
Czego judaizm nie mówi nam o Mesjaszu?

Jer 22:30 mówi tak:
Tak mówi Jahwe:  Zapiszcie  męża tego (Jechoniasza)  jako bezdzietnego,  jako męża,  któremu
przez całe jego życie się nie wiedzie: bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie
Dawida i znowu panować w Judzie.

Mamy tutaj 3-punktowe przekleństwo oznajmiające nam, że:
1. Jechoniasz umrze bezdzietny,
2. nie będzie mu się wiodło,
3. jego synom nie uda się zasiąść na tronie Dawida.

Z pozoru wydaje się, że eliminuje to jakąkolwiek szansę na to, by poprzez niego Mesjasz mógł pojawić
się w linii  króla Dawida.  Chociaż w tym czasie była to jedyna pozostała linia,  przez jaką mógłby
przyjść  Mesjasz.  Wszystkie  inne  linie  zostały  zdyskwalifikowane  lub  odcięte  z  powodu  braku
męskiego potomka.
Podobna obietnica, że Mesjasz przyjdzie, by wyzwolić nas z naszego grzechu, została nam obiecana
już na samym początku w  1 Mojżeszowej 3:15, a całe Pismo zostało dane ludziom z tego właśnie
powodu – odkupienia, jakie przyjdzie przez tego Mesjasza. Również wszystkie inne Boże obietnice
wiążą się i zależą od obietnicy tego Mesjasza, który ma przyjść. Mając to na względzie, co w takim
razie oznacza proroctwo dotyczące Jechoniasza?
Na  początku  ustalmy,  co  ono  nie  oznacza.  Nie  oznacza  ono,  że  nigdy nie  będzie  żadnego  syna,
ponieważ w 1 Kronik 3:17-18 mamy napisane:

Synami  Jechoniasza  byli  Szealtiel  i  Asir  oraz  Malkiram,  Pedajasz,  Szeneassar,  Jekamiasz,
Hoszama i Nedabiasz.

To  oznacza,  że  pewnym momencie  pierwszy punt  tego  przekleństwa  został  zniesiony,  zapewne  z
powodu okazanej skruchy ze strony Jechoniasza lub oznacza to, że przekleństwo to nie oznaczało, iż
umrze on bez pozostawienia jakiegokolwiek męskiego potomka, jak to pierwotnie sądzili mędrcy, lecz
że jedynie umrze, nie pozostawiając za sobą synów na tronie Dawida.
Jak  się  okazało  –  chociaż  jego  brat  Sedekiasz  zasiadł  na  chwilę  na  tronie  Dawida  –  synowie
Jechoniasza nigdy nie zasiedli.  I  chociaż miał synów, to rzeczywiście „umarł bez potomka”, który
zasiadłby na tronie Dawida.
Jeśli to ostatnie jest prawidłową interpretacją, to proroctwo to oznacza po prostu, że to 3-punktowe
przekleństwo dotyczyło tylko Jechoniasza i jego bezpośrednich potomków i stwierdzało po prostu, że
nie będzie on już zasiadał jako król na tronie Dawida i że jego synowie w żaden sposób też nie zasiądą
jako królowie.
Ukazane jest to we fragmencie z 2 Król 25:27-28, który zaczyna się następująco:

W  trzydzieści  siedem  lat  po  uprowadzeniu  do  niewoli  Jehojachina  (inna  forma  imienia
Jechoniasza),  króla  judzkiego,  w  dwunastym  miesiącu,  dwudziestego  siódmego  dnia  tegoż
miesiąca, wypuścił Ewil-Merodach, król babiloński, w roku objęcia przezeń władzy królewskiej,
Jehojachina, króla judzkiego, z więzienia. I zaczął z nim przyjaźnie rozmawiać, i postawił jego
krzesło wyżej niż krzesła królów, którzy byli u niego w Babilonie.

Widzimy tu jak Jehojachinowi (Jechoniaszowi) okazane są przywileje po wypuszczeniu go z więzienia,
lecz nie jako królowi zasiadającemu na tronie Dawida, ale jako królowi jednej z prowincji Babilonu,



