
Jaszua Zakonodawca – część 1

Witam. Jestem Eddie Chumney z Hebraic Heritage Ministries. Zapraszamy was dzisiaj do
naszego wykładu o hebrajskich korzeniach chrześcijaństwa.

Musimy pamiętać, że kiedykolwiek uczymy się o hebrajskich korzeniach chrześcijaństwa,
zawsze musimy skupiać się na Jaszua, na Mesjaszu. Tak musi być, gdyż w Psalmie 40:8 napisane
jest:

Wtedy rzekłem: Oto przychodzę; w zwoju Księgi napisano o mnie.

Werset ten cytowany jest  w Hebrajczykach 10:7,  gdzie mowa jest  o Jaszua.  Nawet sam
Jaszua powiedział w Łukaszu 24:44

Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, 
że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków,
i w Psalmach.

Jaszua zatem powiedział, że hebrajskie Pisma, a w szczególności pierwsze pięć ksiąg, piszą
o Nim. Aby więc zobaczyć Jaszua we wszystkich Pismach, musimy widzieć Go od księgi Rodzaju
aż po Objawienie. Musimy widzieć Go w Torze. Taką podstawą, fundamentem, by widzieć Jaszua
w Torze oraz rozumieć hebrajskie korzenie chrześcijaństwa jest zrozumienie, że to Jaszua nadał
Torę na Górze Synaj.

W tym nauczaniu dowiemy się, jak to jest możliwe. Aby zacząć, musimy zrozumieć, że
Pismo tłumaczy nam, iż to Jaszua jest tym, który zbawia Swój lud z ich grzechów, a także to, że to
Jaszua jest naszym Zbawicielem. Spójrzmy na te fragmenty i zobaczmy, jak pokazują nam one, że
to Jaszua dał Torę na Górze Synaj.

W Mateuszu 1:21 napisane jest:

A ona (mowa o Marii) urodzi syna i nadasz mu imię (po hebrajsku) Jaszua – co oznacza
zbawienie.

Dlaczego Mesjasz Izraela oraz Mesjasz świata ma na imię 'zbawienie'? Gdyż jest napisane o
Nim, że On zbawi Swój lud od ich grzechów. Następnie w Łukaszu 2:11 tak jest napisane:

Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście 
Dawidowym.

Mamy  więc,  że  to  Jaszua  zbawia  Swój  lud  od  ich  grzechów.  Jaszua  jest  naszym
Zbawicielem. Zerknijmy teraz do Jakuba 4:12. Pierwsza część tego wersetu mówi tak:

Jeden jest zakonodawca, który może zbawić.

Ten, kto może nas zbawić, jest zarazem zakonodawcą, czyli dał Torę na górze Synaj. Czyli
łącząc  Jaszua  zbawiającego Swój  lud  od  ich  grzechów,  Jaszua  będącego naszym Zbawicielem,
NOWY TESTAMENT (!!) informuje nas, że to Jaszua dał Torę na Górze Synaj.

Przyjrzymy się  temu,  badając  i  inne  fragmenty  Nowego Testamentu.  Przeczytamy sobie
teraz Hebrajczyków 12:24-26 Czytając to, musimy zwracać baczną uwagę na to, co czytamy. Jeśli
będziemy uważnie czytać, to także z tych wersetów dowiemy się, że to Jaszua dał Torę na Górze
Synaj. W Hebrajczykach 12:24 tak jest napisane:



I do Jaszua, pośrednika Nowego Przymierza.

Czyli tematem tego wersetu jest Jaszua. Po czym werset 25 mówi coś takiego:

 Uważajcie, abyście nie sprzeciwili się Mówiącemu!

A kto nim jest? – Musicie wrócić do poprzedniego wersetu. Kto był tematem poprzedniego
wersetu? – Jaszua, pośrednik Nowego Przymierza. I to On jest tym, o kim mówi werset 25, byśmy
uważali, aby nie sprzeciwiać się temu, który mówi.

Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary za to, że sprzeciwili się przemawiającemu na 
ziemi,

Mamy tam powiedziane, że Jaszua – pośrednik Nowego Przymierza – przemówił na ziemi.
Werset 26 tak mówi:

Jego głos wówczas wstrząsnął ziemią.

