Przybite do Krzyża
Nauczanie od 119 Ministries, które otworzy ci oczy.
Udaj się w drogę, która na zawsze zmieni twoje spojrzenie na krzyż.
W drogę, na której w pełni zrozumiesz, jak nasz Mesjasz musiał umrzeć.
W drogę, o którą będziesz się modlił, by inni też poszli.

Kol 2:14
On wymazał obciążającą nas listę długów wynikających z [naszych] zobowiązań i
usunął, przygwoździwszy ją do krzyża.
Co dokładnie usunął?
Co faktycznie skierowane było przeciwko nam?
Co dla ciebie usunął?
Co było tym kielichem, o jaki modlił się, by Go ominął, a jednak wypił?
Przygotuj się na... biblijne ukrzyżowanie.

Przybite do Krzyża
Jeśli nie widzieliście naszego nauczania pt. „Zagubione Owce”, to zachęcamy do obejrzenia,
gdyż oba nauczania idą ze sobą w parze.
Kol 2:13-14
I was, martwych z powodu upadków i nieobrzezania własnego ciała, razem z Nim
ożywił, wybaczając nam wszystkie upadki. On wymazał obciążającą nas listę długów
wynikających z [naszych] zobowiązań i usunął, przygwoździwszy ją do krzyża;
Dla wielu są to trudne do wyjaśnienia wersety. Jednak wielu też używa ich jako 'dowodów'
w twierdzeniu, że Jezus (po hebrajsku Jaszua) pozbył się Prawa. Czy to w ogóle możliwe? Czy
Jaszua rzeczywiście przybił Prawo do krzyża? Czy o tym naprawdę pisze Paweł w liście do
Kolosan?
Paweł żył w posłuszeństwie wobec Prawa.
Dz. Ap. 21:24
A wszyscy zrozumieją, że to, co o tobie powiedziano, jest niczym, ale że i ty sam
trzymasz się linii przestrzegając Prawa.
I zgadzał się ze wszystkim, co jest napisane w Prawie i u Proroków.
Dz. Ap. 21:14
... wierząc wszystkiemu temu, co zgodne z Prawem, oraz temu, co napisano u proroków.
Wiedząc to, nie możemy pozwolić, by nasza interpretacja pism Pawła, uczyniła z niego
hipokrytę, że mówi jedno, a czyni drugie. Paweł był kiedyś faryzeuszem i chociaż faryzeusze
przesiąknięci byli swoimi tradycjami, to jednak studiowali Słowo. Paweł także. Listy Pawła są
głębokie, bardzo głębokie, tak bardzo, że u wielu ludzi wywołują zamęt. W rzeczywistości był
nawet fałszywie oskarżany o nauczanie przeciwko Mojżeszowi. Zobaczcie...

Dz. Ap. 21:21
O tobie jednak doniesiono im, że wszystkich Żydów, którzy są wśród pogan, nauczasz
odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci ani nie postępowali
według zwyczajów.
Jest to oskarżenie, jakie wysuwa się wobec Pawła nawet i dzisiaj. Znając ostrzeżenie Piotra
przeciwko tym, którzy twierdzą, że Paweł propaguje bezprawie, czy naprawdę możemy trzymać się
jakiejś interpretacji listów Pawła, mówiącej, że on sprzeciwiał się Prawu? Pamiętajcie, swoimi
własnymi słowami przyznaje się, iż zgadza się ze wszystkim w Prawie i u Proroków.
Dz. Ap. 24:14
... wierząc wszystkiemu temu, co zgodne z Prawem, oraz temu, co napisano u proroków.
Mając to w pamięci i wiedząc, że w przeszłości, ucząc się, był faryzeuszem oraz że teraz
żyje zgodnie z Prawem, czyż nie byłoby możliwe, że Paweł używałby przykładów i ilustracji z
Prawa i z Proroków? Czy jest to możliwe, że ten werset z Kolosan jest tak naprawdę odnośnikiem
do czegoś z Tory? Czy może to być jeden z tych wersetów, jaki wielu ludzi wykorzystuje do
przekręcania Pawła? Choć przez cały czas on faktycznie wykorzystuje argumenty na umacnianie
Prawa.
W naszym nauczaniu „Zagubione Owce” wspominaliśmy, że Jaszua, żyjące Słowo, musiał
umrzeć, by móc powtórnie poślubić zagubione owce Izraela, gdyż Bóg się z nimi rozwiódł. Celem
szczegółów na ten temat, obejrzyjcie sobie nasze nauczania „Zagubione Owce” oraz „Czym jest
Ewangelia”.
W każdym razie to wydarzyło się, by Bóg mógł ponownie poślubić i zjednoczyć Swą
Oblubienicę (12 plemion), gdyż podzielone królestwo nie może się ostać. No ale co z rozwiedzioną
oblubienicą (Północnym Królestwem)? Jaka była jej kara za cudzołóstwo? Był to tylko rozwód, czy
było z tym związane coś więcej? Czy jest możliwe, że Paweł mógł odnosić się do tego w Kolosan?
Czy jest coś o oblubienicy, która została rozwiedziona?
Zacznijmy nasze studium i zobaczmy, co odkryjemy w tych wersetach z Kolosan 2.
Posłuchajmy tych słów odnoszących się do Jaszua na krzyżu.
Jan 19:28-29
Następnie Jaszua, świadom, że się już wszystko wykonało, powiedział, dla wypełnienia
Pisma: Chcę pić. Stało (tam zaś) naczynie pełne winnego octu; owinęli zatem hizop
gąbką nasączoną winnym octem i podali Mu do ust.
