
Jeśli nie jesteś pod Prawem, czy to znaczy, że jesteś ponad Prawem?

Mesjańscy wierzący dzisiaj wierzą, że Jaszua z Nazaretu jest Mesjaszem, Zbawicielem i Synem
Boga. Świat traktuje mesjańskich wierzących tak samo, jak chrześcijan. Jednak inni chrześcijanie
nie traktują mesjańskich wierzących jak chrześcijan. Mesjańscy wierzący wierzą w całe Hebrajskie
Pismo, włączając Torę i wyznają, że wszyscy wierzący powinni przestrzegać Bożych przykazań,
włączając w to Prawo Mojżeszowe. Dla chrześcijan to kłopot. Chrześcijanom mówi się, że Prawo
już odeszło, że Jezus zamienił je na coś lepszego – łaskę i przebaczenie. I w związku z tym istnieje
dziś ogromna różnica pomiędzy mesjańskim wierzącym a typowym chrześcijaninem.

Nieważne czy mesjański wierzący jest członkiem rodziny, przyjacielem, czy też byłym członkiem
tego  samego  kościoła,  reakcja  chrześcijan  na  pozytywne  nastawienie  wobec  Prawa  przez
mesjańskiego wierzącego jest z reguły negatywna. Ludzie kościoła zostali zindoktrynowani w tym,
że nie powinni przestrzegać przykazań Pana i ich nie przestrzegają.

Próbując przeciwstawić się mojemu pozytywnemu świadectwu dla Tory, wielu chrześcijan mówiło
mi coś takiego: „Nie przestrzegam Prawa; wierzę w łaskę”. W ich ustach to brzmi tak, jakby łaska
była totalnym przeciwieństwem przestrzegania przykazań. Niektórzy z nich powiedzieli mi nawet,
że przestrzeganie przykazań Prawa jest równoznaczne zapieraniu się Chrystusa i próbie zbawienia
przez uczynki.

Ktoś ostatnio podarował mi egzemplarz książki zatytułowanej Not Under the Law, autora Harry'ego
Ramey'a. Podtytuł tej książki brzmi „Żadnych Sabatów, Żadnego Prawa związanego z pokarmem,
Nie  jesteśmy pod Dziesięciorgiem Przykazań”.  Muszę  wyznać,  że  gdy dostałem tę  książkę,  to
zacząłem  się  śmiać  i  pomyślałem  sobie,  że  w  końcu  jakiś  chrześcijanin  wziął  się  na  ten
nieposłuszny krok i spisał to, co większość chrześcijan sądzi. Z ciekawości przejrzałem tę książkę,
by zobaczyć,  jak też obroni tytuł tej  książki. Tak przy okazji,  nie musicie kupować tej  książki.
Powiem  wam,  co  tam  napisał  i  poczynię  odpowiednie  komentarze.  Książka  napisana  jest  w
potocznym, nieformalnym stylu, zatem moje niektóre komentarze będą temu dorównywać.

We wstępie swojej pracy wspomina o oczywistym konflikcie tytułu książki ze słowami Jaszua:

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą ani jedna jota, ani jedna
kreska  nie  przeminie  z  Prawa,  aż  wszystko  się  wypełni.  Kto  by  więc  złamał  jedno  z  tych
najmniejszych  przykazań  i  uczyłby  tak  ludzi,  będzie  nazwany  najmniejszym  w  królestwie
niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.

Mat 5:17-19 [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Po czym zadaje pytanie: „Czy ten fragment wiąże nas z Prawem nierozerwalnym łańcuchem? Czy
według słów Jezusa nie musimy przestrzegać nawet najmniejszego przykazania?”

Uwaga na marginesie: Jestem pewien, że nie wie, jakie jest najmniejsze przykazanie z Prawa.
Jego  odpowiedź  na  to  pytanie  jest  bardzo  wnikliwa  i  jest  jedną  z  najbardziej  gruntownych
odpowiedzi chrześcijan, jaką kiedykolwiek słyszałem.
Jego odpowiedź brzmi: „Nie.”
Następnie odwołuje się do rozdziału swojej książki, w którym uzasadnia to swoje „Nie”. Zaraz będę
o tym mówił.
Nigdy przedtem nie słyszałem, by jakiś brat udzielił bardziej „absurdalnej” odpowiedzi na swoje
pytanie.  Tutaj  mój śmiech zaczyna powoli zanikać.  Z reguły nie śmieję się  z ludzi,  którzy nie
potrafią się zbyt dobrze wysławiać.
Następnie,  nagle  przeskakuje  na  temat  przestrzegania  Sabatów  i  argumentuje,  że  poza



cotygodniowymi sabatami są także inne Sabaty (odnosi się on do specjalnych świąt,  takich jak
Święto Przaśników i Święto Namiotów). Podejrzewam, że to objawienie dla chrześcijan ma ich
zniechęcić też do tygodniowych Sabatów, skoro zakłada on, iż nie wiedzą oni nic o Biblijnych
Świętach. W tym miejscu wydaje mu się, że jest na fali i przeskakuje do innego tematu i pytania:
„Czy możemy pokroić sobie Prawo, jak tort, na trzy części i przestrzegać tylko prawa moralnego?
Czy w ogóle zgadzamy się z tym, co to jest prawo moralne?”