jako jednemu z wielu królów wziętych do niewoli. Ten przywilej jest tak tłumaczony przez mędrców:
W Yalkucie (Antologii) wyjaśniają oni zdjęcie tych przekleństw w następujący sposób:
„Nebokadnezar wziął Jehojachina (Jechoniasza) i wsadził do więzienia.”
„... żydowska Rada religijna zebrała się w tej sprawie, gdyż obawiali się, że Królestwo Dawida się
skończy, o którym jest napisane 'Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede
mną' (Psalm 89:37)”.
„Co możemy zrobić, by Pismo mogło się wypełnić? Pójdziemy się wstawiać do guwernantki, by ta
wstawiała się u królowej, a z kolei królowa u króla.”
Widzimy tutaj, że nasi mędrcy mieli problem. Jeśli przekleństwo nie zostanie zniesione z Jechoniasza,
to  wtedy  wszystkie  nadzieje  na  Mesjańskie  Królestwo  się  skończą,  gdyż  przed  przekleństwem
Jechoniasz był jedynym królem, który kwalifikował się, by przez niego przyszło Nasienie Mesjasza.
Rabbi Shabatai tak kontynuuje w Yalkucie (Antologii):
„Jechoniasz nie opuścił więzienia, dopóki w pełni nie pokutował, więc Bóg przebaczył mu jego grzechy
i … jego żona poczęła, gdyż jest napisane: ' Szealtiel, jego syn, Asir, jego syn'.”
Szealtiel oznacza „Prosiłem Boga”. Asir oznacza „Więzień”. Nasi mędrcy wierzyli, że oznacza to, iż
Jechoniasz będąc w więzieniu, prosił Boga, by mu wybaczył i że Bóg okazał mu Swe przebaczenie,
dając mu synów.
Zgodnie  z  tym,  nasi  ludzie,  wracając  z  Babilonu,  ustanowili  Jechoniasza  swoim  księciem,  co
odzwierciedlało pełne oczekiwania ze strony naszych mędrców, że Boża obietnica Mesjasza i Jego
Królestwa jest wciąż żywa i aktualna. Ukazywali w ten sposób, że rozumieli 3-punktowe przekleństwo
w ten sposób, że nie oznaczało ono, iż Jechoniasz nigdy nie będzie miał  żadnych synów, gdyż to
unieważniłoby Bożą obietnicę Mesjasza, co z kolei skazałoby całą ludzkość na wieczne zniszczenie.
Wierzyli oni, że to 3-punktowe przekleństwo dotyczyło tylko jego bezpośrednich potomków w danym
czasie.
Gdyż tak jest napisane w Zach 4:7,9-10 o Zorobabelu, potomkowi Jechoniasza:

Kim ty jesteś,  wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na
szczycie  wśród  okrzyków:  Cudny,  cudny!  Ręce  Zorobabela  położyły  fundament  pod  ten
przybytek i jego ręce wykończą go... Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się
jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela...

To sugeruje, że nasi mędrcy wierzyli w to, iż przekleństwo zostało w tym czasie usunięte.
Jest  to  potwierdzone  w  1  Kronik  3:19-24,  która  odzwierciedla  jedyną  zachowaną  genealogię  po
śmierci Zorobabela, a która była jego własną genealogią.
To wskazuje na dwie rzeczy:

1. Brak jakiejkolwiek innej  genealogii  poza  Zorobabelową po jego śmierci,  czyli  że  nie  było
żadnych innych oczekiwań linii Mesjasza z jakiegoś innego potomka Salomona, oraz

2. utrzymanie  się  sześciu  pokoleń  po  śmierci  Zorobabela  jasno  wskazuje  na  ciągłą  nadzieję
naszego ludu i naszych mędrców na pojawienie się Mesjasza z tej linii, pomimo przekleństwa;
jeszcze raz, wierzyli oni, że przekleństwo dotyczyło Jechoniasza i jego najbliższej istniejącej
rodziny.

Wynikiem tej nadziei było to, że mędrcy pilnowali tej genealogii, jaka rozwinęła się z tej linii, przez
cały czas, aż do zburzenia Drugiej Świątyni w roku 70 n.e.
I jak widać to nawet dzisiaj, faktycznie żaden potomek z tej linii nigdy nie zasiadł na tronie Dawida; to
znaczy aż do Jaszua (Jezusa).

W Talmudzie, Sanhedryn 96b-99a, napisane jest tak:
„Świat trwa 6000 lat, a przez 1000 lat leżał będzie opustoszony, to znaczy przeciwnicy Boga będą leżeć
opustoszeni, gdyż jest powiedziane: 'Sam [Jahwe] będzie wywyższony w owym dniu.' Tak jak w siedmiu



latach,  co  siódmy  rok  jest  rokiem  odpuszczenia,  tak  samo  z  siedmiu  tysięcy  lat  świata,  siódme
tysiąclecie (milenium) będzie 1000 lat odpuszczenia, by sam Bóg był w tym czasie wywyższony.”

Przedstawia to starożytne rozumienie, że 7 Milenium będzie oddzielone od pozostałych.

W Midraszu Rabach 98:3 (Komentarzu) na temat 1 Mojżeszowej, powiedziane jest:
„Świat ma trwać 6000 lat. 2000 lat pusty, bez Tory; 2000 z Torą; i 2000 lat czasów Mesjańskich.”

A w Sanhedrynie 97a i b, że w trzecim milenium pojawiającym się po 2000 lat ery Mesjańskiej (czyli
7 Milenium), nastąpi zmartwychwstanie zmarłych. Gdyż tak jest powiedziane w Ozeaszu 6:1-2

Chodźcie, zawróćmy do Jahwe! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany!
Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego
obliczem.

