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„Zborom Bo¿ym, poœwiêconym w Chrystusie Jezusie, powo³anym œwiê-
tym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa
na ka¿dym miejscu, ich i naszym: £aska wam i pokój od Boga, Ojca
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1.2-3).

Psalm 126

Gdy Pan [JHWH] wywiód³ z niewoli uprowadzonych z Syjonu,
Byliœmy jak we œnie.
Wtedy usta nasze by³y pe³ne œmiechu,
A jêzyk nasz radoœci,
Wtedy mówiono wœród narodów:
Pan [JHWH] dokona³ z nimi wielkich rzeczy.
Wielkich rzeczy dokona³ Pan [JHWH] z nami,
Przeto byliœmy weseli.
Odmieñ, Panie, losy nasze
Jak strumienie w ziemi po³udniowej.
Ci, którzy siali ze ³zami,
Niech zbieraj¹ z radoœci¹!
Kto wychodzi z p³aczem, nios¹c ziarno siewne,
Bêdzie wraca³ z radoœci¹, nios¹c snopy swoje.
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44-300 Wodzis³aw Œl. skr. poczt. 35, nr tel. 661 316 897
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Izrael w œwietle proroctw
Wielu ludzi interesuje siê proroctwami dotycz¹cymi przysz³oœci

œwiata. W ostatnich jednak latach szczególnym zainteresowaniem
cieszy siê historia i przysz³oœæ narodu ¿ydowskiego. Wielu pyta, czy
przysz³oœæ Izraela zosta³a z góry przewidziana i zapisana w Biblii,
a jeœli tak, to jakie wydarzenia zwi¹zane z tym narodem ju¿ siê wy-
pe³ni³y, a jakie proroctwa wci¹¿ pozostaj¹ niespe³nione?
 

Bo¿e obietnice
 

Zacznijmy od pocz¹tku. Otó¿ wed³ug Biblii historia ¿ydowskiego
narodu zwi¹zana jest w powo³aniem Abrama (Abraham) oraz z jego
potomstwem. Czytamy, ¿e Abraham mia³ dwóch synów: Ismaela
zrodzonego z niewolnicy Hagar, oraz zrodzonego przez Saraj Izaaka,
który by³ ojcem Ezawa i Jakuba. Ten ostatni, w wyniku zmagañ z Bo-
giem, otrzyma³ nowe imiê – Izrael (por. Rdz 32.24-28), a jego dwu-
nastu synów da³o pocz¹tek dwunastu plemionom Izraela, narodowo-
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œci ¿ydowskiej, królestwu, a obecnie równie¿ i pañstwu Izrael.    
Wed³ug Biblii powo³anie Abrama zwi¹zane by³o z wprowadzeniem

w ¿ycie okreœlonego planu Boga: „Wybra³em go bowiem, aby nakaza³
synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana [JHWH], aby
zachowywali sprawiedliwoœæ i prawo, tak i¿by Pan móg³ wype³niæ wzglê-
dem Abrahama to, co o nim powiedzia³” (Rdz 18.19).

W proroczych obietnicach Bóg zapowiedzia³ równie¿ przysz³oœæ
potomstwu Abrahama. A wszystko to rozpoczê³o siê od nastêpuj¹-
cego wezwania: „WyjdŸ z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca
swego do ziemi, któr¹ ci wska¿ê. A uczyniê z ciebie   naród wielki i bêdê
ci b³ogos³awi³, i uczyniê s³awnym imiê twoje, tak ¿e staniesz siê b³ogos³a-
wieñstwem. I bêdê b³ogos³awi³ b³ogos³awi¹cym tobie, a przeklinaj¹cych
ciê przeklinaæ bêdê; i bêd¹ w tobie b³ogos³awione wszystkie plemiona zie-
mi” (Rdz 12.1-3).

Innymi s³owy, Abram otrzyma³ prorocze obietnice, które zapo-
wiada³y wprost cudown¹ przysz³oœæ. Przyjrzyjmy siê im nieco bli¿ej.

Obietnica syna

Obok wielu cennych obietnic Bo¿ych, jakie otrzyma³ Abram, naj-
wa¿niejsza z nich dotyczy³a syna. Bez syna bowiem wszystkie inne
obietnice by³yby daremne i bezu¿yteczne. I tym te¿ trapi³ siê Abram,
bo jego ¿ona by³a bezp³odna i wydawa³o mu siê, ¿e umrze bezdziet-
ny, a dziedzicem jego domu bêdzie s³uga – Eliezer (15.2). „Wówczas
dosz³o go s³owo Pana: Nie ten bêdzie dziedzicem twoim, lecz ten, który
bêdzie pochodzi³ z wnêtrznoœci twoich (…). Potem wyprowadzi³ go na
dwór i rzek³: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeœli mo¿esz je policzyæ!
(…) Tak liczne bêdzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzy³ Panu, a On po-
czyta³ mu to ku usprawiedliwieniu” (15.4-6).      

Wiara Abrama zosta³a jednak wystawiona na próbê i w koñcu ugiê³a
siê przed ludzk¹ logik¹. Minê³o bowiem ju¿ dziesiêæ lat pobytu w zie-
mi kananejskiej (16.3), któr¹ otrzymaæ mia³ on i jego potomstwo,
a Saraj nadal by³a niep³odna. „Rzek³a wiêc Saraj do Abrama: Oto Pan
odmówi³ mi potomstwa, obcuj, proszê, z niewolnic¹ moj¹, mo¿e z niej
bêdê mia³a dzieci. I us³ucha³ Abram rady Saraj” (16.2).

Jak na tê propozycjê zareagowa³ Abram? Có¿, Abram zapewne
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pomyœla³, ¿e skoro Bóg obieca³ mu syna, to zaakceptuje równie¿ obo-
wi¹zuj¹cy wówczas zwyczaj.

Biblia mówi, ¿e tak siê jednak nie sta³o. Syn Abrama mia³ byæ
bowiem poczêty przez Saraj. Tylko w ten sposób mia³a wype³niæ siê
Bo¿a obietnica, a Abram mia³ nauczyæ siê ca³kowitego polegania na
Bogu. Mia³ zrozumieæ, ¿e przysz³oœæ jego oraz jego potomstwa zale-
¿y wy³¹cznie od wszechmocy i dobroci Boga (17.1; 18.14). To zna-
czy, ¿e skoro mia³ byæ ojcem, równie¿ ojcem wiary, to i narodzenie
jego syna powinno byæ dowodem jego wiary.

Niestety, Abram postanowi³ zrealizowaæ Bo¿¹ obietnicê ludzkimi œrod-
kami i w ten te¿ sposób, maj¹c osiemdziesi¹t szeœæ lat (16.18),  sp³odzi³
Ismaela – praojca Arabów, o którym czytamy: „Bêdzie to cz³owiek dziki,
rêka jego bêdzie przeciwko wszystkim, a rêka wszystkich bêdzie przeciwko
niemu, i bêdzie nastawa³ na wszystkich pobratymców swoich” (16.12).    

Ksiêga Rodzaju mówi dalej, ¿e dopiero po trzynastu latach, kiedy
Abram przesta³ polegaæ na sobie i ca³kowicie zda³ siê na Boga, kolej-
ny raz us³ysza³ Jego g³os: „Oto przymierze moje z tob¹ jest takie: Sta-
niesz siê ojcem wielu narodów. Nie bêdziesz ju¿ odt¹d nazywaæ siê Abram,
lecz imiê twoje bêdzie Abraham, gdy¿ ustanowi³em ciê ojcem mnóstwa
narodów. Rozmno¿ê wiêc ciebie nad miarê i wywiodê z ciebie narody, i
królowie pochodziæ bêd¹ od ciebie (…). Saraj, swej ¿ony, nie bêdziesz
nazywa³ Saraj, lecz imiê jej bêdzie Sara. Bêdê jej b³ogos³awi³ i dam ci z
niej syna. Bêdê jej b³ogos³awi³ i stanie siê matk¹ narodów (…). ¯ona
twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go Izaak, a Ja ustanowiê przymierze
moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do
Ismaela, wys³ucha³em ciê: Oto pob³ogos³awiê mu i rozpleniê go, i roz-
mno¿ê go nad miarê. Zrodzi on dwunastu ksi¹¿¹t , i uczyniê z niego
naród wielki. Ale przymierze moje ustanowiê z Izaakiem, którego urodzi
ci Sara, o tym samym czasie w roku nastêpnym” (17. 4-6,15-16,19-21). 
   

Zgodnie z t¹ obietnic¹ Izaak rzeczywiœcie urodzi³ siê dok³adnie
w ustalonym przez Boga czasie (21.1-5). Abraham mia³ wtedy sto lat.

Wniosek? Chocia¿ Abraham nie by³ wolny od s³aboœci i wad, to jed-
nak ¿adna z Bo¿ych obietnic dana Abrahamowi nie pozosta³a niespe³-
niona. Ludzkie niedoskona³oœci nie s¹ bowiem w stanie zniweczyæ Bo-
¿ych obietnic, poniewa¿ „Bóg jest wierny” (Rz 3.4) swemu s³owu.
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ZapowiedŸ niewoli i wyzwolenia
 

Wspania³¹ przysz³oœæ, jak¹ Bóg zapowiedzia³ potomstwu Abraha-
ma, poprzedziæ mia³ jednak d³ugotrwa³y ucisk. „Wiedz dobrze, ¿e po-
tomstwo twoje przebywaæ bêdzie jako przychodnie w ziemi, która do nich
nale¿eæ nie bêdzie i bêd¹ tam niewolnikami, i bêd¹ ich ciemiê¿yæ przez
czterysta lat. Lecz Ja tak¿e s¹dziæ bêdê naród, któremu jako niewolnicy
s³u¿yæ bêd¹; a potem wyjd¹ z wielkim dobytkiem” (Rdz 15.13-14).

Biblia mówi, ¿e do pobytu Izraelitów w Egipcie przyczyni³ siê g³ód.
Wtedy to bowiem Jakub i jego synowie udali siê do ziemi faraonów,
gdzie namiestnikiem by³ sprzedany przez swoich braci Józef (41.39-
45). To te¿ t³umaczy, dlaczego faraon pozwoli³ osiedliæ siê im w kra-
inie Goszen (47.6).

Niestety, kiedy Józef umar³, a „rz¹dy nad Egiptem obj¹³ nowy król,
który nie zna³ Józefa” (Wj 1.8), sytuacja Izraelitów uleg³a radykalnej
zmianie. Uczyniono z nich niewolników. Pocz¹tkowo Egipcjanie zmu-
sili ich do ciê¿kich robót przy budowie spichlerzy (Wj 1.11). Wkrót-
ce jednak, kiedy Izraelici „tym bardziej siê rozmna¿ali i rozrastali” (Wj
1.12), faraon poleci³ po³o¿nym zabijaæ wszystkie niemowlêta p³ci
mêskiej (1.15-16).

By³a to pierwsza próba eksterminacji narodu ¿ydowskiego. Pi-
smo podaje, ¿e niewiele brakowa³o, a historia narodu izraelskiego
zakoñczy³aby siê ju¿ w Egipcie. Wkrótce bowiem faraon nakaza³ za-
bijaæ niemowlêta hebrajskie tak¿e ca³emu swemu ludowi: „Ka¿dego
ch³opca, który siê urodzi u Hebrajczyków, wrzuæcie do Nilu” (1.22).  

Zgodnie z prorocz¹ zapowiedzi¹ dan¹ Abrahamowi, Bóg nie pozo-
stawi³ jednak Izraela w rêkach okrutnego faraona. Tym bardziej ¿e
„us³ysza³ ich narzekanie. I wspomnia³ Bóg na swoje przymierze z Abra-
hamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrza³ Bóg na Izraelitów: Bóg uj¹³ siê za
nimi” (Wj 2.23-25).

Ksiêga Wyjœcia mówi, ¿e chc¹ oswobodziæ uciskanych Izraelitów
z niewoli, Bóg objawi³ siê Moj¿eszowi i poleci mu misjê wyprowa-
dzenia ich z Egiptu do ziemi kananejskiej (Wj 3.1-10).

Tak wiêc nie tylko przepowiednia o niewoli i ucisku Izraelitów
wype³ni³a siê zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹. Tak¿e ich wyzwo-
lenie – chocia¿ ich po³o¿enie wydawa³o siê beznadziejne, bo nie mieli
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najmniejszych szans w konfrontacji z potêg¹ Egiptu – nast¹pi³o w wy-
znaczonym czasie.

Co wiêcej, dziêki Bo¿ym „znakom i cudom” Izraelici zostali wrêcz
„wypêdzeni z Egiptu” (Wj 12.39), a ich ciemiê¿yciele upokorzeni, bo
– jak mówi Biblia – dla Boga nie ma nic niemo¿liwego (Rdz 18.14).

„Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwa³ czterysta trzydzieœci lat. Po
up³ywie tych czterystu trzydziestu lat, dok³adnie tego samego dnia, wyru-
szy³y z ziemi egipskiej wszystkie zastêpy Pana. By³a to noc, w której czu-
wa³ Pan, aby wyprowadziæ je z ziemi egipskiej” (Wj 12.40-42).  
 
Obietnica ziemi
 

Ale na tym nie koniec. Bóg z³o¿y³ bowiem Abrahamowi jeszcze
inn¹ obietnicê: „(…) ziemiê, któr¹ ci wska¿ê (…) dam potomstwu twe-
mu” (Rdz 12.1,7, por. 13.14-15;17.8).

Obietnicê ziemi otrzyma³ równie¿ Izaak: „Mieszkaj jako goœæ w tym
kraju, a Ja bêdê z tob¹ i bêdê ci b³ogos³awi³, gdy¿ tobie i potomstwu twe-
mu dam te wszystkie kraje i dochowam przysiêgi, któr¹ da³em Abraha-
mowi, ojcu twemu” (Rdz 26.3).