Oczywiście jest to głęboka teologiczna sprawa. Używa tu tego obrazka, by rozdzielić Prawo na
moralne, ceremonialne itp., jak często robią to inni.
I  na  koniec  wypowiada  się  na  temat  tego,  w  co  wierzy,  a  w  co  nie  wierzy.  Jego  pierwsza
wypowiedź  jest  następująca:  „Uważam,  że  Prawa  nie  można  rozczłonkowywać...”  „Gdy
zdecydujesz się na przestrzeganie części Prawa, to i tak dostajesz cały kawałek!”

Zdumiewająca rzecz,  ale częściowo zgadzam się z tymi wypowiedziami.  Ten jego obrazek jest
trochę dziwny, więc nie dajmy się naciągać na jakąś gierkę słów. Potem atakuje apostoła Pawła,
twierdząc, że uczył on, iż „niezrozumienie twojego podejścia do Prawa ze Starego Testamentu”
wciąga cię „w niewolę”.
„Potem stwierdza, że celem księgi było przekonanie czytelnika do jednej rzeczy. 'Że Prawo zostało
zmienione.' … że 'Chrystus dał nowe'”.
Swój wstęp kończy tym: „Czy przestrzegam dziesięć przykazań? Nie. Czy przestrzegam Sabatu?
Nie.  Czy  przestrzegam  Prawa  dotyczącego  jedzenia?  Czy  jem  wieprzowinę?  (Oo…  jestem
największym koszmarem dla świni.)”.

Tuż  przed  samym  końcem  wstępu,  jeszcze  raz  straszy  czytelnika  niewolą:  „Jeżeli  starasz  się
przestrzegać Prawa Starego Testamentu po to,  by być w porządku przed Bogiem, to jesteś pod
przekleństwem i niewolnikiem”.

Pan Ramey używa swojego potocznego języka, by rozbroić i ubawić czytelnika. Uśmiechając się na
jego potoczne słownictwo, ktoś rzeczywiście  uwierzy,  iż  to wszystko ma sens.  Na mnie to nie
podziałało. Zamiast tego wyczułem tam sarkazm, wyśmiewanie, wyniosłość i bunt wobec Boga,
połączony ze zwykłym brakiem Biblijnego zrozumienia.

To smutna rzecz. Jestem przekonany, że pan Ramey chce się podobać Panu i robić właściwe rzeczy,
lecz  zamknął  się  w  powykręcanym  bałaganie.  Czyni  dokładnie  to,  o  co  oskarża  mesjańskich
chrześcijan.  Jego  stwierdzenia  zmuszają  go  do  stanowczego  ignorowania  słów  Mesjasza,  do
tworzenia  nowych  definicji  słów  i  do  wymyślenia  takiej  interpretacji,  która  pozbawiona  jest
zwykłego  sensu  lub  mądrości.  Czy Mesjasz  powiedział,  że  przyszedł,  by  zmienić  (dać  nowe)
Prawo?
OCZYWIŚCIE, ŻE NIE! Posłuchajcie, co sam Mesjasz mówi na ten temat:
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Mat. 5:17 [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Nie ma alternatywy ani ukrytej definicji słowa wypełnić, która by mogła oznaczać „zmienić go” lub
„dać nowe”. Jak pan Ramey albo ktokolwiek inny może mówić, że Mesjasz przyszedł, by zmienić
Prawo? Gdzie jest taki werset? Czy jest jakieś proroctwo, które by o tym mówiło? Pamiętajcie, Bóg
(włączając Mesjasza) przekazał Prawo na Górze Synaj. Było to wydarzenie dość spektakularne.
Jako sam Zakonodawca, Mesjasz przyszedł, wykonując Prawo. I w samej rzeczy, tu mamy definicję
tego, że był On bezgrzeszny – przestrzegał Prawa! W całym Piśmie nie ma takiego fragmentu, które
by mówiło, że Mesjasz będzie robił co innego, niż uczenie Tory! Jednym z największych proroctw
mesjańskich jest takie, które mówi, że będzie On uczył Prawa wszystkie narody i wszystkie ludy.



