
 

NAJMNIEJSZY, NAJWIĘKSZY oraz BUNTOWNIK
The Least The Greatest and The Defiant – Polish

Co jakiś czas ludzie pytają nas o swoich ukochanych, którzy odeszli, ale nie chodzili w Torze.
Pytanie brzmi w tym stylu: Moja mama była gorliwą chrześcijanką, jednak zmarła 10 lat temu. Czyli
nie chodziła w Torze. Czy twierdzicie, że nie znajdzie się w niebie?
Pamiętając to pytanie, przeczytajmy:

4 Mojż 15:22-26

Jeśli  przez  nieuwagę  pominiecie  któryś  z  tych  nakazów,  które  Jahwe  dał  wam  przez
Mojżesza, coś z tego, co wam Jahwe nakazał za pośrednictwem Mojżesza, od dnia, kiedy
Jahwe ustanowił to dla was i dla przyszłych waszych pokoleń, jeśli więc stanie się tak przez
nieuwagę społeczności, wówczas złoży ona cielca jako ofiarę całopalną na miłą woń dla
Jahwe. Dołączy do tego według przepisów ofiarę pokarmową i płynną oraz kozła na ofiarę
zagrzeszną. Kapłan dopełni obrzędu zadośćuczynienia w imieniu całej społeczności Izraela.
Dostąpią oni przebaczenia, gdyż popełniono to przez nieuwagę, a oni przynieśli swoje dary
i  spalili  je przed Jahwe,  składając ofiarę  za grzech za nieumyślne  przewinienie.  W ten
sposób będzie darowana wina zarówno całej  społeczności  Izraela,  jak i  cudzoziemcom,
którzy  pośród  was  przebywają.  Był  to  bowiem  grzech  całego  ludu  popełniony  przez
nieuwagę.

Widzimy więc, że jeśli cała społeczność nie przestrzega prawa – nieświadomie, to nie będzie za
to odpowiedzialna, gdyż nie czynili tego z powodu buntu. Jednak jest im nakazane, co mają czynić, by
żyć w posłuszeństwie. Spójrzmy jednak nieco dalej...

4 Mojż 15:29-31

To  samo prawo będzie  dotyczyć  zarówno Izraelitów  z  urodzenia,  jak  i  cudzoziemców,
którzy pośród was zamieszkują. Obowiązuje ono jednakowo wszystkich, którzy zgrzeszyli
przez nieuwagę. Gdyby ktoś popełnił grzech świadomie (bunt), obraża Jahwe i bez względu
na  to,  czy  jest  tubylcem,  czy  cudzoziemcem,  zostanie  usunięty  spośród  swojego  ludu.
Wzgardził on bowiem słowem Jahwe i złamał Jego przykazania. Człowiek taki zostanie
bezwzględnie usunięty ze społeczności, ciąży bowiem na nim jego wina.



Widzimy zatem różnicę między tym, kto grzeszy nieświadomie, a tym, kto grzeszy świadomie,
buntując się. Stąd każdy, kto nieświadomie nie przestrzegał Tory, nie zostanie odrzucony. Czyli w tych
wersetach z 4 Mojżeszowej, widzimy trzy wyraźne kategorie, pod które podpada człowiek. Ci, którzy
chodzą w posłuszeństwie. Ci, którzy nieświadomie chodzą w nieposłuszeństwie. I ci, którzy w buncie
są nieposłuszni. Porównajmy to ze słowami Jaszua...

Mat 5:19

Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie
najmniejszy w królestwie niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten
będzie wielki w królestwie niebieskim.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Jaszua mówi, iż jest OK nie przestrzegać Prawa.
Będziesz po prostu najmniejszym w Królestwie. A jeśli wybierzesz, by go przestrzegać, to będziesz
największy  w  Królestwie.  Czy  faktycznie  coś  takiego  mówi?  Problem  stanowi  to,  co  mówi  w
następnym wersecie, czego nie można zignorować.

Mat 5:20

Dlatego mówię wam: jeśli  nie będziecie  sprawiedliwsi niż nauczyciele  Pisma (Prawa) i
faryzeusze, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Widzimy tu warunek, jeśli którego nie spełnimy, to nie wejdziemy do Królestwa. Warunkiem
tym  jest  to,  że  nasza  sprawiedliwość  musi  przewyższać  sprawiedliwość  faryzeuszów.  Faryzeusze
szukali własnej sprawiedliwości, a nie sprawiedliwości Jahwe. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyjcie
nasze nauczanie pt. „The Lawless Pharisees”. Prześcigając się w swoim prawie, odrzucili prawo Jahwe.
To właśnie odrzucenie prawa Jahwe, Jego wiecznego Słowa, sprowadza na nas sąd. Faryzeusze nie
tylko słyszeli  o Prawie Jahwe, oni je znali.  I  dodawali  do niego. Następnie zrównali,  a nawet dali
większą wartość temu, co dodali. Zatem widzimy w wersecie 19, że Jaszua tak naprawdę odnosi się do
4 Mojżeszowej 15. Najmniejszymi w Królestwie są ci, którzy nieświadomie są nieposłuszni. Podczas
gdy największymi są ci, którzy znając prawdę, są posłuszni. Oraz ci, którzy podobnie jak faryzeusze,
odrzucając Prawo Jahwe, tworzą własne. Zatem jeśli współcześni wierzący umierają bez znajomości
prawa, to faktycznie podlegają pod pierwszą kategorię  wymienioną w 4 Mojżeszowej 15.  I  nie są
uznawani za winnych nieposłuszeństwa, gdyż wynikało to z niewiedzy. Ale jeśli współczesny wierzący
przyjął  prawdę Bożego Słowa, które uczył  sam Jaszua, a następnie odmawia mu posłuszeństwa, to
traktowane to jest jako rebelia i bunt. Stąd umieszcza ich to w grupie buntowników, wymienionych w 4
Mojżeszowej 15:29-31. Nie mówimy tego łatwo. Prawdę mówiąc, bardzo nas to martwi, gdy mówi się
komuś prawdę o prawie, a oni używają ludzkich nauk i tradycji na obronę swoich poglądów. Czyniąc
tak, ignorują wieczne słowo Jahwe. Są niepomni faktu, że Jaszua mówi do nich, iż ich sprawiedliwość
musi przewyższać sprawiedliwość faryzeuszów. Faryzeusze byli posłuszni swoim własnym naukom i
tradycjom, które zostały im przekazane.  Czynili  tak, dodając rzeczy do Prawa. Wielu czyni  dziś to
samo, co faryzeusze, idąc za swoimi naukami i tradycjami, które zostały im przekazane. I czyniąc to,
ujmują z prawa Jahwe. Mając to na uwadze,  porównajmy to z wersetami mówiącymi nam, by nie
dodawać do prawa, jak czynili to faryzeusze.