Aby się już wszystko wykonało, Jaszua powiedział, dla wypełnienia Pisma: Chcę pić. Jakie
Pismo ma się tu wypełnić? Ile razy tak mówił, że Pismo ma się wypełnić lub być wypełnione w ten
sposób? Na przykład oślica – czy potrzebował osła, by wjechać do Jerozolimy? Oczywiście, że nie
potrzebował, ale tak uczynił, bo Pismo mówiło, że tak się właśnie stanie. Rzeczy, zapowiedziane
przez proroków, wymagające udziału z Jego strony, upewniał się, że wykonywał, aby ci wokół
niego nie mieli wymówki, by twierdzić, że te rzeczy nie działy się na ich oczach. Za to rzeczy, które
wymagały udziału innych, były wyraźnie aranżowane przez Ducha. Przyjrzyjmy się na przykład
wersetom sąsiadującym z 28 i 29.
Jan 19:24
Powiedzieli zatem sobie: Nie rozcinajmy jej, ale rzućmy o nią losy, czyja ma być – aby
się wypełniło Pismo, które mówi: [Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moją tunikę
rzucali losy]. To właśnie uczynili żołnierze.
Oraz

Jan 19:34-37
Za to jeden z żołnierzy przebił włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
A ten, który to widział, złożył świadectwo i jego świadectwo jest prawdziwe; on też
wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło
Pismo: [Kość jego nie będzie złamana]. I znów w innym (miejscu) Pismo mówi: [Będą
patrzeć na (tego), którego przebili].
Ale co z wersetami 28 i 29? Jakie Pismo musiało być wypełnione, które by mówiło, że musi
On coś wypić? Wierzymy, iż możliwe, że mamy na to odpowiedź. Co Mu podano do picia? Podano
Mu gąbkę zmoczoną w occie – po prostu było to coś gorzkiego. Jakie Pismo musiało zostać
wypełnione? Przeczytajmy ten opis z 4 Mojż. 5.
4 Mojż. 5:11-24
Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: Przemów do synów Izraela i powiedz im: Jeśli
czyjaś żona zbłądzi i dopuści się grzechu przeciwko niemu; A inny mężczyzna obcuje z
nią, lecz będzie to ukryte przed oczami jej męża i tajne,i stanie się ona nieczysta, a nie
będzie żadnego świadka przeciwko niej ani nie zostanie ona przyłapana; Gdyby dopadł
go duch zazdrości i podejrzewałby swoją żonę, która stała się nieczysta, albo gdyby
dopadł go duch zazdrości i podejrzewałby ją, choć nie stała się nieczysta; Wówczas ten
mąż przyprowadzi swoją żonę do kapłana i przyniesie ofiarę za nią – jedną dziesiątą efy
mąki jęczmiennej. Nie wyleje na nią oliwy ani nie nałoży na nią kadzidła, gdyż jest to
ofiara podejrzenia, ofiara pamięci, przypominająca grzech. A kapłan każe się jej zbliżyć
i stawi ją przed Jahwe. I kapłan wleje wodę poświęconą do glinianego naczynia,
weźmie też trochę prochu, który jest na podłodze przybytku, i doda do wody. Potem
kapłan postawi kobietę przed Jahwe, odkryje jej głowę i położy na jej rękach ofiarę
pamięci, czyli ofiarę podejrzenia. Kapłan zaś będzie miał w ręku wodę gorzką, niosącą
przekleństwa. I kapłan zaprzysięgnie ją, i powie do kobiety: Jeśli nie położył się z tobą
inny mężczyzna i jeśli nie dopuściłaś się grzechu nieczystości wobec swego męża, to
bądź nietknięta przez tę wodę gorzką niosącą przekleństwa. Jeśli jednak byłaś niewierna
swemu mężowi i stałaś się nieczysta, ponieważ oprócz twego męża obcował z tobą inny
mężczyzna; Wtedy kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie do
niej: Niech Jahwe uczyni cię przekleństwem i klątwą wśród twego ludu, gdy Jahwe
sprawi, że twoje biodro zwiotczeje i twoje łono spuchnie. Niech ta woda niosąca
przekleństwo przeniknie twoje wnętrzności, aby spuchło twoje łono i zwiotczało twoje
biodro. I odpowie kobieta: Amen, amen. Potem kapłan napisze te przekleństwa w
księdze (na zwoju) i zmyje je tą gorzką wodą; I da wypić kobiecie gorzką wodę niosącą
przekleństwo; i woda przekleństwa przeniknie ją, i zamieni się w gorycz.
Wersety 26 i 27 jeszcze raz wszystko powtarzają.
4 Mojż. 5:26-27
Kapłan weźmie też pełną garść ofiary jako pamiątkę i spali to na ołtarzu, potem da
kobiecie wypić tę wodę. A gdy da jej wypić tę wodę, stanie się tak, że jeśli stała się
nieczysta i sprzeniewierzyła się swemu mężowi, to woda przekleństwa przeniknie ją i
zamieni się w gorycz, i spuchnie jej łono, i zwiotczeje jej biodro, i kobieta stanie się
przekleństwem wśród swego ludu.
Jest to opis tak zwanego 'Prawa Zazdrości'.
4 Mojż. 5:29
Takie jest prawo dotyczące podejrzenia (zazdrości), gdy żona będzie niewierna swemu
mężowi i stanie się nieczysta

Dlaczego to takie ważne. Spójrzcie na to.