I będą tam przybywać wszystkie narody, ludy rozliczne przybędą, wołając: Chodźmy, udajmy się
na Górę Jahwe! Wejdźmy do świątyni Boga Jakuba, aby nas nauczył dróg swoich i abyśmy mogli
chodzić Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem przyjdzie Prawo, z Jeruzalem – wyrocznia Jahwe.

Izajasz 2:3 [Biblia Warszawsko-Praska]

Bazując na logice i stwierdzeniach pana Ramey'a, nie sądzę, by wiedział o tym proroctwie. Ale pan
Ramey mówi tylko to, w co wierzą chrześcijanie.  Zostali  oni nauczeni przez ludzi kościoła, że
Prawo zostało całkowicie zniesione, uznane za nieważne, stało się puste, zatem nie ma już dłużej
wartości jako instrukcje ku sprawiedliwości. Tak przy okazji, argumentem autora w rozdziale 7,
mówiącym o kwestii unieważnienia Prawa, są takie słowa: „Jezus go nie unieważnił”. Co zatem ta
zabłąkana duszyczka próbuje  nam powiedzieć?  Wymienia  kilka  rzeczy za  Starego Testamentu,
które są wciąż z nami, włączając w to proroctwa o powtórnym przyjściu, lecz podsumowuje tak:
„Jako przymierze, Stary Testament nie ma już racji bytu”. Oto sedno jego argumentacji:
„W Mateuszu 5 Jezus daje nam nowe Prawo. 'Przerabia' go do królestwa. Pomija niektóre prawa, a
niektóre zmienia. Mamy być posłuszni nowemu, przerobionemu Prawu, które nam dał i nie wolno
nam  celowo  łamać  najmniejszego  z  przykazań!  Łatwo  udowodnić,  że  Jezus  mówi  o  swoich
własnych przykazaniach. Zerknijmy po prostu na końcówkę kazania na górze. Pan wam pokaże, że
mówi On o swoich własnych prawach. 'Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je,
będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.' (Mat 7:24 [Biblia
Warszawska]). 'Tych słów moich', to znaczy zawierających zmiany, które właśnie poczyniłem w
Prawie. Prawo zawiera się teraz w wyrażeniu 'tych słów moich.' Jest to Prawo Królestwa!

Słyszałem wcześniej wiele argumentów chrześcijan, ale to jest dla mnie nowe. Próbuje on wywołać
wrażenie, że jest to prawdą, tylko z tej racji, że to on powiedział. Jego argument jest absurdalny. A
tak  przy  okazji,  'teologia  zamiany',  czyli  dokładnie  to,  co  twierdzi,  jest  według  Mojżesza
bluźnierstwem.

Wszystko,  co  wam przykazałem,  zachowujcie  dokładnie  i  wprowadzajcie  w życie,  niczego nie
dorzucając ani nie odejmując niczego. Jeżeli pojawi się wśród was jakiś prorok albo wróżbita i
zapowie wam jakiś znak, albo cud, a potem rzeczywiście wydarzy się znak albo cud, o którym on
mówił, i wtedy powie ci tak: Chodźmy do innych bogów, do bogów, których ty jeszcze nie znasz,
zacznijmy  im  służyć  –  to  pamiętaj,  żebyś  nie  słuchał  słów  takiego  proroka  albo  wróżbity.
Albowiem  Jahwe,  wasz  Bóg,  będzie  was  doświadczał,  aby  się  okazało,  czy  kochacie  Jahwe,
waszego  Boga,  z  całego  serca  i  z  całej  duszy.  Będziecie  chodzić  wiernie  za  Jahwe,  waszym
Bogiem, i jego będziecie się lękać. Będziecie zachowywać Jego przykazania, słuchać Jego głosu;
Będziecie mu służyć i starać się być zawsze blisko Niego.