Jaszua,  pośrednik  Nowego  Przymierza  –  Jego  głos  wstrząsnął  całą  ziemią.  Jest  to
odniesienie  do  tego,  co  wydarzyło  się  przy  górze  Synaj.  W  Hebrajczykach  12:20  mamy
powiedziane, że z powodu rezonacji Jego głosu, jakim przemówił na górze Synaj, Hebrajczyków
12:20 tak mówi:

Nie mogli bowiem znieść tego, co było nakazane: Nawet jeśliby zwierzę dotknęło góry, 
ma być ukamienowane.

Gdy cofniemy się do wersetu 19, mówiącego o górze Synaj, mamy tam:

Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, 
aby już do nich nie przemawiano.

Widzimy więc, że 12 rozdział Hebrajczyków mówi o tym, co wydarzyło się na górze Synaj.
Mówiąc o tym, informuje nas,  że Jaszua jest  pośrednikiem Nowego Przymierza i  że  Jego głos
wstrząsnął ziemią.  Czyli  możemy też dostrzec z tych wersetów, że to Jaszua dał Torę na górze
Synaj.

Spójrzmy na inne dowody z Nowego Testamentu, że tak właśnie jest. W Janie 14:15 Jaszua
powiedział takie słowa:

Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie MOJE przykazania.

Gdy Jaszua wypowiadał słowa: miłujcie Mnie i zachowujcie Moje przykazania, to odnosił
się tym do pierwszego miejsca w Biblii, gdzie napotykamy słowa: miłujcie Mnie i przestrzegajcie
Moich  przykazań.  Gdzie  się  one  znajdują?  Znajdujemy  je  w  20  rozdziale  księgi  Wyjścia.  20
rozdział księgi Wyjścia to rozdział na temat nadania 10 przykazań. A ten, który dał 10 Przykazań,
powiedział coś takiego, 2 Mojżeszowa 20:6

A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 
Moich przykazań.

Zatem słowa „miłujcie Mnie i przestrzegajcie Moich przykazań” zostały powiedziane po raz
pierwszy na górze Synaj. A w Janie 14:15 Jaszua też mówi: jeśli Mnie miłujecie, to przestrzegajcie
Moich przykazań. Słuchający Go byli obeznani z 10 przykazaniami i wiedzieli, że gdy wypowiada



słowa „miłujcie Mnie i przestrzegajcie Moich przykazań”, to nawiązuje On do 2 Mojżeszowej 20. I
Jaszua  czyniąc  to,  tworząc  to  połączenie,  to  skojarzenie  z  2  Mojżeszową  20,  twierdził  tym
sposobem następujące rzeczy:

1. Że to On dał Torę na górze Synaj.
2. Że to On jest Jahwe Elohim.
3. Że to On wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu, gdyż w 2 Mojżeszowej 20:2 mamy tak

napisane:

Jam jest Jahwe, Bóg (Elohim) twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli.

Czyli Jahwe Elohim, który wyprowadził Swój lud z Egiptu, tak mówi dalej w wersecie 6:

A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 
Moich przykazań.

Widzimy  więc  tutaj,  że  to  Jaszua  dał  Torę  na  górze  Synaj.  Zobaczymy  teraz  kolejne
połączenie z Nowego Testamentu, pokazujące nam twierdzenie Jaszua, że to On dał Torę na górze
Synaj. Zerkniemy sobie teraz na odnośniki, łączące Jeremiasza 6:16 z Mateuszem 11:28-30.
W Jeremiaszu 6:16 tak jest napisane:

Tak mówi Jahwe: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, 
która to jest dobra droga i chodźcie nią.

Pojawia się tu pytanie: co to są odwieczne ścieżki, drogi? Odwieczne ścieżki to podążanie
za Torą. Mamy też tam powiedziane, że te odwieczne ścieżki to dobra droga i że Jego ludzie mają
nią iść. I jeśli nią pójdą, to końcówka tego wersetu Jer 6:16 mówi:

… a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy!

Zobaczymy  teraz  odniesienie  do  słów  „znajdziecie  odpoczynek  dla  waszej  duszy”  (co
związane jest z naśladowaniem Tory) ze słowami Jaszua, jakie wypowiedział w Mateuszu 11:28-30.

Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam 
odpocznienie. Weźcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie.