Takie oczekiwanie „2000 lat czasów Mesjańskich” pojawiających się 4000 lat od Adama wynikało
głównie z proroctwa proroka Daniela, który przepowiedział nadejście Mesjasza pod koniec 69 roku
Sabatowego; Daniel 9:24-26.
Zgodnie z tym proroctwem 70 Sabatowych lat (69 tygodni lat do Mesjasza i 1 tydzień lat na końcowe
przymierze), mędrcy umieścili spodziewane przyjście Mesjasza na pierwszą połowę I wieku n.e.
Tak oto mówił mędrzec Mojżesz Abraham Levi:
„Przebadałem i przeszukałem całe Pismo Święte i nie znalazłem wyraźnie określonego czasu przyjścia
Mesjasza,  z  wyjątkiem  słów  Gabriela  skierowanych  do  proroka  Daniela,  które  są  zapisane  w  9
rozdziale proroctwa Daniela.”

Także w Megillah 3a, Targum Proroków, jest napisane:
„I (głos z nieba) przyszedł i oznajmił: 'Kto jest tym, kto oznajmił ludziom Moje sekrety?'... On pragnął
dalej  oznajmiać  w  Targumie  znaczenie  Pism  (Ketuwim),  lecz  głos  z  nieba  mówił  dalej  i  rzekł:
'Wystarczy!' A z jakiego powodu to rzekł? Ponieważ była w nich przepowiedziana data Mesjasza!”

Tu Pisma (Ketuwim) odnosi się do proroctwa Daniela 70 lat Sabatów. To proroctwo Daniela stwierdza
także,  że Świątynia zostanie zniszczona gdzieś po 69 roku Sabatowym, jak to  jest  powiedziane w
Nazir 32b (Talmud), gdzie mędrzec Józef mówi o czasach Drugiej Świątyni:
„Gdybym tam był, to bym im powiedział tak: 'Czyż nie jest napisane, Świątynia Pana, Świątynia Pana,
Świątynia Pana to te, które wskazują na zniszczenie Pierwszej i Drugiej Świątyni?”

Zakładając, że oni wiedzieli, iż będzie zniszczona, czy jednak wiedzieli, kiedy to się stanie?

Mędrzec Abaye odpowiada: „czy oni wtedy tego nie wiedzieli?” Czyż nie jest napisane 70 Sabatów (70
tygodni lat) jest przeznaczone dla tego ludu i dla świętego miasta?
Znajduje się to także w Yalkucie (Antologii), vol. 2, str.79d, że to proroctwo Daniela było tym, które
objawiało czas przyjścia Mesjasza i zniszczenia Świątyni.
A jeśli chodzi o pogląd na dwóch Mesjaszy, jednego jako syna Józefa a drugiego jako syna Dawida, to
mędrzec Joszua bar Levi powiedział w Sanhedrynie 98a:
„Jeden [werset], który mówi: 'Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Adama
(Człowieczego)',  Daniel 7:13; i drugi werset, który mówi: 'biedny i jedzie na ośle',  Zach 9:9. Jeśli
będziemy godni, to Mesjasz przyjdzie na obłokach niebios; a jeśli będziemy niegodni, to pojawi się On
biedny i jadący na ośle.”
Fakt,  że  pozwolono nam budować Świątynię  w czasach,  gdy jako naród byliśmy godni  i  że  Bóg
pozwolił,  by  w  przeszłości  nasza  Świątynia  została  zniszczona  w  czasach  gdy byliśmy niegodni,



wskazuje na to,  że zniszczenie Świątyni przepowiedziane przez proroka Daniela,  będzie wynikiem
tego, iż z naszej strony okażemy się niegodni.
Także Sukkah 51a mówi:
„Mesjasz pochodzący od  Józefa pojawi się wpierw, by przynieść zbawienie narodowi żydowskiemu.
Jednakże  zostanie On zabity...  a pełne odkupienie nastąpi tylko poprzez Mesjasza pochodzącego od
Dawida.”
Tak mówi dalej:
„[W]  okresie  Mesjasza  pochodzącego  od  Józefa...  grzech  i  śmierć  wciąż  będą  istnieć.  Ale  czas
Mesjasza pochodzącego od Dawida objawi się w nowym porządku rzeczy, w którym śmierć i grzech nie
będą już miały miejsca.”

Wskazuje to na zrozumienie, że wpierw pojawi się Mesjasz, syn Józefa, i zostanie zabity, i że dopiero
potem pojawi się mesjasz, syn Dawida. A także to, że w czasie Mesjasza, syna Józefa, grzech i śmierć
będą istnieć na świecie; lecz pod panowaniem Mesjasza, syna Dawida, będziemy mieć świat, w którym
nie będą już istnieć grzech i śmierć.

W 1 Mojż 49:10 jest też napisane:
„Nie oddali się berło od Judy ani prawodawca (dawca Tory) od nóg jego, aż przyjdzie Sziloch, i
jemu będą posłuszne narody.”

Targum Onkelos tak wyjaśnia znaczenie tego wersetu:
„Przenoszenie panowania nie odejdzie od Domu Judy ani skrybowie (uczeni) od dzieci jego dzieci, na
zawsze, aż przyjdzie Mesjasz.”
Targum Jerozolimski mówi podobnie:
„Królowie nie ustaną w Domu Judy... aż do czasu przyjścia Króla Mesjasza... któremu będą podległe
wszystkie panowania na ziemi.”
I Sanhedryn 98b:
„Świat został stworzony z powodu Mesjasza; jakie jest imię Mesjasza? Szkoła mędrca Shila mówi:
'Jego imię to Sziloch, gdyż jest napisane »Aż nadejdzie Sziloch«'.”

