napisano w księdze Prawa Mojżesza: Ołtarz z
kamieni  surowych,  nie  ociosanych żelazem. Na nim złożono Jahwe ofiary uwielbienia  i  biesiadne.
Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis Prawa, które Mojżesz spisał dla Izraelitów.

A w rozdziale 1...

Jozue 1:7
Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa
mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich
przedsięwzięciach.

Jest  mnóstwo  przykładów,  gdzie  mamy  „Prawo  Mojżesza”.  Porównamy  jednak  te  wersety  z
określeniem „Boże Prawo”.

Nehemiasz 8:8
Czytali  oni  wyraźnie Księgę  Prawa Bożego i  wyjaśniali  znaczenie  czytanych słów,  tak  że  wszyscy
rozumieli to, co było czytane.



2 Królewska 10:31
Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według Prawa Jahwe, Boga Izraela, nie odstąpił
od grzechów Jeroboama, w które wciągnął on Izraela.

Czy są to więc dwa odrębne prawa, o jakich tu mowa, czy też są jednym i tym samym? Czy to, co
przyszło przez Mojżesza, było wymyślone przez niego, by być nazwane jego imieniem? Zobaczmy na to...

5 Mojżeszowa 4:14
Mnie zaś rozkazał Jahwe w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której
zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie.

Kto był autorem, Mojżesz czy Jahwe? Kolejny werset...

5 Mojżeszowa 6:25
Okażemy  się  sprawiedliwymi  właśnie  przez  to,  że  będziemy  się  starali  zachowywać  wszystkie  te
przykazania wobec Jahwe, naszego Boga, tak jak nam polecił.

Niektórzy są tutaj prędcy i mówią, że były one przeznaczone w tamtym czasie dla Izraela. Ale pytanie
brzmi - kto je nakazał? Wiemy, Jahwe. Czyli nie pochodzą one od Mojżesza, ale od Jahwe. A tak naprawdę,
dla kogo one były? Tylko dla Izraela? Czy inni mają mieć inne prawa? Nie. Zobaczmy...

4 Mojżeszowa 15:15-16
To samo prawo obowiązuje w tym przypadku zarówno was, jak i obcych, którzy wśród was przebywają.
Prawo to zostało ustanowione na zawsze dla wszystkich waszych potomków, tak dla cudzoziemców, jak
i dla was, wobec Jahwe. Jedne i te same reguły obowiązują was i cudzoziemców, którzy wśród was
żyją.

Ale to, na czym faktycznie chcemy się tu skupić, to że 5 Mojżeszowa 6 wyraźnie pokazuje, iż to
Jahwe był tym, który dał Prawo poprzez Mojżesza. Zobaczmy kilka rozdziałów dalej...

5 Mojżeszowa 8:11
Strzeż się, żebyś nie zapomniał o Jahwe, twoim Bogu; żebyś nie przestał zachowywać Jego przykazań,
pouczeń i praw, które ja ci dziś przekazuję.

A co z 4 Mojżeszową 29? Cały rozdział mówi o Świętach w jesieni. Zobaczmy, co mówi pierwszy werset
następnego rozdziału...

4 Mojżeszowa 30:1
I przekazał Mojżesz synom Izraela wszystko to, co mu nakazał Jahwe.

I znowu, kto je nakazał? Mojżesz czy Jahwe? Był to Jahwe. Czyli dni Świąt zostały nakazane przez
Boga,  a nie  Mojżesza.  Przykłady pokazane u Ezdrasza i  Nehemiasza  są pięknymi  przykładami  tego,  co
Pismo uczy w tej sprawie.

Ezdrasza 7:6
Otóż ów Ezdrasz przybył z Babilonu. Był on uczonym bardzo biegłym w prawie Mojżesza, które zostało
przekazane  przez  Jahwe,  Boga  Izraela. Ponieważ  prawica  Jahwe,  jego  Boga,  była  nad  nim,  król
zezwalał mu na wszystko, o co tylko poprosił.

Bardzo wyraźnie mamy powiedziane o pochodzeniu Prawa Mojżesza: JAHWE, Bóg Izraela, dał mu
go! Jeśli wciąż mamy wątpliwości, to parę wersetów dalej czytamy...



Ezdrasza 7:9-10
Wyruszył z Babilonu pierwszego dnia pierwszego miesiąca, a do Jerozolimy przybył pierwszego dnia
piątego miesiąca. Dobroczynna prawica jego Boga była zawsze nad nim. Ezdrasz starał się bowiem z
całego serca zgłębiać prawo Jahwe i wprowadzać je w życie, przypominając równocześnie całemu
Izraelowi przykazania i pouczenia Pańskie.

Tutaj Ezdrasz, uczony w prawie, używa tych określeń zamiennie. Spójrzmy także na słowa Nehemiasza... 

