
 
“Prezentujemy skrypt z nauczania, które powinno być przedstawione za pomocą wideo, zawierającego 

odpowiednie fragmenty tekstu, slajdy i grafiki ilustrujące nauczanie i ułatwiające w ten sposób prezentację 

materiału. Momentami może to powodować, że tekst nie brzmi płynnie. Ponadto, mogą zdarzać się błędy 
gramatyczne, które często nie są dopuszczalne w pracy literackiej. Zachęcamy do obejrzenia wideo, które uzupełni 

poniższe nauczanie.” 

TRZY RZECZY, KTÓRE CZYNI PRAWO 

Hebrajskie słowo, przetłumaczone na polski jako prawo to Tora. Oznacza ono po prostu instrukcję. 

Jak każdy kochający Ojciec, Bóg daje Swoje instrukcje, Swoje prawo, by pouczyć nas o najlepszym 

sposobie na życie. Boże instrukcje, Jego Prawo, czyni jedynie trzy rzeczy: 

1) Określa, czym jest grzech 

2) Błogosławi nas, kiedy go przestrzegamy (posłuszeństwo) 

3) Przeklina nas, kiedy go nie przestrzegamy (grzech) 

Zajrzyjmy do Pisma. 

1) Definiowanie grzechu. 

Jeremiasza 44:23 

Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko (Jahwe) Panu, i nie słuchaliście 

głosu (Jahwe) Pana, i nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego 

świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj.  

Ezechiela 18:21 

Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie 

przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, 

na pewno będzie żył, nie umrze.  

Daniel 9:11 

Nawet cały Izrael przekroczył twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać twojego głosu. 

Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi 

Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu.  

Rzymian 3:20 

Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż 

przez zakon jest poznanie grzechu.  

Rzymian 7:7 

Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, 

gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie 

pożądaj!  

 



1 Jana 3:4 

Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.  

 

2) Prawo błogosławi nas, kiedy go przestrzegamy 

Powtórzonego Prawa 11:26-27 

(26) Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. (27) 

Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań (Jahwe) Pana, Boga waszego, które 

ja wam dziś daję;  

Psalm 112:1 

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się (Jahwe) Pana I rozmiłował się w jego 

przykazaniach!  

Psalm 119:1-2 

(1) Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, Którzy postępują według zakonu (Jahwe) 

Pana! (2) Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego 

serca,  

Psalm 128:1 

Błogosławiony każdy, który się boi (Jahwe) Pana, Który kroczy jego drogami!  

Przysłów 8:32 

Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg!  

Izajasza 56:2 

Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który 

przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic 

złego.  

Mateusza 5:6 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.  

Mateusza 5:10 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich 

jest Królestwo Niebios.  

Łukasza 11:28 

Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.  

Jakuba 1:25 

Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który 

zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.  

1 Piotra 3:14 

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie 

lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.  

Objawienie 22:14 

Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść 



przez bramy do miasta.  

 

3) Przeklina, kiedy go nie przestrzegamy 

Powtórzonego Prawa 11:28 

a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań (Jahwe Pana, Boga waszego, i 

zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie 

znacie.  

Powtórzonego Prawa 28:15 

Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu (Jahwe) Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał 

wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te 

wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.  

Powtórzonego Prawa 28:20 

Rzuci (Jahwe) Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym 

przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z 

powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś.  

Powtórzonego Prawa 28:45 

Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, 

gdyż nie słuchałeś głosu (Jahwe) Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i 

ustaw, jakie ci nadał.  

Jozuego 8:34 

Potem odczytał wszystkie słowa zakonu, błogosławieństwa i przekleństwa, wszystko tak, 

jak było napisane w księdze zakonu.  

Nehemiasza 10:29-31 

(29) A reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz 

wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do Zakonu Bożego, ich żony, 

synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, (30) przyłączają się do 

swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według 

Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą 

przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania (Jahwe) Pana, Boga naszego, jego prawa i 

przepisy, (31) że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż za pogan tej ziemi ani 

córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów.  

Psalm 119:21 

Zgromiłeś pysznych, Przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich!  

Jeremiasza 11:3 

i powiedz im: Tak mówi (Jahwe) Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha 

słów tego przymierza,  

Galacjan 3:10 

Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano 

bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w 

księdze zakonu.  



Objawienie 22:3 

I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć 

mu będą  

Prawo Boże określa grzech, po to byśmy mogli go unikać.  

Jeśli pokładamy naszą wiarę w Bożym Słowie, którym był w ciele i którym wciąż jest nasz 

Mesjasz, i które zawiera także Boże Prawo, wówczas jesteśmy obdarowani łaską w wierze, która 

wprowadza nas w Jego zbawienie, w życie wieczne, usuwając klątwy wynikające z łamania przez 

nas Prawa. 

Słowo Boże, w którym jak w prawdzie, możemy pokładać naszą wiarę, błogosławi nas, jeśli je 

wykonujemy, jeśli chodzimy w jego pełni. Ci, którzy wierzą w Słowo Boże, będą automatycznie je 

wykonywać, ponieważ ludzie czynią tylko to, w co wierzą w głębi serca. 

Mamy nadzieję, że to nauczanie było dla ciebie pomocne, i pamiętaj, nie ustawaj w badaniu 

wszystkiego. 

Szalom 

Modlimy się byście zostali pobłogosławieni przez to nauczanie. Pamiętaj, nie ustawaj w badaniu 

wszystkiego. Szalom! Po więcej informacji na temat tego i innych nauczań, odwiedź nas na 

www.testeverything.net 

Szalom, niech Jahwe wam błogosławi w chodzeniu w pełni Słowa Bożego. 

EMAIL: Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#  

 