Zwróćcie uwagę na te słowa, gdy Jaszua mówi: weźcie jarzmo i uczcie się. Czyli to jarzmo
oznacza, że coś na siebie nakładamy. W hebrajskiej kulturze, gdy ktoś wybiera dla siebie podążanie
za Torą Boga Izraela, to mówi się, że ta osoba zakłada na siebie jarzmo pójścia za Torą. Czyli
branie Jego jarzma oznacza podążanie według Jego instrukcji, podążanie według Jego Przykazań,
podążanie  według  Jego  Tory.  Jaszua  mówi:  jestem  cichy  i  pokornego  serca.  I  spójrzcie,  jeśli
weźmiemy Jego jarzmo i  będziemy się  od  Niego  uczyć,  to  znajdziemy odpocznienie  dla  dusz
naszych. W umysłach Jego słuchaczy natychmiast łączyło się to z Jeremiaszem 6:16. Potem Jaszua
dodaje, że moje jarzmo jest łatwe a brzemię lekkie. Czyli Jaszua mówi nam, że podążanie za Torą
jest łatwe, a Jego brzemię jest lekkie.

Natomiast  gdy chodzi  o  faryzeuszy,  to  Jaszua  powiedział,  że  nakładają  na ludzi  ciężkie
jarzmo.  Jeżeli,  w odniesieniu do Tory,  Jaszua powiedział,  że  Jego jarzmo jest  łatwe a brzemię
lekkie, a o faryzeuszach powiedział, że każą ludziom zakładać ciężkie jarzmo, to nie mówił o tej
samej rzeczy. Czyli Tora pochodząca od Jaszua nie jest tą samą Torą, jaką mają faryzeusze. Jaka jest
główna różnica? Tora Jaszua to  Tora,  którą wypisał  na naszych sercach.  Tym, którzy w Niego
wierzą, dał Ducha Świętego, by ich prowadził, kierował ich i instruował ich w tym, jak podążać za
Torą. Widzicie, jeśli przyjmiecie Jaszua jako Mesjasza, wchodzicie z Nim w przymierze – jest to



przymierze małżeństwa. Przymierze, jakie rządzi tą relacją, nazywa się Nowym Przymierzem, choć
po  hebrajsku  jest  to  tak  naprawdę  Odnowione  Przymierze.  Spójrzmy  na  warunki  Nowego
Przymierza,  o  których  mówi  Jeremiasz  31:33,  a  które  są  powtórzone  lub  zacytowane  w
Hebrajczykach 8:10.

Takie natomiast przymierze zawrę z Domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Moją 
Torę włożę w ich umysły i wypiszę ją na ich sercach, i będę ich Bogiem, a oni będą 
Moim ludem.

Nowe Przymierze to Tora wypisana na twoim sercu. I to jest wolą Boga Izraela, by Jego
Tora była wypisana na twoim sercu.  W Psalmie 40:8,  który odnosi  się  do Jaszua,  a który jest
odnośnikiem do wersetu z Hebrajczyków 10:7, mamy takie słowa – Psalm 40:8

Wtedy rzekłem: Oto przychodzę; W zwoju księgi napisano o mnie.

A werset 9 mówi:

Pragnę czynić Twą wolę, mój Boże.

A co jest Bożą wolą? Psalm 40:9 odpowiada tak:

Twoja Tora tkwi w moim sercu.

Pragnę czynić Twą wolę – Twoja Tora tkwi w moim sercu. I to jest Nowe Przymierze! Nowe
Przymierze to coś takiego –  wypiszę Moją Torę w twoim wnętrzu, zapiszę ją na twoim sercu. A
sposób,  w  jaki  Tora  jest  wypisywana  na  twoim  sercu,  dzieje  się  poprzez  i  dzięki  Duchowi
Świętemu.

Widzicie, jeśli wierzący w Jaszua, Mesjasza nie chce iść według Tory, to Biblia mówi o nim,
że ma kamienne serce. Może też tak być z powodu niewiedzy. Może być tak, że nie idziemy według
Tory  Jaszua  z  powodu  niewiedzy,  bo  na  przykład  byliśmy  niewłaściwie  uczeni.  Drugim
przypadkiem może być to, że mamy kamienne serca. W Ezechielu 36:26-27 mamy tak napisane:

Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce 
kamienne, a dam wam serce mięsiste. Zwróćcie baczną uwagę na werset 27. Mojego 
Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw,
będziecie przestrzegać moich praw i stosować je.

Chcę, byście dostrzegli, że wkładając w nasze wnętrze Swego Świętego Ducha, Bóg Izraela
usuwa  kamienne  serce,  i  wkładając  w  nas  Swego  Ducha,  Duch  Święty  będzie  sprawiał,  że
będziemy chodzić według Bożych ustaw i wykonywać Jego prawa. Widzicie, w Janie 16:13 Duch
Święty nazwany jest Duchem Prawdy, który będzie nas uczył lub prowadził w Prawdzie.