Nehemiasza 8:1
Po jakimś czasie cały lud stawił się jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną  i zaczął domagać się
od pisarza Ezdrasza, by przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego, którą Jahwe przekazał Izraelowi.

I znowu, mamy tutaj bardzo wyraźnie, że to JAHWE dał Prawo Mojżeszowe. Kilka wersetów dalej
tak czytamy...

Nehemiasza 8:8-9
Czytali  oni  wyraźnie Księgę  Prawa Bożego i  wyjaśniali  znaczenie  czytanych słów,  tak  że  wszyscy
rozumieli to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, zarządca całej krainy, oraz Ezdrasz, kapłan-pisarz, a
także lewici, nauczający lud, powiedzieli do całego zgromadzenia: Dzień dzisiejszy jest świętem na
cześć Jahwe; nie wolno wam dziś ani smucić się, ani płakać. Ludzie bowiem płakali, słysząc słowa
Prawa.

Werset mówił, że to Prawo Mojżeszowe, a tutaj, w 8 wersecie, że to Prawo Boże. Czytajmy dalej...

Nehemiasza 8:14, 17-18
Otóż w prawie,  które Jahwe przekazał  przez  Mojżesza,  było napisane,  że podczas  świąt  siódmego
miesiąca synowie Izraela powinni mieszkać w szałasach. I tak całe zgromadzenie tych, którzy wrócili z
niewoli, zbudowało sobie szałasy i mieszkało w nich. Czegoś podobnego synowie Izraela nie czynili od
czasów Jozuego, syna Nuna, aż do owego dnia. I wszyscy radowali się bardzo. Każdego dnia - od
pierwszego aż do ostatniego - czytano Księgę Prawa Bożego. Obchodzono święto przez siedem dni.
Dnia ósmego odbyło się, zgodnie z przepisanym obrzędem, uroczyste zgromadzenie.

Czyli tutaj, w wersecie 14 widzimy, że jest mowa o prawie nakazanym przez Mojżesza, a w wersecie
18 mowa, że jest to Prawo Boże. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, to widzimy tu wyraźnie, że Boże Prawo
zawiera Święto Namiotów, o czym mowa w 3 Mojż 23, a także w 4 Mojż 29! To, co w tym wszystkim
widzimy, to że Mojżesz był wybranym przez Jahwe naczyniem, by przekazać Jego instrukcje. To nie były
instrukcje  Mojżesza.  On  był  zwykłym  posłańcem.  Teraz,  skoro  ustaliliśmy,  że  określenia  „Prawo
Mojżeszowe” oraz „Prawo Boże” są zamienne, przyjrzyjmy się niektórym obiekcjom.

Wielu  powie:  „Dziesięć  przykazań  zostało  wypowiedzianych  i  napisanych  przez  samego  Boga  i
dlatego wskazują na ich wieczną naturę, tymczasem Prawo Mojżeszowe było napisane przez Mojżesza, co
wskazuje na ich tymczasową naturę.” W tym stwierdzeniu jest wiele błędów. Zobaczmy wpierw na opis
nadania  10  przykazań.  W Mojżeszowej  20  widzimy,  jak  sam Jahwe  nadaje  przykazania.  Spójrzmy  na
wersety 18 i 19.

2 Mojżeszowa 20:18-19
Cały lud słyszał grzmoty i głos trąby; patrzył na ogniste płomienie i na górę spowitą dymem.  Ludzie
drżeli, widząc i słysząc to wszystko, i trzymali się z dala od góry. Powiedzieli więc do Mojżesza: Ty
mów do nas, a będziemy cię słuchali. Niech sam Bóg już do nas nie przemawia, gdyż lękamy się, że
pomrzemy.

Byli przerażeni tym, jak Jahwe przemawiał. Nie chcieli Go już więcej słyszeć. Byli przerażeni już
samym Jego głosem. Spójrzmy na podobny opis z 5 Mojżeszowej.



5 Mojżeszowa 5:1-5
Zwołał Mojżesz wszystkich synów Izraela i powiedział do nich tak:Słuchaj Izraelu praw i zarządzeń,
które wam dziś ogłoszę. Przyjmijcie je do wiadomości i dokładnie ich przestrzegajcie.  Jahwe, nasz
Bóg,  zawarł  z  nami  przymierze  na  górze  Horeb.  Nie  tylko  z  naszymi  ojcami  zawarł  Jahwe  to
przymierze:  zawarł  je  także  z  nami  wszystkimi,  którzy dziś  tu  żyjemy.  To z  wami  twarzą  w twarz
rozmawiał Jahwe, znajdując się wśród ognistych płomieni na Górze. Ja wtedy pośredniczyłem między
Jahwe a wami, aby wam przekazywać Jego słowa,gdyż wy baliście się ognia i nie mieliście odwagi
wejść na górę.