2 Mojż. 34:14
Nie będziesz oddawał pokłonu innemu bogu, bo Jahwe, którego imię jest Zazdrosny,
jest Bogiem zazdrosnym.
5 Mojż. 4:24
Bo Jahwe, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym.
Pamiętajcie, jak pokazaliśmy w „Zagubionych Owcach”, Północne Królestwo zostało
rozwiedzione za swoje cudzołóstwo. Bóg był mężem Izraela.
Jer 31:32
Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby
ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja
byłem ich mężem, mówi Jahwe.
Oraz Izaj 54:5
Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, Jahwe zastępów – to jego imię, a twoim
Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi.
Ten zwój jest wymieniony w 4 Mojż. 5:23 Potem kapłan napisze te przekleństwa w księdze (na
zwoju) i zmyje je tą gorzką wodą. i zawiera „spisany akt oskarżenia”. To właśnie te ręcznie spisane
oskarżenia na zwoju były przeciwko nam, oskarżały nas. To te spisane oskarżenia, zostały zmyte ze
zwoju do kielicha, a następnie, poprzez Jaszua, zostały przybite do krzyża. On musiał wypić kielich
opisany w prawie dotyczącym żony oskarżonej o cudzołóstwo. To dlatego musiał wypić gorzką
wodę. To dlatego rzekł: chcę pić. Właśnie TO musiało się wypełnić. Teraz możemy zrozumieć,
dlaczego Jaszua modlił się w ogrodzie.
Mat 26:39
Potem przeszedł nieco dalej, upadł na swoje oblicze, modlił się i mówił: Ojcze mój,
jeśli to jest możliwe, niech Mnie ominie ten kielich; jednak nie jak Ja chcę, ale jak Ty.
Porównajmy to z wersetem 14 z Kolosan.
Kol 2:14
Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w zwoju, który był przeciwko nam, i usunął
go z drogi, przybiwszy do krzyża.
To są te spisane oskarżenia. To jest to przekleństwo opisane w 4 Mojż. 5:21, które zabrał od
nas. Widzimy tu, że Jaszua nie tylko umarł, by ponownie poślubić swą rozwiedzioną oblubienicę,
ale stanął na jej miejscu i przyjął karę, przybiwszy tę karę do krzyża. Musiał wypić kielich – kielich
z gorzką wodą, jaki był podawany żonie oskarżanej o cudzołóstwo. Wiedział, co przyniesie ten
kielich i dlatego modlił się, by został od niego usunięty. Spójrzmy na ten werset z 4 Mojż.
dotyczący przekleństwa.
4 Mojż. 5:21
Niech Jahwe uczyni cię przekleństwem i klątwą wśród twego ludu, gdy Jahwe sprawi,
że twoje biodro zwiotczeje i twoje łono spuchnie.
„Niech Jahwe uczyni cię przekleństwem i klątwą wśród twego ludu...”

A teraz Mat 27:39
A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali Mu, kiwali swoimi głowami.
Przeklinali go i gardzili Nim w tym samym czasie, gdy spoczęło na nim przekleństwo.
Kiedy to było? Jeszcze raz...
4 Mojż. 5:21
Niech Jahwe uczyni cię przekleństwem i klątwą wśród twego ludu, gdy Jahwe sprawi,
że twoje biodro zwiotczeje i twoje łono spuchnie.
W czasie, gdy Jego „biodra wiotczały” a Jego „brzuch puchnął”.
Najpierw Jego biodra. Biodro reprezentuje czyjeś osobiste słowo, wiarygodność, a nawet
autorytet. Było używane, gdy chodziło o dotrzymanie czyjegoś słowa. To dlatego widzimy, że
czyjeś dłonie były kładzione na biodrze drugiego człowieka, przy składaniu przyrzeczenia. Na
przykład:
1 Mojż. 24:9
Wtedy sługa podłożył rękę pod biodro swego pana Abrahama i przysiągł mu to.
Oraz 1 Mojż. 47:29
I zbliżył się czas śmierci Izraela. Wezwał więc swego syna Józefa i powiedział do
niego: Jeśli teraz znalazłem łaskę w twoich oczach, połóż, proszę, twoją rękę pod moje
biodro, a wyświadcz mi tę łaskę i wierność: Proszę, nie chowaj mnie w Egipcie.
Czyli jeśli komuś zwiotczałyby biodra, to oznaczałoby to, że stracił on wiarygodność. Gdy
Jaszua nie dał tłumom dowodu, jakiego żądali na to, że jest Synem Bożym, jego wiarygodność
okazała się nic nie warta. Spójrzmy na to.
Mat 27:40-43
I mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj samego
siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz ze
znawcami Prawa i starszymi z drwiną powtarzali: Innych wyratował, a siebie samego
uratować nie jest w stanie; jest królem Izraela, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy
w Niego. [Położył ufność w Bogu; niech Go teraz wybawi, jeśli Go pragnie],
powiedział przecież: Jestem Synem Boga.
W ich oczach nie miał żadnej wiarygodności, jednak przy powtórnym przyjściu Jego Słowo,
wiarygodność, autorytet będzie wyraźny. Będzie to widać po Jego biodrach.
Obj 19:15-16
A z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody; On sam będzie je pasł laską
żelazną, On sam też (jest Tym), który depcze tłocznię wina szaleńczego gniewu
Wszechmogącego Boga. A na szacie i na swoim biodrze wypisane ma imię: KRÓL
KRÓLÓW I PAN PANÓW.
