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W TYCH TRUD NYCH DNIACH, i praw do po -
dob nie po raz pierw szy w hi sto rii, my ślą cy lu dzie
są zdzi wie ni i za trwo że ni na praw dzi wie nie spo -
ty ka ną ska lę, gdy per spek ty wa za ła ma nia się i roz -
pa du po rząd ku na sze go świa ta, ni czym ciem ne
wid mo wy ła nia się przed ich umy sła mi. W hi sto -
rii na ro dów czy ta li śmy, że kie dy wa run ki ży cia
sta wa ły się nie do przy ję cia, lu dzie po szu ki wa li
i zwy kle znaj do wa li al ter na tyw ne roz wią za nie.
Za wsze za kła da no, że in ne roz wią za nia są moż li -
we do zna le zie nia. W naj gor szym ra zie, gdy na ród
lub na wet im pe rium osła bło i ule gło anar chicz ne -
mu roz pa do wi, wkra cza ły lu dy z ze wnątrz i przej -
mo wa ły wła dzę. Choć dla nie któ rych by ło to trud -
ne do przy ję cia, to za wsze ist nia ły moż li wo ści wy -
bo ru, a wraz z ni mi pew na na dzie ja.

Za gad ko wą i prze ra ża ją cą my ślą, któ ra bez u -
stan nie i co raz na tar czy wiej na su wa się obec nie
na umy sły, jest to, że świa tu na szych cza sów wy -
czer pu ją się – lub już wy czer pa ły się – al ter na tyw -
ne roz wią za nia. Dzi siaj nie ma „lu dów z ze -
wnątrz”, na któ re moż na by ło by li czyć, po nie waż
wszyst kie na ro dy są włą czo ne w „je den świat”
ogar nia ją cej wszyst ko sy tu acji, przez ta kie wpły -
wy, jak po stęp no wo cze snej tech no lo gii, ogól no -
świa to wy prze pływ in for ma cji i łącz no ści oraz
zmia na kor po ra cyj ne go biz ne su i in te re sów fi nan -
so wych z po zio mu na ro do we go do ska li glo bal nej.
Broń ma so we go ra że nia jest roz prze strze nia na.
Ca łe na ro dy są za nie po ko jo ne, nie mo gąc pa no -
wać nad wy da rze nia mi we wnątrz swych pań -
stwo wych gra nic. Lu dzie od czu wa ją, że co raz bar -
dziej są na ra że ni na nie bez piecz ne sy tu acje i skut -
ki nie moż li we go do opa no wa nia kry zy su w róż -
nych dzie dzi nach, któ ry w ostat nich la tach prze -
kro czył tra dy cyj ne gra ni ce, by ogar nąć ca ły świat.

Wie lu eks per tów ba da ją cych za gro że nia dla
na sze go świa to we go po rząd ku wy gła sza zło wiesz -
cze ostrze że nia. Sły szy my ich oba wy na te mat
ogól no świa to we go kra chu eko no micz ne go, ka ta -
stro fy eko lo gicz nej, gło du, epi de micz nych cho rób,

de wa sta cji śro do wi ska ja ko skut ku uży wa nia no -
wo cze snej bro ni i re ak cji na to wszyst ko w spo łecz -
nym i po li tycz nym za mie sza niu. Ist nie je na wet –
jak wy ra ża to świat na uki – po ten cjał do po -

wszech nej za gła dy i de wa sta cji na szej pla ne ty.
Uwa ża się, że to wszyst ko mo że sta no wić ka rę
za za nie dba nia w po szu ki wa niu al ter na tyw ne go
roz wią za nia, świa to we go po rząd ku bar dziej zdol -
ne go do prze trwa nia. Lecz pro ble my, z któ ry mi
sty ka się ludz kość, są tak wiel kie, tak kom plek so -
we i trud ne do roz wią za nia, że w tym cza sie, któ -
ry jest na zy wa ny „wie kiem ro zu mu”, ża den z nich
– z naj mą drzej szych lu dzi te go świa ta – nie mo że
zna leźć moż li we go do po wszech ne go przy ję cia,
re al ne go roz wią za nia al ter na tyw ne go, a frak cje
wśród nich są na wet nie pew ne, czy ta kie w ogó le
ist nie je. Strach opa no wu je zie mię. 

WY JĄT KO WE WY DA RZE NIE

W kon tra ście do tych zło wiesz czych twier dzeń
jest wy da rze nie o praw dzi wie hi sto rycz nych, nie -
zwy kłych roz mia rach, któ re, wbrew wszel kie mu
pre ce den so wi i praw do po do bień stwu, wy stą pi ło
na świa to wą sce nę. Po wtór ne zgro ma dze nie roz -
pro szo ne go na ro du Izra ela do ich sta ro żyt nej oj -
czy zny ze wszyst kich kra jów świa ta, do któ rych
by li wy pę dze ni i wy gna ni na po nad 2 500 lat oraz
ich na głe, dra ma tycz ne pod nie sie nie się do sta tu -
su pań stwo we go i wpły wu na spra wy świa ta ma
wy jąt ko wy wy miar w hi sto rii świa ta. 