Otrzyma³ j¹ tak¿e Jakub: „Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego
i Bóg Izaaka! Ziemiê, na której le¿ysz, dam tobie i potomstwu twojemu
(…). A oto Jam jest z tob¹ i bêdê ciê strzeg³ wszêdzie, dok¹dkolwiek pój-
dziesz, i przywiodê ciê z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczê cie, dopó-
ki nie uczyniê tego, co ci przyrzek³em” (Rdz 28.13,15).

I wreszcie powtórzona zosta³a Izraelitom: „I wprowadzê was do
ziemi, któr¹ przysi¹g³em daæ Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam
wam j¹ w dziedzictwo” (Wj 6.8), bo „ziemia nale¿y do mnie” (Kp³ 25.23).
 

Przypomnijmy, ¿e wczeœniej ziemia ta nale¿a³a do Kananejczy-
ków. Biblia mówi jednak, ¿e zosta³a ona skalana przez nich i dlatego
„wyrzuci³a ziemia swoich mieszkañców” (Kp³ 18.25).

Dalej czytamy, ¿e ten tragiczny fina³ mia³ byæ tak¿e przestrog¹
dla Izraelitów, aby „nie czynili ¿adnej z tych wszystkich obrzydliwoœci”,
które „czynili mieszkañcy tej ziemi”, „aby ich ziemia nie wyrzuci³a” (Kp³
18.26-28).   Doœæ wspomnieæ, ¿e póŸniej ziemia ta rzeczywiœcie wy-
rzuci³a równie¿ ¯ydów, gdy sprzeniewierzyli siê Bogu.
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Jak widaæ, Biblia zawiera wiele trafnych przepowiedni, które do-
k³adnie zaczê³y siê spe³niaæ ju¿ w czasach Abrahama, Izaaka, Jakuba
i Izraelitów. Czy Izraelici zdawali jednak sobie sprawê, ¿e uczest-
nicz¹ w tworzeniu siê biblijnej historii, która nie zawsze bêdzie dla
nich ³askawa? O tym w nastêpnym rozdziale.
 

Rozproszenie
 
     „Je¿eli nie bêdziecie mnie s³uchaæ i nie bêdziecie wype³niaæ tych wszyst-
kich przykazañ, je¿eli wzgardzicie moimi ustawami oraz je¿eli bêdziecie
odczuwali odrazê do moich praw i nie bêdziecie wype³niali wszystkich
moich przykazañ, podwa¿aj¹c moje przymierze z wami, to i Ja uczyniê
wam to: Nawiedzê was trwog¹, wycieñczeniem i gor¹czk¹ (…). I bêdzie-
cie pobici przez waszych nieprzyjació³ (...). Was zaœ rozproszê miêdzy
narodami (…). Mo¿e wtedy ukorzy siê ich nieobrzezane serce” (Kp³ 26.14-
17,33,41).
 
ZapowiedŸ rozproszenia
 

Rozproszenie ¯ydów nie by³o dzie³em przypadku. Zosta³o ono
zapowiedziane ju¿ przez Moj¿esza w przytoczonym wy¿ej fragmen-
cie, w Ksiêdze Powtórzonego Prawa (28.15-68) oraz przez proroka
Jeremiasza (49.36) i proroka Ezechiela (4.13; 5.10).

Zgodnie z przymierzem, jakie Bóg zawar³ z narodem ¿ydowskim,
lud ten zobowi¹za³ siê do wype³nienia wszystkiego, co zosta³o im
oznajmione (Wj 24.7-8). Byli wiêc œwiadomi odpowiedzialnoœci jaka
na nich spoczywa³a. Z czym to siê wi¹za³o? Przede wszystkim z uni-
kaniem ba³wochwalstwa, zachowywaniem szabatu jako pami¹tki
Bo¿ego dzie³a stworzenia oraz z uczestniczeniem w trzech dorocz-
nych œwiêtach pielgrzymich.

Wed³ug Biblii Izrael – jako „naród wybrany i œwiêty” – mia³ po
prostu reprezentowaæ Boga na ziemi. Mia³ byæ „królestwem kap³añ-
skim” (Wj 19.6) trzymaj¹cym siê zasad teokracji. Mia³ pamiêtaæ, ¿e
to Bóg uczyni³ ich niepodleg³ym narodem, umieœci³ w Ziemi Obieca-
nej i Jemu zawdziêczaj¹ wszelkie b³ogos³awieñstwa, w których mia-
³y uczestniczyæ wszystkie narody. Wybranie Izraela nie oznacza³o
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wiêc wyniesienia go ponad innych, ale mówi³o o powo³aniu i wyzna-
czeniu ich do wykonywania okreœlonego zadania, do prezentowania
wœród narodów idei Jedynego Boga, aby inne ludy mog³y powiedzieæ:
„(…) tylko u ciebie jest Bóg, i nigdzie indziej nie ma ¿adnych innych
bogów” (Iz 45.14, por. 43.10-12) oraz: „Pójdziemy z wami, bo s³yszeli-
œmy, ¿e z wami jest Bóg” (Za 8.23).

Niestety, „starotestamentowy” Izrael zawiód³ pok³adane w nim na-
dzieje, gdy¿ zamiast szlachetnych owoców, „wyda³ z³e owoce” (Iz 5.2).
Po okresie œwietnoœci, kiedy osi¹gn¹³ granice Ziemi Obiecanej przez
Boga, a wiêc za panowania królów: Dawida i Salomona, ten ostatni
w³adca do tego stopnia sprzeniewierzy³ siê Bogu, ¿e po jego œmierci –
zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ – królestwo zosta³o podzielone
na Izrael (pó³noc) i Judeê (po³udnie) (1 Krl 11.33-38).

Podzia³ ten nie sk³oni³ jednak ¯ydów do skruchy i poprawy (chwi-
lowa nast¹pi³a w Judzie), dlatego te¿ najpierw dosz³o do podboju
Królestwa Pó³nocnego (721 r. p.n.e.) i dziesiêæ plemion dosta³o siê
w niewolê asyryjsk¹, z której w³aœciwie ju¿ nie powrócili. „Pan usun¹³
Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedzia³ przez wszystkie swoje s³u-
gi, proroków. I zosta³ Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do
Asyrii” (2 Krl 17.23).

Nastêpnie, „chocia¿ Pan ostrzega³ i Judê przez wszystkich swoich pro-
roków” (2 Krl 17.13), dosz³o do upadku tak¿e Królestwa Po³udniowe-
go, który rozpocz¹³ siê podbojem Jerozolimy przez Babiloñczyków
(597 r. p.n.e.) i pierwszym wygnaniem Hebrajczyków do Babilonu,
a zakoñczy³ siê drugim zdobyciem Jerozolimy (587/86 r. p.n.e.), zbu-
rzeniem œwi¹tyni i kolejnym wygnaniem ¯ydów (Jr 25.5-10). „I tak
poszed³ Juda z ziemi swojej do niewoli” (2 Krl 25.21).
 
Obietnica wyzwolenia
 

Wed³ug Biblii Bóg jednak nie porzuci³ swego ludu. Czytamy: „Wspo-
mnê na moje przymierze z Jakubem, a tak¿e na moje przymierze z Izaakiem,
a ponadto wspomnê na moje przymierze z Abrahamem; wspomnê i tê ziemiê
(…). Gdy przebywaæ bêd¹ w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzê nimi i nie
obrzydzê ich sobie tak dalece, by ich wytêpiæ i naruszyæ moje przymierze z ni-
mi, gdy¿ Ja, Pan [JHWH], jestem ich Bogiem” (Kp³ 26.42,44). 
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Prorok Jeremiasz zapowiedzia³, ¿e niewola babiloñska trwaæ bê-
dzie siedemdziesi¹t lat, a potem wygnañcy powróc¹ do swojej ojczy-
zny: „Gdy up³ynie dla Babilonu siedemdziesi¹t lat, nawiedzê was i spe³-
niê na was swoj¹ obietnicê, ¿e sprowadzê was z powrotem na to miejsce.
Albowiem Ja wiem, jakie myœli mam o was – mówi Pan – myœli o pokoju,
a nie o niedoli, aby zgotowaæ wam przysz³oœæ i natchn¹æ nadziej¹. Gdy
bêdziecie mnie wzywaæ i zanosiæ do mnie mod³y, wys³ucham was. A gdy
mnie bêdziecie szukaæ, znajdziecie mnie. Gdy mnie bêdziecie szukaæ ca-
³ym swoim sercem, objawiê siê wam- Mówi Pan – odmieniê wasz los
i zgromadzê was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których
was rozproszy³em i sprowadzê was z powrotem do miejsca, sk¹d skaza-
³em was na wygnanie” (Jr 29.10-14, por. 25.11).

I tak te¿ siê sta³o, kiedy Cyrus, król Medów i Persów, podbi³ Babilon
(539 r. p.n.e.) i og³osi³ wolnoœæ wygnañcom ¿ydowskim. Od tego czasu
¯ydzi zaczêli stopniowo powracaæ do ojczyzny, a nastêpnie   na nowo
budowaæ œwi¹tyniê, któr¹ ukoñczono w 516/15 r. p.n.e. (Ezd 6.15).
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Powtórne rozproszenie
 

Nie by³o to jednak ostatnie rozproszenie narodu ¿ydowskiego.
Biblia zapowiada bowiem dwukrotne zburzenie Jerozolimy, dwa roz-
proszenia ludu i dwukrotne ponowne jego zebranie. O tym drugim
czytamy miêdzy innymi w Ewangelii £ukasza: „Gdy¿ przyjd¹ na cie-
bie dni, ¿e twoi nieprzyjaciele usypi¹ wa³ wokó³ ciebie i otocz¹, i œcisn¹
ciê zewsz¹d. I zrównaj¹ ciê z ziemi¹ i dzieci twoje w murach twoich
wytêpi¹, i nie pozostawi¹ z ciebie kamienia kamieniu, dlatego ¿eœ nie
pozna³o czasu nawiedzenia swego” (£k 19.43-44);

„Przyjd¹ dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamieñ na ka-
mieniu, którego by   nie rozwalono (…). Gdy ujrzycie Jerozolimê otoczon¹
przez wojska, wówczas wiedzcie, ¿e przybli¿y³o siê jej zburzenie (...). Gdy¿
dni te, to dni odp³aty, aby siê wype³ni³o wszystko, co jest napisane. Biada
brzemiennym i karmi¹cym w owe dni; bêdzie bowiem wielka niedola na
ziemi i gniew nad tym ludem, i padn¹ od miecza, i zostan¹ uprowadzeni
do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima bêdzie zdeptana przez po-
gan, a¿ siê dope³ni¹ czasy pogan” (£k 21.20,22-24). 

Kiedy rozpoczê³y spe³niaæ siê te przepowiednie?
W latach 66-70 po Chrystusie, kiedy to dosz³o do powstania ¿ydow-

skiego przeciwko rzymskiemu okupantowi, które zakoñczy³o siê
zniszczeniem œwi¹tyni przez wojska Tytusa (na jej miejscu posta-
wiono œwi¹tyniê pogañsk¹) oraz – jak podaje Józef Flawiusz („Woj-
na ¿ydowska”) – œmierci¹ oko³o miliona ¯ydów i uprowadzeniem do
niewoli blisko stu tysiêcy.

By³ to jednak zaledwie pocz¹tek tragicznych losów narodu ¿ydow-
skiego, poniewa¿ ju¿ w 132 r. po Chrystusie dosz³o do drugiego po-
wstania pod przywództwem Szymona Bar Kochby, który podawa³
siê za mesjasza. Po krwawym st³umieniu tego powstania (135 r.)
nazwê Judei zmieniono na Syria Palestyna, Jerozolimê nazwano Aelia
Capitolina, ¯ydom kategorycznie zakazano osiedlaæ siê w Judei, a ju-
daizm wyjêty zosta³ spod prawa.

PóŸniej by³o ju¿ tylko gorzej, bo do przeœladowañ ¯ydów do³¹czy-
³a religia, która wyros³a z judaizmu – chrzeœcijañstwo. Ju¿ w II wie-
ku, niektórzy przywódcy religijni (g³ównie w Rzymie), aby ich nie
mylono z ¯ydami (wierzyli przecie¿ w tego samego Boga, pos³ugi-
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wali siê Bibli¹ i równie¿ zachowywali szabat), postanowili ca³kowicie
zerwaæ z wszystkim, co mia³o zwi¹zek z judaizmem, aby w ten spo-
sób unikn¹æ represji. Wymyœlono te¿ tzw. teologiê zastêpstwa (jed-
na z g³ównych przyczyn antyjudaizmu), która zrodzi³a siê z tenden-
cyjnego t³umaczenia niektórych tekstów ewangelicznych (por. Mt
21.43; 27.25). G³osi³a ona, ¿e lud Izraela przesta³ byæ ludem wybra-
nym, bo takim jest Koœció³. Przypomnijmy, ¿e tezy te zawarte by³y
ju¿ w listach Ignacego z Antiochii (70-107), który twierdzi³, ¿e
Koœció³ jest nowym Izraelem, oraz w Liœcie Barnaby (ok. 130), któ-
ry zaprzecza³ jakoby ¯ydzi kiedykolwiek pozostawali w przymierzu
z Bogiem. W Dialogu z ¯ydem Tryfonem Izraelitów przedstawiano
wrêcz jako ludzi chorych na umyœle, ba³wochwalców, morderców –
ludzi do cna zdeprawowanych.