Warto tu zauważyć, że według niektórych definicji, najsilniejszym mięśniem w ciele jest
mięsień czworogłowy, znajdujący się w biodrze. Chociaż na krzyżu Jego moc wydawała się słaba,
nie będzie żadnych wątpliwości co do Jego mocy, przy drugim przyjściu. Chociaż duchowe
znaczenie czyjegoś biodra przyciąga naszą uwagę, jak jednak fizycznie Jego biodra zwiotczały na
krzyżu? Podczas ukrzyżowania skazany wykorzystywał właśnie swe biodra, do podnoszenia się, by
zaczerpnąć powietrza. Po całym Jego cierpieniu i torturach, jakie miały miejsce, nim w ogóle

zobaczył krzyż, a potem po kilkugodzinnym, stałym dźwiganiu się na krzyżu, by wywalczyć
oddech, jego biodra w końcu padły. Może powinienem powiedzieć 'zwiotczały'. Wielu uważa, że po
Jego słowach 'skończyło się', On udusił się, gdyż Jego biodra nie były w stanie już go dźwignąć.
Nie miał już siły. Udusił się, bo Jego biodra zwiotczały. To dlatego dwom złoczyńcom obok Jaszua
połamano nogi. Po to, by rzeczywiście nie mogli się już dźwignąć i by w końcu się udusili.
A co z Jego brzuchem? Gdyż mamy napisane...
4 Mojż. 5:21
Niech Jahwe uczyni cię przekleństwem i klątwą wśród twego ludu, gdy Jahwe sprawi,
że twoje biodro zwiotczeje i twoje łono spuchnie.
Wszyscy nabieraliśmy głęboko powietrza, by napełnić swe płuca. Mówimy o wielkim,
głębokim wdechu. Przy głębokim wdechu twoja pierś się rozszerza. Ale co się dzieje przy
wydechu? Co się powiększa, twoja klatka czy żołądek? Oczywiście, powiększa się żołądek.
Powiększanie się płuc ograniczone jest żebrami. Podobnie jak prąd płynie tam, gdzie napotyka
najmniejszy opór, podobnie nasze płuca przemieszczają się tam, gdzie mają najmniejszy opór. W
normalnym stanie to rozszerzanie odbywa się w dół. Normalnie, przy spokojnym oddychaniu, nasz
brzuch podnosi się tak samo. Jednak to nie było powodem, dlaczego jego brzuch spuchł na krzyżu.
Zostańcie ze mną i pomyślcie o tym przez chwilę. Nasz Zbawiciel przez całą noc nie spał, bo
przechodził pozorowany proces. Dodatkowo był cały w stresie, gdyż ewangelie opisują nam, że
Jego pot, w nocy, gdy modlił się w ogrodzie, był zmieszany z krwią.
Łuk 22:44
Pogrążony w boju jeszcze usilniej się modlił; i stał się Jego pot jak krople krwi,
spadające na ziemię.
Czyli to nie było tak, że obudził się po dobrym śnie, na wygodnym materacu. Był już na
nogach ponad 24 godziny. Po poszturchiwaniu przez faryzeuszów, szarpaniu Go za brodę, zostaje
pobity przez rzymskich żołnierzy. Potem pokazany Swemu ludowi z koroną cierniową na głowie.
Następnie, zgodnie z Izajaszem, zostaje ubiczowany tak, że przestaje wyglądać jak człowiek.
Izaj 52:14
Jak wielu przeraziło się z jego powodu, że zeszpecono jego wygląd bardziej niż innych
ludzi, a jego postać – bardziej niż synów ludzkich.
Potem musi nieść swój krzyż. Pada pod jego ciężarem, nie będąc w stanie go dalej nieść.
Przesadą byłoby mówienie, że ma On jakąkolwiek siłę do głębszych oddechów, wisząc na krzyżu.
Jego ciało jest wycieńczone. Każdy wdech bierze w słabości, nie w sile. Jednak nie tylko nie był w
stanie brać głębokich wdechów. Większość ludzi badających naukowo ukrzyżowanie Jaszua zgadza
się, że Jego płuca były wypełnione płynami, gdy wisiał na krzyżu z rąk Rzymian. Sam ciężar
płynów zgromadzonych w płucach wystarczał do tego, by ciągnąć płuca w dół i wypychać brzuch –
nie różniło się to od napełniania balona wodą. Nieważne jak mały, im bardziej go napełniasz, tym
większy się staje, na dodatek naciąga się w dół pod wpływem ciężaru. Poza tym te Jego płytkie
wdechy, jakie był w stanie wziąć, popychały Jego brzuch coraz bardziej w dół. To oczywiście
spowodowało napuchnięcie brzucha naszego Zbawiciela, tak jak to opisano w przekleństwie z 4
Mojż. 5, dotyczącym niewiernej żony. Na dodatek werset 27 dodaje element „gorzkiego cierpienia”.
4 Mojż. 5:27
A gdy da jej wypić tę wodę, stanie się tak, że jeśli stała się nieczysta i sprzeniewierzyła
się swemu mężowi, to woda przekleństwa przeniknie ją i zamieni się w gorycz, i
spuchnie jej łono, i zwiotczeje jej biodro, i kobieta stanie się przekleństwem wśród
swego ludu.

Mam nadzieję, że chyba nikt nie wątpi, że Jaszua przechodził gorzkie męki na krzyżu. Czyli
to On przyjął karę za niewierną małżonkę. Tuż przed tym postawiono Go przed Sanhedrynem, tak
jak kobieta miała stanąć przed kapłanem. Przed Piłatem nie pojawili się żadni świadkowie, Piłat nie
znalazł w Nim winy i to ogłosił.
