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Czy przestrzeganie przykazań Tory (Pięcioksięgu Mojżeszowego) jest konieczne dla 

zbawienia Żyda i poganina? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie zaprosimy (w przenośni) pewną grupę Żydów 

Mesjanistycznych oraz żyjącego 2000 lat temu Żyda, ap. Pawła. 

Jeden z przedstawicieli Żydów Mesjanistycznych – David Stern, autor przetłumaczonego na 

j.polski Żydowskiego Nowego Testamentu twierdzi tak: 

 „Tora jest ważna i trzeba jej przestrzegać”
1
…. „gdy naród żydowski okaże posłuszeństwo i 

nie będzie naruszać przymierza, Bóg spełni obietnicę błogosławienia swojego narodu”
2
. 

Inny tzw. Żyd Mesjanistyczny Rich Nichol stwierdza: „w naszych synagogach Mesjasz 

Jeszua zajmuje należne Mu miejsce, jako klejnot w otoczeniu złota naszej żydowskości”
3
. 

Natomiast kolejny reprezentant tego nurtu Marek Kinzer stwierdza, że Kościół powinien 

zaprzestać działań ewangelizacyjnych wobec Żydów, ponieważ będą oni zbawieni przez 

przestrzeganie Tory. 

Czy jesteśmy zbawieni przez przestrzeganie Pięcioksięgu czy jedynie przez zaufanie i 

zawierzenie Chrystusowi swojego życia?  

Czy Chrystus jako Król królów, Pan Panów powinien być w Centrum życia Żyda czy też jest 

jedynie takim dodatkiem, klejnotem w otoczeniu złota żydowskości? 

Czy należy wzywać Żydów do uznania swojej grzeszności, do nawrócenia do Chrystusa, 

Wielkiego Boga i Zbawiciela czy też należy ich raczej wezwać do przestrzegania Tory? 

 

Warto zapytać Żyda, ap.Pawła, ponieważ jego odpowiedź, jest odpowiedzią samego Bożego 

Słowa. 

Pawle czy Ty szczyciłeś się faktem bycia Żydem? 

Paweł odpowiada: 

Flp 3:4   Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może 

pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja:  

Flp 3:5   Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, 

Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz,  

Flp 3:6   Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na 

zakonie, człowiek bez nagany.  

 

                                                 
1 David H. Stern, Messianic Jewish Manifesto, Jewish New Testament Publications, Jerusalem 1988, s. 102. 

2 Dz. cyt., 100. 

3 Nichol, Messianic Jewish Life, s. 73, 25. 



2 

 

Apostole Pawle a czym teraz po nawróceniu jest Twoja żydowska tożsamość, nienaganność 

w wypełnianiu przykazań, wymagań Tory? 

 

 Flp 3:7   Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę.  

Flp 3:8   Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma 

poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko 

uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa  

 

Jak widzimy ap.Paweł postrzega swoją tożsamość, nienaganność wobec Tory czym? W 

naszym przekładzie „szkodą”, ale dokładniej z greckiego „gnojem”. 

Ap.Pawle – a czy można połączyć osiąganie sprawiedliwości opartej na zakonie 

Mojżeszowym ze sprawiedliwością przez zaufanie Chrystusowi? 

Paweł odpowiedziałby: Nie, gdyż teraz po nawróceniu jedynym moim celem jest: 

Flp 3:9   I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, 

która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,  

Czy widzimy jak Paweł przeciwstawia wiarę zachowywaniu Prawa Mojżeszowego? 

On nie tylko nie widzi potrzeby, ale uważa za gnój skupianie się teraz na swojej tożsamości 

żydowskiej, gdyż chce jedynie skoncentrować się na Chrystusie! 

Paweł mówi: „żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w 

cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić 

zmartwychwstania” (w. 10-11,  

Możemy mieć swoje narodowe tradycje, zwyczaje, możemy mieć jakiś wystrój budynku 

kościelnego, ale jakiej służby Bóg od Żydów i od nas oczekuje? 

Nie ma miejsca na interpretacje Biblii i służby Bogu w oparciu o ludzką tradycję, ale o 

służbę Bogu tak jak jest Jemu to miłe. A jak jest mu miłe? 

Kiedy postawimy ikony, zapalimy kadzidełka, świece, założymy szale modlitewne, szaty 

liturgiczne, rozłożymy w centrum zwoje Pięcioksięgu Mojżeszowego? 

Nie, Boże Słowo odpowiada: Jan_4:23   Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy 

prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich 

szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.  

Jan_4:24   Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w 

prawdzie.  

 

Kto może zapytać? 
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Czy jest coś złego w bogatej zewnętrznej oprawie kościoła, nabożeństwa, w zwyczajach? 

To zależy. Istnieje niebezpieczeństwo, że tradycja rabiniczna, nasza tradycja, oprawa 

zewnętrzna nabożeństwa skupi nasz czas i uwagę usuwając z centralnego miejsca naszych 

myśli i wiary samo źródło i cel naszego życia czyli samego Chrystusa! 