A w odniesieniu do usunięcia berła Talmud Jerozolimski, Sanhedryn, folio 24, stwierdza:
„Nieco ponad 40 lat przed zniszczeniem Świątyni moc wydawania wyroków śmierci została od żydów
zabrana.”
Tak jak mówi to Talmud Babiloński, rozdział 24, folio 37:
„Kiedy  członkowie  Sanhedrynu  dowiedzieli  się,  że  zostali  pozbawieni  swego  prawa nad  życiem i
śmiercią, ogarnęła ich całkowita konsternacja i posypali swe głowy popiołem, na ciała przywdziali
włosiennicę i wołali: 'Biada nam, gdyż od Judy zostało zabrane berło i Mesjasz nie przyszedł'.”

Zostało to ogłoszone w czasach przyjścia Jaszua (Jezusa), gdy dostrzegli, że berło odeszło; lecz zamiast
zaakceptować  Jaszua  jako  Mesjasza,  rzekli  oni:  'i  Mesjasz  nie  przyszedł',  zaprzeczając  tym
nieomylności proroctwa i przecząc pismom swoich mędrców.

Rosz Haszana 31b mówi coś takiego:
„40 lat przed zniszczeniem Świątyni los dla kozła, który miał zostać poświęcony w Jom Kippur (Dzień
Pojednania) przestał wypadać w prawej ręce Najwyższego Kapłana, jak to wcześniej bywało, a także
czerwona szmata wystawiana w Jom Kippur przestała zmieniać się w białą, co symbolizowało Boże
przebaczenie grzechów Izraela.”

Również Yoma39b mówi, że:



„W tym samym czasie, 40 lat przed zniszczeniem Świątyni, zachodnia lampa przestawała się palić tak
jak zawsze i że drzwi Świątyni otwierały się same z siebie.”

Opierając się na powyższych wersetach z Tory, Tanachu, oraz pismach naszych mędrców w Talmudzie
i innych źródłach, możemy wyciągnąć następujące wnioski:

1. Świat śmiertelników będzie trwał 7000 lat i że 7 Milenium będzie oddzielone od pozostałych;
Sanhedryn 96b-99a

2. Mesjasz przyjdzie po 4000 lat i że era Mesjańska, jaka po Nim nastąpi, będzie trwać 2000 lat;
Midrasz Raba 98:3, na temat 1 Mojżeszowej

3. W  3  milenium  następującym  po  2000  lat  ery  Mesjańskiej  (czyli  7  Milenium)  nastąpi
zmartwychwstanie umarłych i że będziemy żyć w Bożej obecności; Sanhedryn 97a, b; Ozeasz
6:1-2

4. Mesjasz po 4000 lat
a) pojawi się w pierwszej połowie I wieku n.e.; tj. 69 Sabatowych lat (483 lata) po dekrecie,

jaki został wydany w celu przywrócenia i odbudowy Jerozolimy;  Daniel 9:24-25; Rabin
Mojżesz Abraham Lewi; Targum Proroków, Megillah 3a

b) i  że  Świątynia  zostanie  zniszczona kiedyś  po skończonym 69 Sabatowym roku i  przed
7-letnim przymierzem ostatniego 70-go cyklu  Sabatowego;  Daniel  9:26-27,  Nazir  32b,
Yalkut, vol. 2, str. 79d

5. Mesjasz zjawi się  biedny i  jadący na ośle  – tak jak pojawił  się  Jaszua – gdy okażemy się
niegodni,  na  co  wskazało  zniszczenie  Drugiej  Świątyni;  Sanhedryn  98a,  Daniel  7:13,
Zachariasz 9:9

6. Mesjasz, syn Józefa pojawi się przed Mesjaszem, synem Dawida, i zostanie zabity; a także, że
po jego śmierci na świecie wciąż istnieć będą grzech i śmierć; Sukkah 51a

7. Usunięcie  berła  od  Judy  będzie  znakiem,  że  przyszedł  Mesjasz;  1  Mojż  49:10,  Targum
Onkelos, Targum Jerozolimski, Sanhedryn 98b

8. W pierwszej połowie I wieku, przed zburzeniem Świątyni, Sanhedryn zdał sobie sprawę, że
berło  zostało  zabrane  od  Judy;  Talmud  Babiloński,  rozdział  24,  folio  37;  Talmud
Jerozolimski, Sanhedryn, folio 24

9. Na 40 lat przed zburzeniem Świątyni los dla kozła w Jom Kippur (Dzień Pojednania) przestał
wypadać  w  prawej  ręce  Najwyższego  Kapłana  oraz  że  czerwona  wstążka  w  Jom  Kippur
przestała zmieniać się w białą; zachodnia lampa przestawała palić się i że drzwi Świątyni już
nie otwierały się same z siebie; Rosz Haszana 31b, Yoma 39b.