5 Mojż. 13:1-5 [Biblia Warszawsko-Praska]

Pomyślcie o tym, co napisał Mojżesz. Nawet jeśli słowa proroka okażą się prawdą, jeśli będzie
próbował odwieść was od Boga, który przekazał instrukcje poprzez Mojżesza – nawet sam pomysł
tego, że to Syn Boży zmienia to, co powiedział Ojciec – to jest on fałszywym prorokiem. NIE
podążycie za takim nauczaniem! Jeśli  prorok (lub fałszywy Mesjasz) próbuje odciągnąć cię  od
jakiegokolwiek przykazania (to, co mieliśmy czynić) podanego w Torze, i zachęca cię do buntu
wobec Pana, to jest on godzien śmierci. Czy Jaszua tak zrobił? Czy dał nowe prawo, usunął kilka
przykazań, niektóre zmienił lub dodał nowe, by poprzemieniać królestwo?
Pan  Ramey,  podobnie  jak  inni  chrześcijanie  wierzy,  że  Jezus  czynił  cuda,  wypełnił  niektóre
proroctwa,  uczył  nas,  byśmy nie  brali  udziału  w ceremoniach  świątynnych  w Jerozolimie,  nie
postępowali  według  Prawa  Mojżeszowego,  i  nie  postępowali  według  zwyczajów  Mojżesza.
Właściwie, słowa te (takie wnioski) znajdują się w Nowym Testamencie, ale NIE są one naukami
Jaszua  ani  apostoła  Pawła.  NOWY TESTAMENT mówi,  że  są  one  słowami  FAŁSZYWYCH
ŚWIADKÓW, mającymi sprowadzić śmierć na wierzącego, zwącego się Szczepan.



Postawili  też  fałszywych  świadków,  którzy  mówili:  Ten  człowiek  nie  przestaje  mówić  rzeczy
przeciw temu świętemu miejscu oraz przeciw Prawu; usłyszeliśmy go bowiem, jak mówi, że ten
Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które przekazał nam Mojżesz.

Dz. Ap. 6:13-14 [Przekład Dosłowny]

Apostoł  Paweł  był  obecny  przy  tym  procesie  i  przyznaje  się,  że  współpracował  przy  tym
niesprawiedliwym i  nielegalnym procesie,  by sprowadzić  na  Szczepana śmierć.  Apostoł  Paweł
mówi, że to były fałszywe słowa!

Dziwię  się,  że  mający dobre  chęci,  wierzący w  Biblię  chrześcijanie,  wypowiadają  teologiczne
wnioski  na  temat  Nowego  Testamentu  i  dokonań  Mesjasza,  które  praktycznie  słowo w słowo
zgadzają się ze słowami FAŁSZYWYCH ŚWIADKÓW, przedstawionymi w Nowym Testamencie,
i nie są w stanie logicznie przeskoczyć tego oczywistego błędu.

Powątpiewam, by pan Ramey był  zaznajomiony z 5 Mojż.  13 lub  Dz.  Ap.  6,  dotyczącymi tej
kwestii. Pominiemy to zamieszanie w jego argumencie. Czy to przyznaje, czy też nie, twierdzi on,
że Jaszua, gdy przyszedł w ciele, zniósł Prawo Mojżeszowe, dając w zamian inne. Co stało się z
Prawem Mojżeszowym przy tej zamianie? Poszukajmy jakiegoś innego słowa, które też określa
„zniesienie”.  Co  powiecie  na  „anulował”?  Jeśli  Jaszua  nie  „zniósł”  Prawa  Mojżeszowego,  czy
możemy zatem powiedzieć, że go „anulował”? Albo jeszcze lepiej, powiedzmy, że On „pokręcił”
Prawem,  czyniąc  kilka  bardzo  precyzyjnych  zmian,  by  ludziom  w  kościele  było  bardziej
komfortowo, podobnie jak jest im komfortowo na miękkich siedzeniach, niż na tych strasznych,
twardych ławkach, na których nikt nie może usiedzieć. Pan Ramey kwestionuje każdą osobę, która
chciałaby być posłuszna Panu lub jakiemukolwiek z Jego „ciężkich” przykazań. I faktycznie, używa
logiki,  że  nikt  nie  przestrzega  przykazań,  mieszając  to,  co przykazał  Pan ze  starymi  nakazami
faryzeuszów i saduceuszów, którzy pomijali  to, co uczył Mojżesz albo Jaszua.  Oto przykład,  o
czym mówię. Wymienia on cztery przykazania z Prawa: stawianie barierki na dachu, do którego
jest  dostęp;  niemieszanie  różnych nasion;  mieszanie  wełny i  lnu  w materiale;  robienie  cicitów
(frędzli)  na  skrajach  szat.  Twierdzi  on,  że  te  przykazania  są  zbyt  liczne  i  zbyt  trudne,  by  je
przestrzegać.

„Hej – pisze – to zaledwie cztery prawa. A pozostało ich jeszcze 609! Słabe ciało nie jest w stanie
przestrzegać Prawa (Dz. Ap. 15:10; Rzym. 8:2-4[sic]). Proszenie ciała, by przestrzegało Prawa, to
jak proszenie ostrygi, by przebiegła maraton”.

Jednak pan Ramey ma większe problemy niż niezrozumienie przykazań. To on w ostateczności zda
sprawę ze swojego nauczania przed Mesjaszem, przed Zakonodawcą.

Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany
najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim
w królestwie niebieskim.