Wersety 6 do 21 to opis 10 przykazań. Czytajmy dalej od wersetu 22.

5 Mojżeszowa 5:22
Takie  to  słowa  skierował  do  was  Jahwe,  gdy  byliście  zgromadzeni  na  Górze,spośród  płomieni
ognistych, z obłoków i ciemności. Poza tym niczego nie powiedział, te zaś słowa wypisał na dwóch
kamiennych tablicach, które mi przekazał.

Wielu  zatrzymuje  się  tutaj,  mówiąc:  „Widzisz,  poza  tym  niczego  nie  dodał.”  Musimy  jednak
przeczytać resztę rozdziału, by uzyskać sens z resztą Biblii.

5 Mojżeszowa 5:23-26
Kiedy  usłyszeliście  głos  wydobywający  się  z  obłoków,  podczas  gdy  cała  Góra  stała  w
płomieniach,przyszliście do mnie, wy wszyscy przywódcy poszczególnych pokoleń oraz starsi ludu, i
powiedzieliście tak: Oto jak Jahwe, nasz Bóg, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Słyszeliśmy także
Jego głos wydobywający się spośród płomieni ognistych. Byliśmy dziś świadkami, że Bóg przemawiał
do człowieka, a człowiek mimo to pozostał przy życiu. Czemuż więc teraz mamy wyginąć? Strawi nas
bowiem ten straszny ogień.  Słysząc w dalszym ciągu głos Jahwe, będziemy umierać.  Któż spośród
żyjących, kto słyszałby, tak jak my, głos Boży wydobywający się spośród płomieni ognistych, ostałby
się przy życiu?

Zwróćcie teraz szczególną uwagę na kolejne wersety.

5 Mojżeszowa 5:27-33
Ty zatem przybliż się tu i wsłuchaj się dokładnie w to, co ci powie Jahwe. Powtórzysz nam potem
wszystkie słowa Jahwe, naszego Boga. Wysłuchamy ich i będziemy je wprowadzali w życie. I usłyszał
Jahwe wasze słowa, i powiedział do mnie: Usłyszałem słowa tego ludu skierowane do ciebie. Wszystko,
co powiedzieli,  jest  słuszne.  O, gdybyż oni zawsze byli  tak gotowi do okazywania Mi bojaźni i  do
przestrzegania WSZYSTKICH moich nakazów, żeby mogli być szczęśliwi oni sami oraz ich synowie. Idź
i powiedz im, żeby wrócili do swoich namiotów. Ty sam zaś zostań ze Mną, a Ja przekażę ci wszystkie
moje  polecenia,  prawa  i  nakazy,  które  im  ogłosisz,  żeby  ich  przestrzegali  w  kraju  danym im  na
własność. Będziecie dokładali starań, żeby wypełnić to wszystko, co wam nakazał Jahwe, wasz Bóg.
Nie będziecie schodzili z drogi waszej ani na prawo, ani na lewo, lecz będziecie wytrwale postępowali
drogą, jaką wskazał wam Jahwe, wasz Bóg, abyście żyli szczęśliwie i aby się przedłużały wasze dni w
kraju, który weźmiecie w posiadanie.

Przeczytajmy ponownie werset 32.

5 Mojżeszowa 5:32
Będziecie dokładali starań, żeby wypełnić to wszystko, co wam nakazał Jahwe, wasz Bóg. Nie będziecie
schodzili z drogi waszej ani na prawo, ani na lewo.



Co im nakazał Jahwe? By zobaczyć odpowiedź, spójrzmy do wersetu 27.

5 Mojżeszowa 5:27
Ty zatem przybliż się tu i wsłuchaj się dokładnie w to, co ci powie Jahwe. Powtórzysz nam potem
wszystkie słowa Jahwe, naszego Boga. Wysłuchamy ich i będziemy je wprowadzali w życie.

Musimy pamiętać, że wszyscy prorocy otrzymywali  słowa bezpośrednio od Jahwe. Bardzo rzadko
sam  Bóg  przemawiał  bezpośrednio  do  Swego  ludu.  Czy  to  w  jakikolwiek  sposób  pomniejsza  wagę
Proroków? Oczywiście, że nie. Większość Biblii została napisana na wzór prawa „Mojżeszowego”. Jahwe
mówił ludziom, co mają pisać! Dokładnie to czytamy w Tymoteuszu 3:16.

2 Tymoteuszu 3:16-17
Wszelkie bowiem Pismo, jako od Boga natchnione, jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania,
do upominania, do kształtowania w sprawiedliwości. Wskutek tego człowiek Bogiem żyjący może dojść
do doskonałości i jest gotów czynić zawsze dobro.