Na dzie ja wśród Ży dów po ja wi ła się w cza sie,
gdy na dzie ja w świe cie po gań skim słab nie, w mia -
rę jak lu dzi opa no wu je nie pew ność, strach i po tę -
gu ją ca się roz pacz. Przy wód cy na ro dów z oby -
dwu krań ców po li tycz ne go spek trum, ko mu ni -
stycz ni i ka pi ta li stycz ni eks tre mi ści, jak rów nież
eko no micz ni przy wód cy po li tycz nej i go spo dar -
czej płasz czy zny po ro zu mie nia, opra co wu ją róż ne
pro jek ty, by osią gnąć i za cho wać eko no micz ną
oraz po li tycz ną sta bi li za cję i za pew nić przy szły
do bro byt. Za tem mą drzy te go świa ta, przez no we
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środ ki eko no micz ne, no we for my wzro stu prze -
my sło we go, no we wzor ce spo łecz ne, no we po li -
tycz ne me cha ni zmy i po ro zu mie nia, no we tech no -
lo gie, ol brzy mie in we sty cje w łą cze niu się biz ne su
i fi nan sów oraz wszel ki mi in ny mi środ ka mi usi łu -
ją sta bi li zo wać i ste ro wać wa run ka mi we wnątrz
kra jów i na świe cie. Wszyst ko to jest bez sku tecz -
ne; wia do mo ści każ de go dnia są przy gnę bia ją cym
dia lo giem o ich nie po wo dze niu. 

W prze ci wień stwie do ca łe go ich zro zu mie nia,
od po wiedź – i to je dy na od po wiedź – na wszyst -
kie pro ble my świa ta nie le ży w te raź niej szych roz -
wią za niach, lecz jest po grze ba na w prze szło ści,
gdzie od rzu co ne praw dy zo sta ły za gu bio ne przez
wie ki sprze nie wie rza nia i lek ce wa że nia ich – po -
grze ba ne przez gwał ce nie spra wie dli wo ści i wy ko -
rzy sty wa nie jej w złym ce lu za rów no w prze szło -
ści, jak i obec nie, co w kon se kwen cji kształ tu je
spra wy na szej współ cze snej cy wi li za cji. 

Nie zbęd ne jest, by Żyd, w szcze gól no ści izra -
el ski Żyd, ro zu miał tę sy tu ację, gdyż te po gwał co -
ne i zlek ce wa żo ne praw dy są je go, a nie tyl ko je -
go, po nie waż one przez wie ki zo sta ły za ko rze nio -
ne w spo łe czeń stwach świa ta. W obec nym cza sie
na ro dy po gań skie tra cą za ufa nie w za cho wu ją cą
moc swych tra dy cji, w in sty tu cje i teo rie fał szy -
wych re li gii i sta ra ją się prze ciw dzia łać dez in te -
gra cji. Z dru giej stro ny, Izra el po wsta je z ma ło
zna czą cej prze szło ści hi sto rycz nej i re li gij nej
do wi zji świe tla nej przy szło ści zwią za nej z obiet -
ni cą, a w koń cu z pro ro czą Na dzie ją. 

Jed nak gdy dziś spo glą da my na Izra el, kto
mógł by w to uwie rzyć? Ata ko wa ni przez ter ro ry -
stów, za gro że ni ze stro ny sił mi li tar nych po sia da -
ją cych broń ma so we go ra że nia, wie lo krot nie li -
czeb nie prze wyż sza ni przez swych za przy się głych
wro gów, roz bi ci z po wo du we wnętrz nych spo -
rów po li tycz nych, re li gij nych i et nicz nych, za tem
gdzie moż na do strzec tę Na dzie ję?

Naj lep sza i praw do po dob nie je dy na od po -
wiedź na to głę bo kie i wpra wia ją ce w za kło po ta -
nie py ta nie jest pro sta, za wie ra ją ca kon cep cję. Na -
dzie ja Izra ela, któ ra z ko lei od zwier cie dla na dzie -
ję ca łe go świa ta, jest stresz czo na w jed nym sło -
wie. Tym sło wem jest „Sy jo nizm.” Tak jak jest na -
pi sa ne: „Ra do ścią ca łej zie mi jest Gó ra Sy jon … mia -
sto wiel kie go Kró la.” „I wie le na ro dów przyj dzie i po wie,
pójdź my i wstąp my na gó rę PA NA i do do mu Bo ga Ja -
ku ba; On bę dzie nas uczył Swo ich dróg i bę dzie my cho -
dzi li Je go ścież ka mi, po nie waż z Syj onu wyj dzie pra wo,
a Sło wo PA NA z Je ru za le mu. I … nie pod nie sie na ród
prze ciw na ro do wi mie cza ani nie bę dą się ćwi czyć
do woj ny” (Psalm 48:3; Mi che asza 4:2,3 KJV).