Łuk 23:4
Wówczas Piłat powiedział arcykapłanom i tłumowi: Nie znajduję w tym człowieku
żadnej winy.
Stąd konieczność wypicia przez Niego kielicha – by dowieść winy. Spójmy znowu na
wersety 23 i 24.
4 Mojż. 5:23-24
Potem kapłan napisze te przekleństwa w księdze (na zwoju) i zmyje je tą gorzką wodą; I
da wypić kobiecie gorzką wodę niosącą przekleństwo; i woda przekleństwa przeniknie
ją, i zamieni się w gorycz (cierpienia).
On wziął ten zwój przekleństwa z wersetu 23 i przybił go do krzyża. On wziął przekleństwo
z 4 Mojż. 5, odnoszące się do niewiernej żony i przybił to do krzyża poprzez Swoją śmierć, jak
mówi o tym Kolosan 2.
Kol 2:14
On wymazał obciążającą nas listę długów wynikających z [naszych] zobowiązań i
usunął, przygwoździwszy ją do swego krzyża;
Teraz Jego rozwiedziona żona może zostać całkowicie oczyszczona ze swojej winy i
ponownie wyjść za mąż. Teraz może być usprawiedliwiona. Usprawiedliwiona: ogłoszona lub
uczyniona sprawiedliwą w oczach Boga. Usprawiedliwiona: jak gdyby nigdy tego nie uczyniłam.
Rzym 3:23-24
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia
jako daru, z Jego łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
On bierze nasz grzech i usuwa go poprzez Swoją śmierć.
Rzym 6:3-11
Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w
Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć,
abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my
postępowali w nowości życia. Bo jeśli zrośliśmy się z Nim w podobieństwie Jego
śmierci, to nie na tym koniec, (zrośniemy się z Nim) również (w podobieństwie)
zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został razem z Nim
ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało pozbawione władzy (nad nami), byśmy już
dłużej nie byli niewolnikami grzechu; kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Jeśli zatem umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, wiedząc,
że Chrystus wzbudzony z martwych już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Gdy
bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje – żyje dla Boga. Podobnie i
wy zaliczajcie siebie z jednej strony do umarłych dla grzechu, a z drugiej do żyjących
dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Przez Swoją śmierć na krzyżu usunął On wszelką przeszkodę, jaka nie pozwalała
Północnemu Królestwu powrócić do Niego. Musimy wiedzieć, że Prawo nigdy nie było

przeszkodą, powstrzymującą kogokolwiek od Niego. To grzech Północnego Królestwa trzymał go z
dala od Niego. Oraz przekleństwo, jakie wynikało z nieposłuszeństwa wobec Prawa, Tory, Jego
doskonałych instrukcji. Prawo nigdy nie stało komuś na przeszkodzie. Samo Prawo jest neutralne.
Ono błogosławi lub przeklina w zależności od czyjegoś posłuszeństwa, lub jego braku. Czyli nasze
posłuszeństwo wytwarza błogosławieństwa, zaś nasze nieposłuszeństwo wytwarza przekleństwa.
On jednak usunął wszystkie przeszkody, by każdy mógł do Niego przyjść w wierze; by każdy mógł
zawrzeć z Nim przymierze, jak poprzednio.
Gal 3:22
Ale Pismo sprowadza wszystkich pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa
była udziałem tych, którzy wierzą.
Lecz nie zapominajmy, że według Jakuba, wiara sama w sobie, jest martwa.
Jakub 2:24
Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary.
Jeśli naprawdę jesteśmy z Nim złączeni Jego przymierzem (obojętnie jak go zwiecie,
'nowym' czy 'odnowionym'), dowodem będzie nasze kroczenie zgodnie z tym przymierzem, co
podaje nam Jeremiasz i Ezechiel.
Jer 31:33
Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Jahwe:
Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni
będą moim ludem.
Eze 36:26-27
I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce
kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego Ducha do waszego
wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać
moich sądów, i wykonywać je.
Jest jeszcze jeden element w 4 Mojż. 5, jaki musimy rozpatrzeć.
4 Mojż. 5:31
Wówczas mąż będzie wolny od winy, a żona poniesie karę za swoją winę.
Podkreślamy i czytamy raz jeszcze: a żona poniesie karę za swoją winę. Ona poniesie wstyd
za swój grzech pośród jej ludu. Wstyd za jej grzech zawsze będzie ciążył na niej – wstyd. A jednak
to On wziął za nas nasz wstyd na krzyż.
Hebr 12:2
Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu
radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Zwróćcie uwagę na słowa 'nie zważając na hańbę'. Spójrzmy także tutaj.
Izaj 45:17
Ale Izrael będzie zbawiony przez Jahwe zbawieniem wiecznym. Nie zawstydzicie się
ani nie będziecie zhańbieni aż na wieki wieków.
On wziął tę hańbę, byśmy my nie musieli.

1 Piotr 2:6
Dlatego zawarte jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany,
kosztowny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie będzie zawstydzony.
Oraz
Rzym 10:11
Gdyż Pismo mówi: Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
W Mesjaszu ten wstyd jest usunięty. Patrząc na to wszystko, w 4 Mojż. 5 nie widzimy
niczego, co wymagałoby śmierci tej kobiety. Czy kara śmierci została dana Północnemu Królestwu
wraz z Prawem Zazdrosnego Męża? Tak, tak się stało. Spójrzcie.