W tym także zawiera się „Prawo Mojżesza”.Kolejna obiekcja, jakiej używają, jest taka: „Ponieważ
Prawo Mojżeszowe znajdowało się obok Arki Przymierza,  a 10 przykazań wewnątrz,  to ukazuje nam to
podział  między nimi  i  wyższość  jednego nad drugim.” Jest  to  odniesienie  do 5 Mojżeszowej,  gdzie  tak
czytamy:

5 Mojżeszowa 31:26
Weźcie  tę  księgę  Prawa i  umieśćcie  ją  obok  Arki  Przymierza  Jahwe,  waszego  Boga.  Będzie  ona
również świadczyć przeciwko wam.

W porównaniu do 10 rozdziału.

5 Mojżeszowa 10:4-5
Na  owych  tablicach  zostało  wypisane  to  samo,  co  znajdowało  się  na  pierwszych,  czyli  dziesięć
przykazań, które Jahwe przekazał wam na górze, przemawiając spośród ognistych płomieni w dniu
waszego zgromadzenia. I wręczył mi Jahwe owe tablice. Odszedłem więc od oblicza Jahwe i zstąpiwszy
z góry, umieściłem tablice w arce, którą kazałem zrobić, i tam też pozostały, tak jak nakazał Jahwe.

Widać wyraźnie, że były one w odrębnych miejscach, jedno w arce, a drugie obok arki. Czy to zatem
ma wskazywać na wieczną naturę 10 przykazań i tymczasową naturę reszty? Cóż, nie uważamy tak. Jakie
Jaszua wymienił dwa największe przykazania? Spójrzmy na to:

Mateusz 22:36-40
Nauczycielu, który nakaz Prawa jest największy? A Jaszua powiedział: Będziesz miłował Pana Boga
twego z całego serca twego, całą duszą twoją i  całym umysłem twoim. Oto największy i  pierwszy
nakaz. A drugi jest mu podobny: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Na tych dwu
nakazach spoczywa całe Prawo i Prorocy.

Dobrze. Dwa największe przykazania to miłuj Boga i miłuj bliźniego. Zastanówmy się nad tym. Są
one nazwane dwoma NAJWIĘKSZYMI przykazaniami. Gdzie one się znajdują? Spójrzmy:

5 Mojżeszowa 6:5
Będziesz miłował Jahwe, Boga twego, z całego twojego serca, z całej twojej duszy i ze wszystkich sił
twoich.



A także tutaj...

3 Mojżeszowa 19:18
Nie będziesz się mścił i nie będziesz nosił w sercu urazy do żadnego spośród synów twego narodu.
Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Ja jestem Jahwe.

Zatem żadne z tych przykazań nie jest wymienione bezpośrednio w 10 przykazaniach. Zostały dane
później w tym, co przekazał Mojżesz.

A co robił Chrystus, będąc kuszony? Cytował Prawo. Tak zwyciężył. Jednakże podczas kuszenia nie
cytował żadnego z 10 przykazań. Dlatego, według tych, co je rozdzielają, cytował On Mojżesza, nie Boga,
by przezwyciężyć grzech. Poza tym wielu wciąż twierdzi, że te zostały usunięte, a 10 przykazań pozostaje.
Jeśli 10 przykazań ma być większymi lub wiecznymi przykazaniami, to jak to jest, że te dwa największe
przykazania z NT nie są wymienione wśród przykazań znajdujących się w arce? Jak to jest, że te, dzięki
którym Jaszua pokonał grzech, nie są tam także? Na dodatek posłuchajmy nakazu Jaszua, jaki dał tłumom i
uczniom w Mateuszu 23 na temat, co robić, a czego nie robić z Mojżeszem. 

Mateusz 23:1-3
Wtedy powiedział Jaszua do rzesz i uczniów swoich: Uczeni w Piśmie i faryzeusze zasiedli na miejscu,
skąd nauczał Mojżesz. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co tylko będą wam nakazywać, lecz nie
naśladujcie ich w tym, co czynią. Mówią oni bowiem, ale sami nie czynią.

Czy to nie oznacza,  że mamy przestrzegać wszystkiego,  co przyszło przez Mojżesza? Tak -  a to
nakazał Jaszua Swoim uczniom ORAZ tłumowi. Jeśli Boże Prawo było oddzielne od Prawa Mojżesza ORAZ
Boże  Prawo  faktycznie  było  wyższe  niż  Mojżeszowe,  to  dlaczego  Jaszua  nakazał  wszystkim,  by  byli
posłuszni Mojżeszowi, a NIE Bogu? Czyż to nie są istotne pytania? A co z nakazem Pawła dla kościoła w
Koryncie? Ci ludzie byli pochodzenia pogańskiego. Posłuchaj tych słów:

2 Koryntian 11:1
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Jakie  naśladowanie?  Posłuszeństwo Mojżeszowi.  I  znowu,  DWA największe  przykazania  NIE są
wymienione wśród pierwszych 10, które niektórzy nazywają Bożym Prawem. Ale, ile tablic zostało danych
Mojżeszowi?  Dwie,  dwie  kamienne  tablice.  Jaszua  mówi  o  DWÓCH największych  przykazaniach.  Czy
dostrzegacie to? Spójrzmy na to, co jest powszechnie zwane i traktowane jako „10 Przykazań”.

1. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
2. Nie będziesz sobie czynił żadnych bogów.
3. Nie będziesz wzywał imienia Boga nadaremno.
4. Pamiętaj o dniu Sabatu, by czynić go świętym.
5. Czcij ojca swego i matkę swoją.
6. Nie będziesz mordował.
7. Nie będziesz cudzołożył.
8. Nie będziesz kradł.
9. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciwko twemu bliźniemu.
10. Nie będziesz pożądał.

Jeśli zauważyliście, pierwsze cztery dotyczą bezpośrednio relacji z Jahwe.

• Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
• Nie będziesz sobie czynił żadnych bogów.
• Nie będziesz wzywał imienia Boga nadaremno.
• Pamiętaj o dniu Sabatu, by czynić go świętym.



Sześć ostatnich odnosi się w szczególności do relacji z bliźnim.

• Czcij ojca swego i matkę swoją.
• Nie będziesz mordował.
• Nie będziesz cudzołożył.
• Nie będziesz kradł.
• Nie będziesz fałszywie świadczył przeciwko twemu bliźniemu.
• Nie będziesz pożądał.

Czy  nie  mogło  być  tak,  że  tak  właśnie  były  podzielone  na  tablicach;  jedna  kamienna  tablica
odnosząca się do naszej relacji z Jahwe, a druga do relacji między nami? Innymi słowy, jak indeks w książce,
która składa się z dwóch działów. Pierwsza część dotyczy naszej relacji z Jahwe. Druga część dotyczy relacji
między nami. Każda z tych części ma swoje rozdziały. Pierwsza część ma 4 rozdziały, a druga część 6. I
wiemy, że całe Prawo i Prorocy opierają się na tych dwóch przykazaniach. Tak to potraktowawszy, reszta
prawa (czyli całość) podlega pod jeden z dziesięciu rozdziałów tych dwóch części.

Niektórzy mówią, że 10 przykazań nie powinno być określane jako 10 przykazań, lecz raczej „10
słów” lub „10 powiedzeń”. Mają ku temu powód, gdyż „10 przykazań” w języku hebrajskim to „Aseret ha-
Da'varim”. To literalnie oznacza „10 słów” LUB „10 powiedzeń”. Można to też przetłumaczyć jako „10
stwierdzeń”, a nawet „10 deklaracji”. Aseret ha-Da'varim odnajdujemy w tych wersetach.

2 Mojżeszowa 34:28
I pozostawał tam Mojżesz z Jahwe przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie
pijąc wody. I zapisał Jahwe na tablicach słowa przymierza. Słów było dziesięć (Aseret ha-Da'varim).

5 Mojżeszowa 4:13
Ogłosił  wam  wtedy  swoje  przymierze,  którego  mieliście  przestrzegać. Było  to  dziesięć  przykazań
(Aseret ha-Da'varim), które dla was spisał na dwóch kamiennych tablicach.

5 Mojżeszowa 10:4
Na  owych  tablicach  zostało  wypisane  to  samo,  co  znajdowało  się  na  pierwszych, czyli  dziesięć
przykazań  (Aseret  ha-Da'varim),  które  Jahwe  przekazał  wam  na  górze, przemawiając  spośród
ognistych płomieni w dniu waszego zgromadzenia. I wręczył mi Jahwe owe tablice.

Ze  znaczeniem  „10  słów”  LUB  „10  powiedzeń”  chodzi  o  to,  że  JEŚLI  oznaczałoby  to  „10
przykazań”, to nie byłoby to „Aseret ha-Da'varim”, lecz „Aseret ha-Mitzvot”, co LITERALNIE oznacza „10
przykazań”.  Jednak,  jak już zauważyliśmy,  hebrajski mówi  o „Aseret ha-Da'varim” (10 powiedzeniach).
Poprawne użycie Mitzvot jako „przykazań” lub „nakazów” widzimy w innych wersetach:

2 Mojżeszowa 26:5
A wszystko  dlatego,  że  Abraham był  posłuszny  wszystkim moim poleceniom i  rozkazom (Mitzvot),
wszystkim moim prawom i pouczeniom.

2 Mojżeszowa 16:28
Wtedy  powiedział  Jahwe do Mojżesza:  Jak  długo jeszcze będziecie  się  ociągali  z  zachowywaniem
moich nakazów (Mitzvot) i pouczeń?