PO CZĄT KI

Mi nę ły po nad czte ry ty sią ce lat od cza su, gdy
Abra ham po śmier ci swe go oj ca Ta re go po dró żo -
wał z Ha ra nu do Ka na anu, aby tam mógł otrzy -
mać po łą czo ne bło go sła wień stwa za ofe ro wa ne mu
przez Bo ga, od no śnie udzie le nia je mu i je go na sie -
niu zie mi Ka na an na wiecz ne po sia da nie (1 Moj że -
szo wa 12:1-4; 17:1-8). Po tem, na gó rze Mo ria,
z Abra ha mem zo sta ło za war te jed no stron ne przy -
mie rze, za pie czę to wa ne Bo ską przy się gą, ob ja wia -
ją ce Bo ski cel w po wo ła niu go i za pew nia ją ce, że
w na sie niu Abra ha ma wszyst kie na ro dy zie mi bę -
dą bło go sła wio ne (1 Moj że szo wa 22:15-18). 

Tym spo so bem zo sta ły po ło żo ne fun da men ty
Sy jo ni zmu ty siąc lat wcze śniej, za nim to sło wo po -
ja wi ło się w ję zy ku he braj skim. W sta nie za rod ko -
wym ta idea ży ła i roz wi ja ła się przez peł ną wia ry
proś bę Jó ze fa o prze nie sie nie je go ko ści do Ka na -
anu, Zie mi Obiet ni cy (1 Moj że szo wa 50:24,25), lecz
jej na ro dze nie by ło dłu go od wle ka ne. Od dni Jó -
ze fa mi nę ło dwie ście lat, za nim po ja wi ły się bó le
po ro do we w po sta ci po wro tu Moj że sza do Egip tu
i wyj ścia Izra eli tów z Egip tu w noc Pas chy. One
na si li ły się przez udzie le nie Pra wa Za ko nu i za -
war cie Przy mie rza na gó rze Sy naj oraz przez 40 lat
trwa ją cą wę drów kę pod przy wódz twem Moj że -
sza. Na stęp nie przy bli ży ły się na ro dzi ny, gdy Izra -
el prze kro czył rze kę Ar non, by zdo być zie mie po -
ło żo ne po wschod niej stro nie Jor da nu, a krót ko
po tem, pod przy wódz twem Jo zu ego, przy bli ży li
się i prze szli przez Jor dan dzię ki za trzy ma niu je go
wód, by zdo być Ka na an, Zie mię Obiet ni cy.

SY JON PO WSTA JE 

Jed nak te na ro dzi ny by ły nie roz strzy ga ję ce.
Gdy rzą dzi li Sę dzio wie, by ła to rze czy wi ście Zie -
mia Obiet ni cy, lecz to wciąż nie był Sy jon. Upły -
nę ło pięć set lat zmien ne go lo su, za nim przy szedł
Da wid, mąż we dług ser ca Bo że go (1 Sa mu elo wa
13:14). On oto czył i zdo był sztur mem ufor ty fi ko -
wa ne wzgó rze Sy jon w Je ru za lem zaj mo wa ne
przez Je bu zej czy ków i usu nął tę hań bę spo śród
zie mi (Jo zu ego 15:63; Sę dziów 1:21). To miej sce
na zwał Mia stem Da wi da, lecz je go for te ca ist -
nie je do dzi siaj, uzmy sła wia jąc każ de mu wie rzą -
ce mu Ży do wi je go nie zby wal ne pra wo do Zie mi
Obiet ni cy. 

Przez na stęp ne trzy sta lat na prze mien ne go
do bro by tu i nie po wo dzeń, od po wied nio do ich
prze strze ga nia lub za nie dby wa nia Bo skie go pra -
wa, zaj mo wa li ca łą zie mię, lecz nie ja ko je den na -
ród. Po śmier ci Sa lo mo na, sy na Da wi da, dzie sięć
po ko leń zbun to wa ło się i za ło ży ło od dziel ne, Pół -
noc ne Kró le stwo Izra ela. Wte dy sta li się od stęp -
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ca mi, za rzą dza ny mi przez wy bra nych przez sie -
bie kró lów nie po cho dzą cych z li nii Da wi da,
od Je ro bo ama do Oze asza, i po mi mo ostrze żeń
pro ro ków ule ga li de ge ne ra cji, aż w koń cu, w wy -
ni ku są du Bo że go, zo sta li poj ma ni w nie wo lę
i nie ja sną przy szłość przez asy ryj skich na jeźdź -
ców (2 Kró lew ska 17:20-23). 

