
Przymierze Krwi – cz. 1

Szalom. Jestem Eddie Chumney z Hebraic Heritage Ministries. Witam w programie Hebraic
Heritage Ministries Yeshiva Discipleship Program. W tym nauczaniu, jakim będziemy się z tobą 
dzielić, przedmiotem będzie Przymierze Krwi.

I  pierwszą rzeczą,  jaką zrobimy,  to  będzie nauka polegająca  na podzieleniu  się  z  wami
bardzo ważną zasadą. A jest nią to, że Bóg Ojciec jest w związku przymierza z Jaszuą.

Zobaczmy więc, jak ona wygląda.

Na początek, spójrzmy do Jana 10:38
… abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w nim.

Jaszua później pokazuje, jakie jest to przymierze z Ojcem.

Jan 14:10-11
Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, 
nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. 
Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych 
dzieł wierzcie mi.

To zdanie ukazuje nam związek między nimi.  W tym przypadku Ojca w Jaszua.  Jest  to
związek  przymierza.  I  tak  ostatecznie  rzecz  biorąc,  mamy,  że  Bóg  Ojciec  jest  w  związku
przymierza z Jaszuą. Gdy przyjmujemy Jaszuę jako Mesjasza, zawieramy przymierze z Jaszuą i w
ten sposób jesteśmy też w przymierzu z Ojcem. Widzimy to w modlitwie Jaszuy.

Jan 21:17
Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno.

Biorąc  pod  uwagę  to,  że  Ojciec  jest  w  przymierzu  z  Jaszuą,  nie  tylko  mają  relację
przymierza ze sobą, ale głosząc, że Jaszua jest jedno z Ojcem, to mówi również, że jest Bogiem.
Możemy  to  zobaczyć  u  Jana  5:18,  gdy  Jaszua  prowadzi  rozmowę  z  Żydami.  Oni  wyraźnie
zrozumieli, że Jaszua komunikował im, że jest Bogiem. Czyli w Janie 5:18 tak mamy napisane:

Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że 
Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

A potem w Janie 10:30 zostało powiedziane:

Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Zatem w tym związku przymierza, jaki Ojciec ma z Jaszuą, Ojciec jest źródłem wszystkich
rzeczy. A ze względu na związek przymierza, jaki Jaszua ma z Ojcem, realizuje on wolę Ojca. I w
tej relacji przymierza, jaką ma Jaszua z Ojcem, Ojciec postanowił albo wyznaczył Jaszuę na króla
Jego Królestwa i  na to,  by był  dziedzicem Jego Królestwa.  Ale aby Jaszua mógł  odziedziczyć
królestwo swego Ojca, musi zostać on wypróbowany przez Ojca i okazać się wiernym nad Jego
Królestwem. Jaszua tak powiedział w Janie 3:35.

Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego ręce.



Tak więc Jaszua w tej relacji przymierza zostaje uczyniony zarządcą nad królestwem Ojca. I
czyniąc  to,  Ojciec  wyznaczył  lub uczynił  Jaszuę  dziedzicem Swego Królestwa.  Widzimy to  w
Liście do Hebrajczyków 1:2, gdzie tak jest napisane:

W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił 
dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy.

Tak więc Jaszua jest tutaj określony jako Syn swego Ojca. Tak więc w naszych ludzkich
kategoriach jego tytuł jako syna komunikuje nam związek między nimi, że Ojciec jest wyżej w
autorytecie niż syn. A mimo to syn jest jedno ze swoim Ojcem. I Ojciec jest Jahwe, i Syn jest
Jahwe. Zatem tytuł lub określenie Syn nie tylko wskazuje na związek między nimi, ale jest coś, co
Ojciec mówi do swojego Syna, gdy Ojciec jest zadowolony z rzeczy i zachowań jego Syna. Sam
tytuł, odnoszący się do Syna, ukazuje, że jest on wierny swemu Ojcu. A skoro jest wiernym Synem,
Ojciec uczynił go dziedzicem swego królestwa.

Teraz zobaczymy, że określenie Syn odnosi się do bycia dziedzicem swojego Ojca. W
Mateuszu 21:38 napisane jest:

Lecz rolnicy, gdy zobaczyli syna, mówili między sobą: To jest dziedzic.