Mat 5:19 [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Tak  przy  okazji,  Jaszua  nie  mówił  o  Swoim  nowo  danym  prawie,  lecz  mówił  On  o  Prawie
Mojżeszowym, które On dał na Górze Synaj. Zgodnie ze słowami Jaszua, pan Ramey oraz każdy
inny chrześcijański  nauczyciel  może  sobie  anulować  przykazania  (nawet  te  najmniejsze,  które
uważają  za  nieistotne)  i  uczyć  innych  swojej  wersji  prawdy.  To  nie  zdyskwalifikuje  ich  z
odkupienia Jaszua, ale będą oni najmniejszymi w królestwie.
Książka  Not Under the Law jest niezorganizowana i pełna pogardy dla tych, którzy ośmielają się
kochać Pana (co też jest przykazaniem z Prawa). Jego punkty w dyskusji i logika argumentów mają
poważne braki.  Czytanie jego książki i podążanie jego myśleniem przywodzi mi na myśl jazdę
starym zaprzęgiem. Wszystko się trzęsie i telepie i nie ma żadnego sensu. Jego sposób wyrażania



się też stoi pod znakiem zapytania.
Można  powiedzieć,  że  pan  Ramey  nie  uważa  nauczania  Mojżesza  jako  wartego  duchowego
rozważenia. Wydaje się, że nie wierzy on, iż Mojżesz może go czegoś nauczyć, ani też nie wierzy,
iż  Mojżesz  ma  cokolwiek  do powiedzenia.  Prawdziwym problemem jest  to,  że  nie  będzie  też
słuchał Jaszua i że Jaszua też go nic nie nauczy. Jaszua wyraźnie powiedział,  że Jego nauki są
naukami Mojżesza, nie różniły się one, stąd, jeśli ktoś różni się z Mojżeszem, to także różni się z
Jaszua.

Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Jeśli jednak nie
wierzycie jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom?

Jan 5:46-47 [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Panu Ramey'owi i  innym chrześcijańskim liderom wydaje się,  że  prawidłowo rozumieją  to,  co
powiedział  i  czynił  Jaszua.  Są w błędzie.  Najpierw musisz uwierzyć w to,  co napisał Mojżesz,
zanim właściwie  zrozumiesz  lub  uwierzysz  w to,  co  mówił  Jaszua.  Wielu  chrześcijan  zwiodło
samych siebie, popełniając taki błąd.
A robi się jeszcze gorzej. Autor wierzy, że apostoł Paweł uczył o tym samym błędzie, który on
ujawnia. Zastanów się nad tym: Czyje nauczanie jest ważniejsze – Jaszua z Nazaretu czy apostoła
Pawła?  Twierdzę,  że  Jaszua  jest  Mesjaszem oraz  Głową  całej  społeczności  wierzących.  Jeżeli
Paweł mówi coś innego niż Jaszua, to błąd jest po stronie Pawła. Niektórzy chrześcijanie stawiają
apostoła  Pawła  przeciwko Jaszua  w kwestii  Prawa i  przykazań.  Jednym z  przykładów takiego
podejścia jest  nauczanie Pawła w Liście do Rzymian – co stanowi tytuł książki pana Ramey'a.
Jednak zanim do tego przejdę, przypomnimy sobie, co apostoł Piotr napisał do braci, którzy nie
rozumieją właściwie nauczań Pawła.

A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak też ukochany nasz brat Paweł w danej mu
mądrości do was napisał, jak i we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada – są w nich pewne
rzeczy trudne do zrozumienia, które – podobnie jak i inne pisma – ludzie niewykształceni i chwiejni
przekręcają na swoją własną zgubę.

2 Piotra 3:15-16 [Przekład Dosłowny]

Piotr powiedział, że Paweł napisał pewne trudne do zrozumienia rzeczy. Nie mam wątpliwości, że
dla  niektórych  chrześcijan  6  rozdział  Rzymian  jest  trudny  do zrozumienia.  To  w nim właśnie
pojawia się wyrażenie „nie jesteście pod prawem (zakonem)”.
Rzymian 6 zaczyna się od pytania:

Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostawać w grzechu, aby łaska była obfitsza?
Rzym. 6:1 [Przekład Dosłowny]

Tematem jest prawo i łaska. Pamiętajcie, że grzech zdefiniowany jest jako „przestąpienie” Prawa.
Innymi słowy, złamanie Prawa jest grzechem. Paweł pyta się „Czy powinniśmy łamać Prawo, by
łaska mogła być obfitsza?” Podam wam błyskawiczną odpowiedź, jakiej udziela – broń Boże!
Paweł  uczy,  że  Prawo  pokazało  nam,  iż  w  tym  świecie  wszyscy  są  grzesznikami.  „Wszyscy
zgrzeszyli i utracili chwałę Boga”. W wyniku tego jesteśmy wszyscy pod karą śmierci, pochodzącą
z Prawa. Nazywamy to prawem 'grzechu i śmierci'. Paweł kończy 6 rozdział takimi słowami:

Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie,
naszym Panu.