Zgodnie  z  tymi  wszystkimi  pismami  z  Tory,  Tanachu  (Starego  Testamentu),  Talmudu  i  innych
żydowskich  źródeł  Mesjasz  zjawił  się  w  pierwszej  połowie  I  wieku,  w  czasie,  gdy berło  zostało
zabrane od Judy i przed zniszczeniem Drugiej Świątyni.
Że  będzie  zabity.  Że  grzech i  śmierć  wciąż  będą  istnieć  po  Jego śmierci.  I  że  zmartwychwstanie
zmarłych nastąpi 2000 później.

Dowodami na poparcie tego, że te rzeczy miały miejsce, są:
1. Sanhedryn w pierwszej połowie I wieku przyznał, że berło zostało zabrane od Judy; znak, że

przyszedł Mesjasz.
2. W roku 30 n.e.,  40  lat  przed  zniszczeniem Świątyni,  w czasach  śmierci  Jaszua,  czerwony

sznurek nie zmieniał się w biały, los dla kozła wypadał w lewej ręce zamiast prawej, zachodnia
lampa przestawała się palić, a drzwi Świątyni otwierały się same z siebie.

3. W roku 70 n.e. Świątynia została zniszczona, co przepowiedział prorok Daniel, że stanie się
kiedyś po 69 latach Sabatowych i przepowiedział, że stanie się to po przyjściu Mesjasza.



A jeśli Mesjasz nie przyszedł w I wieku n.e. jak przepowiedział Daniel, że się stanie i w co wierzyli
nasi  starożytni  mędrcy i  co potwierdzali,  to  wtedy Daniel  będzie fałszywym prorokiem i  mądrość
naszych uczonych też będzie fałszywa.

Tak jest napisane w 5 Mojż 18:20-22
Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem
mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A
jeśli  powiesz w swoim sercu:  Po czym poznamy słowo, którego Jahwe nie wypowiedział?
Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Jahwe,  nie spełni się i nie nastąpi,
jest  ono  słowem,  którego  Jahwe nie  wypowiedział,  lecz  w  zuchwalstwie  wypowiedział  je
prorok; więc nie bój się go.

Ale ty i  ja,  a także mędrcy,  wszyscy wiemy,  że Daniel nie był  fałszywym prorokiem. A jeśli  był
prawdziwym  prorokiem,  o  czym  wszyscy  dobrze  wiemy,  to  znaczy,  że  Mesjasz  przyszedł,  i  że
przyszedł w I wieku n.e. Więc jeśli tym Mesjaszem nie był Jaszua, to kto?
W tym miejscu muszę przyznać, że w całej historii naszego ludu nie ma takiej postaci, która by lepiej
pasowała do tych kryteriów niż Jaszua z Nazaretu.  W rzeczywistości nikt się nawet nie zbliżył  do
Niego.
Całe to dyskwalifikowanie Jaszua jako Mesjasza, jakie prezentują moi pobratymcy, wydaje się opierać
prawie  całkowicie  na  przekleństwie  skierowanym do Jechoniasza oraz na proroctwie  narodzenia z
dziewicy.
Pomijają jednak oni dwa ważne punkty, poza powyższymi punktami, a są nimi:

1. Nawet jeżeli przekleństwo rozciągało się dalej niż tylko na bezpośrednich synów Jechoniasza,
to  i  tak  nie  dyskwalifikowałoby to  Jaszua  jako  Mesjasza,  gdyż  rodowód  przedstawiony u
Mateusza 1:16 nie twierdzi,  że Józef jest  biologicznym ojcem Jaszua,  lecz jedynie mężem
Miriam  (Marii)  i  ojczymem;  a  przekleństwo  dotyczyło  jedynie  fizycznych potomków
Jechoniasza.

2. Argumenty przeciwko Jaszua zakładają również, że Wszechmocny nigdy by nie rozważył i/lub
nie był w stanie dokonać narodzenia z dziewicy. Ubliża to faktowi, że Jahwe uczynił niebiosa i
ziemię, że ukształtował Adama z prochu ziemi, że stworzył On Havę (Ewę) z boku Adama i
sprawił, że 90 letnia kobieta po menopauzie i z pustym łonem, urodziła syna w tych pełnych
cudów warunkach.

Takie argumenty ignorują dodatkowo 1 Mojż 3:15, gdzie nie jest powiedziane, iż Mesjasz przyjdzie z
nasienia  jakiegoś  mężczyzny,  lecz  że  pojawi  się  z  nasienia  kobiety.  Nieco  dalej  Pismo mówi,  że
jedynym mężem, który będzie się liczył w linii Mesjasza, będzie on pochodził od Abrahama, przez
jego syna Izaaka, Jakuba, aż w końcu króla Dawida.