3 Mojżeszowa 26:14
Jeżeli Mnie jednak nie będziecie słuchać i nie będziecie żyć według moich nakazów (Mitzvot),



Mitzvot to  słowo na  przykazania  i  nakazy.  Dlatego to,  co  faktycznie  widzimy w 10 słowach,  to
kategorie całości Tory, zatem moglibyśmy też o nich mówić jako 10 powiedzeń lub 10 zasad! Odkryłem coś
takiego, co Pismo mówi o kamiennych tablicach i tym, co na nich. Przeczytajmy:

Mojżeszowa 24:12
Jahwe powiedział do Mojżesza: Wejdź do Mnie na górę i pozostań tu. Dam ci kamienne tablice, z
Prawem i przykazaniami, które zostały spisane dla pouczenia ludu.

Słowo na przykazania tutaj to ha-Mitzvot. I chociaż mówione jest o nich jak o 10 powiedzeniach lub
10 zasadach, to wciąż traktowane są jako przykazania. Ale dlaczego te 10 na dwóch kamiennych tablicach
było  umieszczone  wewnątrz  Arki,  zaś  o  Torze  było  powiedziane,  by  znajdowała  się  obok  Arki?  Arka
Przymierza znajdowała się w Miejscu Najświętszym. Wiemy, że cały Przybytek był wzorem niebiańskich
rzeczy, ukazanym Mojżeszowi. Czytamy:

2 Mojżeszowa 25:9
Przy jego budowie dostosujecie się do wszystkiego, co wam wskażę, do przedłożonego wam wzorca
przybytku oraz do modeli wszystkich sprzętów świątynnych.

Potwierdza to List do Hebrajczyków.

Hebrajczyków 8:5
Lecz  ich  posługiwanie  jest  zaledwie  obrazem i  cieniem  tego,  co  dzieje  się  w niebie. Dlatego  już
Mojżesz,  gdy zabierał  się  do budowy przybytku,  otrzymał takie  oto  polecenie  od Boga: Staraj  się
wykonać wszystko według tego wzoru, który ci został ukazany na górze.

Dlatego możemy wnioskować, że wszystko w przybytku, później w świątyni ma specjalne znaczenie.
Jakie jest więc znaczenie znajdowania się Arki w Miejscu Najświętszym? Niektórzy wierzą, że wnętrze Arki
Przymierza  reprezentuje  wnętrze  serca  człowieka!  Wiemy,  iż  Jahwe  zawsze  pragnął,  by  prawo  było
wypisane w naszym sercu, co dowodzą następujące wersety.

5 Mojżeszowa 11:18
Weźcie więc sobie do waszych serc i umysłów słowa, które dziś wypowiadam do was. Przywiążcie je
sobie jako znaki do waszych rąk, niech widnieją jako ozdoba między oczyma na czołach waszych.

5 Mojżeszowa 30:14
Tymczasem słowo to jest tuż koło ciebie, jest na twoich wargach i w twoim sercu po to, byś mógł je
wypełniać.

Jeremiasz 31:33
A oto teraz zawieram Nowe Przymierze z całym domem Izraela po tym wszystkim, gdy już minie - mówi
Jahwe: Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę w ich sercach. I wtedy (znów) stanę się ich
Bogiem, a oni będą moim ludem.

A także...

Psalm 119:10-11
Szukam Cię całym sercem, nie pozwól mi odchodzić od Twoich przykazań. Słowa Twe przechowuję w
mym sercu, bym nigdy przeciw Tobie nie zgrzeszył.

Tak więc  Prawo miało  być  zawsze  wypisane  na  naszych  sercach i  dlatego  niektórzy  wierzą,  że
wnętrze Arki Przymierza reprezentuje Boże serce! Obrzezanie zaczyna się od serca. Zobaczmy.



5 Mojżeszowa 30:6
Jahwe, twój Bóg, dokona obrzezania twojego serca oraz serc twoich potomków, żebyś kochał Jahwe,
twojego Boga, z całego twego serca i z całej twojej duszy, abyś mógł żyć długo.

Posłuszeństwo także zaczyna się w sercu. 10 przykazań na kamiennych tablicach w Arce z łatwością
mogą  reprezentować  Torę  zapisaną  na  tablicach  naszych  serc.  Tak  jak  obrzezanie  serca  wiedzie  do
obrzezania ciała, tak 10 przykazań w naszym sercu wiedzie do posłuszeństwa Torze na zewnątrz! To dlatego
Tora znajduje się na ZEWNĄTRZ Arki. To wspaniale łączy się z 

5 Mojżeszową 30:14
Tymczasem słowo to jest tuż koło ciebie, jest na twoich wargach i w twoim sercu po to, byś mógł je
wypełniać.