Najciê¿szym jednak przestêpstwem, za który nale¿a³o karaæ ¯ydów,
by³ stale podnoszony zarzut o bogobójstwo – ukrzy¿owanie Jezusa.
Dlatego te¿ Jan Chryzostom (344-407) twierdzi³: ,,(…) nie ma ju¿
dla was ani mo¿liwoœci poprawy, ani przebaczenia, ani usprawiedliwie-
nia (…) Bóg was nienawidzi”. Augustyn (354-430) zaœ uwa¿a³, ¿e ¯ydzi
,,(…) nosz¹ znamiê Kaina.(…) niech [wiêc] cierpi¹ i bêd¹ stale poni¿a-
ni” (,,Traktat przeciwko ¯ydom”). Podobne antyjudaistyczne akcenty
wystêpuj¹ prawie we wszystkich pismach ojców Koœcio³a.

Jak widaæ, ju¿ same przyczyny natury religijnej – szczególnie
oskar¿anie ¯ydów o odrzucenie i ukrzy¿owanie Chrystusa oraz wci¹¿
na nowo powtarzane tezy o ich rzekomym odrzuceniu przez Boga,
bezustanne oskar¿enia o bezbo¿noœæ, o zagro¿enia p³yn¹ce z ich stro-
ny dla Koœcio³a, o profanacjê hostii i mordy rytualne pope³niane na
dzieciach, w³¹cznie z piêtnowaniem ich odrêbnoœci zwyczajowej i re-
ligijnej – wystarczy³yby w zupe³noœci, aby ¯ydzi stali siê przedmio-
tem niekoñcz¹cej siê nienawiœci i ci¹g³ych ataków.

Przyk³adem tego s¹ œredniowieczne krucjaty zwo³ywane przez
papie¿y w celu niszczenia „wroga Boga” (¯ydów i muzu³man), trak-
towanie tych mordów jako czyn mi³y Bogu, gwarantuj¹cy odpusz-
czenie wszelkich grzechów, zbrodnicze dzia³ania inkwizycji, palenie
¿ywcem ¯ydów, burzenie i palenie synagog, masowe banicje, zaka-
zy kupowania u ¯ydów, konfiskowanie przy byle okazji ich mienia
(bo zawsze przecie¿ chodzi³o pieni¹dze!), przymusowe chrzty, a do
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tego przedstawianie ich jako dzieci diab³a i obarczanie ich odpowie-
dzialnoœci¹ za wszelkie niedole i z³o œwiata.

Co gorsza, antyjudaizm religijny, polityczny i ekonomiczny prze-
trwa³ do naszych czasów. Trudno siê te¿ temu dziwiæ, skoro czêsto
sami papie¿e, a nawet niektórzy reformatorzy propagowali tê niena-
wiœæ. Przypomnijmy, ¿e na d³ugo przed Hitlerem to w³aœnie papie¿
Innocenty III na Soborze Laterañskim IV (1215) postanowi³, ¿e ¯ydzi
bêd¹ nosiæ na ubiorze specjalny znak lub specjalny kapelusz, który
odró¿nia³by ich od spo³ecznoœci katolickiej. Z kolei papie¿ Pawe³ IV
(1555-1559) przyczyni³ siê do powstania pierwszych gett dla ¯ydów
– najpierw   we W³oszech, a potem w innych krajach Europy.

Do przeœladowania ¯ydów przyczynili siê tak¿e niektórzy przed-
stawiciele Oœwiecenia, ultrakonserwatyœci francuscy, a w szczególno-
œci nacjonaliœci niemieccy. W³aœciwie ca³a Europa by³a (jest?) prze-
si¹kniêta antysemityzmem religijnym, rasistowskim i ekonomicznym,
a kulminacj¹ tego by³ Holocaust. Czy by³ on jednak kar¹, jak¹ Bóg
dotkn¹³ ¯ydów za ich grzechy? A mo¿e by³ on owym „wielkim uci-
skiem”, o którym mówi m.in. Ewangelia Mateusza (24.21), a który
przyczyni³ siê do powstaniu pañstwa Izrael? O tym w dalszej czêœci.

Holocaust i powrót do Erec Izrael
 

Wed³ug Biblii histori¹ Izraela nie rz¹dzi przypadek. Przepowie-
dziany bowiem zosta³ zarówno jego pobyt w niewoli egipskiej, asy-
ryjskiej, jak i babiloñskiej. I dok³adnie tak siê sta³o. Przepowiedzia-
no te¿ jego rozproszenie oraz wielowiekowe krwawe przeœladowa-
nia i jego powrót do ziemi praojców. Czy to jednak znaczy, ¿e i Holo-
caust zosta³ przepowiedziany? A jeœli tak, czy by³ on kar¹, jak¹ Bóg
dotkn¹³ ¯ydów za ich grzechy? Poza tym – co z powrotem ¯ydów do
ich historycznej ojczyzny i powstaniem pañstwa Izrael? Czy rów-
nie¿ te wydarzenie mo¿na zaliczyæ do spe³nionych proroctw?

Zacznijmy od nastêpuj¹cych stwierdzeñ zawartych w Ksiêdze
Izajasza: „S³owo Boga naszego trwa na wieki” (40.8) oraz: „Oto wyda-
rzenia dawniejsze ju¿ siê dokona³y, a to, co ma nastaæ zwiastujê; zanim
zacznie kie³kowaæ, opowiem je wam” (42.9).

Zgodnie z tymi zapewnieniami, Bóg nie czyni nic, „je¿eli nie obja-
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wi³ swojego planu swoim s³ugom, prorok” (Am 3.7). To znaczy, ¿e Bo¿y
plan odnosz¹cy siê do narodu ¿ydowskiego (wybranie) oraz ca³ej ludz-
koœci (zbawienie) ju¿ wczeœniej zosta³ objawiony i ma zostaæ zreali-
zowany, i to niezale¿nie od naszej wiary lub niewiary (b³êdów) ¯ydów
(Rz 3.3-4), poniewa¿ „co do wybrania, s¹ umi³owanymi ze wzglêdu na
praojców” (Rz 11.28). Poza tym „nieodwo³alne s¹ dary i powo³anie Bo¿e”
(Rz 11.29) i do nich te¿ „nale¿y synostwo i chwa³a, i przymierza, i nada-
nie zakonu, i s³u¿ba Bo¿a, i obietnice” (Rz 9.4). Nie jest wiêc tak, jak
g³osz¹ niektórzy, ¿e przymierze z Izraelem zosta³o odwo³ane, a na-
ród ¿ydowski odrzucony. „Nie odrzuci³ bowiem Bóg swego ludu, który
uprzednio sobie upatrzy³” (Rz 11.2).
 
Holocaust kar¹?
 

No dobrze, ale jak rozumieæ Holocaust? Je¿eli Bóg nie odrzuci³
narodu ¿ydowskiego i nadal s¹ oni „umi³owanymi ze wzglêdu na pra-
ojców”, to dlaczego Bóg pozwoli³ na Holocaust? Czy¿by to by³a kara
za ich grzechy?

Tak uwa¿aj¹ niektórzy rabini, g³ównie o pogl¹dach ortodoksyjnych.
Nie wszyscy jednak podzielaj¹ tê opiniê. Wiêkszoœæ uwa¿a, ¿e Holo-
caust by³ zbrodniczym dzia³aniem wymierzonym nie tylko przeciw-
ko ¯ydom, ale tak¿e przeciwko samego Bogu.

Nie mo¿na te¿ zapominaæ, ¿e drogê do Holocaustu utorowa³ m.in.
katolicki i protestancki antyjudaizm. Na obu tych tradycjach koœciel-
nych ci¹¿y bowiem brzemiê nienawiœci do ¯ydów. Szczególnie nega-
tywn¹ rolê odegra³o w tym dramacie papiestwo, które podpisa³o kon-
kordaty z faszystowskimi rz¹dami W³och, Hiszpanii i Niemiec i zacho-
wa³o podejrzane milczenie w obliczu straszliwych zbrodni pope³nianych
na narodzie ¿ydowskim. Ale czy mog³o byæ inaczej, skoro przez wszyst-
kie wieki najwy¿si przedstawiciele Koœcio³a rzymskiego wpajali ludziom,
¿e los ¯ydów to kara za odrzucenie i ukrzy¿owanie Chrystusa? 

Poza tym bez winy nie pozostaj¹ i inne narody, które zachowa³y
obojêtnoœæ i biernoœæ wobec masowej zag³ady ¯ydów. Kiedy w 1938
r. prezydent Roosevelt zwo³a³ we Francji konferencjê, aby zastano-
wiæ siê nad losem europejskich ¯ydów, z przedstawicieli trzydziestu
pañstw tylko Dania i Holandia by³y gotowe przyj¹æ kilka tysiêcy po-
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tomków Abrahama. Ale na tym nie koniec: winê bowiem ponosz¹
równie¿ sami ¯ydzi, konkretnie ci, którzy ¿yli w Ameryce bezpiecz-
nie i dostatnio, a prawie nic nie zrobili, by pomóc swoim braciom.

Holocaust obna¿a wiêc i potêpia zarówno polityczny, rasistowski,
jak i religijny antysemityzm oraz obci¹¿a wszystkich, którzy bezpo-
œrednio lub poœrednio przyczynili siê do tej straszliwej zbrodni. By³
on te¿ kulminacj¹ nienawiœci do tych, którym powiedziano: ,,Wy je-
steœcie moimi œwiadkami – mówi Jahwe” (Iz 43.10).

 Z biblijnego punktu widzenia Holocaust móg³ byæ owym „wielkim
uciskiem, jakiego nie by³o od pocz¹tku œwiata a¿ dot¹d, i nie bêdzie”, bo
„gdyby nie by³y skrócone owe dni, nie ocala³aby ¿adna istota, lecz ze wzglê-
du na wybranych bêd¹ [i zosta³y] skrócone owe dni” (Mt 24.21-22).
Holocaust nie by³ jednak kar¹ za grzechy ¯ydów, poniewa¿ przepo-
wiednia ta nie by³a wyrokiem od którego nie by³oby ratunku. ¯ydzi
mogli bowiem unikn¹æ tej tragedii, podobnie jak ich przodkowie, któ-
rzy przed oblê¿eniem Jerozolimy mogli uciec w góry (Mt 24.15-20).
Tym bardziej ¿e od d³u¿szego czasu – mimo pewnych trudnoœci –
by³a mo¿liwoœæ powrotu do ziemi praojców. Do zbrodni tej nie mu-
sia³o wiêc dojœæ, przynajmniej na tak¹ skalê, gdyby ¯ydzi nie ufali
nadmiernie poczuciu w³asnego bezpieczeñstwa, ¿yj¹c w tak nieprzy-
jaznym otoczeniu; gdyby wziêli pod uwagê biblijne zapowiedzi i prze-
strogi oraz gdyby nie iœcie szatañska strategia ich wrogów. Bo Bóg
nikogo nie determinuje do z³a. Czyni¹ to zwykle ci, którzy znajduj¹
siê pod przemo¿nym wp³ywem mocy ciemnoœci, jak Hitler, który
„zahipnotyzowa³” wszystkich swoich wspó³obywateli, aby wymor-
dowaæ wszystkich ¯ydów.
 
Powrót do ojczyzny
 

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, na d³ugo przed wybuchem II wojny
œwiatowej ¯ydzi mieli mo¿liwoœæ powrotu do ziemi praojców. Po-
wrót ten zosta³ te¿ zapowiedziany. Kiedy bowiem Jezus wyg³asza³
swoje eschatologiczne kazanie, wyraŸnie powiedzia³, ¿e ¯ydzi „zo-
stan¹ uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima bê-
dzie deptana przez pogan, a¿ siê dope³ni¹ czasy pogan” (£k 21.24).
Wynika z tego, ¿e zarówno rozproszenie, jak i „deptanie Jerozolimy”
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mia³o trwaæ do okreœlonego czasu. I tak te¿ siê sta³o. Jerozolim¹
w³adali bowiem kolejno: Rzymianie, Persowie, Arabowie, Egipcja-
nie, Rzym papieski (krzy¿owcy), egipscy Mamelukowie, Turcy
osmañscy i brytyjskie si³y zbrojne, które podczas I wojny œwiatowej
pod dowództwem genera³a Allenby’ego pokona³y Turków. Od tego
czasu, a konkretnie od og³oszenia tzw. deklaracji ministra spraw za-
granicznych, lorda Artura J. Balfoura z 1917 r., sytuacja ¯ydów
zmieni³a siê znacz¹co na ich korzyœæ. Deklaracja stworzy³a bowiem
mo¿liwoœæ powrotu ¯ydów do ziemi swoich przodków.

Co ciekawe, o zakoñczeniu rozproszenia ¯ydów i ich powrocie do
ziemi ojców prorokowa³ ju¿ Jeremiasz: „Bo oto id¹ dni – mówi Pan –
¿e odmieniê los mojego ludu, Izraela i Judy (…) i sprowadzê ich z po-
wrotem do ziemi, któr¹ da³em ich ojcom, aby j¹ posiedli” (30.3).

Zauwa¿my, ¿e proroctwo to nie mówi o powrocie ¯ydów z niewoli
babiloñskiej – jak niektórzy uwa¿aj¹ – poniewa¿ dotyczy ono nie tylko
domu judzkiego, ale równie¿ domu izraelskiego. Poza tym o po³¹cze-
niu tych dwóch domów prorokowa³ równie¿ Ezechiel: „A ty, synu cz³o-
wieczy, weŸ sobie kawa³ek drewna i napisz na nim: Nale¿y do Judy i synów
izraelskich, jego bratnich plemion. WeŸ tak¿e drugi kawa³ek drewna i na-
pisz na nim: Nale¿y do Józefa, drewno Efraima, i ca³ego domu izraelskie-
go, jego bratnich plemion. Potem z³ó¿ razem obydwa drewna w jeden ka-
wa³ek, aby stanowi³y jedno w twoim rêku (…). Potem powiedz im: Tak
mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorê synów izraelskich spoœród naro-
dów, do których przybyli, i zgromadzê ich zewsz¹d, i przyprowadzê ich do
ziemi. I uczyniê z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i je-
den król bêdzie panowa³ nad nimi wszystkimi, i ju¿ nie bêd¹ dwoma naro-
dami, i ju¿ siê nie rozdziel¹ na dwa królestwa” (Ez 37.16-17,21-22). 
 