5 Mojż 4:2

Nic  wam  nie  wolno  dodawać  do  słów,  które  nakazuję,  ani  nic  z  nich  ujmować,  lecz
będziecie przestrzegać przykazań Jahwe, waszego Boga, które wam zlecam.

Oraz 5 Mojż 13:1

Starajcie się pilnie wypełniać to wszystko, co wam nakazuję, niczego nie dodając ani nie
ujmując.

Te  same  wersety  mówiące  nam,  by  nie  dodawać  do  prawa  Jahwe (co  czynili  faryzeusze),
informują nas także o nakazie, by niczego nie ujmować. Co czyni dziś wielu kaznodziejów. Dodawanie
do Bożego prawa – albo zabieranie z niego. Wspólnym mianownikiem w sprzeciwianiu się Bożemu
prawu jest podążanie za ludzkimi naukami i tradycjami. Sprawiedliwość kogoś takiego Izajasz 64:6
określa  mianem  'splugawiona  szmata'.  Gdyż  On  pragnie  od  nas,  byśmy  dążyli  tylko  do  Bożej
sprawiedliwości, a nie sprawiedliwości ludzkich nauk i tradycji. A Jego sprawiedliwość mamy podaną
w 5 Mojżeszowej.

5 Mojż 6:25

Nasza sprawiedliwość  ma więc polegać  na tym,  że będziemy przestrzegali  wypełniania
wobec Jahwe, naszego Boga, wszelkich przykazań, jakie na nas nałożył.

Tej sprawiedliwości mamy szukać wiarą. Porównajmy to z ...

Rzym 3:22

Jest  to  sprawiedliwość Boga osiągana przez  wiarę w Jezusa Chrystusa,  ofiarowana bez
różnicy wszystkim wierzącym.

Rzym 10:6-9

Natomiast usprawiedliwienie pochodzące z wiary tak mówi: Nie mów w swoim sercu: Kto
wstąpi do nieba? - aby Chrystusa sprowadzić, albo: Kto zstąpi do krainy umarłych? - aby
Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych.  Co więc mówi? Słowo jest blisko ciebie,  na
twoich  ustach  i  w  twoim  sercu.  Właśnie  takie  jest  słowo  wiary,  które  głosimy:  Jeśli
wyznasz  ustami,  że  Jezus  jest  Panem,  i  uwierzysz  w  sercu,  że  Bóg  wskrzesił  Go  z
martwych, będziesz zbawiony.

Więcej o tych wersetach znajdziecie w naszym nauczaniu pod tytułem: „Sprawiedliwy z wiary
żył  będzie”  oraz  „Modlitwa  zbawienia”.  Boże  przykazania  są  nam  dane,  by  były  naszą
sprawiedliwością. Jeśli jednak odrzucimy Prawo Jahwe i przyjmiemy ludzkie nauki i tradycje za naszą
sprawiedliwość, to – jak mówi Izajasz – nasza sprawiedliwość jest jak 'splugawiona szmata'. Co czyni
naszą sprawiedliwość jak faryzeuszów.



Dziś  prawda  o  Prawie  Jahwe  roznosi  się  po  świecie.  Sprawiając,  że  liczba  tych,  co  są
nieświadomi (5 Mojż 15), maleje z każdym dniem. W przeciwieństwie liczba tych, którzy są posłuszni
lub buntują się... rośnie. Do czasu, gdy przyjdzie Jaszua, wszyscy ludzie usłyszą prawdę i nie będą
mieć żadnej wymówki. Wszyscy ludzie będą musieli albo przyjąć, albo odrzucić Jego wieczną prawdę.
Tak jak Pismo mówi u Izajasza...

Izajasza 1:18-20

Chodźcie  więc,  a  będziemy  się  prawować  –  mówi  Jahwe.  Choć  wasze  grzechy  będą
czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe
jak wełna.  Jeżeli  zechcecie  być  posłuszni,  z dóbr ziemi będziecie  spożywać,  lecz jeżeli
będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Jahwe tak powiedziały!

Mamy nadzieję, że podobało się wam to nauczanie.
Pamiętajcie, by wszystko badać.
Szalom

tłumaczenie – Bogusław Kluz

By dowiedzieć się więcej, odwiedźcie naszą stronę: www.testeverything.net
http://119ministries.com/119-international-polish
oraz na polskiej stronie http://wszystkobadajcie.net

Szalom i niech was Jahwe błogosławi w chodzeniu w pełni Bożego Słowa.

EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries & www.facebook.com/WszystkoBadajcie
WEBSITE: www.TestEverthing.net & www.ExaminaloTodo.net

www.wszystkobadajcie.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries
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