Choć na po łu dniu kra ju na tro nie Ju dy po zo -
sta wa li kró lo wie z li nii Da wi da usta na wia ni
przez Bo ga (2 Sa mu elo wa 7:12-17; Psalm 89:4,5)
i cho ciaż utrzy my wa li się na tro nie przez na stęp -
ne sto lat, to po stę po wa li nie wie le le piej. Kró lo -
wie rzą dzi li w py sze, a lud za po mi nał o swym
Przy mie rzu i grze szył. W kon se kwen cji te go kraj
pod upa dał i cie mię ży li go cu dzo ziem cy. Po mi mo
ape li Je re mia sza i zło wiesz czych prze po wied ni,
Ju da nie za cho wy wał przy ka zań PA NA, ich
Bo ga. Osta tecz nie,
król ba bi loń ski
z wiel ką ar mią za -
ata ko wał ich i znisz -
czył Je ru za lem. Król
i lud po dzie li li los
swych bra ci z pół -
no cy i zo sta li za bra -
ni do nie wo li (Je re -
mia sza 18:15-17),
lecz nie do ta kiej sa -
mej hi sto rycz nej
bez na dziej  no śc i ,
po nie waż mi mo te -
go, że Bóg su ro wo
ka rał Swój lud, to
ni gdy ich nie opu -
ścił (Iza ja sza 49:15).
Wśród nie wol ni -
ków wier ni by li po -
grą że ni w smut ku,
gdy Bóg w spra wie -
dli wym gnie wie ob -
ró cił się prze ciw
Swe mu lu do wi. Wy -
pę dze ni do zie mi
za wiel ką rze ką Eu -
frat, pła ka li wspo -
mi na jąc Sy jon
(Psalm 137:1).

Jed nak na wet tu taj mu si na su wać się py ta nie–
jak wie lu pła ka ło? Rze czy wi ście nie wie lu. Za tem
jak wie lu w szyb kim cza sie zo sta ło po chło nię tych
przez ziem skie spra wy, dą żąc do za sy mi lo wa nia
się w ko rzyst nych po gań skich wa run kach i za po -
mi na jąc o swej du cho wej przy na leż no ści do Je ru -
za lem? Tych by ła ogrom na więk szość.

Po sie dem dzie się ciu la tach wy gna nia przy szedł
wiel ki Król Cy trus, za ło ży ciel Im pe rium Me do -Per -
sów i zdo byw ca Ba bi lo nu. Wie le lat wcze śniej zo -
stał on okre ślo ny przez pro ro ka Iza ja sza, w cza sie,
gdy Eze chiasz pa no wał nad Ju deą ja ko ten, któ ry
przy niósł wy zwo le nie z nie wo li (Iza ja sza 44:28;
45:1). Ci, któ rzy roz pa cza li, nie mu sie li już dłu żej
pła kać, gdy Zo ro ba bel wraz z nie wiel ką gru pą,
z kró lew ską ochro ną i peł no moc nic twem, wy ru -
szy li do Zie mi, by od bu do wać zbu rzo ną Świą ty nię.
Lecz kto wy brał się w tę po dróż wia ry i na dziei?
Za le d wie pięć dzie siąt ty się cy ze wszyst kich roz -
pro szo nych w ol brzy mim im pe rium, a więk szość
z nich po cho dzi ła je dy nie z dwóch po ko leń, Ju dy
i Ben ja mi na. Tro chę ko biet, dzie ci i star szych osób,
któ re pra gnę ły, aby ich ko ści spo czę ły w Zie mi ra -
zem z Jó ze fem, za li czo no w po czet tych nie licz -

nych wier nych, spo -
śród lek ce wa żą ce go lu -
du (Ez dra sza 3:12).

W od po wied nim
cza sie Ez drasz, przez
per swa zję, zna lazł ty -
siąc sie dem set chęt -
nych, przez któ rych
zo sta ła od bu do wa -
na Świą ty nia, choć na -
dal w znisz czo nej, za -
nie dba nej i spu sto szo -
nej zie mi (Ez dra sza
8:1-36).

Na stęp nie wró cił
wier ny Ne he miasz,
wy po sa żo ny w kró -
lew skie li sty. On
wzbu dził w na ro dzie
du cha. Po mi mo po -
gań skiej opo zy cji Ne -
he miasz od bu do wał
mu ry mia sta, a je go
bra ma bez piecz nie sta -
nę ła na swo im miej scu.
Je ru za lem i Sy jon
znów po wsta ły, by
wzmoc nić wier nych,
by zga nić i ostrze gać

nie wier nych oraz ogło sić świa tu, że Bo skie obiet -
ni ce by ły pew ne i że On na wie ki nie od rzu ci Swe -
go lu du, Izra ela. 