Jak do tego dosz³o?
 

Przypomnijmy, ¿e atmosfera sprzyjaj¹ca emigracji ¯ydów do hi-
storycznej ojczyzny powsta³a ju¿ przed deklaracj¹ Balfoura, bo ju¿
w czasach Napoleona Bonapartego, który w 1799 r. wzywa³ ¯ydów
do odbudowania pod jego sztandarami staro¿ytnej Jerozolimy. Fran-
cja te¿ jako jedno z pierwszych pañstw w 1791 r. przyzna³a ¯ydom
równoœæ praw obywatelskich. Na wskutek emancypacji ¯ydów w kra-
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jach okupowanych przez wojska napoleoñskie zamo¿niejsi spoœród
nich zaczêli odgrywaæ te¿ wa¿n¹ rolê zarówno w polityce, jak i w
gospodarce. Doœæ wspomnieæ, ¿e ju¿ w 1881 r. dosz³o do pierwszej
fali emigracji ¯ydów do ziemi praojców. Szczególne zaœ rolê w dzia-
³aniach na rzecz emigracji oraz w powstaniu pañstwa Izrael odegra³
dziennikarz wiedeñski Teodor Herzl, który w 1896 r. opublikowa³
swoje „Pañstwo ¯ydów”.

Chocia¿ Herzl nie doczeka³ siê realizacji swojej wizji, to jednak
wkrótce po jego œmierci (umar³ w 1904 r.), jego marzenia stopniowo
zaczê³y siê spe³niaæ. Ju¿ bowiem 2 listopada 1917 roku Chaim We-
izmann (póŸniejszy pierwszy prezydent Izraela) we wspomnianej
ju¿ deklaracji Balfoura uzyska³ zapewnienie, ¿e naród ¿ydowski otrzy-
ma niewielki obszar na Bliskim Wschodzie.

Co wiêcej, emigracji ¯ydów do Palestyny sprzyja³a równie¿ Kon-
ferencja Pokojowa w Wersalu w 1919 r. Przyjê³a ona bowiem propo-
zycjê utworzenia ¿ydowskiej siedziby narodowej w Palestynie pod
mandatem brytyjskim, co potwierdzi³a tak¿e w 1922 r. Liga Naro-
dów. Dziêki temu nast¹pi³a kolejna fala emigracji oraz dosz³o do bu-
dowy g³ównych struktur i instytucji, które póŸniej umo¿liwi³y po-
wstanie niezale¿nego pañstwa ¿ydowskiego.         

Niestety, o osiedleniu siê w historycznej ojczyŸnie ¯ydów myœle-
li tylko nieliczni, g³ównie m³odzie¿, i dlatego te¿ w dniu proklamacji
powstania pañstwa 15 maja 1948 r., w Izraelu by³o zaledwie 600 ty-
siêcy obywateli.

Co gorsza, od chwili proklamowania pañstwa ¿ydowskiego Izrael
niejednokrotnie musia³ przeciwstawiæ siê przewa¿aj¹cym si³om wro-
ga. Przypomnijmy, ¿e ju¿ w kilka godzin, kiedy premier Dawid Ben
Gurion og³osi³ powstanie pañstwa Izrael, zosta³o one zaatakowane
przez piêæ arabskich pañstw: Egipt, Jordaniê, Syriê, Liban oraz iracki
korpus ekspedycyjny. Wydawa³o siê, ¿e Izrael nie ma najmniejszych
szans i w kilka dni zostanie pobity, tak bowiem przewa¿aj¹ca by³a si³a
wrogiej koalicji. Sta³o siê jednak inaczej. Pañstwa arabskie zosta³y po-
konane, jak niegdyœ potê¿ny Goliat przez m³odziutkiego Dawida.

Warto dodaæ, ¿e z ka¿dej wojny – pocz¹wszy od tej z roku 1948 –
Izrael wychodzi³ obronn¹ rêk¹. Równie¿ wtedy, kiedy 5 czerwca 1967
jordañskie wojska otworzy³y nagle ogieñ w stronê pozycji izraelskich.
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Przypomnijmy, ¿e w tzw. szeœciodniowej wojnie Izrael zniszczy³ wiêk-
szoœæ egipskich samolotów myœliwskich; w ci¹gu kilku godzin zbom-
bardowa³ 25 najwa¿niejszych baz powietrznych w krajach arabskich,
a w ci¹gu nastêpnych 60 godzin doprowadzi³ do   zniszczenia si³ po-
wietrznych Jordanu, Syrii i Iraku. Ten ostatni konflikt pozwoli³ te¿
Izraelczykom odzyskaæ ca³kowit¹ kontrolê nad Jerozolim¹ (Stare
Miasto) i znaczn¹ czeœæ swego historycznego dziedzictwa.

Wiêkszoœæ chrzeœcijan ewangelicznie wierz¹cych, a tak¿e mesja-
nicznych ¯ydów uwa¿a, ¿e wszystkie te wydarzenia to dowody wy-
pe³niaj¹cego siê proroctwa mówi¹cego o zakoñczeniu „deptania” Je-
rozolimy przez pogan. Uwa¿a siê, ¿e ustanie owego „tratowania œwiê-
tego miasta” (Ap 11.2) to pewien proces, który rozpocz¹³ siê powro-
tem ¯ydów do ojczyzny, powstaniem pañstwa Izrael, wyzwoleniem
Jerozolimy w 1967 roku, proklamowaniem jej w 1980 roku miastem
niepodzielnym pod w³adz¹ Izraela. Proces ten ma zakoñczyæ siê prze-
jêciem Wzgórza Œwi¹tynnego.

Jedno – jak widaæ – nie ulega w¹tpliwoœci: Biblia nie tylko mówi
o rozproszeniu ¯ydów, ich przeœladowaniu i „deptaniu Jerozolimy przez
pogan”, ale tak¿e mówi o ich powrocie, ponownym zamieszkaniu w hi-
storycznej ojczyŸnie oraz odzyskaniu Jerozolimy (Iz 43.5-6; Am 9.14).
I tak te¿ siê sta³o, bo jest rzecz¹ nie do pomyœlenia, aby Bóg nie do-
trzyma³ danego im s³owa, jak czytamy: „Tak mówi Pan [JHWH], który
ustanowi³ s³oñce, by œwieci³o w dzieñ, który wyznaczy³ ksiê¿yc i gwiazdy, by
œwieci³y w nocy (…); Je¿eliby te prawa mia³y siê zachwiaæ przede mn¹ –
mówi Pan – to i ród Izraela przesta³by byæ ludem przede mn¹ po wszystkie
dni. Tak mówi Pan: Jak nie mog¹ byæ zmierzone niebiosa w górze i zbada-
ne fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucê ca³ego potomstwa Izraela
mimo wszystko, co uczyni³” (Jr 31.35-37).

W zwi¹zku z zachowaniem narodu ¿ydowskiego, który skazany
by³ ju¿ na zag³adê, powstaniem pañstwa Izrael, i to w czasie najmniej
spodziewanym oraz powrotem ¯ydów z ponad stu krajów ca³ego
œwiata do ojczyzny praojców, mo¿na za Jozuem powiedzieæ, ¿e jak
dot¹d „nie zawiod³a ¿adna obietnica, jaka uczyni³ Pan domowi izrael-
skiemu. Spe³ni³y siê wszystkie” (Joz 21.45).
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Utrata i odbudowa królestwa Izraela
 

Biblia zawiera wiele proroctw dotycz¹cych przysz³oœci Izraela.
Niektórzy twierdz¹ jednak, ¿e kiedy ¯ydzi odrzucili Chrystusa, pro-
roctwa te przesta³y mieæ jakiekolwiek znaczenie, a staro¿ytny Izrael
zosta³ zast¹piony przez Izrael duchowy – Koœció³. Powo³uj¹ siê przy
tym m.in. na s³owa Jezusa pochodz¹ce z przypowieœci o dzier¿aw-
cach winnicy: „Królestwo Bo¿e zostanie wam zabrane, a dane naro-
dowi, który bêdzie wydawa³ jego owoce” (Mt 21.42). Czy rzeczywi-
œcie tak nale¿y rozumieæ te s³owa?

 
Aby odpowiedzieæ na to pytanie, nale¿y przede wszystkim zwró-

ciæ uwagê na szerszy kontekst tej przypowieœci. Ten zaœ – jak ³atwo
zauwa¿yæ – bynajmniej nie mówi o odrzuceniu narodu ¿ydowskiego,
ale o konfrontacji pomiêdzy Chrystusem a przywódcami religijny-
mi. Kap³ani i uczeni w Piœmie bowiem od samego pocz¹tku dzia³al-
noœci Jezusa stali w opozycji do niego. Kiedy zaœ Jezus wypêdzi³
przekupniów ze œwi¹tyni i zarzuci³ kap³anom oraz uczonym w Pi-
œmie, ¿e dopuœcili do jej zbezczeszczenia, czyni¹c z niej jaskiniê zbój-
ców, ci „szukali sposobu, jak by go straciæ; bo siê go bali, gdy¿ ca³y lud
zdumiewa³ siê nad nauk¹ jego” (Mk 11.18). Przywódcy religijni oba-
wiali siê po prostu rozruchów, interwencji Rzymian i w rezultacie
utraty swojej pozycji i przywilejów (por. J 11.47-48).

Konflikt pomiêdzy Jezusem a ¿ydowskim przywódcami by³ nie-
unikniony. Co wiêcej, jeszcze bardziej przybra³ na sile, kiedy Jezus
powiedzia³ im: „celnicy i wszetecznice wyprzedzaj¹ was do Królestwa
Bo¿ego. Albowiem przyszed³ Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwo-
œci, ale nie uwierzyliœcie mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli
mu; a wy, chocia¿ to widzieliœcie, nie odczuliœcie potem skruchy, aby mu
uwierzyæ” (w. 31-32). 

O tym, ¿e s³owa przytoczone na wstêpie odnosi³y siê do ¿ydow-
skich przywódców, a nie ca³ego narodu, œwiadczy te¿ sama przypo-
wieœæ o dzier¿awcach winnicy, któr¹ Jezus zakoñczy³ nastêpuj¹cymi
s³owami: „Kamieñ, który odrzucili budowniczowie, sta³ siê kamieniem
wêgielnym (…). Dlatego powiadam wam, ¿e Królestwo Bo¿e zostanie
wam zabrane, a dane narodowi, który bêdzie wydawa³ jego owoce (…).
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A gdy arcykap³ani i faryzeusze wys³uchali jego podobieñstw,
zrozumieli, ¿e o nich mówi. I usi³owali go pojmaæ, ale bali siê ludu,
gdy¿ mia³ go za proroka” (w. 42-43,45-46).

Jak widaæ, Jezus nie mówi³ o ca³ym narodzie ¿ydowskim, ale o kap³a-
nach i faryzeuszach, co potwierdza tak¿e inny fragment, w którym po-
dobne s³owa do przywódców ¿ydowskich skierowa³ aposto³ Piotr: „Prze-
³o¿eni ludu i starsi (…). On [Jezus] to jest owym kamieniem odrzuconym
przez was, buduj¹cych, On sta³ siê kamieniem wêgielnym” (Dz 4.8,11).

David H. Stern tak komentuje ten ewangeliczny tekst: „Jeszua
nie mówi tutaj, ¿e chrzeœcijanie zast¹pi¹ ¯ydów w roli ludu Bo¿ego, jak
to naucza wielu chrzeœcijan. Ostrzega raczej, ¿e przywódcy ¿ydowscy, któ-
rzy nie dbaj¹ o interesy Boga (w. 33-42), zostan¹ pozbawieni udzia³u w
Jego w³adzy, a zadanie to, wraz z towarzysz¹cymi mu nagrodami, przy-
padnie w udziale innej grupie ¿ydowskich przywódców, mesjanicznym
¿ydowskim uczniom troszcz¹cym siê o Mesjaniczn¹ Wspólnotê Jeszui (zob.
18,18-20). Wkrótce wspólnota ta obejmie równie¿ chrzeœcijan spoœród
nie-¯ydów, a niektórzy z nich tak¿e zostan¹ przywódcami” („Komentarz
¿ydowski do Nowego Testamentu”,  s.97).

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e ow¹ teologiê zastêpstwa
zapocz¹tkowa³ w swoich listach ju¿ Ignacy z Antiochii (70-107), któ-
ry twierdzi³, ¿e Koœció³ jest nowym Izraelem. Podobne stanowisko
prezentuje List Barnaby (ok. 139 r.), który odmawia ¯ydom prawa
do Pisma Œwiêtego, bo go w ogóle nie rozumiej¹, gdy¿ Stary Testa-
ment jest wy³¹cznie cieniem Chrystusa i Koœcio³a. To zaœ – zdaniem
autora tego listu – oznacza, ¿e przymierze Boga z Jego ludem odnosi
siê ju¿ tylko do chrzeœcijan, bo ¯ydzi utracili je na zawsze. 