Paweł także odnosi się w Rzymian do tego wersetu, wyjaśniając:

Rzymian 10:6-8
A sprawiedliwość,  którą się  osiąga przez wiarę,  tak poucza: Nie mów w sercu twoim: Któż zdoła
wstąpić do nieba? - po to, by sprowadzić stamtąd Chrystusa. Albo: Kto zstąpi do otchłani? - po to, by
wyprowadzić Chrystusa spośród umarłych. Ale cóż mówi: Blisko ciebie jest to słowo, jest na twoich
ustach i w twoim sercu. Jest to głoszone przez nas słowo wiary.

By  dowiedzieć  się  więcej  o  tym  wersecie,  obejrzyjcie,  proszę,  nasze  nauczanie  zatytułowane
„Modlitwa Zbawienia”  Zatem to Jaszua,  Słowo,  które  jest  w naszych  sercach,  wywołuje  posłuszeństwo
wewnętrznego człowieka, na zewnątrz, wobec całego słowa Jahwe - jest to korzeń, który wydaje owoce. 

Pomyślcie o tym w ten sposób. Jeśli chcecie jabłoni, czy sadzicie jabłoń? Nie. Sadzicie ziarno jabłoni;
coś, co zawiera WSZYSTKIE podstawowe informacje, by wyrosła jabłoń. Ma ono bardzo maleńki rozmiar,
jednak zawiera wszystko potrzebne do wyrośnięcia spodziewanego owocu. Podobnie jest z Arką, widzimy
ziarno - podstawową wersję wszystkiego, co trzeba, by wyrosły oczekiwane owoce.

Spójrzmy  na  inne  interesujące  porównanie.  Większość  wszystkich  nasion  składa  się  z  trzech
podstawowych  elementów:  otoczki  nasiona  (niektórzy  zwą  to  łuską),  zarodka  i  endospermy.  Jest  to
podstawowy skład większości nasion.

Dostrzegacie  podobieństwo?  Otoczka  to  jak  kamienne  tablice.  Zarodek  i  endosperma  są  jak
przykazania miłowania Boga i miłowania człowieka. Pomyślcie także o dwóch grupach przykazań, które są
wyryte NA kamiennych tablicach, z obu stron.

Mojżeszowa 32:15
A Mojżesz zstąpił z góry, trzymając w rękach dwie Tablice Świadectwa, zapisane w dwóch kolumnach i
po obydwu stronach.

Czyli są w osłonce nasionka, jeśli wolicie. Jeśli zasadzimy to ziarno w naszym sercu, to prawdziwie
staje się naszym codziennym chlebem. Wiemy to ze słów Jaszua:

Mateusz 4:4
Lecz On mu odpowiedział: Napisane jest: Człowiek żyje nie samym chlebem, lecz wszelkim słowem,
które pochodzi z ust Boga.

Czyli to faktycznie manna nas podtrzymuje i wytwarza życie z tego, co było martwe. To BYĆ MOŻE
jest także powodem dlaczego w Arce widzimy dzbanek manny i kwitnącą laskę Aarona. Przeczytajmy:

Hebrajczyków 9:3-4
Dalej, za drugą zasłoną, znajdował się przybytek zwany inaczej Miejscem Świętym Świętych. Był tam
ołtarz  kadzenia,  cały  ze  złota,  i  Arka  Przymierza  również  cała  pokryta  złotem. W  arce  było



przechowywane  naczynie  złote  z  manną,  laska  Aarona,  która  cudownie  ongiś  zakwitła  i  tablice
Przymierza.

Dlatego,  tak  jak  sadząc  ziarno  jabłoni,  otrzymujemy  drzewo  jabłoni.  Podobnie,  sadząc  Słowo,
otrzymujemy Słowo. Kiedy w naszych sercach sadzimy ziarno Słowa, to Słowo staje się żywe w naszym
życiu; całe Słowo. Zobaczcie nasze nauczanie na ten temat „Narrow Minded”. Widzimy zatem, że Boże
Prawo i Prawo Mojżesza, to jedno i to samo.

Omawiając Boże Prawo, niektórzy kwestionują czy było dane przez Boga, czy przez aniołów. Jest to
często poruszane przy czytaniu Dz. Ap. 7 lub Gal 3. Zobaczmy:

Dz. Ap. 7:52-53
Któryż  to  z  proroków nie  był  prześladowany przez  ojców waszych? Pozabijali  nawet  tych,  którzy
przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. Teraz zaś wy zdradziliście Go i zgładziliście, wy, którzy za
pośrednictwem aniołów otrzymaliście Prawo, ale wcale nie przestrzegaliście go.

