
Jakiej Ewangelii Wierzysz?

Biblia wspomina o DWÓCH ewangeliach. Jednak wydaje się, że większość ludzi traktuje je
jako jedną i tą samą. Może sobie myślicie: dwie ewangelie?? O czym ty mówisz? Jest tylko jedna
ewangelia!

– Tak? Jesteście tego pewni?

– Oczywiście! Jest to ewangelia Jezusa Chrystusa!

Dobra…  Wgrzebmy  się  do  Biblii  w  tej  sprawie.  Musimy  zrozumieć,  że  absolutnie
niezbędne  jest,  byśmy  dokładnie  rozumieli,  czym  jest  ewangelia  Jezusa  Chrystusa.  Paweł
przestrzega przed ludźmi głoszącymi inną ewangelię. Zatem, w jaką ewangelię ty wierzysz? Czy
wierzysz w prawdziwą ewangelię Jezusa Chrystusa? Czy też może idziesz za inną ewangelią, przed
jaką ostrzegał Paweł?

2 Kor 11:4 mówi:
Bo jeśli kto przychodzi i mówi wam o jakimś *innym Jezusie* niż ten, o którym my 
wam mówiliśmy, albo jeśli przyjmujecie ducha innego niż ten, którego otrzymaliście, 
albo przyjmujecie jakąś *ewangelię inną* niż Ewangelia, którą już przyjęliście, to 
znosicie takiego całkiem dobrze!

Czy przyjęliście może innego Jezusa, który jest inny niż ten z Pisma? Oczywiście, że nie!
Prawda? Czy przyjęliście inną ewangelię? Oczywiście, że nie przyjęliście. Prawda? Ale co, jeśli tak
zrobiliście? Czy bylibyście skłonni to przyznać, gdyby zostało wam to przedstawione? Zbyt wielu
ludzi jest tak zakorzenionych w tym, w czym zostali wychowani, by wierzyć, że nawet nie mogą
sobie wyobrazić, że mogą się mylić.

Galacjan 1:6-7 mówi:
Zdumiony jestem, że tak się wam śpieszy, aby się odsunąć ode mnie, od tego, który z 
łaski Mesjasza wezwał was, i aby zwrócić się ku jakiejś innej rzekomej ewangelii, która
nie jest wcale żadną ewangelią! Chodzi po prostu o to, że pewni ludzie nie dają wam 
spokoju i usiłują wypaczyć prawdziwą ewangelię Mesjasza.

Ludzie  wykrzywiali  ewangelię  Chrystusa.  A  teraz,  czy  wiesz,  co  to  jest  ewangelia
Chrystusa? Uważaj, co na to odpowiesz. Bo może nie jest tym, co sądzisz. Czytamy dalsze wersety.

Wersety 8-9.
Gdybyśmy jednak nawet my – albo też nawet i anioł z nieba! - mieli wam oznajmić 
jakąś ewangelię przeciwną tej ewangelii, którą wam faktycznie oznajmiliśmy  – niech 
taki ktoś będzie przeklęty na wieki! Już powiedzieliśmy i mówię to jeszcze raz: jeśli 
ktoś głosi wam ewangelię przeciwną temu, co otrzymaliście, niech będzie przeklęty na 
wieki!

Są to dość mocne słowa. I w całości opierają się na prawdziwym zrozumieniu, czym jest
ewangelia  Chrystusa.  W większości  wierzy się,  że  ewangelia  Chrystusa to  przesłanie  o Nim –
umieraniu na krzyżu i powstaniu z martwych. Cóż, to z pewnością jest dobra nowina! I są na to



odpowiednie wersety. A ja jestem tu dzisiaj,  by powiedzieć wam, to nie jest  ewangelia  Jaszua,
ewangelia Chrystusa.

Zanim  zaczniecie  krzyczeć:  herezja!,  pozwólcie  mi  zadać  wam pytanie.  Czy  ewangelia
Jaszua  (Jezusa  Chrystusa),  ta,  w  jaką  wy  wierzycie,  czy  jest  ona  czymś,  czemu  należy  być
posłusznym? To właśnie tu, w tym miejscu, większość powie: nie, to coś, w co się wierzy! Ona nie
ma nic wspólnego z uczynkami! Jeśli tak jest, to dlaczego w 2 Tesaloniczan czytamy coś takiego?

2 Tesaloniczan 1:8
Ukarze On wtedy tych, którzy nie znają Boga, czyli tych, którzy nie słuchają ewangelii 
naszego Pana Jezusa i nie są jej posłuszni.

Proszę zauważyć, że powiedziano tu: i  nie są posłuszni ewangelii  naszego Pana,  Jezusa.
Jeszcze raz – mnóstwo ludzi dziś nie wierzy, że ewangelię trzeba przestrzegać. Lecz tutaj widzimy,
że istnieje ewangelia, jaką trzeba przestrzegać. I jest to ewangelia Jaszua – naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.  Jeśli  więc  wierzysz  w  ewangelię,  której  nie  trzeba  przestrzegać,  to  czy  idziesz  za
ewangelią, przed jaką przestrzegał Paweł?