Jan 16:13 tak mówi:
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.

A co to jest Prawda? Psalm 119:142 tak to przedstawia:

Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, A Twoja Tora jest prawdą.

A kolejny werset tak mówi: Psalm 119:151

Lecz Ty jesteś bliski, Jahwe, a WSZYSTKIE Twe przykazania są prawdą.



Następnie, jeśli zerkniemy sobie do Malachiasza 2, to dowiemy się, że werset 1 mówi:

A teraz, kapłani, to przykazanie jest dla was.

Jakie jest to przykazanie dla kapłanów Boga Izraela? Malachiasz 2:6

A Tora prawdy będzie w jego ustach.

Czyli  Prawda zdefiniowana jest  jako pójście  za Torą,  jako podążanie według Przykazań
Boga  Izraela.  Musimy  zrozumieć,  że  Tora  oraz  Boże  Słowo  to  określenia  synonimiczne.  W
słowniku  Stronga  słowo  Tora  ma  numer  8451  i  wywodzi  się  z  hebrajskiego  słowa  'yara'.  A
hebrajskie słowo 'yara'  w słowniku Stronga ma numer 3384. Oznacza ono – uczyć, instruować,
wskazywać (jak przy pokazywaniu palcem). Zatem Tora oznacza nauki lub pouczenia od Boga.
Inna nazwa to Przykazania Boga, nakazy Boże. Tora nazywa się także Bożym Słowem.

W Izajaszu 2:3 widzimy przykład hebrajskiego paralelizmu. Końcówka tego wersetu tak
mówi:

Będzie nas uczył dróg Swoich i będziemy chodzili Jego ścieżkami.

Czym są te Jego drogi, czym jest Jego ścieżka?

Odpowiedź: albowiem z Syjonu wyjdzie Tora, a słowo Pańskie z Jeruzalemu.

Zatem Syjon i Jerozolima są dla siebie synonimami oraz Tora i Słowo Boże są dla siebie
synonimami. Musimy zrozumieć biblijną definicję Tory, że to Boże instrukcje, Boża nauka, i że jest
to synonim Bożego Słowa. Wierzę, że to, co trzymam (Biblię), to Słowo Boże. Słowo Boże – od 1
Mojżeszowej do Objawienia. Zatem Mateusz to Tora, Objawienie to Tora, 1 Mojżeszowa to Tora,
ponieważ są  to  nauczania  lub  instrukcje  od Boga.  Psalmy to  Tora.  Sam Jaszua  w Janie  10:34
powiedział:

Czyż w waszej Torze nie napisano: Rzekłem: Bogami jesteście?

Nie znajdziecie tego w 1, 2, 3, 4, 5 Mojżeszowej, ale znajdziecie ten cytat w Psalmie 82:6,
gdzie jest napisane:

Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy jesteście synami Najwyższego.

Czyli  Jan  10:34  cytujący  Jaszua,  mówi,  że  Psalmy  to  Tora,  ponieważ  są  to  nauki  lub
instrukcje Boga Izraela. Widzimy zatem, że Jaszua nadał Torę na górze Synaj. Następnie Izajasz
33:22 mówi coś takiego, następujące słowa:

Bo Jahwe jest naszym Sędzią, Jahwe – Prawodawcą naszym, Jahwe – naszym Królem! 
On nas zbawi!

Werset ten mówi nam, że ten, kto nas zbawia, jest naszym sędzią. Ten, kto nas zbawia, jest
naszym prawodawcą. I ten, kto nas zbawia, jest naszym królem. Pojawia się więc pytanie – czy
Jaszua jest naszym sędzią? I czy Jaszua jest naszym Królem? Cóż, jeśli chodzi o to, czy Jaszua jest
naszym królem, w Objawieniu 19:16, gdzie mowa o powtórnym przyjściu Jaszua,

A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł: Król królów i Pan panów.



Jaszua  jest  Królem  królów.  On  jest  Panem  panów.  Kolejny  werset  to  Jan  1:49,  gdzie
Natanael odpowiedział i rzekł mu (Jaszua):

Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

Jaszua jest  królem Izraela.  Jaszua jest  Królem królów i  panem Panów. A jeśli  chodzi  o
Jaszua będącego naszym sędzią, w Rzymian 14:10 mamy tak powiedziane:

Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? 
Wszyscy bowiem staniemy przed tronem sędziowskim Mesjasza.