Mi mo to, Je ru za lem nie by ło jesz cze wol ne.
Po pew nym cza sie per ski wład ca ustą pił miej sca
Gre kom, a na stęp nie Rzy mia nom, tak jak Bóg
utrzy my wał wzór Swe go są du zgod nie z Ezech.
21:26,27. Tak mi nę ło ko lej nych czte ry sta lat, pod -
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czas któ rych, choć po -
sia da li Mia sto Je ru za -
lem, Świą ty nię, Ka pła -
na i Pro ro ków, to jed -
nak Pra wo by ło nie wła -
ści wie sto so wa ne i nie -
prze strze ga ne przez
wie lu. W koń cu, w cza -
sie ko lej ne go ob lę że nia,
tym ra zem przez ar mię
rzym ską, mia sto upa -
dło, a Świą ty nia zo sta ła
zbu rzo na. Rzym scy ge -
ne ra ło wie Ty tus i We -
spa zjan ode gra li krót ką,
lecz krwa wą ro lę
w znisz cze niu Je ru za -
lem i twier dzy Ma sa da,
gdy ży dow skie aspi ra -
cje po raz ko lej ny zo sta -
ły zdła wio ne przez po -
gań ską wła dzę. To wte -
dy na sta ły cza sy wiel -
kich utra pień, gdy Ży dzi ucie kli z Zie mi Świę tej, by
do łą czyć do swych bra ci roz pro szo nych w Ba bi lo -
nie w 607 ro ku przed Chry stu sem. Po wsta nie Bar
Koch by 60 lat póź niej, na krót ko wzbu dzi ło na -
dzie ję; lecz po dwóch la tach zo sta ło ono stłu mio ne
z cięż ki mi stra ta mi po obu stro nach; ono spo tę go -
wa ło je dy nie su ro wość wy gna nia, po nie waż ja ko
je go re zul tat Ży dom za ka za no na wet wstę pu
do Świę te go Mia sta. Od te go cza su Sy on po zo stał
je dy nie sło wem na mo dlą cych się war gach
i w spra gnio nych ser cach wier nych spo śród wy -
gna ne go lu du; tym ra zem nie na sie dem dzie siąt,
lecz na ty siąc osiem set lat. 

BEZ MIEJ SCA WY TCHNIE NIA

Któż mo że opo wie dzieć cier pie nia Izra ela
od te go cza su? Prze mi nę ła Świą ty nia ze swy mi oł -
ta rza mi w Świąt ni cy, Świąt ni cy Naj święt szej
i na Dzie dziń cu. Prze mi nę ło Ka płań stwo. Prze mi -
nął cie lec z Dnia Po jed na nia. Mi nę ło sta ro żyt ne
mia sto; je go lud zo stał roz pro szo ny, a zie mia spu -
sto szo na (Iza ja sza 64:9-12). 

W licz nych kra jach, do któ rych zo sta li roz -
pro sze ni, Ży dzi cza sem na krót ko znaj do wa li
wy tchnie nie, lecz ni gdy nie do zna li trwa łej ulgi
od gorz kich prze śla do wań wy ni ka ją cych z re li -
gij ne go fa na ty zmu. Nę ka ni i tro pie ni od mia sta
do mia sta, od na ro du do na ro du, bę dą cy obiek -
tem wszel kich znie wag i wy god nym ko złem
ofiar nym do skła da nia wszel kich win, a hi sto ria
ich trak to wa nia przy no si wstyd ich wiel kie mu
oszczer cy i cie mię ży cie lo wi, chrze ści jań stwu.

Jed nak wśród te go
wszyst kie go ży dow ski
in te lekt roz bły skał tu
i tam w wiel kich ciem -
no ściach śre dnio -
wiecz nej Eu ro py (Iza -
ja sza 60:2) tyl ko po to,
by co ja kiś czas na stę -
po wa ły dal sze gra bie -
że, prze moc i ska za nia
na wy gna nie.

Gdy ich oj czy zna
le ża ła wy lud nio -
na pod ko lej ny mi rzą -
da mi Ara bów, Krzy -
żow ców, Kur dów, Ma -
me lu ków i Tur ków, to
umy sły ży dow skich in -
te lek tu ali stów na ob -
czyź nie w du żej mie rze
by ły po chło nię te Ka ba -
łą i Tal mu dem. Prze -
wod nie świa tło To ry

przy świe ca ło, lecz je dy nie nie wy raź nie przez mi -
sty cyzm, ćwi cze nia in te lek tu al ne i nie koń czą ce się
ko men ta rze pi sa ne w tych po nu rych cza sach. Jed -
nak każ da no wa fa la gorz kich prze śla do wań prze -
dzie ra ła się przez li che okry cie utka ne przez ludz -
ki in te lekt, by ob ja wić je go bez war to ścio wość (Iza -
ja sza 55:8,9), wte dy zno wu Abra ha mo wa Obiet ni -
ca i To ra po ja wia ły się w cen trum uwa gi, ja ko je -
dy ne pew ne pod sta wy ich Na dziei. Z każ dym no -
wym znie wo le niem, co raz bar dziej do strze ga jąc
praw dzi we po trze by i cel Izra ela, wier ni wzdy -
cha li do swe go Me sja sza i lu dzie zno wu zwra ca li
swe ser ca i umy sły do Je ru za lem, do Sy jo nu. 

