Rozmowa dnia: Zniesione Prawo
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Dziś chcemy się przyjrzeć znaczeniu, jakie wielu ludzi przypisuje słowu 'wypełnić' w Mat 17.
Mnóstwo razy, gdy rozmawiałem z ludźmi na temat Prawa, Tory słyszałem ich, jak
odpowiadali – no wiesz, Jezus wypełnił Prawo, więc ja nie muszę. Po czym dość szybko odwołują
się do Mateusza 5:17. Zobaczmy więc do niego.
Mat 5:17
Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem
unieważnić, ale wypełnić.
Kiedy ktoś wypowiada frazes – Jezus wypełnił Prawo, więc ja nie muszę – to nie jestem
pewny, czy rozumieją oni do końca, jak ten frazes jest… niemożliwy. Poważnie! On nie mógł
wypełnić Prawa w taki sposób, jak oni rozumieją to słowo. Na dodatek, nigdy by nie był w stanie.
Musimy zrozumieć, że Prawo jest pełne różnego rodzaju przykazań, odnoszących się do
różnych ludzi. Ma przykazania, które odnoszą się tylko do kobiet. Jaszua nigdy ich nie wypełni. Są
tam przykazania dotyczące tylko rolników. Jaszua nie był rolnikiem. Są tam przykazania tylko dla
sędziów. Jaszua nim nie był w trakcie pierwszego przyjścia. Są tam przykazania przeznaczone dla
Lewitów. Jaszua nie jest Lewitą. Jaszua nigdy nie wypełniłby całego Bożego Prawa. Literalnie to
niemożliwe.
Zatem frazes – Jezus wypełnił Boże Prawo, więc ja już nie muszę – jest błędny już sam w
sobie. Patrząc na Biblię, jako całość, najlepszym oddaniem słowa 'wypełnić' z Mat 5:17 jest 'żyć w
pełni'.
Pomyślcie o tym w ten sposób: Co też oznacza słowo 'znieść'? Oznacza to 'unieważnić',
prawda? Albo 'uważać za nieważne'. A co znaczy słowo 'wypełnić'? Zauważcie, że Jaszua rzekł, iż
przyszedł wykonać jedno, a drugie nie, więc nie mogą oznaczać tego samego. Jednak mnóstwo
ludzi wmawia nam, że one znaczą to samo.
Zastanówcie się, według słownika American Heritage Dictionary 'znieść' oznacza: usunąć,
zakończyć. A co nam się mówi o znaczeniu 'wypełnić'? Definicja podawana przez wielu oznacza to
samo, czyli usunąć, zakończyć.
Zatem zgodnie z tą większością, werset 17 powinien brzmieć tak:
Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem
unieważnić, ale sprawić, że się ich już nie stosuje.
Gdy się temu przyjrzymy, to się nie trzyma kupy. Greckie słowo 'wypełnić' to 'plerosai'. To
samo słowo użyte jest w Mat 3:15, gdzie Jaszua jest ochrzczony przez Jana.
Mat 3:15
Jaszua mu odpowiedział: Zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić (plerosai)
całą tę sprawiedliwość. Wtedy się zgodził.
Zgodnie z interpretacją, jaką mnóstwo ludzi daje słowu 'wypełnić' z Mat 5:17, nie musimy
się starać wypełniać sprawiedliwości, gdyż Chrystus wypełnił ją podczas Swojego chrztu. Brzmi to
szalenie, co? Albo nie powinniśmy przynajmniej przejmować się chrztem, gdyż On go za nas
wypełnił, czyż nie? Cóż, w zależności od tego, jak ktoś interpretuje to słowo w Mat 5:17, to tak
samo i tu powinien to interpretować. Spójrzcie na werset 19 z Mat 5.