Eze 16:38
I osądzę cię tak, jak sądzi się cudzołożnice i przelewających krew; i oddam ci w zamian
krew w gniewie i zazdrości.
Dlaczego kara za przelanie krwi? Spójrzcie...
Eze 16:20-21
Brałaś też swoich synów i swoje córki, które mi urodziłaś, i składałaś je im w ofierze na
pożarcie. Czy za mało było twojego nierządu? Zabijałaś przecież moje dzieci i
oddawałaś je, aby przenoszono je przez ogień dla bożków.
Czyli On wziął nie tylko karę cudzołożnej żony Północnego Królestwa, ale także karę za
morderstwa, stąd Jego śmierć na krzyżu. To wszystko jest takie niesamowite, jak to się wszystko
łączy, by sprowadzić wszystkich do Jego Przymierza, w którym chce, byśmy wszyscy byli. On sam
zapewnił niezbędne pojednanie. Przeczytajmy jeszcze z tego samego rozdziału Ezechiela.
Eze 16:62-63
Zawrę bowiem przymierze między Mną oraz tobą i przekonasz się, że Ja jestem Jahwe.
Zawrę je po to, byś pamiętała i byś się zawstydziła, byś z powodu swej hańby nic już
nie mówiła, gdy przebaczę ci wszystko, czego się dopuściłaś, oświadcza Wszechmocny
Jahwe.
On uczynił pojednanie. On musiał umrzeć za zagubione owce, tak jak to uczynił, by zapłacić
cenę za jej grzechy. W tym samym czasie On uwalniał się spod prawa małżeńskiego z 5 Mojż. 24,
by mógł być w stanie ponownie wziąć ją za żonę, co wyjaśniliśmy w nauczaniu pt. „Zagubione
Owce”. Zagubione owce Północnego Królestwa, będąc Mu poślubione, stały się cudzołożnicami. A
gdy zostały rozwiedzione, dalej w tym trwały. To właśnie wtedy sam Pan przypominał Północnemu
Królestwu 5 Mojż. 24.
Jer 3:1
Jeśli mąż oddali swoją żonę, a ona odejdzie od niego i stanie się żoną innego, czy on
jeszcze do niej wróci? (Odpowiedź brzmi: NIE). Czy ta ziemia nie byłaby wielce
splugawiona? (Odpowiedź brzmi: TAK). Ale ty uprawiałaś nierząd z wieloma
kochankami. Powróć jednak do mnie, mówi Jahwe.
Mówi im coś takiego, że jeśli nawet chciałyby do Niego wrócić, to Jego własne Prawo Mu
tego zabrania. To zbezcześciłoby ziemię. I dalej wymienia jej wszystkie okropności.

Jer 3:2-5
Podnieś swoje oczy na wyżyny i sprawdź, czy jest miejsce, gdzie nie uprawiałaś
nierządu? Przy drogach siadałaś dla nich, jak Arab na pustyni, i splugawiłaś ziemię
swoim nierządem i swą niegodziwością. I dlatego deszcze jesienne zostały wstrzymane,
i nie było deszczu wiosennego, lecz nadal masz czoło nierządnicy i nie chcesz się
wstydzić. Czy teraz nie będziesz wołać do mnie: Mój ojcze! Ty jesteś wodzem mojej
młodości Czy Bóg będzie się gniewał na wieki? Czy zachowa gniew na zawsze? Tak
oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko mogłaś.
Werset 5 mówi o jej pozornym nawróceniu i chęci powrotu, jednak jej serce jest dalekie od
tego. A jednak w tym samym fragmencie woła ją, by powróciła, wiedząc, że ma gotowe
rozwiązanie w postaci jego syna na krzyżu, które uwalnia go od prawa małżeńskiego z 5 Mojż. 24.
Jer 3:12-15
Idź i głoś te słowa ku północy, i mów: Wróć, odstępczyni Izrael, mówi Jahwe, a nie
wybuchnie na was mój gniew. Ja bowiem jestem miłosierny, mówi Jahwe, i nie chowam
gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją nieprawość, że odstąpiłaś od Jahwe, swego Boga, i
biegałaś swoimi drogami do obcych pod każde zielone drzewo, a mojego głosu nie
słuchaliście, mówi Jahwe. Nawróćcie się, synowie odstępczy, mówi Jahwe, bo ja jestem
waszym małżonkiem przyjmę was po jednym z miasta i po dwóch z każdego rodu i
zaprowadzę was do Syjonu; I dam wam pasterzy według mego serca, i będą was paść
umiejętnie i roztropnie.
Zauważcie, jak w wersecie 14 wciąż mówi o Sobie jako małżonku, choć jest to już po rozwodzie.
Jer 3:14
Nawróćcie się, synowie odstępczy, mówi Jahwe, bo ja jestem waszym małżonkiem,
przyjmę was po jednym z miasta i po dwóch z każdego rodu i zaprowadzę was do
Syjonu;
Przypominam raz jeszcze, rozwód już nastąpił. Czy to w ogóle możliwe? Jest tak, gdyż On
mówi o tych rzeczach, jakby ich nie było. Porównajmy:
Rzym 4:17
Tak jak napisano: „Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów”. Było to przed obliczem
tego, w którego wierzył: Boga, który ożywia umarłych i który nazywa rzeczy nie
istniejące, jak gdyby istniały.