A Paweł tak pisze do Galacjan 4:7

A jeśli synem, to i dziedzicem Bożym.

Czyli Jaszua jest w związku przymierza z Ojcem. I w tej relacji z Ojcem, Jaszua ma tytuł
bycia jego Synem. I w trakcie, gdy Jaszua jest Synem swego Ojca, w znaczeniu, że jest wierny w
wykonywaniu  woli  swojego  Ojca  –  bo  takie  jest  znaczenie  terminu  syn  –  to  reprezentuje  to
przymierze  wierności.  Jaszua,  jako  Syn  Boży,  jest  także  Bogiem.  Możemy  to  zobaczyć  w
Hebrajczyków 1, werset 5 i werset 8, gdzie tak jest napisane:

I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem… Lecz do Syna mówi: Twój tron, o
Boże, na wieki wieków.

Zatem Jaszua nie tylko jest w relacji przymierza z Ojcem oraz w tej relacji ma tytuł Syna, co
oznacza, że jest wierny w wykonaniu woli Ojca; nie tylko jest jedno ze swoim Ojcem, co oznacza,
że jest także Bogiem, ale Jaszua jest także Namaszczonym przez Ojca albo że jest Mesjaszem. U
Jana 6:69 jest napisane:

A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego.

W Janie 20:31 jest napisane:

Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym.

Kiedy  wierzymy,  że  Jaszua  jest  Mesjaszem,  kiedy  czynimy skruchę za  nasze  grzechy  i
przyjmujemy przelaną krew Jaszua na drzewie, na przebaczenie naszych grzechów; kiedy czynimy
go Zbawicielem i Panem naszego życia, to wchodzimy w związek przymierza z Jaszuą. A ponieważ
Jaszua jest w związku przymierza ze swoim Ojcem, my, w Jaszua jesteśmy teraz ich partnerami w
związku przymierza. W rezultacie stajemy się jedno z Ojcem i Jaszuą w Przymierzu.
W Galacjan 3:26 tak napisano:

Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Mesjasza, Jaszua.



A w 1 Jana 4:15 napisane jest:

Każdy, kto wyzna, że Jaszua jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.

Czyli Bóg Ojciec mieszka we mnie, a ja jestem w Ojcu, gdy wyznajemy, że Jaszua jest
Mesjaszem oraz Synem Bożym. Widzimy to również w 14 rozdziale Jana werset 20, gdzie tak jak
jest napisane:

W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was.

Czyli w 1 Janie 4:15 możemy zobaczyć, że Ojciec mieszka w nas, a my mieszkamy w Ojcu,
poprzez wiarę w Jaszua. Zaś Jan 14:20 mówi, że Jaszua mieszka w nas a my mieszkamy w Jaszua.
Tak więc z tych rzeczy widzimy jasno, że mamy relację przymierza z Ojcem i Synem. Ale my
jesteśmy tylko częścią tego związku przymierza, dzięki Synowi. W Janie 17:21 jest napisane:

Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno.

Ponieważ  Ojciec  jest  w przymierzu  z  Jaszuą,  zatem honorowanie  Syna to  honorowanie
Ojca. W Janie rozdział 5 werset 23 Jaszua powiedział:

Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

Zaś w Janie rozdział 12 werset 26 jest napisane:

Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli 
ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec.

Zatem Ojciec czci nas poprzez Jaszuę i my czcimy Ojca poprzez Jaszuę.

Teraz zobaczymy, że w planie Ojca, w stworzeniu swojego królestwa, wszechświata oraz
tego świata, Jaszua jest wyznaczony przez jego Ojca i postrzegany przez swego Ojca jako zabitego
na rzecz swojego królestwa od założenia świata. Widzimy to w Objawieniu rozdział 13 werset 8,
gdzie jest tak napisane w odniesieniu do Jaszuy, że jest on barankiem, zabitym od założenia świata.

Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w 
księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.

Czyli  dlatego,  że  Ojciec  jest  w  relacji  przymierza  z  Jaszuą,  jednym  z  wymogów  tego
związku przymierza jest oddanie życia na rzecz kogoś innego. To dlatego Jaszua powiedział w Jana
10:17.

Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć.

Teraz zobaczymy, co napisał Paweł i co wyjaśnił nam na temat, że Bóg Ojciec był w Jaszua,
że on jest barankiem zabitym od założenia świata i że tak właśnie Bóg Ojciec zamierzał pojednać
świat,  wiedząc,  że tworząc człowieka,  ten człowiek upadnie w grzech i zbuntuje się przeciwko
Ojcu. Tak więc w 2 Koryntian, rozdział 5, werset 19 jest napisane na dowód, że:

Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując (to znaczy 
nie licząc) ludziom ich grzechów (lub przewinień).



Następnie w Efezjan rozdział 1 wersety 3 i 4 zobaczymy, że zostaliśmy wybrani w Jaszua
przed założeniem świata. Zatem w Liście do Efezjan, rozdział 1, wersety 3 i 4 napisane jest:

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jaszua, Mesjasza, który 
pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich 
w Mesjaszu. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Czyli  baranek  został  zabity  przed  założeniem świata  i  przed  założeniem  świata  Ojciec
wybrał nas w Mesjaszu. Tak więc Bóg Ojciec stworzył ludzi z wolną wolą. A gdy Bóg Ojciec
tworzył  plan  dla  swego  Królestwa  i  dla  Stworzenia,  zechciał  On,  aby  Jaszua  był  nad  jego
Królestwem. I ponieważ Ojciec chciał rodziny, stworzył ludzkość. I aby ludzkość z własnej woli
pokochała Ojca poprzez Jaszuę, dał ludzkości wolną wolę. Czyli w swojej woli Ojciec powołał
funkcję dla Jaszua, aby był zarządcą Jego Królestwa. Innymi słowy, Ojciec zdefiniował i zawarł
umowę z Jaszuą,  dotyczącą funkcji  i  zadania  Jaszuy nad Królestwem swojego Ojca.  Tak więc
Ojciec ma zamiar wyznaczyć Jaszuę jako króla nad Jego Królestwem. Ojciec ma zamiar wyznaczyć
Jaszuę jako kapłana Melchizedeka nad Jego Królestwem. I  ponieważ ten syn ukazuje wierność
przymierzu, to znaczy jest gotów oddać swe życie za grzechy ludzkości, biorąc pod uwagę to, że
Ojciec wiedział, iż ludzkość zgrzeszy. Ojciec przy tworzeniu planu postanowił, że będzie miał lud i
że imię tego ludu będzie Izrael. Czyli Ojciec wybrał sobie ludzi, którzy mieli nazywać się Izrael.
Ale dał on swojemu dziełu wolną wolę.

Zatem kiedy  ludzkość  wybiera  relację  z  Ojcem,  poprzez  odkupieńcze  dzieło  Jaszua,  to
ludzie, którzy wybrali Jaszuę jako Mesjasza, stają się wtedy oni częścią ludu, który jest w Jaszua, a
który Ojciec wybrał sobie przed założeniem świata. Abyśmy mogli wejść do planu Ojca, robimy to
z wyboru.  A Ojciec ustalił  swój  plan  już przed  założeniem świata.  Więc  plan ojca jest  z  góry
określony i  to,  czy  stajemy się  częścią  jego planu,  jest  naszym wyborem.  Tak oto  rozumiemy
Efezjan 1:4.

Jak nas wybrał w nim (Jaszua) przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Tak więc w swoim planie Ojciec chciał mieć królestwo. Chciał stworzyć lud. Zamierzał dać
im wolny wybór. I w tym planie Ojca ci,  którzy wybiorą Ojca przez odkupieńcze dzieło Syna,
Ojciec postanowił, że odziedziczą jego królestwo wraz z Synem. To dlatego Jaszua powiedział takie
słowa w Mateuszu 25:34.

Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, 
błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia 
świata.