Równie¿ pisarz chrzeœcijañski Justyn Mêczennik w swoim „Dia-
logu z ¯ydem Tryfonem” (ok. 160 r.) przedstawia³ ¯ydów jako ludzi,
którzy ca³kowicie sprzeniewierzyli siê Bogu i wzgardzili Nowym
Przymierzem. Z kolei Tertulian (ok. 160-230 r.) uwa¿a³, ¿e Koœció³
istnia³ znacznie wczeœniej ni¿ Izrael, a nawet ¿e jest „wiecznym Izra-
elem”. Tak te¿ uwa¿ali wszyscy tzw. ojcowie Koœcio³a z Augusty-
nem (354-430 r.) w³¹cznie, który m.in. twierdzi³, ¿e zdrajca Judasz
jest obrazem narodu ¿ydowskiego. Dlatego – jak pisa³ w „Traktacie
przeciwko ¯ydom” – ¯ydom wolno ¿yæ tylko po to, by w swoim upo-
korzeniu byli „œwiadkami swojej niesprawiedliwoœci, a naszej prawdy”.
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Takie oraz podobne im twierdzenia zawarte w ówczesnym pismach
chrzeœcijañskich sprzyja³y te¿ polityce Imperium Rzymskiego. St¹d
te¿ na przyk³ad cesarz Konstantyn twierdzi³, ¿e ziemia, w której
¿yli ¯ydzi, nie nale¿y ju¿ do nich, lecz do Koœcio³a. W ten to sposób
Koœció³ pocz¹³ roœciæ sobie prawa do dziedzicznego prawa Izraela.
Jednak¿e teologia, któr¹ zbudowano na tym przekonaniu, mianowi-
cie, ¿e Koœció³ jest nowym Izraelem, nie jest oparta na Biblii, a jedy-
nie na wyrwanych z kontekstu Pisma tekstach. Przyk³adem tego jest
miêdzy innymi b³êdnie interpretowana przypowieœæ o dzier¿awcach
winnicy, która nie mówi o odrzuceniu wszystkich ¯ydów, a jedynie
tych, którzy stali w opozycji do Boga i Jego Pomazañca, czyli przy-
wódców Izraela.

Czy istniej¹ jednak w Biblii jakieœ wczeœniejsze przyk³ady mówi¹-
ce o podobnym odrzuceniu przywódców ¿ydowskich, które potwier-
dza³yby takie wyjaœnienie?

Oczywiœcie. Warto w tym miejscu wspomnieæ o nikczemnych
synach kap³ana Heliego, do którego powiedziano: „Mówi³em wpraw-
dzie o twoim domu i o domu twego ojca, ¿e po wieczne czasy chodziæ
bêdziecie przed moim obliczem, lecz teraz taki jest wyrok Pana [JHWH]:
Nie bêdzie tak! Gdy¿ tych, którzy mnie czcz¹, i ja uczczê, a którzy mn¹
gardz¹, bêd¹ wzgardzeni. Oto id¹ dni, i odetnê twoje ramiê i ramie domu
twego ojca, aby nie by³o ju¿ starca w twoim domu (…). Wprawdzie nie
ka¿dego z twoich usunê od mego o³tarza (…), jednak wiêkszoœæ twojej
rodziny padnie od miecza w wieku mêskim. A to bêdzie ci znakiem, który
siê pojawi co do obu twoich synów, Chofniego i Pinechasa: Obaj w jed-
nym dniu zgin¹. I wzbudzê sobie kap³ana wiernego, który postêpowaæ
bêdzie wed³ug mego serca i wed³ug mojej duszy” (1 Sm 2.30-31,33-35).

Innym przyk³adem jest odrzucenie Saula, pierwszego króla Izraela.
Oto co oznajmi³ mu prorok Samuel: „Dziœ odebra³ ci Pan [JHWH] królo-
wanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie” (1 Sm 15.28).

Podobnie sta³o siê w przypadku Salomona: „Poniewa¿ dopuœci³eœ
siê tego [sprzeniewierzenie siê Prawu Bo¿emu] i nie dotrzyma³eœ przy-
mierza ze mn¹, aby przestrzegaæ przykazañ, które ci nada³em, przeto
wyrwê ci królestwo, a dam je twojemu s³udze (…). Ród Dawida przez to
upokorzê, wszak¿e nie na zawsze” (1 Krl 11.11,39).

Zatem chocia¿ królestwo zosta³o odebrane Salomonowi i podzie-
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lone na pó³nocne i po³udniowe, to jednak Bóg „nie odrzuci³ swego ludu,
który uprzednio sobie upatrzy³” (Rz 11.2). Odrzuci³ natomiast i os¹dzi³
przywódców, poniewa¿ – jak powiedzia³ Chrystus: „Komu wiele dano,
od tego wiele bêdzie siê ¿¹daæ, a komu wiele powierzono, od tego wiêcej
bêdzie siê wymagaæ” (£k 12.48).

Na ten istotny aspekt zwróci³ uwagê równie¿ prorok Jeremiasz:
„Biada pasterzom, którzy gubi¹ i rozpraszaj¹ owce mojego pastwiska,
mówi Pan [JHWH]! Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach,
którzy pas¹ mój lud: To wy rozproszyliœcie moje owce i rozpêdziliœcie
je, a nie zatroszczyliœcie siê o nie. Tote¿ ukarzê was za z³e wasze uczynki
(…). Oto Ja nakarmiê ich pio³unem i napojê ich trucizn¹, gdy¿ od pro-
roków Jeruzalemu wysz³a bezbo¿noœæ na ca³y kraj” (Jr 23.1-2,15).

Oto jak nale¿y rozumieæ przytoczone na wstêpie s³owa Chrystu-
sa skierowane do kap³anów i faryzeuszy. Przypowieœæ o dzier¿aw-
cach winnicy – podobnie jak s³owa proroka Jeremiasza – wyjaœnia
nam bowiem, ¿e to oni g³ównie byli odpowiedzialni za rozproszenie
i nieszczêœcia narodu ¿ydowskiego.

Tak wiêc – podkreœlmy to jeszcze raz – chocia¿ Bóg pozbawi³
przywódców ¿ydowskich w³adzy, to jednak nie odrzuci³ swego ludu.
Co prawda ca³y naród zosta³ rozproszony i cierpia³ (bezbo¿noœæ wy-
sz³a ca³y kraj), jednak proroctwa zapowiada³y ponowne zgromadze-
nie ¯ydów przyby³ych z wszystkich krañców ziemi i ponown¹ odbu-
dowê królestwa.

Co ciekawe, o to w³aœnie pytali uczniowie Jezusa: „Panie, czy w
tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?” (Dz 1.6). Co odpowiedzia³
Jezus? Czy zaprzeczy³? Czy powiedzia³ – jak g³osi jeszcze dziœ wielu
chrzeœcijan – ¿e wszystkie obietnice, proroctwa i przywileje zosta³y
przeniesione z literalnego Izraela na duchowy… Koœció³? Czy po-
wiedzia³ im, ¿e wszystkie proroctwa dotycz¹ce literalnego Izraela
nigdy nie zostan¹ wype³nione?

Wrêcz przeciwnie. Chocia¿ Jezus mia³ okazjê, aby to w³aœnie uczy-
niæ, On jednak tego nie zrobi³, lecz powiedzia³: „Nie wasza to rzecz
znaæ czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowi³” (Dz 1.7).

Ze s³ów tych mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e królestwo Izraela bê-
dzie odbudowane. Odbudowaæ bowiem mo¿na tylko coœ, co ju¿ wcze-
œniej istnia³o. O tym zaœ, ¿e dokonuje siê to naszych oczach, œwiad-
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czy m.in. ponowne zgromadzenie narodu ¿ydowskiego w Ziemi Obie-
canej oraz odrodzenie pañstwa Izrael w 1948 r. (por. Ez 37.21-22).
Nie jest to zapewne pe³ne przywrócenie królestwa, ale zwa¿ywszy
na donios³e przemiany spo³eczne, ekonomiczne i polityczne, jakie
nast¹pi³y po XX wiekach rozproszenia i przeœladowañ ¯ydów, mo¿na
spodziewaæ siê, ¿e wype³nienie pozosta³ych proroctw to tylko kwe-
stia czasu. Tak w ka¿dym b¹dŸ razie wierzyli aposto³owie i pierwsi
¿ydowscy uczniowie Chrystusa, którzy odwo³ywali siê do s³ów pro-
roków: „W owym dniu podniosê upadaj¹c¹ chatkê Dawida i zamurujê
jej pêkniêcia, i podŸwignê j¹ z ruin, i odbudujê j¹ jak za dawnych dni
(…). I odmieniê los mojego ludu izraelskiego, tak ¿e odbuduj¹ spustoszo-
ne miasta i osiedl¹ siê w nich. Nasadz¹ winnice i bêd¹ piæ ich wino,
za³o¿¹ ogrody i bêd¹ jeœæ ich owoce. Zaszczepiê ich na ich ziemi; i nikt
ich ju¿ nie wyrwie z ich ziemi, któr¹ im da³em – mówi Pan, twój Bóg”
(Am 9.11,14-15). A wszystko to ma siê staæ – jak g³osi³ aposto³ Jakub
– „(…) aby pozostali ludzie szukali Pana, a tak¿e wszyscy poganie” (Dz
15.17, por. Iz 45.22).

Krótko mówi¹c, Biblia nie tylko daje podstaw dla tzw. teologii za-
stêpstw. „Nie odrzuci³ Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzy³”
(Rz 11.2). Wed³ug proroctw królestwo Izraela ma wiêc zostaæ odbu-
dowane. Tym bardziej ¿e do idei tej nawi¹zuje tak¿e przepowiednia
dotycz¹ca narodzin Jezusa, która mówi: „Ten bêdzie wielki i bêdzie
nazwany Synem Najwy¿szego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I
bêdzie królowa³ nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie bêdzie
koñca” (£k 1.32-33).
 

Dwaj œwiadkowie
 

Jedenasty rozdzia³ Apokalipsy œw. Jana to opowieœæ o dwóch œwiad-
kach odzianych w wory, którzy prorokuj¹ przez 1260 dni. „Oni to s¹
dwoma drzewami oliwnymi i dwoma œwiecznikami, które stoj¹ przed
Panem ziemi” (w. 4). W tym samym czasie, gdy oni sk³adaj¹ œwia-
dectwo, œwiête miasto jest tratowane przez pogan. Werset zaœ 14
mówi o drugim „biada”, czyli szóstej tr¹bie, a na siódmej wszystko
siê koñczy. O kim i o czym mówi ten rozdzia³?
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Istnieje powszechne przekonanie, ¿e jest to jeden z najtrudniej-
szych rozdzia³ów Apokalipsy. Przekonanie to zaœ zdaje siê potwier-
dzaæ tak¿e spora iloœæ wzajemnie wykluczaj¹cych siê interpretacji
na ten temat, przy czym ka¿da z nich chce uchodziæ za tê najw³a-
œciwsz¹. Niektóre z nich nie tylko ca³kowicie pomijaj¹ wydarzenia
na Bliskim Wschodzie, czyli powrót ¯ydów do ziemi przodków i po-
nowne powstanie pañstwa Izrael, ale tak¿e kontekst, który wyraŸnie
wskazuje, ¿e w centrum uwagi jest tu nie ten czy inny Koœció³, lecz
w³aœnie naród ¿ydowski.
 
Interpretacje wyznaniowe     
 

Niektóre wyznania, na przyk³ad Koœció³ Adwentystów Dnia Siód-
mego, przypisuj¹ temu tekstowi znaczenie wy³¹cznie alegoryczne.
Uwa¿aj¹ oni, ¿e dwaj œwiadkowie to Stary i Nowy Testament (J 5.39),
który przez okres 1260 dni-lat (por. Ez 4.6) prorokowa³ „w worach”,
czyli w bardzo niesprzyjaj¹cych warunkach. Nastêpnie ksiêgi te zo-
sta³y zniszczone podczas terroru Rewolucji Francuskiej i przez sym-
boliczne „trzy i pó³ dnia” (w. 9), pocz¹wszy od 26 listopada 1793 r. do
17 czerwca 1797 r. Biblia by³a jakby martwa. Dopiero po tym okre-
sie, czyli po trzy i pó³ letnich przeœladowaniach i poniewieraniu Pi-
sma Œwiêtego, Zgromadzenie Narodowe wyda³o dekret gwarantuj¹-
cy tolerancjê i przywróci³o Biblii jej zaszczytne miejsce. Zmartwych-
wstanie dwóch œwiadków ma wiêc oznaczaæ wywy¿szenie Biblii, kie-
dy w roku 1804 powsta³o Brytyjskie Towarzystwa Biblijne oraz
Amerykañskie Towarzystwo Biblijne w roku 1816 (Ÿród³o: „Semina-
rium z Apokalipsy”, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 1989).

Zupe³nie inaczej, chocia¿ równie¿ w sposób alegoryczny, inter-
pretuj¹ ten rozdzia³ œwiadkowie Jehowy. Wed³ug nich dwaj œwiadko-
wie to przede wszystkim chrzeœcijanie namaszczeni duchem (tzw.
klasa Jana), którzy g³osili orêdzie Bo¿e przez okres 1260 dni, czyli
przez literalne 42 miesi¹ce obejmuj¹cy okres od wybuchu I wojny
œwiatowej w drugiej po³owie 1914 r. do pierwszych miesiêcy 1918 r.
Twierdz¹ oni, ¿e uœmiercenie dwóch œwiadków nast¹pi³o wiosn¹ w
roku 1918, kiedy to wrogowie doprowadzili do uwiêzienia czo³owych
przedstawicieli Towarzystwa Stra¿nica. Wtedy to bowiem ich misja
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kaznodziejska prawie usta³a. Ale po „trzech i pó³ dnia”, w roku 1919
uwiêzieni œwiadkowie z prezesem Towarzystwa Stra¿nica J. F. Ru-
thefordem wyszli na wolnoœæ i zostali wyniesieni (wst¹pili do nieba
– w.12), tak ¿e bez przeszkód na powrót mogli g³osiæ Ewangeliê (Ÿró-
d³o: „Wspania³y fina³ Objawienia bliski”, 1993).

Jeszcze inni, g³ównie Koœció³ rzymskokatolicki, w postaci dwóch
œwiadków widzi obraz Koœcio³a, który zosta³ powo³any do œwiadcze-
nia (Dz 1.8) przez ca³y okres swego istnienia, czyli od pierwszego
do drugiego przyjœcia Chrystusa. Tak bowiem nale¿y rozumieæ po-
dane w Apokalipsie czasokresy „czterdzieœci dwa miesi¹ce i 1260
dni”, które symbolizuj¹ doczesnoœæ z jej problemami (Ÿród³o: przy-
pisy do tego rozdzia³u w Biblii Tysi¹clecia).