To jedynie On jako ten, który pokonał nasz grzech, szatana przez zbawienie, 

To jedynie On, który dziś obdarza nas łaską i wiecznym życiem niezależnym od 

przestrzegania Prawa Mojżeszowego, 

To jedynie On, który wyzwoli nas z ziemskich trosk, chorób, ograniczeń, kiedy wkrótce 

powróci jest godzien chwały! 

Ap.Pawle, w takim razie jak mamy podejść do Tory, do Pięcioksięgu? 

Paweł: Gal 3:19   Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do 

przyjścia potomka, 

Heb 9:10   Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych 

obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku.  

Tora, Przepisy Prawa Mojżeszowego, Stary Porządek został dany do określonego czasu, 

jakiego? Aż do przyjścia Chrystusa na świat i dokonania przez Niego dzieła zbawienia!  

W swoim czasie Tora dobrze wypełniania swoją rolę rozświetlała drogę, jak tysiące świec, 

ale nagle w dziejach ludzkości przyszedł na świat ten, o którym napisano: 

Jan_1:9   Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.  

Dlatego dalej pisze Jan: Jan 1:17   Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i 

prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.  

Prawo Mojżeszowe jest dobre i wartościowe, ale Pan Jezus przyćmiewa Torę jak słońce 

przyćmi tysiące świec! 

Zakon miał za zadanie pokazać nam grzeszność, ale nie był w stanie oczyścić z tego 

grzechu! 

Tego dokonał Bóg, który przyszedł w ciele. 

 Pewien Żyd Mesjanistyczny Ariel Berkowitz pisze: „wszyscy, którzy obecnie starają 

się stosować nakazy Tory w swoim życiu, doświadczają ogromnego i głęboko zakorzenionego 

wzrostu duchowego, a przez nauczanie przestrzegania Tory wprowadzają innych do głębi 

bliskości z Bogiem”
4
.  

Ap.Pawłe, czy rzeczywiście przestrzeganie Tory wprowadzi do głębi bliskości z Bogiem? 

                                                 
4 Berkowitz, Torah Rediscovered, dz. cyt., s. xvi-xvii. 
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Czy nie można trzymać się zarówno Tory, jak i być wiernymi Nowemu Przymierzu? 

Dlaczego? Dlaczego my, żydowscy wierzący w Jezusa Mesjasza, nie możemy trzymać się 

zarówno Tory, jak i być wiernymi Nowemu Przymierzu?  

Apostoł Paweł zapewne pokazałby nam ilustrację, jaką użył w stosunku do Kościoła w 

Galacji. Mianowicie w 3 opowiedział o dwóch synach Abrahama.  

Przyrównał wówczas Przymierze Synajskie do syna niewolnicy urodzonego wg ciała, 

natomiast Nowe Przymierze do syna wolnej urodzonego na podstawie obietnicy.  

Gal 4:30   Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej; nie będzie bowiem 

dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej.  

Gal 4:31   Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej! 

Czy nie mogli oni nauczyć się żyć razem i dzielić tę samą obietnicę? Nie, tego, który jest był 

jedynym synem do czasu urodzenia prawowitego syna należało wypędzić! Nie ma 

możliwości, aby wiara i łaska były w harmonii z Prawem Mojżeszowym i zachowywaniem 

jego przykazań! 

Ap.Paweł podkreśla, że próba powrotu do przestrzegania Starego Przymierza nie jest 

błahostką, ale jest inną Ewangelią! 

Gal_1:6   Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce 

Chrystusowej do innej ewangelii, 

 

Boże Słowo dostrzega konflikt między przebywaniem w Chrystusie z łaski przez wiarę, a 

poleganiem na wypełnianiu Prawa w celu uzyskania czegoś od Boga. 

Być może wkrótce wydam swoją córkę za mąż. Do tego czasu jest ona pod moja opieką jako 

jej przewodnika. Jednak kiedy odprowadzę ją do ołtarza i przekażę w ręce przyszłego męża, 

moja rola jako opiekuna się kończy. 

Czyż nie jest podobnie apostole Pawle z panowaniem Prawa Mojżeszowego? 

Paweł odpowiada: 

Gal 3:24   Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali 

usprawiedliwieni.  

Gal 3:25   A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.  

Jeden z przedstawicieli mesjańskich Żydów powiedział: 

„ hebrajscy chrześcijanie winni przestrzegać obrzezania, obchodzić szabat i święta 

żydowskie oraz przyczyniać się ze wszystkich sił do ożywienia języka hebrajskiego.” 

Apostole Pawle – jak podejść do takiej opinii? 
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Ap.Paweł: 

Gal 4:9   Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga 

poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak 

dawniej służyć chcecie?  

Gal 4:10   Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!  

Gal 4:11   Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.  