Rzym. 6:23 [Przekład Dosłowny]

Każdy zgrzeszył, a karą za grzech jest śmierć; stąd wszyscy jesteśmy pod Prawem. Ale chwila,
Paweł przecież pisze, że nie jesteśmy pod prawem z powodu naszej wiary w Mesjasza. I tak jest!



Ponieważ Jaszua zapłacił  karę  za  nasze  grzechy;  Jego odkupieńcza  śmierć  spełniła  wymagania
Świętego, Bożego Prawa, jednak Prawo dalej pozostaje. Boża łaska (Jego ofiara i oddanie Swojego
życia zaspokoiły żądania Prawa wobec śmierci) dała nam dar, życie wieczne.
Czy zatem Jaszua zmienił Prawo? Nie, nie zmienił. Wypełnił wymagania Prawa dotyczące naszych
grzechów, gdy zdamy sobie sprawę z naszej sytuacji i przyjmiemy zapłatę Jaszua (której to wartość
została ustanowiona przez Boga i napisana przez Mojżesza) dokonaną za nas – jednakże Prawo
wciąż pozostaje takie, jakie dał je Bóg. Czy Paweł uczy, że Prawa już nie ma? Nie, nie uczy.
Oto, jakie są prawdziwe pytania Pawła. Skoro zostało nam przebaczone i kara wymagana przez
Prawo już nad nami nie  ciąży,  czy to  daje  nam przyzwolenie do dalszego grzeszenia (łamania
Prawa) albo do obnoszenia się z Bożą łaską i Jego przebaczeniem? Odpowiedź Pawła brzmi: „Broń
Boże!”  6  rozdział  Rzymian  to  nie  jest  argument  Pawła  na  zniesienie  lub  anulowanie  Prawa.
Wyjaśnia on, jak Prawo i Mesjasz współdziałają ze sobą razem.
Jednak niektórzy chrześcijanie odkrywają to, co Paweł napisał jako trudne do zrozumienia. Słyszą,
jak Paweł definiuje Prawo, a ponieważ chcą tylko tę część, w której są wolni od Prawa, zatem
całkowicie odrzucają Prawo.
Słowa  Jaszua  „Jeśli  Mnie  miłujecie,  to  będzie  przestrzegać  Moich  przykazań”  są  całkowicie
ignorowane. A w przypadku pana Ramey'a są zupełnie przekręcane. Sela.
Stańmy na chwilę i pomyślmy nad tym. Jeśli naprawdę wierzysz, że nie musisz przestrzegać Prawa,
to nie jesteś wierzącym w Boga Izraela. Jeśli w Niego nie wierzysz, to nie wierzysz w Króla Izraela
– Jaszua Mesjasza. Często powtarzam: „Nie musisz mówić mi, w jakiego Boga wierzysz. Pokaż mi
przykazania, jakie przestrzegasz, a powiem ci, w jakiego Boga wierzysz”. Apostoł Jan wyraził to aż
taki sposób:

A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi: Znam go, a nie
zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.