Jeśli  staniemy  przed  tronem  sędziowskim  Mesjasza,  to  znaczy,  że  On  jest  Sędzią.  A
ponieważ On jest naszym sędzią, werset pyta się:  Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo
czemu lekceważysz swego brata? Bo przecież to Jaszua jest naszym sędzią. Skoro rozumiemy już,
że Jaszua jest naszym Królem, że Jaszua jest naszym sędzią, to werset z Jakuba 4:12 mówi nam tak:

Jest tylko jeden Prawodawca i Sędzia, Ten, który może zbawić lub potępić. Ty 
natomiast, kim jesteś, że sądzisz bliźniego?

Postawione pytanie: Ty natomiast, kim jesteś, że sądzisz bliźniego? W Jakubie 4:12, jest
postawione w kontekście tego, że jest  tylko  jeden zakonodawca,  dlaczego więc sądzicie jeden
drugiego? Zaś w Rzymian 14:10, gdy pada to samo pytanie: dlaczego sądzicie jeden drugiego? I
dopowiada tam, przecież wszyscy staniemy przed tronem sędziowskim Mesjasza. Czyli stanięcie
przed tronem sędziowskim Mesjasza równa się temu, że On jest prawodawcą. A te dwie rzeczy są
powiązane z pytaniem: dlaczego sądzicie jeden drugiego?

Wracamy teraz do Izajasza 33:22, gdzie mamy powiedziane, że ten, który nas zbawia, jest
naszym sędzią. Że ten, kto nas zbawia, jest naszym Królem. I że ten, kto nas zbawia, jest naszym
sędzią,  naszym  Królem  i  naszym  Prawodawcą.  Jeśli  więc  wierzysz,  że  Jaszua  jest  twoim
zbawicielem,  jeśli  wierzysz,  że  Jaszua  jest  twoim królem,  jeśli  wierzysz,  że  Jaszua  jest  twoim
sędzią, to MUSISZ także wierzyć, że On dał Torę na górze Synaj.

Ponieważ Jaszua dał Torę na górze Synaj, mówi teraz, jeśli naprawdę Mnie miłujesz, jeśli
naprawdę  chcesz  okazać  swą  miłość  dla  Mnie,  oto  co  zrobisz  –  będziesz  przestrzegał  Moich
przykazań.  Zauważcie,  że Jaszua nazwał  Torę swoimi przykazaniami.  Jest  tak,  ponieważ to On
nadał Torę na górze Synaj. A następnie w Mateuszu 11:28-30 mówi: chodźcie i uczcie się ode Mnie,
ponieważ Moje jarzmo jest łatwe a brzemię lekkie. Chce nam pomóc w naśladowaniu Jego Tory. A
ponieważ Jego Tora ma być wypisana na sercu, ponieważ Jego wolą jest, by Tora była w naszym
sercu,  Jego  wolą  jest,  byśmy  szli  za  Jego  Torą.  Nie  jesteśmy  w  stanie  tego  zrobić  naszymi
zdolnościami, więc aby nam pomóc, daje nam Swojego Ducha Świętego. Jest on Duchem Prawdy,
bo będzie kierował i prowadził nas w prawdzie. Wypisze on także Torę w naszym sercu. I to jest
Tora,  jaką  podążał  Paweł,  to  jest  wierzył  w  Jaszua  jako  Mesjasza  i  naśladował  Torę,  będąc
prowadzonym przez Ducha Świętego. W Rzymian 7:22 Paweł powiedział:

Bo według człowieka wewnętrznego zachwycam się Prawem Bożym.

W wewnętrznym człowieku zamieszkuje  Duch Święty.  Taką właśnie  Torą  zachwyca się
Paweł. Torą Jaszua, będąc prowadzonym przez Ducha Świętego. Skoro rozmawiamy o tym, że to
Jaszua nadał Torę na górze Synaj,  musimy zrozumieć,  że Biblia jest  bardzo jasna,  że Tora jest
bardzo jasna w tym, że jesteśmy zbawieni z łaski, dzięki wierze. Efezjan 2:8-9 tak mówi i tak jest
napisane:

Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest; nie 
z uczynków, aby się kto nie chlubił.