Kol 2:16   Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta 

lub nowiu księżyca bądź sabatu.  

Kol 2:17   Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest 

Chrystus.  

Paweł określa przepisy prawa, jako „słabe i nędzne żywioły” – nie jest to sposób, w jaki są 

one przez wielu postrzegane. 

Dlaczego zachowywanie świąt żydowskich, nie spożywanie pokarmów niekoszernych nie 

może przyczynić się  do naszego usprawiedliwienia? 

Ponieważ to są prawa zewnętrzne, przepisy wyryte na kamieniach. Teraz mamy Ducha 

Świętego, który włożył prawo Nowego Przymierza w nasze serca. A podstawą tego prawa 

jest Chrystusowe dzieło na krzyżu, jak czytamy: 

 „Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę” (w. 34).  

 Wspomniany już Ariel Berkowitz mesjański Żyd stwierdził, że Tora jest w stanie: 

„trafiać w sedno potrzeb człowieka, w tym zaspokajać jego potrzebę poznania Boga”?
5
 

Ale to nie Tora, ale Jezus i Jego dzieło jest źródłem zaspokojenia potrzeby poznania Boga 

jak czytamy: 

Jan_1:18   Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, 

objawił go.  

Czyż w Jezusie nie mamy lepszej nadziei? (Hbr 7:19), lepszego przymierza? (Hbr 7: 22), 

lepszego Arcykapłana, lepszą służbę (Hbr 8:6), lepszą ofiarę (Hbr 9:23)  

Jeżeli założylibyśmy, że naród Izraelski albo my również jesteśmy w Przymierzu 

Mojżeszowym, to musielibyśmy założyć, że wszystkie aspekty starego Przymierza 

obowiązują! 

Dlaczego, ponieważ Biblia naucza, że naruszenie któregokolwiek z przykazań jest 

równoznaczne ze złamaniem ich wszystkich (Jk 2:10). Albo jesteśmy związani tym 

Przymierzem, albo też nie.  

                                                 
5 Dz. cyt., s. 7-8. 
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Ap.Pawle, a czy Ty rzeczywiście sam jako Żyd nie pozostawałeś gorliwy w wypełnianiu 

Tory? 

Paweł odpowiedziałby nam zgodnie z tym co napisał, a napisał: 

1Ko 9:20   I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod 

zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy 

są pod zakonem, pozyskać.  

1Ko 9:21   Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez 

zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.  

 

Jeżeli bym czasami nie postąpił zgodnie z żydowskim zwyczajem, złamał zasady 

żydowskiego święta, to wówczas trudniej byłoby znaleźć posłuch u Żydów. Ale gdybym 

zachowywał Prawo Mojżeszowe w charakterze religijnej konieczności, to wówczas 

dawałbym niewłaściwy przekaz i obraz Ewangelii o łasce poganom, dlatego napisałem, że 

żyję: 1Ko 9:21   Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem 

bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez 

zakonu.  

Apostole Pawle, a co byś jeszcze na koniec powiedział Zborowi Bożemu odnośnie powrotu 

do przestrzegania Zakonu Mojżeszowego? 

Powiedziałbym to, co napisałem w listach do różnych Zborów, np. 

Do Zboru w Kolosach, że przestrzeganie dni, świąt, miesięcy, tygodni i lat (tzn. świąt 

żydowskich) ma charakter cielesny i należy do obecnie już pozbawionych władzy 

„żywiołów świata” (Kol 2:20). Ci, którzy chcą powrócić do przestrzegania żydowskich 

obrzędów i świąt to „nie trzymają się głowy” (Kol 2:19) 

Do Zboru w Filipii, że uważam moją żydowską tożsamość za nic nie znaczącą, za gnój 

wobec faktu, że poznałem Chrystusa. (Flp 3:7-8). Nie mógłby też powiedzieć, że ci, którzy 

przestrzegają żydowskich obrzędów i świąt, por. Ga 1:6-9, 5:7-12). 

Do Zboru w Galacji, że jeżeli chcecie stać się w zwyczajach jak Żydzi to jesteście 

nierozumni (Gal.3,3), że jeżeli dołączacie do usprawiedliwienia przestrzeganie Zakonu 

Mojżeszowego to „odłączyliście się od Chrystusa” (Gal. 5:4) i „wypadliście z łaski” (Gal. 

5:4). 

 

W takim razie co mamy uczynić, aby być duchowo dojrzali? 

Paweł kieruje nasz wzrok tylko na Chrystusa: 

Kol 2:3   W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.  

Kol 1:28   Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej 

mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie;  

 

Dlatego Paweł podkreśla, że zamiast szczycić się żydowskim obrzezaniem na ciele, mamy 

pozwolić, aby Bóg swoim skalpelem dokonywał obrzezki naszego serca, przemieniał to 

serce na bijące już nie dla siebie samych, ale dla Niego. (Kolosan 2,11) 

I tego życzę nam z całego serca! Amen 

 