1 Jana 2:3-4 [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Jako wierzący w Jaszua, powtarzam to, co powiedział Paweł w 6 rozdziale Rzymian: Nie jestem
pod prawem grzechu i śmierci. Wszystkie moje grzechy i moje przekleństwa zostały ukrzyżowane z
Mesjaszem; to On zapłacił karę za moje grzechy, wymaganą przez Boże Prawo. Życie, jakie teraz
prowadzę,  polega  na  posłuszeństwie  Jego  przykazaniom,  przestrzeganiu  ich  w  jego  łasce  i
miłosierdziu.
Pozwólcie,  że  coś  jeszcze  wyjaśnię.  Jestem  mężczyzną,  mężem  i  ojcem.  Stosuję  tylko  te
przykazania, które mnie dotyczą. Nie jestem kobietą, kapłanem, albo Najwyższym Kapłanem, więc
te przykazania nie są moim udziałem. Tak, przestrzegam Dziesięć Przykazań, gdyż dotyczą one
wszystkich.
Prawda jest taka, że ci, którzy przekręcają słowa Pawła z 6 rozdziału Rzymian i mówią „Nie jestem
pod Prawem”, tak naprawdę wypowiadają słowa „jestem ponad Prawem”. Odważnie twierdzą, że
są „przestępcami Prawa” i  afiszują się faktem, że przestępują przykazania Pana.  Nie rozumieją
dokładnie nauczania Pawła na temat kary Prawa. Tak naprawdę to grzeszą, by Boża łaska okazała
się obfitsza. A właśnie tego Paweł NIE uczył.
Zamiast uczyć tego, co Paweł nauczał w Rzymian 6, pan Ramey przekształcił cztery słowa „nie
jesteśmy pod prawem” w usprawiedliwianie, by nie szanować Sabatu, jeść całą gamę obrzydliwych
rzeczy zabronionych w Piśmie, i nie zgadzać się na żadną formę Biblijnych Świąt, odrzucając je
jako „żydowskie zwyczaje”. Gdyby Paweł mógł na to coś powiedzieć, rzekłby: „Broń Boże!”
Pan Ramey zbyt często się plącze. Przekręcił słowa Pawła ku swojej zgubie i uczy innych anulować
Boże przykazania. Tragedią jest to,  że nie jest w tym sam. Wielu moich chrześcijańskich braci
czyniło to samo. Jedyna różnica jest tak, że nie otwierali swoich ust i nie wypowiadali tych głupstw,
jak zrobił to pan Ramey.
Jeśli  przebrniesz przez ten styl 'starego powozu' jego wypowiedzi, to zobaczysz, że wypowiada
bezsensowne wymówki, by zdyskredytować słowa Boga (Mojżesza i Proroków). Ci z nas, którzy
ośmielają się być posłuszni Panu i kochać Go, przestrzegając Jego przykazań, są pogardzani jako



„kulciarze Prawa”.
Pozwólcie, że podsumuję swój pogląd na tę książkę, mówiąc, że pan Ramey nie ma autorytetu do
anulowania  lub  zmieniania  czegokolwiek,  co  napisał  Mojżesz  lub  Prorocy.  Powinniśmy  też
pamiętać, co apostoł Paweł napisał na temat Tory i innych Pism:

Całe Pismo [jest] natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do
wychowywania  w sprawiedliwości;  aby człowiek  Boży był  doskonały,  do  wszelkiego  dobrego
dzieła w pełni przygotowany.