Jesteśmy więc zbawieni z łaski, przez wiarę – a kto nas zbawia z łaski przez wiarę? To
Jaszua nas zbawia. To dzięki jego przelanej krwi możemy mieć przebaczone nasze grzechy, jeśli
przyjdziemy  do  Niego  i  okażemy skruchę  za  nasze  grzechy,  i  uczynimy  Go naszym Panem i
Zbawicielem. Zauważcie, że po tym, jak Pismo mówi, iż jesteśmy zbawieni z łaski, przez wiarę, to
samo Pismo mówi dalej w Efezjan 2:10

Albowiem czynem jego jesteśmy stworzeni w Mesjaszu Jaszua ku dobrym uczynkom, 
które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.

Mamy zatem chodzić w dobrych uczynkach lub inaczej mamy prowadzić święte życie, po
tym, jak zostaliśmy już zbawieni z łaski, dzięki wierze. W Rzymian 3:28-30 Paweł wyjaśnia, że
zarówno Żyd oraz nie-Żyd są usprawiedliwieni lub uznani za prawych w oczach Boga Izraela, z
łaski, przez wiarę. Po przedstawieniu tej prawdy Paweł pyta się w Rzymian 3:31

Czy więc przez wiarę usuwamy Torę?

Usuwać znaczy pozbywać się. Czy zaprzestajemy podążać za Torą, ponieważ zostaliśmy
zbawieni z łaski, poprzez wiarę? Tak brzmi postawione przez Pawła pytanie. I teraz, gdyby nie
odpowiedział  on na pytanie,  to mogłaby się pojawić wątpliwość,  można by dyskutować nad tą
sprawą. Ale Paweł odpowiedział na pytanie! Oto jak odpowiada na pytanie:

Broń Boże! Utwierdzamy Torę!

Paweł mówi, że utwierdzamy Torę po tym, gdy zostaliśmy zbawieni z łaski przez wiarę. A
co jest tą Torą, jaką utwierdzamy? Jest nią to, wiara, że Jaszua jest Mesjaszem, że czyniąc tak,
jesteśmy z Nim w przymierzu, przymierzu małżeńskim, jesteśmy w Nowym Przymierzu bądź w
Odnowionym Przymierzu, jakim jest Tora wypisana na naszym sercu (co jest wolą Bożą), oraz jest
nam dany Duch Święty, by nas kierował i prowadził w całej prawdzie.

A prawda to droga, jaką masz iść (żyć) w swoim życiu, wierząc w Jaszua jako Mesjasza.
Gdyż u Jana 8:31-32 tak jest napisane:

I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: Jeśli wytrwacie w moim 
Słowie, – Jego Słowo to Jego Przykazania, czyli Jego Tora – to istotnie jesteście moimi 
uczniami i poznacie prawdę (Jego Słowo jest Prawdą), a prawda was wyzwoli.

A w Psalmie 119:142 mamy powiedziane:

Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, A Twoja Tora jest prawdą.

Psalm 119:151

Wszystkie Twe przykazania są prawdą.

Zatem podążanie za Torą lub za Przykazaniami lub za Słowem Jaszua jest prawdą, a to czyni
cię Jego uczniem, a ta prawda cię wyzwoli. Co jest przeciwieństwem wolności? Zniewolenie. A co
mówi nam Nowy Testament, że czym jest zniewolenie? To grzech! Grzech i służenie grzechowi
wiedzie nas do zniewolenia. A co to jest grzech? Co musimy zrobić, by zgrzeszyć? Nowy Testament
podaje nam definicję grzechu. Znajduje się ona w 1 Jana 3:4, gdzie jest napisane:

Każdy, kto popełnia grzech, łamie Torę, bowiem grzech to łamanie Tory.



Jeśli chcesz więc zgrzeszyć, musisz złamać Torę. A to znaczy, że jeśli nie chcesz zgrzeszyć,
to nie możesz łamać Tory. A jeśli nie łamiesz Tory, to nie grzeszysz. Jeśli nie grzeszysz, to żyjesz
świętym życiem. Jeśli żyjesz świętym życiem, to żyjesz w wolności. Chodzisz wtedy w prawdzie i
czynisz siebie uczniem Jaszua. Pokazujesz tym, że Go miłujesz, bo przestrzegasz Jego przykazań.

Zobaczmy dalej, że to Jaszua dał Torę na górze Synaj. Przeczytamy sobie nieco odnośników
biblijnych, by to dostrzec. Spójrzmy na Psalm 16:10, gdzie jest powiedziane:

Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle ani nie dasz świętemu twemu oglądać 
skażenia.