Linia  Marii  kwalifikuje  Jaszua  do  tych  kryteriów,  omijając  w tym samym czasie  kwestię  sporną,
sprawę przekleństwa na potomkach Jechoniasza, bez względu na to, czy przekleństwo odnosiło się
tylko do jego bezpośrednich synów, czy też było skierowane do wszystkich jego potomków na wieki.
Zatem jak sugeruje 1 Mojż 3:15, to przez matkę będzie dowodzona linia Mesjasza. I nie mówię tu, że
czyjaś matka dowodzi,  iż ktoś jest  Żydem, bo to nie jest  prawdą. Pismo jest  w tym bardzo jasne.
Przynależność  plemienna,  dziedziczenie,  tożsamość  etniczna  i  tym  podobne,  wszystkie  one  są
przekazywane w dół przez ojca.
1 Mojż 3:15 nie unieważnia tych rzeczy w żaden sposób. Ustanawia po prostu, że „nasienie Mesjasza”
będzie ustanowione poprzez kobietę. I takie ustalenie linii dla Mesjańskiego Potomka poprzez kobietę
jest dokładnie tym, co widzimy w przypadku linii Marii przedstawionej w  Łukaszu 3:23-38, której
rodowód faktycznie wywodzi się od Havy (Ewy), przez Abrahama, Izaaka, Jakuba i króla Dawida.



Pozostaje  nam tylko  problem czy Bóg  jest  w stanie  dokonać  narodzenia  z  dziewicy i  czy  słowo
„almah” rzeczywiście oznacza dziewicę czy nie. Gdyż jeśli Józef nie „zrodził” Jaszua, a Miriam nie
jest  dziewicą,  to  musiałaby być albo cudzołożnicą,  albo prostytutką.  Ja mam opory potępiać jakąś
osobę, nawet jeśli już zmarła, za grzech, który nie jest poparty żadnymi dowodami.
Natomiast gdy chodzi o słowo „almah”  Izaj 7:14-16 mówi, że „almah” pocznie i urodzi syna i że
będzie to przedstawione nam jako „znak”.
Całe zamieszanie wokół tego wersetu wydaje się mieć swe korzenie w zaprzeczaniu, że Izaj 7:14 jest
mesjańskim  wersetem.  Jednakże  zaprzeczanie,  że  nie  jest  on  mesjański,  nie  był  dominującym
poglądem judaizmu I  wieku.  W rzeczywistości  nie  był  on  dominującym poglądem aż  do  czasów
Rasziego, jakieś 1000 lat po pojawieniu się Mesjasza Jaszua.
Pokolenie Rambama było ostatnim, które trzymało się tradycyjnego poglądu na mesjańskie wersety.
Jednakże  po  Raszim  judaizm  już  nie  uczył  więcej  mesjańskich  fragmentów,  że  odnoszą  się  do
Mesjasza, lecz do Izraela lub do kogoś innego, gdyż te fragmenty zbyt dobrze opisywały Jaszua jako
Mesjasza.
Judaizm podjął później próbę usunięcia obrazu Jaszua z mesjańskich fragmentów w Piśmie, a także z
Talmudu, gdzie opisywano, jaki On będzie i jakie wydarzenia będą towarzyszyły Jego przyjściu.
W ostatnich wiekach przed naszą erą uważano, że król Hiskiasz był Mesjaszem, ale jego panowanie się
skończyło, a pokój był sporadyczny za jego rządów, podczas gdy  Izajasz 9:7 mówi, że panowanie
Mesjasza nie będzie mieć nigdy końca.
Również  proroctwo  Izjasza  7:14 stwierdza,  że  „dziewica  pocznie”  w  czasie  „przyszłym”,  a  król
Hiskiasz urodził się 9 lat  przed pojawieniem się proroctwa. To, wśród wielu innych powodów, jest
przyczyną, że ostatecznie król Hiskiasz przestał być uważany za Mesjasza jeszcze przed judaizmem I
wieku.

Odnośnie do słowa „dziewica, panna”, pochodzi ono od hebrajskiego słowa „almah”, które odnosi się
do kobiety, która nigdy nie doświadczyła współżycia seksualnego z mężczyzną. Niewierzący starali się
argumentować,  że  słowo „almah” oznacza  po prostu  młodą kobietę.  Jednakże  gdy słowo „almah”
zostało  przetłumaczone  w  Septuagincie  na  język  grecki,  to  zostało  użyte  tam  „parthenos”,  które
również odnosi się do kobiety niezaangażowanej w seksualne relacje.
Podobnie słowo dziewica w języku ugaryckim, który jest językiem pokrewnym do hebrajskiego, także
odnosi się do kobiety, która nigdy nie była zaangażowane w relację seksualną.
Głównym słowem w hebrajskim na określenie młodej kobiety jest słowo „na'arah”. Na'arah oznacza
dokładnie młodą kobietę, bez względu na jej status seksualny, podczas gdy słowo „almah” oznacza
dziewicę. Tak się akurat składa, że większość dziewic (almah) to młode kobiety, ale gdy skupiamy się
na ich stanie i statusie seksualnym. Gdy skupiamy się na wieku, to mamy do tego słowo na'arah.
W 1 Mojż 24:43, gdzie sługa Abrahama modli się o to, jak ma poznać oblubienicę, którą Jahwe wybrał
dla Izaaka, sługa ten używa słowa „almah”, które w tym fragmencie wyraźnie oznacza dziewicę.
I w końcu Jahwe oznajmia, że to poczęcie, jakiego ta „almah” z Izaj 7:14 doświadczy, będzie dla nas
„znakiem”.  Słowo to  pochodzi  od  hebrajskiego „ot”,  które  oznacza  „sygnał”  lub  „nadprzyrodzone
pojawienie się”, albo jakąś inną rzecz, która sprawia, że jakaś rzecz lub jakieś zjawisko odstaje od
reszty albo jest inna niż to, co jest standardem lub normalnie można by się spodziewać. Na przykład
„ot”  użyte  jest  do  nadprzyrodzonego  sądu,  jaki  Jahwe  sprowadził  przez  Mojżesza  na  Faraona  w
Egipcie. Jest także użyte w 1 Mojżeszowej do opisania słońca i księżyca na niebie jako „sygnałów” do
określania „moedim” – wyznaczonych dni i świąt w kalendarzu odkupienia (od Paschy do Sukkot).
Można go także użyć do określenia sztandaru, jaki identyfikuje plemię lub miasto, itp.
Jeśli więc w tym fragmencie „almah”, która pocznie, odnosi się tylko do młodej kobiety, która zostanie
zapłodniona przez swego męża, to nie byłoby to „sygnałem/znakiem” niczego, gdyż jest to normalną
rzeczą  u  kobiet.  Zachodzenie  w ciążę  po  stosunku z  mężczyzną  jest  tym,  co  się  dzieje  u  kobiet.
Podobnie każdy mężczyzna musi się pojawić na świecie w wyniku takiego procesu. Ale co się nie