Oprócz wy¿ej przytoczonych interpretacji, istnieje wiele innych mniej
lub bardziej podobnych wyjaœnieñ. Jednak najbardziej prawdopodobne
wydaje siê to, które w centrum uwagi stawia naród ¿ydowski.
 
Œwiadkowie Bo¿y
 

Istniej¹ dwie mo¿liwoœci. Pierwsza opiera siê na biblijnym stwier-
dzeniu, ¿e to w³aœnie ¯ydzi nazwani zostali œwiadkami Boga Jahwe
(Iz 43.1,10-12). Im to bowiem „zosta³y powierzone wyrocznie Bo¿e” (Rz
3.2), bo do nich „nale¿y synostwo i chwa³a, i przymierza, i nadanie
zakonu, i s³u¿ba Bo¿a, i obietnice” (Rz 9.4). Oni te¿, jak nikt inny, przez
wszystkie wieki byli w³aœciwie jedynymi rzecznikami biblijnego
monoteizmu (dogmat Trójcy jest jego przeciwieñstwem) oraz nie-
zmiennoœci biblijnego Dekalogu. Ju¿ samo ich istnienie i historia s¹
wiêc dobitnym œwiadectwem ich wybrania oraz potê¿nych czynów
Bo¿ych w dziejach Izraela.

Istnieje opowiadanie, jak to pewnego razu Fryderyk Wielki,
maj¹cy siê za agnostyka, a nawet ateistê, zagadn¹³ swojego bogoboj-
nego doktora: „Daj mi dowód, ¿e Bóg rzeczywiœcie istnieje. Ale po-
œpiesz siê, bo nie mam czasu”. Doktor natychmiast odpar³: „¯ydzi!
Wasza Wysokoœæ!” Bo jak mówi jeden z Psalmów, Bóg „nie naruszy
przymierza swego i nie zmieni swego. Raz przysi¹g³em na œwiêtoœæ moj¹,
¿e nie sk³amiê Dawidowi. Potomstwo jego trwaæ bêdzie na wieki” (89.35-
37). A w³aœnie d³uga historia ¯ydów, ich rozproszenie, przetrwanie
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i ponowne zebranie w Erec Izrael, a tak¿e ich cotygodniowe zgro-
madzenia w szabat (sobota) i ich œwiête ksiêgi z Tor¹ na czele zdaj¹
siê najlepiej potwierdzaæ ich wybranie i trwa³oœæ tego przymierza.

Zatem wed³ug tej interpretacji dwaj œwiadkowie maj¹ symbolizo-
waæ dwa dawne królestwa: dom judzki i dom izraelski, z którymi
Bóg postanowi³ zawrzeæ przymierze (Jr 31.31). Potwierdzeniem zaœ
tej wyk³adni ma byæ równie¿ symbolika zawarta w jedenastym roz-
dziale Apokalipsy. Rozdzia³ ten ³¹czy bowiem dwóch œwiadków ze
œwiecznikiem i dwoma drzewami oliwnymi, o których czytamy ju¿
w Ksiêdze Zachariasza (4.14).

Co wiêcej, w Ksiêdze Jeremiasza oraz w Ksiêdze Ozeasza czyta-
my te¿, ¿e oba te domy nazwane zosta³y „zielonym drzewem oliw-
nym” (Jr 11.16-17); „Uleczê ich odstêpstwo, dobrowolnie oka¿ê im mi-
³oœæ (…). Bêdê dla Izraela jak rosa, tak ¿e rozkwitnie jak lilia i zapuœci
korzenie jak topola. Pêdy jego rozrosn¹ siê i bêdzie okaza³y jak drzewo
oliwne, a jego woñ bêdzie jak kadzid³o. Wróc¹ i bêd¹ mieszkaæ w moim
cieniu” (Oz 14.4-7).               

Podobnie pisa³ œw. Pawe³: „A jeœli korzeñ jest œwiêty, to i ga³êzie. Jeœli
zaœ niektóre z ga³êzi zosta³y od³amane, a ty, bêd¹c ga³¹zk¹ z dzikiego
drzewa oliwnego, zosta³eœ na ich miejsce wszczepiony i sta³eœ siê uczestni-
kiem korzenia i t³uszczu oliwnego, to nie wynoœ siê nad ga³êzie; a jeœli siê
che³pisz, to pamiêtaj, ¿e nie ty dŸwigasz korzeñ, lecz korzeñ ciebie (…).
A ¿ebyœcie nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcê wam, bra-
cia, ods³oniæ tê tajemnicê: zatwardzia³oœæ przysz³a na cz czêœæ Izraela a¿
do czasu, gdy poganie w pe³ni wejd¹, i w ten sposób bêdzie zbawiony ca³y
Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbo¿noœæ
od Jakuba” (Rz 11.16-18,25-26).

O tym zaœ, ¿e te dwa domy – judzki i izraelski – zostan¹ zjedno-
czone, czytamy w Ksiêdze Ezechiela (37.15-28) oraz w Ksiêdze Iza-
jasza (11.12-13). Krótko mówi¹c, symbole zawarte w omawianym
rozdziale Apokalipsy zdaj¹ siê wyraŸnie wskazywaæ na 144 tysi¹ce
zapieczêtowanych ze wszystkich plemion izraelskich (Ap 7.1-8).

Ale istnieje jeszcze inne wyjaœnienie. G³osi ono, ¿e obraz dwóch
œwiadków jest tak wyrazisty, ¿e odnosiæ go nale¿y nie tyle do wspo-
mnianych dwóch domów Izraela, lecz do konkretnych dwóch osób.
Wed³ug proroka Zachariasza s¹ to „dwaj pomazañcy, którzy stoj¹ przed
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Panem ca³ej ziemi” (4.14). Ponadto tak g³osi³a ju¿ apokryficzna Apoka-
lipsa Eliasza przez niektórych badaczy datowana ju¿ na I wiek n.e. Edu-
ard Lohse pisze: „Wed³ug ¿ydowskiej Apokalipsy Eliasza, Eliasz i Henoch
walcz¹ przeciw antychrystowi, padaj¹ w walce, a ich zw³oki le¿¹ 3,5 dnia na
rynku. Jednak czwartego dnia zmartwychwstan¹, pokonaj¹ i zabij¹ syna
nieprawoœci” („Objawienie œw. Jana”, Warszawa 1985, s. 84).

Jak widaæ, podobieñstwo pomiêdzy tym opisem a tekstem z Apo-
kalipsy œw. Jana jest a¿ nadto wyraŸne. Ró¿ni¹ siê one jedynie tym,
¿e tekst Jana wskazuje raczej na Moj¿esza i Eliasza, których przyj-
œcia tak¿e oczekiwano w judaizmie. Ponadto ju¿ raz ukazali siê oni na
Górze Przemienienia (Mk 9.4). W duchu i w mocy Eliasza wyst¹pi³
te¿ Jan Chrzciciel (£k 1.17). I podobnie mo¿e byæ z dwoma œwiadka-
mi (por. Pwt 18.15-19; Ml 3.23-24), których dzia³alnoœæ zakoñczy siê
w Jerozolimie porównywanej ju¿ przez proroków do Sodomy i Egip-
tu (Iz 1.9-10; Jr 23.14), które symbolizuj¹ rozwi¹z³oœæ, zatwardzia-
³oœæ oraz zniewolenie wystêpuj¹ce w Izraelu.

Mimo tej niechlubnej opinii o Jerozolimie oraz jej mieszkañcach,
która zdaje siê skazywaæ ich na s¹d i zniszczenie w trzêsieniu ziemi,
które poch³onê³o dziesi¹t¹ czêœæ miasta, druga czêœæ 13 wersetu stwier-
dza jednak, ¿e pozostali mieszkañcy Jerozolimy oddadz¹ czeœæ Bogu.

David H. Stern uwa¿a nawet, ¿e „trzêsienie ziemi s³usznie zostanie
odczytane przez naród ¿ydowski jako znak od Boga”. Jego zdaniem „to
masowe nawrócenie raz na zawsze przekreœli wielowiekowy sprzeciw
¿ydowskiego establishmentu wzglêdem Ewangelii” („Komentarz ¿ydow-
ski do Nowego Testamentu”, s. 1094, 1095).

Wtedy to – jak czytamy – przeminie drugie „biada” (w. 14) i wraz
z „tr¹bieniem siódmego anio³a” (w. 15) „dokona siê tajemnica Bo¿a”
(Ap 10.7) oraz rozpocznie siê trzecie „biada” i panowanie Boga
z Chrystusem.
 
Trudnoœci
 

Trudnoœci zwi¹zane z jedenastym rozdzia³em polegaj¹ na tym, ¿e
zarówno „tratowanie œwiêtego miasta” (w. 2), jak i dzia³alnoœæ dwóch
œwiadków trwaæ ma 42 miesi¹ce, czyli 1260 dni (w. 2-3). Jeœli przyj-
miemy – zgodnie z Ewangeli¹ £ukasza – ¿e Jerozolima mia³a byæ
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„deptana przez pogan, a¿ siê dope³ni¹ czasy pogan” (21.24), co rozpo-
czê³o siê w 70 r. n.e. i trwa³o przynajmniej do odzyskania pe³nej kon-
troli nad Jerozolim¹ w 1967 r., to równie¿ dzia³alnoœæ dwóch œwiad-
ków, nowego Moj¿esza i Eliasza, powinna trwaæ przez ten sam okres
czasu (niektórzy twierdz¹, ¿e bêdzie trwaæ 3,5 roku), a to przecie¿
niemo¿liwe.

Jeœli z kolei przyjmiemy, ¿e dwaj œwiadkowie symbolizuj¹ dwa
domy Izraela, czyli tzw. wiern¹ „resztkê”, to co prawda znika powy¿-
szy problem, ale wtedy nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e „resztka” ta zginie
wskutek konfrontacji z besti¹ wychodz¹c¹ z „otch³ani” (w. 7).

Jak widaæ, wszelkie próby wyjaœnienia w sposób jednoznaczny
tego rozdzia³u napotykaj¹ na pewne trudnoœci, chyba ¿e uwzglêdni-
my przekonanie pierwszych chrzeœcijan o rych³ym powrocie Chry-
stusa oraz pewnej zale¿noœci literackiej Apokalipsy œw. Jana od in-
nych pism apokaliptycznych. Byæ mo¿e, ¿e tekst ten bêdzie w pe³ni
zrozumia³y – jak powiedzia³ Jezus – dopiero „gdy siê to stanie”
(J 13.19; 14.29), czyli wraz z rozwojem dalszych wydarzeñ na Bli-
skim Wschodzie. Jedno jest pewne: rozdzia³ ten nie mówi o tym czy
innym Koœciele, ale o Jerozolimie i narodzie ¿ydowskim. Czy ozna-
cza to jednak, ¿e ca³y Izrael bêdzie zbawiony i czy Jerozolima rze-
czywiœcie powinna nale¿eæ wy³¹cznie do ¯ydów?                        

Zbawienie Izraela
 

W Liœcie œw. Paw³a do Rzymian, aposto³ wiele miejsca poœwiêci³
¯ydom. Pisa³ m.in., ¿e „nie wszyscy, którzy pochodz¹ z Izraela, s¹
Izraelem” (9.6). Ale napisa³ równie¿: „A ¿ebyœcie nie mieli zbyt wy-
sokiego o sobie mniemania, chcê wam, bracia, ods³oniæ tajemnicê:
zatwardzia³oœæ przysz³a na czêœæ Izraela a¿ do czasu, gdy poganie
w pe³ni wejd¹, i w ten sposób bêdzie zbawiony ca³y Izrael, jak napi-
sano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbo¿noœæ od Jaku-
ba” (Rz 11.25-26). Jak jest znaczenie tych s³ów?
 

Istniej¹ dwa wyjaœnienia. Pierwsze g³osi, ¿e skoro „Bóg nie ma wzglê-
du na osobê, lecz w ka¿dym narodzie mi³y mu jest ten, kto siê go boi i spra-
wiedliwie postêpuje” (Dz 10.34-35), to i ¯ydzi nie odgrywaj¹ ju¿ w Bo-
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¿ych planach ¿adnej roli. Tym bardziej ¿e – jak pisa³ œw. Pawe³ – „ka¿-
dy, kto w niego wierzy, nie bêdzie zawstydzony. Nie ma bowiem ró¿nicy
miêdzy ̄ ydem a Grekiem, gdy¿ jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszyst-
kich, którzy go wzywaj¹” (Rz 10.11-12). Przytoczy³ te¿ s³owa proroka
Ozeasza: „Nie mój lud nazwê moim ludem i tê, która nie by³a umi³owana,
nazwê umi³owan¹” (Rz 9.25). Poza tym ju¿ w Ewangelii œw. Jana czyta-
my, „(…) ¿e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie
[¯ydzi i Samarytanie] nie bêd¹ oddawali czci Ojcu” (J 4.21).

Zak³ada siê zatem, ¿e to Koœció³ jest prawdziwym Izraelem, nato-
miast ¯ydzi, jak i Jerozolima, nie odegra ju¿ ¿adnej roli w dziele zba-
wienia. Dodatkowym zaœ argumentem przemawiaj¹cym za t¹ inter-
pretacj¹, ma byæ fakt, ¿e wspó³czeœnie ponad 70 procent ¯ydów to
ludzie niewierz¹cy.