TYM CZA SO WA ULGA 

Prze są dy ciem nych wie ków ustę po wa ły
przed po stę po wym my śle niem Re ne san su,
a więk sza część Eu ro py ule ga ła prze kształ ce niom
pod wpły wem wstrzą sów Chrze ści jań skiej Re -
for ma cji. Gdy w Eu ro pie utrwa li ły się od mien ne
wzor ce re li gij ne, na de szły no we swo bo dy, no wa
wol ność dla lu dzi, z któ rej w peł ni ko rzy sta ła du -
ża część ży dow skiej spo łecz no ści. Cha sy dyzm
w Eu ro pie Wschod niej nie od stę po wał od po boż -
no ści, tra dy cji i ję zy ka ji dysz, lecz w in nych re gio -
nach bar dziej li be ral ne umy sły ha ska li (ha ska la –
ruch oświe ce nio wy wśród Ży dów) przyj mo wa -

ły za sa dy eu ro pej skie go oświe ce nia oraz wie le
z ele men tów za chod niej kul tu ry. Szcze gól ną ko -
rzy ścią by ło wy zwo le nie du cho we, któ re po raz
pierw szy po ja wi ło się wraz z przy ję ciem Sta tu tu
Wol no ści Re li gij nej w Wir gi nii w 1786 przez no -
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„...błogosławiąc błogosławić ci będę, a
rozmnażając, rozmnożę nasienie twoje, 

jako gwiazdy niebieskie, i jako 
piasek, który jest na brzegu 
morskim;... I błogosławione 

będą w nasieniu twoim 
wszystkie narody 

ziemi...“

1 Moj. 22:17,18



wo po wsta łe Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki. W tym
sa mym cza sie ro sną cy ruch re form w ju da izmie
ra zem z więk szy mi moż li wo ścia mi asy mi la cji
w bar dziej to le ran cyj nych kra jach, jesz cze bar -
dziej roz sze rzał cha rak ter ży dow sko ści w za chod -
niej kul tu rze. 

PIERW SZA „ALI JA” 

Na stęp ny groź ny wy buch an ty se mi ty zmu, po -
gro my (po grom – znisz cze nie) w Ro sji
w XIX i na po cząt ku XX wie ku spro wa dzi ły ter ror
na miesz ka ją cych tam Ży dów i spo wo do wa ły ko -
lej ną ma so wą emi gra cję. Cho ciaż wie lu szu ka ło
wol no ści w kra jach, w któ rych pa no wał do bro byt,
a ży dow skie wy zwo le nie du cho we zdo by wa ło
uzna nie, to sy tu acja wśród nie licz nych wier nych
by ła in na. Gru py ta kie jak Bi lu (wy raz utwo rzo ny
z pierw szych li ter he braj skie go zda nia „Do mu Ja -
ku ba przyjdź i po zwól nam iść”) oraz Hib bat Sy jon
(hebr. „Mi łość Sy jo nu”) pro pa go wa ły po wrót
do Zie mi Świę tej i opra co wy wa ły pla ny osie dle nia
się tam, a rok 1882 uj rzał w Pa le sty nie po czą tek fa -
li imi gra cji, gdy na stą pi ła pierw sza „Ali ja” (wej -
ście na szczyt).

Po nad to, za po mi na ją cy lud w szyb kim cza sie
usi ło wał się wzbo ga cić i czę sto asy mi lo wał się
w roz wi nię tym i za moż nym po gań skim spo łe -
czeń stwie, a nie licz ni wier ni dą ży li do swej opusz -
czo nej Zie mi z jej sta ro daw ną Obiet ni cą. W opu -
sto sza łej, ka mie ni stej zie mi, pry mi tyw ny mi na rzę -
dzia mi, ener gicz ni lu dzie z wia rą kar czo wa li, ko -
pa li, na wad nia li i sa dzi li ro śli ny; przez nich Sy jo -
nizm za czął wzno sić się z nie ak tyw nej prze szło ści
do obiet ni cy świe tla nej no wej ery. Nad szedł czas,
gdy Bóg oka zał ła skę Sy jo no wi. „Lecz Ty, o PA NIE,
trwasz na wie ki, a pa mięć o Two im imie niu we wszyst -
kich po ko le niach. Ty po wsta niesz i zmi łu jesz się nad Sy -
jo nem: bo czas je go ła ski, tak, czas na zna czo ny przy -
szedł. Bo słu gom Two im upodo ba ły się ka mie nie je go
i nad pro chem je go zmi łu ją się” (Psalm 102:13-15).

WSPÓŁ CZE SNY RUCH 

Współ cze sny ruch sy jo ni stycz ny po wstał
na nie zmien nej pod sta wie ży dow skich tę sk not
za wła sną oj czy zną. Od po cząt ku XVIII wie ku „Re -
be”, cha ry zma tycz ni przy wód cy i cha sydz cy ra bi -
ni po słu gu ją cy się ję zy kiem ji dysz wspo ma ga ni
przez du cho we znu że nie, cią głe nie bez pie czeń -
stwo prze śla do wań i wiel kie ubó stwo wy gnań -
ców ze wschod niej Eu ro py, utrzy my wa li ży wą na -
dzie ję Po wro tu. Od cza su do cza su to po bu dza ło
nie któ rych do od waż nych, lecz prze waż nie bez -
owoc nych prób po wtór ne go osie dla nia się w ich
sta ro żyt nej Zie mi; lecz to by ły po cząt ki. „Czas na -
zna czo ny” (Psalm 102:14) na le żał jesz cze do przy -

szło ści i ten istot ny re li gij ny czyn nik, ma ją cy po -
czą tek głów nie w ru chu Cha sy dów, nie ma jąc lo -
gi stycz ne go wspar -
cia, sta no wił je dy -
nie nie wiel ki po -
stęp w pro mo wa -
niu sku tecz ne go za -
sie dla nia. Po mi mo
te go, on za cho wy -
wał ży wą Wi zję
i Na dzie ję.