2 Tym. 3:16-17 [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Paweł nie mówił o Nowym Testamencie, gdy pisał słowa „całe Pismo”. Nowy Testament wtedy nie
istniał! Mówił on, że całe Pismo (Prawo i Prorocy) to dobre instrukcje, które mamy dziś wypełniać i
przestrzegać. Jeśli spotkasz się z kimś, kto różni się z Pawłem, sugerując, że Tora nie jest dobrą
instrukcją, to oznacza, iż ten ktoś jest zdezorientowany i potrzebuje wiele instruowania.
Jednak  boję  się,  że  Mojżesz  będzie  miał  listę  zarzutów,  na  jakie  pan  Ramey  będzie  musiał
odpowiedzieć  przed  Panem za  swoje  nauczanie.  Wierzę  również,  że  Jaszua  nie  będzie  stał  po
stronie pana Ramey'a  i  mówił:  „Tak,  dałem nowe Prawo”.  A gdy chodzi  o apostoła  Pawła,  to
zapewne każe mu usiąść i wyjaśni, że Bóg uczynił z człowiekiem siedem przymierzy, a nie tylko
Stare  i  Nowe.  Będzie  chciał  mu  wyjaśnić,  jak  Bóg  zawarł  przymierze  z  Adamem,  Noem,
Abrahamem i ojcami, Mojżeszem i dziećmi Izraela, królem Dawidem, a obecnie z Mesjaszem. W
żadnym momencie ani jedno z tych przymierzy nie zostało anulowane lub zniesione, gdy pojawiało
się kolejne. One wszystkie współgrają ze sobą. Każde kolejne przymierze nie zostało zmienione.
Jeśli jesteś wierzącym bratem lub wierzącą siostrą, która nie rozumie przykazań, to nie jesteście
sami. Jednak brak zrozumienia czegoś nie daje nam prawa do tego, by rozwijać inne nauczanie, tak
byśmy mogli ignorować przykazania lub odwracać się od nich. Jeśli w Piśmie są rzeczy, jakich nie
rozumiesz, to poproś Boga o pomoc w ich zrozumieniu. Cokolwiek zrobisz, nie wierz nikomu, kto
by ci mówił: „Och, to nas już nie obowiązuje. To zostało zniesione. Jezus zbawił nas od tego”.
Może się okazać, że są to testy, jakie zsyła na nas Pan. Czy będziemy się trzymać Jego słowa i
lgnąć do Niego, nie pozwalając nikomu uczyć nas nieposłuszeństwa wobec Pana? Jest to takie samo
zwiedzenie, jakiego użył Szatan w historii z Edenem.
Jest jeszcze wiele innych argumentów rzucanych przez chrześcijan przeciwko Prawu i jest wielu
innych  panów  Ramey'ów,  którzy  będą  się  z  tobą  spierać.  Musisz  zrozumieć,  że  pastorzy  i
nauczyciele muszą przeciwstawiać się Prawu, ponieważ jeśli nie będą uczyli kościoła „oficjalnej
nauki”,  to  ich  utrzymanie  i  pensje  staną  pod  znakiem  zapytania.  Inni  chrześcijanie  spędzili
większość swojego życia w jednym konkretnym kościele lub teologii. Jeśli zaczną badać prawdę w
Torze, to w swoich sercach poczują ukłucia Ducha Świętego. Ale i tak wielu z nich przeciwstawi
się Duchowi, wybierając trzymanie się swoich bożków i grzesznych dróg. Chcą mieć tylko formę
religijności i nie chcą mieszać sobie dobrej zabawy z prawdą.
Przypominam każdemu, kto przestawia się na Torę, że to zabiera czas. Jest wiele do oduczenia się i
wiele nowego do nauczenia się. U mnie samego, niektórym koncepcjom zajęło lata, by doszły do
mego serca. Dziś, dzięki Bogu, widzę, że wielu uczy się tych samych koncepcji w kilka miesięcy.
Chrześcijanom  mówi  się,  że  Bóg  zmienił  przymierza,  opuścił  Izraela,  i  rozpoczął  nowe  z
kościołem. Mówi się im, że Nowe Przymierze zastąpiło Stare Przymierze. Sprawili,  że tematy i
nauczania ze Starego Testamentu są dziś bez znaczenia dla chrześcijanina. Kiedy nagle mesjański
wierzący mówi z ekscytacją o Torze, a zaraz za tym o przestrzeganiu Sabatu i jedzeniu czystych
rzeczy, to ich chrześcijański świat zaczyna się chwiać i walić. Jest to zwłaszcza prawdą w rodzinie
lub wśród dobrych przyjaciół. Przykazania Tory mają wpływ na wszystko, od obchodzenia Paschy,
do nieobchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Nagle gdzieś w tym wszystkim, świński boczek i
różnego rodzaju krewetki i homary są zakazane. I faktem jest, że nasi przyjaciele i nasze rodziny
nie znają się na Torze i na faktycznych przykazaniach Pana. To, co wiedzą, to fałszywe informacje
od tych, którzy sprzeciwiają się przykazaniom Pańskim.
Ale uszy do góry, ci sami, przeciwni Prawu bracia, przestrzegają niektórych Bożych przykazań.



Wiedzą,  że  mają  kochać  Boga  i  innych.  Nie  wiedzą  jedynie,  że  są  tylko  dwa  największe
przykazania, i jeśli przestrzegasz jednego, to musisz przestrzegać i wszystkie.
Było dla mnie ogromną radością widzieć, jak wielu braci uczy się Tory. Kiedy dostrzegą Mesjasza
w Torze i na Górze Synaj, zaczynają budować na pewnym fundamencie wiary. Kiedy zrozumieją
obietnice  dane  przez  Boga naszym ojcom,  Abrahamowi,  Izaakowi  i  Jakubowi,  i  że  są  częścią
rodziny, to wiara Abrahama – „wierzenie w Boże obietnice” – zaczyna nabierać w ich sercach
kształtu. Kiedy usłyszą Jego głos u stóp Góry Synaj, zostają przemienieni w inne osoby, są wolni
od  niewoli  grzechu.  Panowanie  Prawa  jest  dla  nich  definicją  wolności!  Kiedy  Prawo  jest
zabraniane, nikt nie jest wolny. Kiedy poznają to, co napisał Mojżesz, to zaczynają rozumieć to, co
uczył Jaszua. Królestwo to Izrael. Mesjasz Jaszua jest Królem Izraela i Panem Sabatu. Wszyscy z
nich znajdą się w przyszłym królestwie i będą policzeni razem z plemionami Izraela. Odkryją, że w
Nowym Jeruzalem nie ma żadnej bramy 'dla kościoła'. Porzucą „kościelne myślenie” i staną się
częścią Izraela.

Mam nadzieję, że brat Ramey, podobnie jak i inni, otworzą pewnego dnia swe serca na Pana, by
usłyszeć głos z Góry Synaj. Wtedy odkryją, co powiedział Dawid:

Oddal ode mnie drogę kłamstwa, obdarz mnie łaskawie Twoim Prawem.
Psa 119:29 [Biblia Poznańska]

Monte Judah
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