Mat 5:19
Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak
ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i
nauczał tych przykazań, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Jeśli w wersecie 17 Jaszua mówił, że przyszedł po to, byśmy nie musieli wypełniać już
Prawa, czy nie znaczyłoby to, że tu, w wersecie 19, przeczy samemu Sobie? Dlaczego miałby
unieważniać Prawo, by zaraz potem odwracać się i mówić nam, że ono się stosuje, dopóki istnieją
niebiosa i ziemia? Na dodatek, jeśli Prawo by się do nas nie stosowało, to dlaczego miałby mówić,
że ci, którzy łamią Prawo i uczą innych go łamać, będą najmniejszymi w Królestwie?
Jaszua nie przyszedł, by sprawić, że Prawo już nas nie obowiązuje; On przyszedł, by nim
doskonale żyć i nauczać go. Wszystko, co robił, doskonale zgadzało się z Prawem. I nie
zapominajmy, że w rzeczywistości sprzeciwiał się faryzeuszom. W przeciwieństwie do tego, w co
wielu ludzi wierzy, faryzeusze nie przestrzegali Prawa. Oni żyli według swoich tradycji. Proszę,
przeczytajcie sobie Marka 7:1-15 a zobaczycie.
W Mat 5:18 Jaszua rzekł, że ani jedna rzecz nie zostanie usunięta z Prawa, aż wszystko się
dokona. Słowa 'wszystko się dokona' to bezpośrednie odniesienie do słów proroctwa, jakie się
spełni. I nie jest to odniesienie do tego, kiedy Jaszua wypowiada na krzyżu 'skończyło się'. Jest tak,
ponieważ są jeszcze proroctwa, jakie mają miejsce po tym wydarzeniu. Na przykład
Pięćdziesiątnica była czymś takim i musiała wydarzyć się po krzyżu. Mat 5:18 wskazuje
bezpośrednio na Obj 21:5-6, gdzie czytamy:
Obj 21:5-6
A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie:
Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja
jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody
życia.
Całe proroctwo wypełniło się w chwili, gdy pojawiły się nowe niebiosa i ziemia. Piotr
mówi, że wciąż czekamy, aż to się stanie.
2 Piotr 3:13
Ale według Jego obietnicy, my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których
zamieszkuje sprawiedliwość.
Jestem pewien, że jeżeli zapytamy większość ludzi, to zgodzą się oni, że żyjemy w tych
samych niebiosach i ziemi, w jakich żył Jaszua, gdy wypowiadał słowa z Mat 5. Zdumiewające jest,
jak wielu ludzi czeka na wypełnienie się tego proroctwa, lecz zręcznie usuwają na bok Prawo, o
którym sam Pan powiedział, że nie zniknie, dopóki nie wypełnią się wszystkie proroctwa.
Spójrzmy do innych miejsc, gdzie użyte jest to słowo 'wypełnić'.
Rzym 15:13
A Bóg nadziei niech was napełni (plerosai) wszelką radością i pokojem w wierze,
abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.
Czy to oznacza, że mamy odłożyć lub skończyć z wszelką radością i pokojem? Nie sądzę. To słowo
widzimy w czasie przeszłym u Jakuba 2:23.
Jakuba 2:23
W ten sposób wypełniły się słowa Pisma: Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za
sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga.

Nie oznacza to usunąć lub zakończyć. Oznacza po prostu wypełnienie się w czyimś życiu,
życie tym. Czyli Prawo jest po to, byśmy nim żyli w życiu, z Chrystusem jako naszym przykładem.
A jednak wielu nalega, że Jaszua przyszedł, by znieść Prawo. Nie wiedzą oni, że przestrzeganie
Prawa sprowadza błogosławieństwa, a nieprzestrzeganie Prawa, cóż... przynosi przekleństwa.
5 Mojż. 11:26-28
Spójrzcie, oto kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.
Błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom Jahwe, waszego Boga, które
wam dziś nadaję. Przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom Jahwe,
waszego Boga, i zboczycie z drogi, którą wam dziś wskazuję, by iść za innymi,
nieznanymi wam wcześniej bogami.
Wydaje się, że Izrael stale borykał się z przyjęciem tego. Jahwe stale i stale posyłał im
proroków w nadziei, że wrócą do Jego dróg, jednak ich serca były nastawione na pokusy tego
świata. Słowa Pawła do rzymian wydają się odzwierciedlać to, co zostało dane Izraelowi w czasach
proroków.
Rzym 8:5-8
Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według
Ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku
czemu Duch, do życia i pokoju. Stąd cielesny umysł jest przeciwny Bogu. Nie
poddaje się on Prawu Boga, nawet nie jest w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała,
Bogu podobać się nie mogą.
Kolejny przykład zastosowania tego słowa przez Pawła to Rzym 15.
Rzym 15:19
… tak że od Jerozolimy i okolic aż po Ilirię dopełniłem (peplerokenai) ewangelii
Chrystusa.
Czy Paweł zatem unieważnił ewangelię, czy też w pełni zwiastował? W takim świetle
widzimy, że w Mat 5:17 Jaszua przyszedł, by w pełni głosić Boże Prawo, a nie zniszczyć bądź
unieważnić go. Przy czymś takim wersety 18 i 19 nabierają teraz sensu. Wiedząc, że przyszedł On,
by żyć i nauczać Boże Prawo, rozważcie to, co powiedział na zakończenie Swojej służby.
Mat 28:19-20
Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię
Ojca, Syna i Ducha Świętego, i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku.
Aby to było jeszcze wyraźniejsze, zobaczcie, co powiedział w Mat 23:1-3.
Mat 23:1-3
Wtedy Jezus przemówił do tłumów oraz do swoich uczniów tymi słowy: Wykładem
praw Mojżesza zajęli się znawcy Prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich
zasad, które wam podają, lecz z nich samych nie bierzcie przykładu, bo tego, co głoszą,
sami nie stosują.
Im bardziej ktoś się temu przygląda, tym bardziej staje się to ewidentne. Jak już mówiłem
wcześniej, gdy się całościowo spojrzy na Biblię, najlepszym oddaniem słowa 'wypełnić' z Mat 5:17
jest 'żyć w pełni' Bożym Słowem i nic więcej.

Proszę, pamiętajcie w tym wszystkim, że posłuszeństwo Prawu nie jest naszym zbawieniem,
jest to owoc, dowód naszego zbawienia. To owoc, a nie korzeń.
To wszystko, co mam na dziś.
Zastanawiajcie się nad tym, módlcie się o to, ale przede wszystkim, bądźcie wykonawcami
Słowa, a nie tylko słuchaczami.
Do następnego razu…
Szalom
tłumaczenie – Bogusław Kluz