Jeremiasz wykazuje winę nie tylko Północnego Królestwa, lecz także i Judy. W
rzeczywistości wspomina on, że Juda była jeszcze gorsza.
Jer 3:8-11
I widziałem, gdy z powodu nierządu odstępczyni Izrael oddaliłem ją i dałem jej list
rozwodowy, jednak jej zdradliwa siostra Juda nie ulękła się, lecz poszła i również
uprawiała nierząd. I przez swój haniebny nierząd zbezcześciła ziemię, i cudzołożyła z
kamieniem i drewnem. Mimo tego wszystkiego jej zdradliwa siostra Juda nie powróciła
do mnie całym sercem, lecz pozornie, mówi Jahwe. Dlatego Jahwe powiedział do mnie:
Odstępczyni Izrael okazała się sprawiedliwsza niż zdradliwa Juda.
Dlatego Jahwe powiedział, że odstępczyni Izrael okazała się sprawiedliwsza niż zdradliwa
Juda. Mocne słowa! A jednak On rozwiódł się tylko z Północnym Królestwem, co sugeruje nam, że
Jego wypełnienie 4 Mojż. 5 dotyczyło także Judy. To ma sens, gdyż Paweł tak mówi w Galacjan.

Gal 3:22
Pismo jednak stwierdza, że wszyscy są zamknięci w niewoli grzechu, po to, by
obietnica uwarunkowana zawierzeniem Jaszua mogła odnosić się właśnie do tych,
którzy wierzą.
Nawet Juda musiała zostać odkupiona przez Zbawiciela z powodu swego nierządu, o czym
wspomina Malachiasz.
Mal 2:11
Juda postępuje zdradliwie, obrzydliwość dzieje się w Izraelu i Jerozolimie. Juda
bowiem zbezcześcił świętość Jahwe, którą miał kochać, i pojął za żonę córkę obcego
boga.
Jan 11 mówi, że tak naprawdę obie muszą zostać odkupione.
Jan 11:47-52
W związku z tym arcykapłani i faryzeusze zwołali sanhedryn i zaczęli radzić: Co
robimy? Człowiek ten bowiem dokonuje wielu znaków. Jeśli Go tak zostawimy,
wszyscy w Niego uwierzą; wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam i miejsce i
naród. Wtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział: Wy
nic nie wiecie i nie bierzecie w rachubę tego, że korzystniej jest dla nas, aby jeden
człowiek umarł za lud, niż aby cały naród zginął. Nie mówił tego jednak sam z siebie,
ale jako arcykapłan tego roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród –
i nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga.
Chcieli, by umarł On w oczach ludu jako 'fałszywy prorok', by zjednoczyć królestwo. Nie
wiedzieli jednak, że to Jego śmierć faktycznie zjednoczy dwa narody z powrotem w jeden, a nie
oni. Powrót jest możliwy tylko przez Jaszua. Ci, którzy nie są w Mesjaszu, przekleństwo i hańba
pozostają. Ci, którzy przyjmą Jego przebaczenie i wybiorą, by pójść za Nim, przekleństwo grzechu
zostaje usunięte, ponieważ On wziął to przekleństwo za nich, stając na ich miejscu. Lecz jeśli
odrzucą Jego Słowo, przekleństwo zostaje. Jego odkupienie nie obejmie ich, jeśli będą odmawiać
przyjęcia go i chodzenia Jego drogami.
Jan 3:36
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz
gniew Boży zostaje na nim.
Przeczytajmy także:
Filip 3:18-20
Wielu bowiem postępuje – o których często wam mówiłem, a i teraz płacząc mówię –
(jak) wrogowie krzyża Chrystusa; ich końcem zguba, ich bogiem brzuch, a chwała w
ich wstydzie – jako tych, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Nasza bowiem ojczyzna
jest w niebiosach, skąd też Zbawcy oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa.
Tu w wersecie 19 Paweł kolejny raz odnosi się do 4 Mojż. 5. Czyli trwają oni w swoich
niewiernych, cudzołożnych i miłujących ten świat drogach, pozostając i chwaląc się swą hańbą w
dumny i chełpliwy sposób. Ze swojego spuchniętego brzucha czynią boga, za jakim idą, a ich
prostytucja ze światem jest tym powodem, dla którego Bóg rozwiódł się ze swoim ludem. Czy
prawo małżeńskie z 5 Mojż. 24, jakie Bóg przekazał Swemu ludowi, to, jak odnosiło się ono do
nich w tamtym czasie (dodatkowo umożliwił im powrót do Niego poprzez Jaszua), nie odnosi się

ono również do Jego ludu i dzisiaj? Jeżeli działało ono wcześniej i musiał znaleźć sposób, by
pojednać się z nimi poprzez Swego Syna, to co będzie, jeśli przydarzy się to po krzyżu? O co
chodzi?
Jeśli ktoś wybiera Pana, a potem odwraca się i idzie za kimś innym, to czy może wrócić?
Prawo z 5 Mojż. 24 zabrania mu powrócić, mówiąc literalnie, że to niemożliwe. Czy ma to
zastosowanie dzisiaj? Czy Boże Prawo naprawdę jest na wieki? Czy jakiś werset z Nowego
Testamentu nam to potwierdza? Coś, co można porównać z 5 Mojż. 24? Tak, jest taki. Spójrzmy na
to:
Hebr 6:4-8
Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru
niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; zakosztowali też dobrego słowa
Bożego i mocy przyszłego wieku; a odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż
sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę. Ziemia bowiem,
która pije deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją
uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty,
jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie.