Inne wyjaœnienie z kolei g³osi, ¿e Bóg nie odrzuci³ przecie¿ swe-
go ludu (Rz 11.2). Co prawda, co do zbawienia nie ma ró¿nicy miê-
dzy nie-¯ydami a ¯ydami – zbawienie   bowiem nie jest zale¿ne od
przynale¿noœci narodowej czy konfesyjnej – istnieje jednak ró¿nica
wynikaj¹ca ze szczególnych obietnice danych narodowi ¿ydowskie-
mu. Jedna z nich g³osi: „I poznaj¹ narody (…), ¿e Ja, Pan [JHWH],
odbudowa³em to, co by³o zburzone, zasadzi³em to, co by³o spustoszone; Ja,
Pan [JHWH], powiedzia³em to i uczyniê” (Ez 36.36).   

Co wiêcej, to na naród ¿ydowski w Biblii nazwany zosta³ ludem
Bo¿ym, wybranym, pierworodnym i dlatego te¿ „co do wybrania, s¹
umi³owanymi ze wzglêdu na praojców. Nieodwo³alne s¹ bowiem dary
i powo³ania Bo¿e” (Rz 11.28-29). Aposto³ Pawe³ nie mia³ zatem w¹t-
pliwoœci, ¿e to w³aœnie do nich, do „Izraelitów (…) nale¿y synostwo
i chwa³a, i przymierza, i nadanie zakonu, i s³u¿ba Bo¿a, i obietnice” (Rz
9.4). Bóg nie zmieni³ wiêc swoich obietnic, które pod przysiêg¹ da
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie ustanowi³ te¿ jakieœ nowej
religii, ale chce „z nastaniem pe³ni czasów w Chrystusie po³¹czyæ w jedn¹
ca³oœæ wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi [¯ydów
i nie-¯ydów] w nim” (Ef 1.10). Wed³ug œw. Paw³a wierz¹cy nie-¯ydzi
tak naprawdê ju¿ nale¿¹ do „spo³ecznoœci izraelskiej” i s¹ „wspó³oby-
watelami œwiêtych i domownikami Boga” (Ef 2.12,19).

Poza tym „jeœli ich [¯ydów] upadek sta³ siê bogactwem œwiata, a ich
pora¿ka bogactwem pogan, to o ileœ bardziej ich pe³nia” (Rz 11.12) sta-
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nie siê b³ogos³awieñstwem dla wszystkich.
Krótko mówi¹c, Pawe³ nie tylko nie wyobra¿a³ sobie, aby ¯ydzi

mieli zostaæ wykluczeni z Bo¿ych planów, ale wrêcz przeciwnie,
uwa¿a³, ¿e ostatecznie ich duchowe odrodzenie przyniesie jeszcze
wiêksze bogactwo, ni¿ ich upadek (Rz 11.15).

Jak jednak rozumieæ stwierdzenie, ¿e ca³y Izrael bêdzie zbawiony?
OdpowiedŸ na to pytanie nasuwa sam kontekst, z którego wyni-

ka, ¿e „nie wszyscy, którzy pochodz¹ z Izraela, s¹ Izraelem” (Rz 9.6). Jak
w czasach proroka Eliasza w Izraelu pozosta³o jedynie „siedem tysiêcy
mê¿ów, którzy nie zgiêli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie – pisa³
Pawe³ – pozosta³a resztka wed³ug wyboru ³aski” (Rz 11.4-5).     

Tak wiêc, chocia¿ Pawe³ pisa³ o zbawieniu Izraela jako narodu, nie
twierdzi³, ¿e wszyscy poszczególni ¯ydzi bêd¹ zbawieni. Jak „pe³nia
pogan” (Rz 11.25) nie oznacza wszystkich ludzi, tak stwierdzenie
„ca³y Izrael” nie oznacza dos³ownie wszystkich ¯ydów. Bóg nie na-
gradza bowiem niepos³uszeñstwa (por. Pwt 4.25-31; 31.1-6). Czyta-
my co prawda, ¿e „przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbo¿noœæ
od Jakuba” (Rz 11.26), ¿e „uleczy ich odstêpstwo i dobrowolnie oka¿e im
mi³oœæ” (Oz 14.4), nie musi to jednak oznaczaæ, ¿e wszyscy poszcze-
gólni ¯ydzi przyjm¹ zbawienie. Chocia¿ Bóg objawia siê przez wiel-
kie dzie³a dokonane w historii Izraela i nadal wp³ywa na bieg zda-
rzeñ, okolicznoœci i uwarunkowania, dziêki którym dosz³o do powsta-
nia pañstwa Izrael, co prezydent Szymon Peres – cokolwiek rozu-
mia³ przez te s³owa – tak podsumowa³: „To cud, ¿e istniejemy”, nie
oznacza to jednak, ¿e zbawi kogokolwiek wbrew jego woli.

Stanowisko to podzielaj¹ równie¿ sami ¯ydzi, którzy przyznaj¹, ¿e
chocia¿ Izrael ma udzia³ w œwiecie przysz³ym, to jednak nie wszyscy
bêd¹ zbawieni. Wed³ug Talmudu (Miszny) zbawieni nie bêd¹ zbawieni
ci ¯ydzi, którzy na przyk³ad kwestionuj¹ zmartwychwstanie, Boskie
natchnienie Tory oraz ci, którzy popadli w ró¿nego rodzaju herezje.

Jak odnieœ siê do pozosta³ych argumentów mówi¹cych o tym, ¿e
obecnie to wierz¹cy nie-¯ydzi nazwani zostali „ludem Bo¿ym” (Rz
9.25-26) oraz, ¿e Jerozolima nie ma ju¿ ¿adnego eschatologicznego
znaczenia w planach Bo¿ych?

Jeœli chodzi o przytoczone przez ap. Paw³a s³owa Ozeasza, bardzo
dobrze wyjaœnia to David H. Stern: „Sza’ul stosuje te teksty z Hoszei
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[Ozeasz] midraszowo. Hoszea nie pisa³ bowiem o nie-¯ydach, ale o Izra-
elu; powiedzia³, ¿e pewnego dnia Izrael – za czasów Hoszei zbuntowany –
bêdzie nazwany ludem Bo¿ym. W interpretacji Sza’ula, niek³óc¹cej siê
wprawdzie ze s³owami Hoszei, ale te¿ z nich niewynikaj¹cej, ten »lud Bo¿y«
obejmuje teraz równie¿ niektórych nie-¯ydów. Jak do tego dosz³o i w jakim
celu – to zostaje omówione w 9,30-10,4 i 1 11,17-32, a tak¿e w Liœcie do
Efezjan” („Komentarz ¿ydowski do Nowego Testamentu”, s. 572).     
 

Co siê zaœ tyczy Jerozolimy, Jezus bynajmniej nie zakwestiono-
wa³ jej znaczenia eschatologicznego. Stwierdzi³ jedynie – zwa¿yw-
szy na zburzenie œwi¹tyni maj¹ce nast¹piæ w 70 r. n.e. – ¿e œwi¹tynia
ta przestanie byæ miejscem kultu religijnego. I to wszystko.

O tym natomiast, z jakim szacunkiem Jezus mówi³ Jerozolimie,
œwiadczy inna jego wypowiedŸ, w której nazwa³ Jerozolimê „mia-
stem wielkiego króla” (Mt 5.35). Co to znaczy? Do kogo pierwotnie
nale¿a³o to miasto?

Wed³ug Ksiêgi Rodzaju miasto to, pod nazw¹ „Salem”, pierwotnie
by³o stolic¹ królestwa Melchisedeka, który by³ zarazem królem i „ka-
p³anem Boga Najwy¿szego, stworzyciela nieba i ziemi” (Rdz 14.18).
Najdawniejsze wzmianki o tym mieœcie, które pojawi³y siê w egip-
skich tekstach z XX i XIX w. przed Chrystusem, nazywaj¹ je „Rusza-
limum”. W listach z Amarna z XIV w. nazywa siê je „Urusalim” (En-
cyklopedia biblijna).

Prawdopodobnie póŸniej miasto to zamieszkiwali Kanaanici (Je-
buzyci) i pod nazw¹ „Jebus” (znaczy rozdeptacz, rozdeptane) wystê-
puje ono w Ksiêdze Sêdziów (19.10-11) oraz w Pierwszej Ksiêdze
Kronik (11.4-5), a¿ zosta³o ono zdobyte i rozbudowane przez króla
Dawida(1 Krn 11.4-8), i Jerozolimê nazwana zosta³a „Miastem Da-
wida”. Czytamy, ¿e od Arawny Jebuzejczyka Dawid zakupi³ klepisko
na którym zbudowa³ o³tarz Bogu (2 Sm 24.16-25). PóŸniej zaœ na
miejscu tym Salomon zbudowa³ œwi¹tyniê (2 Krn 3.1), zgodnie ze
s³owami, które wczeœniej Bóg skierowa³ do Dawida: „Wybra³em Jeru-
zalem, aby w nim by³o imiê moje” (2 Krn 6.6).

Nastêpnie – jak mówi Biblia – na wskutek sprzeniewierzenia siê
Bogu, Jerozolima wraz ze œwi¹tyni¹ zosta³a zdobyta i zburzona w 586
r. przez króla babiloñskiego, Nabuchodonozora (2 Krn 36.11-21) i od-
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budowana zosta³a dopiero w czasach królów perskich: Cyrusa, Dariu-
sza i Artakserksesa I (Ezd 1.1-4; 6.6-12; 7.7-8,11-26), aby ponownie
znaleŸæ siê pod okupacj¹, tym razem Rzymian, którzy zniszczyli mia-
sto i œwi¹tyniê w 70 r. n.e. Od tej chwili Jerozolima by³a „deptana”
przez Rzymian, Persów, Arabów, Turków, krzy¿owców, egipskich
Mameluków, znowu Turków, a¿ w koñcu mandat nad dawnym króle-
stwem Izraela przejê³a Wielka Brytania i w 1948 r. za spraw¹ ró¿nych
si³ politycznych i ekonomicznych powsta³o pañstwo Izrael.

Na mocy biblijnych i historycznych praw narodu ¿ydowskiego Je-
rozolima s³usznie jest wiêc stolic¹ Izraela. Tyle tylko, ¿e wed³ug biblij-
nych proroctw wi¹¿ jest ona „ciê¿kim kamieniem dla wszystkich ludów.
Ka¿dy, kto go bêdzie podnosi³, ciê¿ko siê zrani, gdy zbior¹ siê przeciwko
niemu wszystkie narody” (Za 12.3). Ksiêga Zachariasza zapowiada bo-
wiem, ¿e ten ostateczny konflikt zakoñczy siê Bo¿¹ interwencj¹:

„W owym dniu ochroni Pan [JHWH] mieszkañców Jeruzalemu, tak
¿e najs³abszy wœród nich bêdzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida
bêdzie jak Bóg, jak anio³ Pana na ich czele. W owym dniu bêdê d¹¿y³ do
tego, aby zniszczyæ wszystkie narody, które wyruszy³y przeciwko Jeruzale-
mowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkañców Jeruzalemu wylejê ducha
³aski i b³agania. Wtedy spojrz¹ na mnie, którego przebodli, i bêd¹ go
op³akiwaæ, jak op³akuje siê jedynaka, i bêd¹ gorzko biadaæ nad nim, jak
gorzko biadaj¹ nad pierworodnym” (Za 12.8-10, por. Jl 3.14-17).

Jest to jedno z najwa¿niejszych proroctw mesjañskich mówi¹cych o
nawróceniu narodu ¿ydowskiego, bo „biadanie” to doprowadzi do oczysz-
czenia z grzechów: „W owym dniu dom Dawida i mieszkañcy Jeruzalemu
bêd¹ mieli Ÿród³o otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystoœci” (Za 14.1).

Rozdzia³ 14 Ksiêgi Zachariasza koñczy siê zatem ostatecznym
triumfem Boga i Jego Pomazañca i wtedy te¿ Jerozolima stanie siê
oœrodkiem Bo¿ych b³ogos³awieñstw dla innych narodów (por. Jr 3.17-
19). Oto co znacz¹ s³owa Jezusa, mówi¹ce, ¿e Jerozolima jest „mia-
stem wielkiego króla” (Mt 5.35). Poniewa¿ po panowaniu w niej 
Melchisedeka i Dawida, w koñcu panowa³ w niej bêdzie Mesjasz,
który „bêdzie królowa³ nad domem Jakuba na wieki” (£k 1.33).       

Swoj¹ drog¹, jak Jerozolima mia³aby byæ arabska, skoro Koran
ani razu nie wymienia jej nazwy, a nazwa „Palestyna” pochodzi od
dawno wymar³ych Filistynów, wrogów Izraela?
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Obserwuj¹c wspó³czesny œwiat wyraŸnie widzimy, ¿e pêdzi on
w zawrotnym tempie, nie licz¹c siê z pojedynczym cz³owiekiem, który
nie zawsze potrafi dotrzymaæ narzuconego mu tempa. Trudno siê
mu wiêc dziwiæ, ¿e pozostaje on w tyle, niezauwa¿ony, zniechêcony
i coraz bardziej zdystansowany do otoczenia. Ono to bowiem – nie-
raz najbli¿sze otoczenie – bardzo czêsto ocenia go surowo jako nie-
udolnego i niezaradnego. Skutek tego jest taki, ¿e jeszcze bardziej
czuje siê wyobcowany i sfrustrowany, co – jak wiadomo – niejedne-
go w naszym kraju doprowadzi³o na skraj wytrzyma³oœci psychicz-
nej i samobójstwa.

Z tego te¿ powodu chcia³bym, abyœmy jako ludzie wierz¹cy zasta-
nowili siê nad naszym stosunkiem do otaczaj¹cego nas œwiata; aby-
œmy zastanowili siê, czy aby i my nie usi³ujemy nad¹¿yæ za tempem
tego œwiata, dbaj¹c jedynie o samych siebie, oraz czy potrafimy jesz-
cze pomóc zmêczonym i potrzebuj¹cym?