Widzicie,  mamy  ewangelię  Jaszua  i  ewangelię  „o”  Jaszua.  Ewangelia  Jaszua  to  taka
ewangelia, jaką głosił sam Jaszua. Ta druga to znowu ewangelia o Nim. Podczas gdy wielu ludzi
skupia się na wersetach mówiących o Jaszua, musimy wiedzieć, że to nie jest ta sama ewangelia,
jaką Jaszua zwiastował. Wiem, że wielu z was może mieć z tym problemy. Skupmy się zatem na tej
ewangelii, nad którą wielu się nie zastanawia. Jeśli mówimy, że ewangelia jest TYLKO o Jaszua,
który umiera na krzyżu za nasze grzechy, to jak może być ona tą ewangelią, jaką głosił Jaszua, gdy
weźmiemy pod uwagę następujące wersety?

Łukasz 20:1
Pewnego dnia, gdy Jaszua nauczał lud w Świątyni, głosząc ewangelię, główni kapłani i 
nauczyciele Tory wraz ze starszymi podeszli do Niego. A tutaj uczniowie głosili.

Łukasz 9:6
Wyruszyli i szli od wioski do wioski, wszędzie uzdrawiając i zwiastując ewangelię.

Zatem czy Jaszua chodził i mówił ludziom, że zamierza umrzeć na krzyżu za ich grzechy?
Nie! Gdyby tak było, to faryzeusze nie staraliby się go zabić. Czy w Łukaszu 9 uczniowie chodzili i
głosili,  że  Jaszua  ma  zamiar  umrzeć  na  krzyżu?  Nie! Gdyby  tak  było,  to  nie  byliby  tacy
przygnębieni,  kiedy faktycznie już zmarł.  Piotr  nie zapierałby  się go.  Wszyscy by mówili:  hej,
dzieje się dokładnie, jak zwiastowaliśmy. Spójrzmy dodatkowo, co dzieje się w Marku 9.

Marek 9:9-10
Kiedy schodzili z góry, [Jezus] przestrzegł ich, aby nikomu nie mówili, co widzieli, aż 
Syn Człowieczy powstanie z martwych. Zatrzymali więc to dla siebie, ale wciąż pytali 
się nawzajem: Co to jest, to „powstanie z martwych”? Nie zrozumieli Jego słów, gdy 
mówił im, że umrze, a potem powstanie z martwych.

To samo widzimy w Marku 9:30-32.

Po wyjściu stamtąd szli dalej przez Galileę. Jaszua nie chciał, żeby ktoś wiedział, gdzie 
byli, bo nauczał swoich uczniów. Powiedział im: Syn Człowieczy będzie wydany w 
ręce ludzi, którzy Go zgładzą, ale kiedy zostanie zabity, trzy dni później powstanie. 
Lecz oni nie rozumieli, o czym On mówi, a bali się Go pytać.



To właśnie jest ewangelia „o” Jaszua, lecz nie jest to ewangelia, jaką oni głosili. Jaka więc
była ewangelia, którą zwiastowali Jaszua i uczniowie. To jest ta ewangelia Jaszua (Jezusa). Ta, jaką
On sam głosił. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jaką ewangelię mógł On głosić? Chodzi mi o to, jaka
ewangelia istniała, którą by mógł głosić. Czyż nie? Powtarzam, według 2 Tesaloniczan, ewangelia
Jezusa Chrystusa to coś, czego trzeba przestrzegać. To samo znajdujemy również w 1 Piotra.

1 Piotra 4:17
Bo nadszedł czas, aby zaczął się sąd. Rozpoczyna się on od domu Bożego, a jeśli 
rozpoczyna się od nas, to jaki będzie skutek dla tych, którzy nie są posłuszni Bożej 
ewangelii?

Werset  ten  sugeruje,  że  ewangelia  Jezusa  jest  Bożą  ewangelią,  gdyż  obu  trzeba  być
posłusznym. Na dodatek dobrze wiemy, że wszystko, co mówił i czynił Jaszua, pochodzi od Ojca.

Jan 14:10
Czy nie wierzysz, że jestem zjednoczony z Ojcem, a Ojciec jest zjednoczony ze mną? 
To, co wam mówię, nie mówię sam z siebie. To Ojciec, który żyje we mnie, czyni swe 
własne dzieła.

Jan 14:24
Ten, kto mnie nie kocha, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest 
moje własne, ale Ojca, który mnie posłał.

Czyli,  co  jest  Bożą  ewangelią,  którą  zwiastował  Jaszua?  Cóż…  według  autora
Hebrajczyków, ta  ewangelia  jest  dokładnie  tą  samą ewangelią,  jaka została  dana  tym ludziom,
którzy wyszli z Egiptu. Brzmi szalenie, co? Przeczytajmy to z księgi Hebrajczyków.