Psalm 16:10 jest cytowany w Dz. Ap. 2:27 oraz 31. Zobaczmy zatem kontekst. Dz. Ap. 2:27

Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle ani nie dasz świętemu twojemu oglądać 
skażenia.

Dz. Ap. 2 wyjaśniają dalej, że to nie chodzi o króla Dawida. Werset 29

Mężowie bracia! Mogę bezpiecznie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i 
pogrzebany jest, a grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Będąc tedy prorokiem i 
wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu bioder jego według ciała miał 
wzbudzić Mesjasza i posadzić na tronie jego. To widząc, powiedział o 
zmartwychwstaniu Mesjasza, iż nie została dusza jego w piekle, ani ciało jego nie 
widziało skażenia.

Czyli Psalm 16:10 odnosi się Jaszua, do jego śmierci, grobu i zmartwychwstania. Ale Psalm
16:10 nie używa słowa Jaszua, jest tam użyte Twój Święty. Czyli Twój Święty jest określeniem i
tytułem Jaszua.  Wiedząc,  że Święty to  określenie  i  tytuł  dla  Jaszua,  spójrzmy teraz do Psalmu
89:19, gdzie jest powiedziane:

Pan bowiem jest naszym puklerzem, a królem naszym – Święty Izraela.

Widzieliśmy, że Psalm 16:10 odnosił się do Jaszua, gdy była tam mowa, że Jego Święty nie
doświadczy  skażenia.  Tutaj  mamy  powiedziane,  że  Święty  Izraela  jest  naszym  królem.  Nieco
wcześniej, w Janie 1:49 widzieliśmy, jak Natanael nazywa Jaszua królem Izraela. W Objawieniu
19:16 widzieliśmy, że Jaszua nazwany jest Królem królów, że Jaszua jest Panem panów. Kolejną
rzeczą, jaką zrobimy, to spojrzymy do Izajasza 43:3, gdzie jest powiedziane:

Bo Ja, Jahwe, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraela, jestem twoim zbawicielem.

Powiedziano nam tutaj, że Święty Izraela, co stanowi określenie lub tytuł dla Jaszua, jest
naszym  Zbawicielem!  Czy  Jaszua  jest  naszym  Zbawicielem?  Tak,  w  Dz.  Ap.  13:23  tak  jest
napisane:

Z tegoż nasienia Bóg, według obietnicy, wywiódł Izraelowi zbawiciela, Jaszua.

Czyli Jaszua jest naszym zbawicielem. Spójrzmy teraz na dwa wersety do Tytusa 2:13-14,
gdzie jest napisane:

Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela 
naszego, Jaszua, Mesjasza.



Czyli  Jaszua to  Bóg (Elohim)  Jahwe.  Jaszua  jest  naszym Wielkim Bogiem.  I  jest  także
naszym Zbawicielem. Werset 14:

Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości.

Zauważcie w Tytusie 2:14, że Jaszua odkupuje nas od wszelkiej nieprawości. W greckiej
wersji tam gdzie występuje nieprawość, mamy greckie słowo anomia. Odpowiadający mu numer
Stronga to 458. W 1 liście Jana 3:4 również tam mamy greckie słowo anomia, numer Stronga 458,
gdzie tam przetłumaczone jest jako łamanie Tory.

Każdy, kto popełnia grzech, łamie Torę, bowiem grzech to łamanie Tory.

Grzech  to  anomia.  Czyli  grzech  to  numer  Stronga  458.  Jeśli  tłumacze  w  1  Jana  3:4
przetłumaczyli anomia jako łamanie Tory, to Tytusa 2:14 moglibyśmy przetłumaczyć w ten sposób:
że Jaszua odkupuje nas od wszelkiego łamania Tory. Widzicie, Jaszua nie chce, by Jego lud łamał
Torę. Spojrzymy teraz do 41 rozdziału Izajasza. A dokładnie do Izajasza 41:14, gdzie końcówka
tego wersetu mówi:

Ja ci pomogę, mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraela.