Pewna chrzeœcijañska pieœñ zawiera takie oto wezwanie:

„Zatrzymaj siê na chwilê, odetchnij piêknem œwiata.
Zatrzymaj siê na chwilê, zauwa¿ swego brata.
Zatrzymaj siê na chwilê, nad tym, co w sercu kryjesz.
Zatrzymaj siê na chwilê i pomyœl, po co ¿yjesz”.   

DOK¥D ZD¥¯AMY?
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Jak ³atwo zauwa¿yæ, refren tej pieœni wzywa nas do zwolnienia tem-
pa i powa¿nego zastanowienia siê nad sob¹. Sprawiedliwy Sêdzia nie
zapyta nas bowiem, jak nam siê ¿y³o, ale ilu ludziom bêd¹cym w po-
trzebie okazaliœmy zrozumienie i pomoc. 

Pomyœlmy zatem, czy za bardzo nie uto¿samiamy siê z tym œwia-
tem. Czy nie zabiegamy czasem zanadto o dobra tego œwiata, które
w obliczu wiecznoœci nie maj¹ ¿adnej wartoœci. Przypomnijmy te¿
sobie, ¿e Jezus powiedzia³, i¿ Jego s³udzy rozpoznawalni bêd¹ nie po
s³owach, lecz „po owocach” (Mt 7.20). „Owocem zaœ Ducha s¹: mi-
³oœæ, radoœæ pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ,
wstrzemiêŸliwoœæ” (Gal 5.22-23). Przeciwieñstwem tych owoców s¹
natomiast „uczynki cia³a: wszeteczeñstwo, nieczystoœæ, rozpusta, ba³wo-
chwalstwo, czary, wrogoœæ, spór, zazdroœæ, gniew, knowania, waœnie, od-
szczepieñstwo, zabójstwo, pijañstwo, ob¿arstwo i tym podobne…” (Gal
5.19-21).

Przeto – jak pisa³ aposto³ Pawe³ – „niech cz³owiek (ka¿dy z nas)
samego siebie doœwiadcza” (1 Kor 11.28, por. 2 Kor 13.5). Nie jest
bowiem wa¿ne, co my sami o sobie myœlimy i jak bardzo staramy
siê od tej najlepszej strony pokazaæ ludziom, ale to, jacy naprawdê
jesteœmy i jak widz¹ nas inni, a przede wszystkim Bóg. Przed Nim
nie da siê bowiem niczego ukryæ ani zataiæ.

Jeœli dostrzegamy, ¿e coœ z nami jest nie tak w relacjach z innymi,
nie lekcewa¿my tego, ale proœmy Boga, by pomóg³ nam zmieniæ
nasze nastawienie do nich, by by³o ono odzwierciedleniem Chrystu-
sowego usposobienia, pe³nego mi³osierdzia i zrozumienia. Œwiêty
Jakub napisa³: „Bracia moi, nie czyñcie ró¿nicy miêdzy osobami przy
wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana” (Jk 2.1). Prze-
ciwnie, baczmy na wiarê i dobre uczynki wspó³braci, pomagaj¹c je
pielêgnowaæ, aby siê rozprzestrzenia³y wzd³u¿ i wszerz.

Aposto³ Pawe³ napisa³: Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem
zwyciê¿aj” (Rz 12.21) oraz: „Mi³oœci¹ bratersk¹ jedni drugich mi³ujcie,
wyprzedzajcie siê wzajemnie w okazywaniu szacunku” (Rz 12.10). „Prze-
baczajmy te¿ sobie nawzajem, jeœli kto ma powód do skargi przeciw komu:
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Jak Chrystus odpuœci³ wam, tak i wy” (Kol 3.13). Napisa³ te¿: „Nikomu
nic winni nie b¹dŸcie prócz mi³oœci wzajemnej; kto bowiem mi³uje bliŸ-
niego, zakon wype³ni³” (Rz 13.8).

Bracia, prawd¹ jest, ¿e œwiat coraz bardziej pogr¹¿a siê w cha-
osie, ale czy¿ Bóg nie wywiód³ w³aœnie z chaosu tego najlepsze (Rz
1)? Czy¿ nie chce, aby i nasze ¿ycie by³o uporz¹dkowane, pe³ne ³adu
i pokoju? W tym przecie¿ celu przyszed³ tak¿e Jezus. „Patrzmy [wiêc]
na Jezusa, sprawcê i dokoñczycie la wiary (…), który od grzeszników
zniós³ tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyœmy nie   upadli na duchu
utrudzeni” (Hbr 12.2-3). 

Co wiêcej, „póki czas mamy, dobrze czyñmy wszystkim, a naj-
wiêcej domownikom wiary” (Gal 6.10). 

Oby wœród nas nie znalaz³ siê nikt, kto by zlekcewa¿y³ powy¿sze
wskazówki i rady. Kto by bowiem tak uczyni³, ten automatycznie
stan¹³by w jednym szeregu z przeciwnikami Chrystusa. Jezus po-
wiedzia³: „Kto nie jest ze mn¹, jest przeciwko mnie, a kto ze mn¹ nie
zbiera, rozprasza” (Mt 12.30).

Szkoda, ¿e tak wielu ludzi do koñca nie uœwiadamia sobie tej praw-
dy, ¿e tylko wydaje siê im, i¿ s³u¿¹ Bogu. „Przyjmuj¹ [bowiem] pozór
pobo¿noœci, ale ¿ycie ich jest zaprzeczeniem jej mocy” (2 Tm 3.5). Biblia
nazywa to ob³ud¹, czyli najgorsz¹ form¹ zak³amania. A k³amcy – jak
wiemy – Królestwa Bo¿ego nie odziedzicz¹ (Ap 21.8).

Drodzy Bracia, oby tak nie by³o z nami. B¹dŸmy zatem zawsze
szczerzy i prawdomówni, aby nie okaza³o siê, ¿e jest ju¿ za póŸno na
zmianê swej postawy. Tym bardziej ¿e nikt z nas nie wie, ile czasu
mu pozosta³o. Wykorzystajmy wiêc ten czas – ka¿dy dzieñ – jak naj-
lepiej potrafimy, i to nie tylko dla w³asnego dobra, ale tak¿e dla na-
szych bliŸnich, a w szczególnoœci „domowników wiary”! Niech Do-
bry i £askawy Bóg nas wszystkich w tym wspiera i b³ogos³awi! Amem!

Jan Bujok          
 

DOK¥D ZD¥¯AMY?
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Nabo¿eñstwo dziêkczynne
 

Dnia 23 listopada nabo¿eñstwo dziêkczynne w Skoczowie – po
okresie hospitalizacji i leczeniu sanatoryjnym – prowadzi³ br. Emil
Stekla. Rozpocz¹³ je s³owami Psalmu 103, a S³owem Bo¿ym oraz oso-
bistymi prze¿yciami i doœwiadczeniami dzielili siê kolejno nastêpu-
j¹cy bracia: Rudolf Cichy,   Stanis³aw Góra, Zygmunt Œcibor, Jan Smyk,
Micha³ Worynka, Janusz Bujok.

Po nabo¿eñstwie brt. K. i E. Stekla zaprosili wszystkich uczestni-
ków: braci, siostry i m³odzie¿ na agapê.

*   *   *
 

SERDECZNE PODZIÊKOWANIE
 

Psalm 103,1-5:
„B³ogos³aw, duszo moja, Panu i wszystko,
co we mnie, imieniu Jego œwiêtemu!
B³ogos³aw, duszo moja, Panu
i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje,
leczy wszystkie choroby twoje;
On ratuje od zguby ¿ycie twoje,
On wieñczy ciê ³ask¹ i litoœci¹,
On nasyca dobrem ¿ycie twoje,
tak i¿ odnawia siê jak u or³a m³odoœæ twoja”. 

Drogie braterstwo w Chrystusie Panu! W imieniu Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, bardzo serdecznie dziêkujemy przede wszystkim
Bogu Ojcu za moje uzdrowienie! Ale ja. Moja ¿ona i moja rodzina
chcieliœmy równie¿ podziêkowaæ i Wam wszystkim, którzy w mojej

Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
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sprawie zanosiliœcie modlitwy do naszego £askawego BOGA i OJCA,
który wys³uchuje i przychodzi nam z pomoc¹. Dziêkujê wszystkim,
którzy mnie znacie, jak i tym, którzy mnie nie znaj¹, a modliliœcie siê
w wielu miejscach œwiata. Dobrze jest wiedzieæ, ¿e ma siê tak wspa-
nia³¹ i tak du¿¹, Bo¿¹ Rodzinê.

Dziêkujê zatem za wsparcie w tym trudnym doœwiadczeniu, któ-
re prze¿ywaliœmy z rodzin¹, za mnóstwo telefonów i s³ów pociesze-
nia nawet podczas mojej operacji; za mi³e odwiedziny w Klinice i pod-
czas rehabilitacji. By³o to ogromnym wsparciem dla mojej ¿ony i ca-
³ej rodziny. Niech bêd¹ Bogu dziêki za Was wszystkich!

List Jakuba mówi: „Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módl-
cie siê jedni za drugich, abyœcie byli uzdrowieni. Wiele mo¿e usilna mo-
dlitwa sprawiedliwego” (5.16).

br. Emil Stekla
 

*   *   *

Z ¿a³obnej karty
 

Moi drodzy, chcia³am kilka s³ów napisaæ o chorobie i odejœciu
mojego mê¿a Mieczys³awa, z którym kilka razy odwiedzi³am zbory
na Œl¹sku, dziêki znajomoœci i kontaktom z brt. Parmów.

Otó¿ dwa lata temu na palcu prawej nogi Mieczys³awa pojawi³a
siê maleñka sucha czarna plamka. Po zbadaniu lekarz stwierdzi³, ¿e
to czerniak z³oœliwy i od razu skierowa³ mê¿a do szpitala w Szczeci-
nie, gdzie amputowano mu palec (4-ty). Od tej chwili konieczne by³y
ci¹g³e badania. JeŸdziliœmy do Bydgoszczy, do Zdunowa i wszêdzie
wszystkie badania i diagnozy by³y podobne, a mianowicie, ¿e s¹ prze-
rzuty. Ale Mieciu czu³ siê dobrze, nic go nie bola³o i ¿y³ normalnym
¿yciem. Nadal chodzi³ na ryby, grzyby i jeŸdzi³ na rowerze do lasu,
wierz¹c ¿e wszystko bêdzie dobrze.

Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
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W listopadzie zosta³ jednak skierowany do szpitala w Szczecinie, aby
otrzymaæ chemiê: w pi¹tek (11 listopada) jedn¹, a nastêpn¹ w sobotê.

W niedzielê czu³ siê tak dobrze, ¿e z radoœci na sali „tañczy³”, a¿
lekarka siê ucieszy³a, ¿e pacjent czuje siê tak dobrze. Ale ju¿ w po-
niedzia³ek (14 listopada) bardzo siê rozchorowa³ i nie móg³ ju¿ staæ.
Okaza³o siê, ¿e zosta³ bardzo powa¿nie zajêty mózg przez czerniaka.
Lekarze nie mogli ju¿ nic zrobiæ i dlatego te¿ 16 listopada Mieczy-
s³aw zosta³ wypisany ze szpitala oraz przewieziony karetk¹ pogoto-
wia do domu.

W domu ca³y czas by³ pewien, ¿e gdy przyjmie wszystkie zaleco-
ne mu lekarstwa, to bêdzie dalej leczony i w koñcu i ten bezw³ad
minie. Ale ja widzia³am, ¿e ju¿ majaczy³. Ci¹gle mi mówi³, ¿ebym go
ubra³a, bo poci¹g czeka tylko dwie minuty. Potem przesta³ mówiæ
i móg³ ju¿ tylko pisaæ. Ale nied³ugo i pisanie siê skoñczy³o. Lekarz
stwierdzi³, ¿e m¹¿ ma przed sob¹ od dwóch do trzech tygodni ¿ycia.
I tak tez siê sta³o. Prze¿y³ – dziêki Bogu, ¿e bez bólu – dwa i pó³
tygodnia, i 4 grudnia wieczorem (godz. 18.45) spokojnie zasn¹³.  

W pierwszej chwili nie mog³am uwierzyæ, ¿e to ju¿ koniec.
Dziêkujê jednak Bogu, ¿e nie cierpia³ i do koñca zachowa³ wiarê!

Oto jeden z jego wierszy, który na krótko przed œmierci¹ napisa³
dla mnie.
 

Kiedy siê w smutku zanurzysz
I rzêsy od ³ez Ci zmokn¹,
chcia³bym Ci œwie¿¹ ró¿ê,
w otwarte rzuciæ okno.
 
Nie trzeba moja Urszulko,
nad sob¹ siê rozczulaæ.
Œwiat taki pod³y… i – piêkny,
A ja Ciê chcia³bym przytulaæ.
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Nie p³akaæ z byle powodu,
nie poddawaæ siê – nie szlochaæ.
Jesteœmy od siebie zale¿ni,
a ja Ciê bardzo kocham!

 

*  *  *

Ach, umar³eœ, to bolesne.
Ju¿ Ciê tu nie zobaczê – nie!
Ta choroba, to zbyt wczeœnie,
Ale kiedyœ Mieciu ujrzê Ciê!
 
Kiedy przyjdzie taka chwila,
I w spokoju z³o¿ê œlub.
Wtedy ko³o Ciebie Mieciu,
Dla mnie te¿ wykopi¹ grób.

Urszula B³aszczyk

 
Naszej Drogiej Siostrze Urszuli, pogr¹¿onej w smutku i bólu, t¹

drog¹ sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia oraz wytrwania
w wierze z nadziej¹, ¿e w dniu powtórnego przyjœcia Jezusa Chry-
stusa wszyscy powitamy swoich bliskich Zmar³ych. 

„B³ogos³awieni s¹ odt¹d umarli, którzy w Panu umieraj¹.
Zaprawdê, mówi Duch, odpoczn¹ po pracach swoich,
uczynki ich bowiem id¹ za nimi” (Ap 14.13).
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