Hebrajczyków 3:16-19
… którzy to, gdy usłyszeli – zbuntowali się? Czyż nie wszyscy, co wyszli z Egiptu 
przez Mojżesza? A na których się gniewał czterdzieści lat? Czyż nie na tych, co 
zgrzeszyli i których trupy padły na pustkowiu? A którym przysiągł, że nie wejdą do 
Jego miejsca odpoczynku; czyż nie tym, co byli nieposłusznymi? Więc widzimy, że nie 
mogli wejść z powodu braku wiary.

Jak już zostało wcześniej pokazane, zauważcie, proszę, jak te wersety pokazują, że bunt,
grzech i  nieposłuszeństwo przyrównane są do braku wiary.  Pokazuje nam to,  że wiara i  czyny
zawsze muszą iść ze sobą. Wiara bez uczynków jest martwa. Skoro niewiara = nieposłuszeństwo,
to wiara = posłuszeństwo. Hebrajczyków 4:2 pokazuje nam, że otrzymali oni ewangelię. Jaką więc
ewangelię otrzymali  ci,  pod Mojżeszem? To była TORA! Co widzimy w wersecie 6. Była ona
czymś, czemu trzeba było być posłusznym. To właśnie widzieliśmy w 2 Tesaloniczan i 1 Piotra.
Tak więc jest to Tora. To jest właśnie Boża ewangelia,  jakiej  trzeba być posłusznym. To Torę
zwiastował Jaszua i nawoływał, by jej przestrzegać. To dlatego mówił te rzeczy, jakie mówił. Jak
np. to w Mateuszu 5:18.

Tak jest! Powiadam wam, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie zniknie z Tory 
nawet jeden jud ani kreska, aż wydarzy się wszystko, co musi się wydarzyć.

A także w Mateuszu 23:1-3

Wtedy Jaszua zwrócił się do tłumów i swoich uczniów: Nauczyciele Tory i faryzeusze –
mówił – siedzą na miejscu Mojżesza. Co zatem on (Mojżesz) mówi, dołóżcie starań, 
aby to czynić. Ale nie róbcie tego, co robią oni, gdyż oni mówią, ale nie czynią!



Takie coś zwiastował Jaszua. Takie coś zwiastowali Jego uczniowie. Tora – to jest Boża
ewangelia, której trzeba przestrzegać! Dzisiaj także powinniśmy podążać za Torą. Nie powinniśmy
się jej wstydzić.

Rzymian 1:16-17
Bo nie wstydzę się ewangelii, jest ona bowiem potężnym Bożym narzędziem niesienia 
zbawienia każdemu, kto wytrwale ufa, szczególnie Żydowi, ale w równym stopniu nie-
Żydowi. Bo w niej objawiono, w jaki sposób Bóg czyni ludzi sprawiedliwymi w swoich
oczach; od początku zaś do końca dzieje się to przez ufność. Jak to ujmuje Tanach: 
Lecz człowiek sprawiedliwy żył będzie przez ufanie.

Powiedziane  jest:  każdemu,  kto  wierzy.  A  kto  wierzy?  Powtarzam,  jak  mówi  księga
Hebrajczyków: Ci, którzy wierzą to ci, którzy przestrzegają. Niewiara równa się nieposłuszeństwu.
A  wiara  przyrównana  jest  do  posłuszeństwa.  Tak,  Jaszua  umierający  na  krzyżu  i  potem
zmartwychwstający z całą pewnością jest dobrą nowiną. Jak wspomniano o tym w 2 Tymoteuszu
2:8. Mamy jednak ewangelię, jakiej trzeba być posłusznym. I ta ewangelia jest ewangelią, o której
Jaszua uczył, że każdy musi być jej posłuszny. Ta ewangelia jest także tą ewangelią, jaką uczniowie
uczyli, że każdy musi iść za nią. Ta ewangelia to Boża ewangelia. Jest nią Tora.

Jeśli idziesz za ewangelią, która nie wymaga od ciebie posłuszeństwa, to podążasz za inną
ewangelią.  Idziesz  za  innym  Jezusem  niż  ten,  jakiego  mamy  w  Piśmie.  Bądź  dziś  posłuszny
ewangelii,  jaką głosił Jaszua. Idź za Torą. Jak wspominaliśmy wcześniej,  posłuszeństwo cię nie
zbawi.  Pokazuje  tylko,  że  idziesz  za  Nim.  Idziesz  za  swoim zbawieniem.  Idziesz  za  tym,  kto
przyniósł ci zbawienie, kto dał ci zbawienie. Idziesz za Nim – to właśnie pokazuje posłuszeństwo.
A On dał nam to, za czym mamy podążać w posłuszeństwie – dał nam Torę.

To wszystko, co mam. Myśl nad tym. Módl się o to. A najważniejsze – bądź wykonawcą
Słowa, a nie tylko słuchaczem.

Do następnego razu. Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz 