W 1878 ro ku
Kon gres Na ro dów
w Ber li nie, szcze gól -
nie w wy ni ku sta -
rań Ben ja mi na Di -
sra elie go, uchwa lił
de kret o zmniej sze -
niu re stryk cji na ło żo nych na Ży dów w Pa le sty nie.
Na stęp nie, przez wpły wy po cho dzą ce z Wied nia
oraz wpły wy Ha ska li w Eu ro pie środ ko wej, po ja -
wi ło się no we po dej ście do pro ble mu w dzia ła -
niach wiel kie go szer mie rza sy jo ni zmu, Teo do ra
Herz la. Je go idea, że po wsta nie su we ren ne go pań -
stwa ży dow skie go jest je dy nym roz wią za niem ży -
dow skie go pro ble mu (wy ra żo na w książ ce Der Ju -
den sta at – Pań stwo Ży dow skie, wy da nej w 1896
ro ku), za czę ła się wy ła niać, ja ko re al na po li tycz -
na kon cep cja, od cza su pierw sze go Kon gre su Sy jo -
ni stów w Ba zy lei w 1897 ro ku. Za tem współ cze sny
ruch sy jo ni stycz ny zo stał za po cząt ko wa ny ja ko
po li tycz ne, a nie re li gij ne roz wią za nie wie ko we go
pro ble mu ży dow skiej bez dom no ści. 

Wcze sna śmierć Herz la w 1904 ro ku wstrzą -
snę ła pierw szy mi pio nie ra mi pra cu ją cy mi
nad eman cy pa cją Ży dów i spo wo do wa ła za chwia -
nie się ru chu sy jo ni stycz ne go, lecz zy skał on no we
oży wie nie przez po słan nic two po cho dzą ce z zu -

peł nie nie spo dzie -
wa nej stro ny.
W 1910 ro ku chrze -
ści ja nin, Pa stor
Char les Ta ze Rus -
sell, po gań ski przy -
ja ciel na ro du ży -
dow skie go i wni kli -
wy ba dacz he braj -
skich pro roctw, na -
pi sał dwa na ście ar -
ty ku łów za ty tu ło -
wa nych „Wy bra ny
Lud Bo ga”, któ re

wzbu dzi ły wiel ką cie ka wość i za in te re so wa nie
wśród Ży dów. Dzie więt na ście lat wcze śniej, sześć
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lat przed Kon gre sem Sy jo ni stów, kie dy na wet
dzia łal ność Herz la by ła jesz cze ma ło zna na,
C.T.Rus sell, w swym dzie le „Przyjdź Kró le stwo Two -
je” za warł dłu gi roz dział pt.”Po wrót Izra ela.”

Dwa na ście ar ty ku łów Pa sto ra Rus sel la, któ re
uka za ły się w po pu lar nym ma ga zy nie „Over land
Mon th ly” (wy da wa nym w San Fran ci sco, USA,
przez zna ne go dzien ni ka rza i au to ra, Fran ci sa Bre -
ta Har te’a), za owo co wa ło za pro sze niem go, by
prze mó wił na ma so wym zgro ma dze niu Ży dów
w no wo jor skim hi po dro mie w tym sa mym 1910
ro ku. Po nad 4 000 ży dow skich przed sta wi cie li
uczest ni czą cych w tym spo tka niu zo sta ło pod nie -
sio nych na du chu i za in spi ro wa nych, gdy Pa stor
prze mó wił do nich na te mat ich he braj skich pro -
roctw, za pew nia jąc ich o po wra ca ją cej Bo skiej ła -
sce i wspa nia łej przy szło ści dla Izra ela. Z po wo du
po wszech ne go za in te re so wa nia wśród Ży dów,
Pa stor Rus sell wy dał spe cjal ne cza so pi smo w ję zy -
ku ji dysz, „Die Stim me” („Głos”). W wy ni ku te go
on i je go współ pra cow ni cy wzbu dzi li no we za in -
te re so wa nie pro roc twa mi i po now nie wznie ci li
pło mie nie sy jo ni stycz nej gor li wo ści w aspek tach
re li gij nych. Nie któ rzy za sta na wia ją się, dla cze go
Pa stor Rus sell tak rzad ko wy stę pu je w ży dow skiej
li te ra tu rze sy jo ni stycz nej.