dzieje w przypadku kobiet, to zachodzenie w ciążę bez stosunku seksualnego.
Gdyż nie jest tam powiedziane „i młoda kobieta pocznie”, co jest 'normalną' rzeczą u kobiet; ale, że
„dziewica  urodzi”,  co jest  „ot”,  „sygnałem” czegoś  „nienormalnego”,  czegoś „nadprzyrodzonego”,
czegoś,  co  „odstaje  od  reszty”  i  że  nie  jest  to  częścią  czegoś,  czego  ludzie  mogą  się  normalnie
spodziewać.
Dla mnie prawdziwie „ot”  rzeczą w tej  debacie,  w naszych technologicznie rozwiniętych czasach,
gdzie obecnie dziewice mogą rodzić dzięki sztucznemu zapłodnieniu, jest to, że jest tylu ludzi, którzy
nie  wierzą  w „cudowne poczęcie”.  A jednak dziś  dziewice  dzięki  współczesnej  technologii  mogą
urodzić.  Oznaczałoby to,  że Jahwe, który stworzył cały wszechświat,  nie był w stanie sprawić,  by
dziewica, dzięki Jego nadnaturalnej „zdolności”, nie urodziła syna 2000 lat temu.
Aby jeszcze bardziej obnażyć irracjonalną postawę ludzi wierzących w ludzkie technologiczne „cuda” i
brak ich wiary w cuda Jahwe, jest to, że człowiek wymyślił już taką rzecz, iż jest w stanie sprawić, by
mężczyzna urodził dziecko, operacyjnie wszczepiając mu zapłodnione jajo do jelita grubego.
Widzimy zatem, że człowiek potrafi sprawić, iż mężczyzna, który nie posiada łona ani jajników, dzięki
ludzkiej technologii może urodzić dziecko bez odbywania stosunku seksualnego. Ale nie widzimy jak
Jahwe, który stworzył wszechświat i który ukształtował człowieka z prochu ziemi, może sprawić, że
„dziewicza”  kobieta,  która  posiada  łono  oraz  jajniki,  urodziła  dziecko  bez  odbywania  stosunku
seksualnego. Jest mi ogromnie przykro wobec tych, którym tak trudno uwierzyć, że Jahwe jest w stanie
to uczynić.
Gdyby Mesjasz Jaszua został  zrodzony w wyniku współżycia Józefa i Miriam, to Jaszua byłby po
prostu zwykłym mężczyzną jak każdy z nas.  Ale ponieważ urodził  się z dziewicy, miał On boską
naturę, był jedynym Synem, jedynym zrodzonym Synem Jahwe.
By  dowiedzieć  się  więcej,  co  starożytny  judaizm  uczył  na  temat  tożsamości  Mesjasza  przed
pojawieniem się Jaszua, bardzo polecam książkę napisaną przez Rachmiela Frydlanda zatytułowaną
„Co Rabini Wiedzą O Mesjaszu”. To na jej podstawie opracowałem ten artykuł.
Trzeba zrozumieć, że wiara w Mesjasza nie jest chrześcijańskim pomysłem, lecz żydowską koncepcją i
że  została  ona  skradziona  i  skażona  przez  ludzi  z  narodów  (pogan).  A  Jaszua?  Jaszua  był  tym
wszystkim, co Tora i Tanach mówiły,  że Mesjasz będzie, gdy chodzi o obraz syna Józefa; a także
większością rzeczy, jakie mędrcy uważali, że będzie.
I podobnie, jeśli przekleństwo Jechoniasza byłoby poważnym argumentem ze strony mojego ludu, to
nie szukaliby po dziś dzień człowieka w linii Dawida, który byłby ich Królem Mesjaszem.
Niemądrą rzeczą jest ograniczać moc Wszechmocnego albo umieszczać Wszechmocnego w ramkach,
sugerując, że nie może lub nie jest w stanie sprawić, by dziewica urodziła dziecko.
Zwłaszcza gdy Jechoniasz, jedyny, którego linia jak wierzą była zdolna wydać Mesjasza, miała na
sobie  przekleństwo.  To  stwarzało  scenariusz,  który  można  było  jedynie  obejść  przez  zniesienie
przekleństwa  lub  przez  narodzenie  z  dziewicy  –  poprzez  nadnaturalne  urodzenie  Mesjasza  przez
dziewicę pochodzącą od króla Dawida.
Mówienie, że Jahwe, Wszechmocny Stwórca Wszechświata, który uformował Adama z prochu ziemi,
nie jest w stanie spowodować, by dziewica urodziła syna bez wcześniejszego współżycia seksualnego,
graniczy z powątpiewaniem.
To nie jest mądre ograniczać nieograniczone możliwości twórcze Stworzyciela w granicach naszych
własnych ograniczonych zdolności i pojmowaniu rzeczy. Nie jest to mądre dla nas przyjmować coś
takiego, czego my sami nie zrobilibyśmy w taki sposób i zakładać, że Wszechmocny też by tego nie
zrobił.  Nasze  ograniczone  myśli,  drogi  i  zdolności  nie  mogą  się  równać  z  nieograniczonymi  i
niemożliwymi do zrozumienia myślami, drogami i zdolnościami naszego Stwórcy.
A jeśli zastanowisz się nad tym dogłębnie, to staje się to zniewagą do mocy Wszechmocnego, gdy
umieszczamy  Go  w  pudełku,  jeśli  chodzi  o  prawdopodobieństwo  lub  możliwość  spowodowania
narodzin z dziewicy.
My, zwykli  ludzie,  przez ostatnie 15 lat  posiedliśmy zdolności umieszczania zapłodnionego jaja w