A więc jest to jasne. Dla tych, którzy odchodzą od wiary, prawo małżeńskie z 5 Mojż. 24
obowiązuje także dzisiaj. Ale dlaczego autor Hebrajczyków mówi o ziemi w wersetach 7 i 8? Bo to
również odnosi się do 5 Mojż. 24. Czytajmy...
5 Mojż. 24:4
To ten pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł powtórnie pojąć jej za żonę,
gdyż jest ona splugawiona; to bowiem jest obrzydliwością przed Jahwe. Nie dopuszczaj
do popełnienia takiego grzechu w ziemi, którą Jahwe, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo.
Rozdział 10 Hebrajczyków potwierdza nam to.
Hebr 10:26-29
Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje
już ofiara za grzechy; lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić
ma przeciwników. Kto gardził Prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na
podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą
karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez
którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski?
Jest to kolejne potwierdzenie, że Boże Prawo trwa na wieki. A tu jeszcze jedno...
Mat 5:13
Wy jesteście solą ziemi; gdyby jednak sól zwietrzała, czym by przywrócić jej słoność?
Do niczego jest już nieprzydatna, pozostaje ją wyrzucić na podeptanie przez ludzi.
Będąc w Prawdzie, a potem świadomie z niej odchodząc, ma naprawdę wieczne
konsekwencje. To współgra z nieprzebaczalnym grzechem, czyli bluźnierstwem wobec Ducha
Świętego. Więcej na ten temat znajdziecie w naszym nauczaniu pt. „Nieprzebaczalny Grzech”.
Niektórzy skłaniają się ku wierzeniu, że Jaszua, jako nasz Arcykapłan nie może się ożenić z
kimś, kto był rozwiedziony lub oddawał się prostytucji. Wynika to z 3 Mojż. 21.
3 Mojż. 21:7
Nie pojmą sobie za żonę nierządnicy lub naruszonej w panieństwie; nie będą także
pojmować kobiety oddalonej przez jej męża, gdyż kapłan jest święty dla swego Boga.

To wszystko jest oczywiście prawdą, ale nie możemy zapominać, że ten, kto jest w
Mesjaszu, jest NOWYM stworzeniem.
2 Kor 5:17
Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło,
oto nastało nowe.
Gal 6:15
Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz nowe stworzenie.
Zobaczmy do Rzymian.
Rzym 6:4
Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został
wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości
życia.
Kończąc, chcielibyśmy zostawić wam coś do przemyślenia. My nie tylko jesteśmy określani
jako oblubienica, ale także jako Jego dzieci. Pamiętajcie, że w Ezechielu powiedział, iż oni zabijali
Jego dzieci.
Eze 16:21
Zabijałaś przecież moje dzieci i oddawałaś je, aby przenoszono je przez ogień dla
bożków.
Na dodatek wszyscy jesteśmy dziećmi Adama. Zatem prawdziwie wszyscy jesteśmy
dziećmi Boga. Mając to na uwadze, kto dokonał pierwszych ofiar? Sam Bóg, w ogrodzie Eden.
Dokonał On pojednania za grzech Adama i Ewy, przykrył ich, zasłaniając ich nagość.
1 Mojż. 3:21
I Jahwe Elohim sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.
W wyniku czego to On był pierwszym Arcykapłanem. A to oznacza, że wszyscy jesteśmy
dziećmi pierwszego Arcykapłana. Wiedząc, że jesteśmy określani żeńską formą oblubienicy,
zastanawiam się, czy nie jesteśmy też określani żeńską formą, będąc Jego dziećmi. Na przykład,
gdy Północne Królestwo (ona – rodz. żeń.) popełniło cudzołóstwo, to uczyniła to z innymi bogami,
jak czyniły to inne narody. Znaczy to, że obcy bogowie byli rodzaju męskiego, co sugeruje nam, że
cała ludzkość jest rodzaju żeńskiego. Jeśli tak jest, to posłuchajcie tego.
3 Mojż. 21:9
Jeśli córka kapłana zbezcześci się przez nierząd (prostytucję), zbezcześci swego ojca.
Będzie spalona w ogniu.
Jeśli faktycznie wszyscy (cała ludzkość) jesteśmy uważani za dzieci pierwszego
Arcykapłana i jeśli jesteśmy określani w ten sposób, jako rodzaj żeński, to czy na końcu czasów nie
czeka nas podobny sąd, do sądu z 3 Mojż. 21, przeznaczony dla córek pierwszego Arcykapłana,
które parały się nierządem? Tak, czeka nas coś takiego.
Obj 20:15
I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Nigdy nie zapomnijmy, że to Jaszua zajął nasze miejsce na krzyżu. On przybił do krzyża
przekleństwo Prawa. Nie trwajcie wciąż martwi w swoich grzechach.
Kol 2:13-14
I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z
nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; Wymazał obciążający nas wykaz
(grzechów) zawarty w zwoju, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy
do Swego krzyża.
Chodźcie w wolności przymierza, do jakiego umożliwił nam wszystkim wejście.
Jer 31:33
Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Jahwe:
Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni
będą moim ludem.
Oraz...
Eze 36:26-27
I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce
kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego Ducha do waszego
wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać
moich sądów, i wykonywać je.
Chodźcie z Nim w Jego wiecznym przymierzu.
Mamy nadzieję, że podobało wam się to nauczanie. I pamiętajcie, by wszystko badać.
Szalom
tłumaczenie – Bogusław Kluz