Tutaj  ten  Święty  Izraela  nazwany  jest  naszym  Odkupicielem.  W  Tytusie  2:14  mamy
powiedziane,  że ten Odkupiciel  odkupi  nas od wszelkiej  nieprawości.  Czyli  Święty Izraela  jest
naszym  Królem.  Święty  Izraela  jest  naszym  Zbawicielem.  Święty  Izraela  jest  naszym
Odkupicielem. Spojrzymy teraz do 47 rozdziału Izajasza, gdzie werset 4 mówi nam następującą
rzecz:

Tak mówi nasz Odkupiciel – (Kto jest tym Odkupicielem? Jaszua!) – jego imię Jahwe 
Zastępów, Święty Izraelski.

Święty Izraela, który jest naszym Odkupicielem, jest nim Jahwe Zastępów. Jeśli spojrzymy
teraz do Jakuba 5:4, jest tam powiedziane:

Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a 
wołania żeńców dotarły do uszu Jahwe Zastępów.

Lub  jak  to  jest  tu  oddane  Pan  Zastępów.  Sposób,  w  jaki  wymawia  się  'zastępów'  po
hebrajsku to 'za-wa-tov'. A w tłumaczeniu KJV mamy tam 'sabaot'.

Zobaczyliśmy zatem, że Jaszua jest Świętym Izraela. Psalm 16:10, Dz. Ap. 2:27 i 31.
Jaszua, który jest Świętym Izraela, jest naszym Królem – Psalm 89:19.
Jaszua jest Królem Izraela – Jan 1:49.
Jaszua jest Królem królów i Panem panów – Objawienie 19:16.
Jaszua jest naszym Zbawicielem – Izajasz 43:3.
A naszym Zbawicielem jest Jaszua – Dz. Ap. 13:23 i Łukasz 2:11.
Jaszua jest naszym Odkupicielem, którym jest Święty Izraela – Izajasz 47:4.
Jaszua odkupi nas z wszelkiej nieprawości – Tytus 2:14.

A teraz przeczytamy sobie ostatnią część wersetu z Izajasza 5:24, gdzie jest powiedziane:

Bo odrzucili Torę Jahwe Zastępów, wzgardzili słowem Świętego Izraela!

Mówiąc o narodzie Izraelskim, czyli o Domu Jakuba, Izajasz 5:24 mówi, że odrzucili Torę Jahwe
Zastępów i wzgardzili słowem Świętego Izraela. Mamy tu paralelizm, w którym Tora nazwana jest
Słowem Świętego Izraela. A Święty Izraela to Jahwe zastępów. Widzimy, że lud Izraela odrzucił



jego Torę. Widzimy z tego kolejny raz, że to Jaszua jest tym, który nadał Torę na górze Synaj. W
Mateuszu 7:21-23 mamy napisane:

Nie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. 
Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Co jest wolą Jego Ojca? Psalm 40:9

Pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Twoja Tora tkwi w moim sercu.

Mamy wykonywać wolę Jaszua. Mamy wykonywać wolę naszego Niebiańskiego Ojca. A tą
wolą jest Tora wypisana na naszym sercu.  W 6 rozdziale Mateusza uczniowie poprosili  Jaszua,
naucz nas się modlić. Mateusz 6:9-10.

Wy tedy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święć się imię twoje. 
Przyjdź królestwo twoje.

Módlcie się, by przyszło Jego królestwo. Co to za Królestwo? Jego Królestwo to Królestwo
Mesjasza.

Módlcie się, przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twa jako w niebie tak i na ziemi.

Widzicie, gdy nadejdzie Jego Królestwo, wtedy Jego wola będzie wykonywana na ziemi, jak
ma to miejsce w niebie.  Co jest  wolą?  Tora zapisana  na naszym sercu.  Gdy Jaszua  powróci  i
ustanowi swe Królestwo, kiedy powróci i postawi swe stopy na Górze Oliwnej, kiedy już ustanowi
Swe Królestwo, to będzie On uczył z Jerozolimy Tory wszystkie narody. Wtedy jego wola będzie
się działa na ziemi, jak i w niebie. Pamiętajcie zawsze o tych słowach z 1 Jana 2:6

Kto mówi, że w Nim mieszka (mówi, że wierzy w Jaszua jako Mesjasza), sam powinien
chodzić (to znaczy żyć) tak jak On (Jaszua) chodził. 

A jak Jaszua chodził w swym życiu? Żył według Tory Swego Ojca! On sam w Janie 14:15
nakazał tym, którzy w Niego wierzą:

Jeśli Mnie miłujecie, przestrzegajcie Moich Przykazań.

Szalom w imieniu Jaszua, Mesjasza. Amen.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