łonie dziewicy, by pomyślnie ją zapłodnić. Ale Wszechmocny tego nie może? Dziś nasi przywódcy
judaizmu muszą poważnie zastanowić się nad swoją pozycją w tej sprawie tylko na podstawie tego
jednego faktu.
Poniżej przedstawiam proroctwo z  Daniela 9:24-27. Opisuje ono dokładnie dzieło, jakiego dokonał
Jaszua i jakiego jeszcze dokona. Gdy będziecie to czytać, pamiętajcie także, że nie tylko opisuje ono
dokładnie  pierwsze  przyjście  Jaszua.  Lecz  jeśli  Mesjasz  nie  przyszedł,  to  Daniel  jest  fałszywym
prorokiem. A jeśli Daniel nie jest fałszywym prorokiem, tylko prawdziwym, to Mesjasz przyszedł i my
wszyscy jesteśmy zachęcani, by Go przyjąć takim, jakim jest.

Daniel 9:24-27
Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się
zbrodnia,  przypieczętowany  będzie  grzech  i  zmazana  wina,  i  przywrócona  będzie  wieczna
sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto
wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-
Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z
rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach
Pomazaniec  będzie  zabity i  nie  będzie  go;  lud  księcia,  który  wkroczy,  zniszczy  miasto  i
świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione
spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie
ofiary  krwawe  i  z  pokarmów.  A  w  świątyni  stanie  obraz  obrzydliwości,  który  sprawi
spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Jest to tylko ułamek z ustnego nauczania omawiającego Jaszua. Spokojnie można by napisać 10 stron z
samego Talmudu, a także z innych ksiąg żydowskich na poparcie jakiegokolwiek poglądu na temat
Jaszua, który dziś w judaizmie jest powszechnie kwestionowany.
Nie możemy także odrzucać Jaszua jako Mesjasza,  opierając się na powykręcanym przedstawianiu
Jego obrazu i nauk przez kościół.
W rzeczywistości to nie w uznaniu Jaszua za Mesjasza kościół się myli, lecz raczej w zrozumieniu
Jego nauk. Mylą się wielce co do tego, że Jaszua usunął Torę, przybijając ją do krzyża. Że w jakiś
dziwny sposób Wszechmocny Izraela ustanawia podwójne standardy. Rygorystyczne i sprawiedliwe
standardy  dla  Żydów,  które  nazywają  „legalizmem”,  gdy  kościół  je  przestrzega,  oraz  łagodne  i
grzeszne standardy dla swoich własnych członków, które nazywają „łaską”.
Jest to fatalny błąd kościoła w swoim przyjmowaniu i rozumieniu naszego Mesjasza.

A dla nas, najgorszym błędem jest nierozpoznanie Jaszua jako nauczyciela Tory i Mesjasza Izraela,
którym On jest.

Co do  Tory Jahwe  oraz świadectwa Jaszua,  jeśli  ktoś nie  mówi zgodnie z prawdą tych słów, to
oznacza, że nie ma w nim światłości. Izaj 8:16-20; Obj 12:17 i 14:12
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