Galacjan 3:19
Wobec  tego,  po  co  w  ogóle  Prawo?  Otóż  zostało  ono  dane  po  to,  by  człowiek  poznał,  co  jest
wykroczeniem. Miało ono trwać do czasu przyjścia Potomka; to jest do chwili spełnienia się obietnic.
Zostało ogłoszone przy współudziale aniołów i poprzez człowieka, który służył za pośrednika.

Faktycznie, na pierwszy rzut oka możemy dostrzec sprzeczność w pochodzeniu Prawa. Jednakże to w
ogóle nie jest problemem. Prawo zostało faktycznie dane przez Jahwe. Pismo jest bardzo wyraźne w tej
kwestii, co już wcześniej wspominaliśmy. Zobaczmy:

5 Mojżeszowa 5:22
Takie to słowa skierował do was Jahwe, gdy byliście  zgromadzeni na Górze,  a Jego potężny głos
wydobywał się spośród płomieni ognistych, z obłoków i ciemności. Poza tym niczego nie powiedział, te
zaś słowa wypisał na dwóch kamiennych tablicach, które mi przekazał.

Czyli bardzo wyraźnie widać, że Jahwe dał Torę. Jednak niektórzy wciąż nalegają: „Chwila, a co z
Dz. Ap. 7 i Galacjan 3?” Zerknijmy do Dz. Ap. 7:53

Dz. Ap. 7:53
którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście Prawo, ale wcale nie przestrzegaliście go.

Wpierw zauważcie, że powiedziane tam, iż otrzymali prawo, a potem zostało wprowadzone w czyn
przez aniołów, inne słowo na określenie  posłanników. Wpierw otrzymali  go od Jahwe, a potem zostało
wprowadzone w czyn przez posłanników - tych, którzy doręczyli prawo. Jest to odnośnik do wersetu 52 - -
odrzucając Torę, zabijali posłanników. O tym samym mówi Galacjan 3. Wyraźnie tam powiedziane: Zostało
ogłoszone przy współudziale aniołów i poprzez człowieka, który służył za pośrednika. Ogłoszone przy udziale
aniołów/posłańców przez pośrednika. Pośrednikiem był Mojżesz. Nie zapominajmy...

5 Mojżeszowa 5:23-26
Kiedy usłyszeliście głos wydobywający się z obłoków, podczas gdy cała Góra stała w płomieniach,
przyszliście do mnie, wy wszyscy przywódcy poszczególnych pokoleń oraz starsi ludu, i powiedzieliście
tak: Oto  jak  Jahwe,  nasz  Bóg,  okazał  nam swoją  chwałę  i  wielkość.  Słyszeliśmy  także  Jego  głos
wydobywający  się  spośród  płomieni  ognistych. Byliśmy  dziś  świadkami,  że  Bóg  przemawiał  do
człowieka, a człowiek mimo to pozostał przy życiu. Czemuż więc teraz mamy wyginąć?  Strawi nas
bowiem ten straszny ogień.  Słysząc w dalszym ciągu głos Jahwe, będziemy umierać. Któż spośród
żyjących, kto słyszałby, tak jak my, głos Boży wydobywający się spośród płomieni ognistych, ostałby
się przy życiu?



Zwróćcie też szczególną uwagę na te wersety.

5 Mojżeszowa 5:27-28
Ty zatem przybliż się tu i wsłuchaj się dokładnie w to, co ci powie Jahwe.  Powtórzysz nam potem
wszystkie słowa Jahwe, naszego Boga. Wysłuchamy ich i będziemy je wprowadzali w życie. I usłyszał
Jahwe wasze słowa, i powiedział do mnie: Usłyszałem słowa tego ludu skierowane do ciebie. Wszystko,
co powiedzieli, jest słuszne.

Mojżesz był pośrednikiem wymienionym w Galacjan 3. Posłannicy to po prostu ci, co przekazywali
prawo  całemu  ludowi.  Na  koniec,  wierzymy,  że  bardzo  wyraźnie  widać,  iż  to,  co  zwiemy  Prawem
Mojżeszowym,  jest  rzeczywiście  Bożym  Prawem,  bez  wątpienia  danym  przez  samego  Jahwe.  To
powiedziawszy, pamiętajmy o słowach Pawła do Tymoteusza.

2 Tym 3:16
Wszelkie bowiem Pismo, jako od Boga natchnione, jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania,
do upominania, do kształtowania w sprawiedliwości.

Mamy nadzieję, że podobało wam się to nauczanie, i pamiętajcie, by wszystko badać.

Szalom

tłumaczenie Bogusław Kluz

By dowiedzieć się więcej, odwiedźcie naszą stronę www.testeverything.net
http://119ministries.com/119-international-polish

Szalom i niech was Jahwe błogosławi w chodzeniu w pełni Bożego Słowa.
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