Widzimy więc, że Jaszua, Baranek Boży, został zabity przed założeniem świata. Plan Boga
zakładał, że od założenia świata będzie miał ludzi, którzy będą częścią jego królestwa. Taki jest
plan Boga i będzie miał on ludzi, którzy odziedziczą to Królestwo. Ale jak można odziedziczyć
Królestwo Ojca? Tylko poprzez wybór Ojca i Królestwa. A warunki, jakie dał Ojciec odnośnie do
swego królestwa, są takie, że trzeba przyjąć Jaszuę i Jego odkupieńcze dzieło i okazując wierność
Ojcu i Synowi i jego Królestwu w przymierzu. W taki sposób Ojciec chce przekazać dziedzictwo.
Zatem wierni słudzy królestwa Bożego stają się współdziedzicami z Jaszuą w planie przymierza,
jaki ma Ojciec. W Liście do Rzymian rozdział 8 wersety 14 i werset 17 jest napisane:

Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. A 
jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Mesjasza.



Zawsze,  gdy  wybieramy  Ojca  i  pragniemy  być  częścią  jego  Królestwa,  w  znaczeniu
członkiem jego królestwa, polega to na tym, że musimy przyjąć jego Syna oraz odkupieńcze dzieło,
przez jakie Syn wprowadza ludzi do Królestwa swego Ojca. A jest nim umieranie na drzewie na
przebaczenie  grzechów ludzkości.  I  kiedy  już  mamy przebaczenie  grzechów i  żyjemy naszym
życiem w wierności do Jaszua i do Królestwa Ojca, to jesteśmy przeznaczeni na wiernych synów.
W rezultacie  poprzez  nasze  wybory  i  bycie  zwycięzcami  dziedziczymy  wszystko.  Dlatego  w
Objawieniu rozdział 21 werset 7 jest napisane, że zwycięzcy odziedziczą wszystko i dołączają do
związku przymierza.

Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie 
synem.

Skoro ustaliliśmy, że Bóg Ojciec jest w relacji przymierza z Jaszuą i że przyjmując Jaszuę i
czyniąc go Zbawicielem i Panem naszego życia, przez skruchę za nasze grzechy i przyjęcie jego
przelanej krwi na przebaczenie naszych grzechów, wchodzimy w związek przymierza z Jaszuą. A
ponieważ  Jaszua  jest  w  związku  przymierza  ze  swoim  Ojcem,  jesteśmy  teraz  jego  częścią  i
jesteśmy w związku przymierza z obydwoma – z Ojcem i Synem – ponieważ oni są w przymierzu
ze sobą nawzajem.

Teraz przyjrzymy się bliżej, czym jest to biblijne przymierze. W Psalmie 105:8 jest 
napisane:

Pamięta wiecznie o swoim przymierzu; o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń.

To słowo przymierze ma numer 1285 w Hebrajskim Słowniku Stronga. Hebrajskie słowo to
berit.  Berit oznacza przymierze,  umowa, ustawa i pochodzi od słowa o numerze Stronga 1262.
Czyli hebrajskie słowo  berit pochodzi od słowa o numerze Stronga 1262, a jest nim hebrajskie
słowo bara. A hebrajskie słowo bara oznacza jeść. Widzimy z tego, że biblijne przymierze wiąże
się z jedzeniem. W 2 Samuelu 3:35 mamy napisane:

Gdy cały lud przyszedł, by [skłonić] Dawida do zjedzenia (bara) posiłku jeszcze za 
dnia, Dawid przysiągł…

W tym wersecie tutaj widzimy, że jedzenie posiłku przez Dawida związane jest z tym, że
składa on przysięgę lub przymierze. Wracając do Psalmu 105:8, gdzie jest napisane, że pamięta on
o przymierzu. I jeszcze raz przypomnę, to hebrajskie słowo brzmi berit.

Teraz podzielę się z wami tym, co Hebrajski i Chaldejski Leksykon Geseniusa mówi na
temat hebrajskiego słowa  berit,  czyli przymierza. To  berit lub przymierze to wspólne jedzenie i
wiąże się z ucztą, z kontekstu hebrajskiego słowa bara. Dla ludzi Wschodu jeść razem to prawie to
samo, co zawierać przymierze lub przyjaźń. Zatem w Biblii przymierze wiąże się z jedzeniem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