W 1914 ro ku w Eu ro pie wy bu chła wiel ka woj -
na i wro gość roz la ła się rów nież na Bli skim Wscho -
dzie. Rok 1917 uj rzał Tur ków, okrut nych nad zor -
ców Ży dów, po rzu ca ją cych Pa le sty nę przed wkra -
cza ją cym Bry tyj skim Kor pu sem Eks pe dy cyj nym
pod do wódz twem ge ne ra ła Al len by’ego. Wi docz -
nie cu dow nie mia sto Je ru za lem po zo sta wio no nie -
tknię te, bez żad nej ak cji sił woj sko wych.

Ze spo łecz no ści Pri pet Mar szes w Miń sku, mó -
wią cej w ję zy ku ji dysz i skraj nie ubo gich ży dow -
skich ko lo nii w Ro sji, po cho dził mło dy czło wiek,
prze zna czo ny na to, by być na stęp nym szer mie -
rzem spra wy sy jo ni zmu. Che mik, wy na laz ca, sy -
jo ni sta przez ca łe ży cie i póź niej szy przy ja ciel bry -
tyj skich mę żów sta nu, Cha im We izmann, wy ko -
rzy stał wszel kie do stęp ne ar gu men ty i spo sob no -
ści, by za pew nić Na ro do wy Dom dla lu du Izra ela.
W 1917 ro ku, po mi mo opo zy cji wpły wo wych, za -
sy mi lo wa nych Ży dów, je go wy sił ki za owo co wa ły
De kla ra cją Bal fo ura, ofi cjal nie przy ję tą przez rząd
im pe rium bry tyj skie go, któ ry „przy chyl nie spoj -
rzał” na spra wę sy jo ni zmu. Dla te go od te go sa -
me go ro ku, cho ciaż krew i za so by chrze ści jań stwa
wy czer py wa ły się na po lach Flan drii, Zie mia obie -
ca na Abra ha mo wi i je go na sie niu zo sta ła uwol -
nio na od po gań skiej oku pa cji, a Ży dom, wspie ra -
nym przez si ły sprzy mie rzo ne go mo car stwa, tak
jak za dni Cy tru sa, za le ca no roz wa że nie po wro tu

do Zie mi Obie ca nej. Po la tach ne go cja cji, w 1922
ro ku, no wo utwo rzo na Li ga Na ro dów za twier dzi -
ła Man dat, na mo cy któ re go Bry ta nia mia ła nad zo -
ro wać usta no wie nie Na ro do we go Do mu dla Ży -
dów w Pa le sty nie. 

W okre sie mię dzy wo jen nym gwał tow na opo -
zy cja ze stro ny Ara bów, nie zde cy do wa nie An gli -
ków, eu ro pej ska nie ugię tość i obo jęt ność wie lu
bo ga tych, za sy mi lo wa nych Ży dów, za prze pa ści ła
cel Man da tu. We izmann oświad cza, że zie mia zo -
sta ła ku pio na od arab skich spe ku lan tów na wol -
nym ryn ku, nie za ma ją tek mi lio ne rów, lecz za pie -
nią dze z port fe li ubo gich Ży dów. Zo ro ba bel i Ne -
he miasz bez wąt pie nia so li da ry zo wa li by się z ni mi,
pa mię ta jąc do świad cze nia ich wła snej „Ali ji”,
za dni per skich kró lów. Wal czą cy i bez kom pro -
mi so wi sy jo ni ści, ta cy jak Trum pel dor i Ża bo tyń -
ski, dzia ła li nie stru dze nie, wspie ra jąc bo ry ka ją -
cych się z trud no ścia mi wier nych Ży dów i ich
wciąż wi zjo ner skie ce le w Zie mi Świę tej w cza sie
tych lat bry tyj skie go nie zde cy do wa nia. 

Po tem wkro czył na sce nę Hi tler, woj na i Ho lo -
caust. Przed woj ną ape le sy jo ni zmu, na wet w ob -
li czu wzra sta ją ce go nie miec kie go an ty se mi ty zmu,
nie by ły po pu lar ne wśród Ży dów. Za moż ni Ży dzi
by li tak głę bo ko wto pie ni w struk tu rę eu ro pej skie -
go spo łe czeń stwa, że czu li się bez piecz ni, po strze -
ga jąc gło szo ne idee Sy jo ni zmu ja ko nad gor li wość,

eks tre mizm i za gro że nie dla ich wy god nej sy tu acji.
Dzia ła cze by li skrę po wa ni, dzie ło nie pew ne, a po -
tem by ło już za póź no, Hi tler za ata ko wał.

Kie dy świat otrzą snął się z hor ro ru sze ściu mi -
lio nów ofiar, Ży dzi ze sta re go kon ty nen tu eu ro pej -
skie go, któ rzy prze ży li obo zy za gła dy, po czu li ży -
we za in te re so wa nie swą sta ro żyt ną oj czy zną. Tam,
gdzie ape le sy jo ni zmu za wio dły, ter ror na zi stow -
skich Nie miec speł nił swój cel i eu ro pej scy Ży dzi
kie ro wa li się na po łu dnie Eu ro py, by wszel ki mi
do stęp ny mi środ ka mi do trzeć do Pa le sty ny.
Na nie zdat nych do że glu gi, nie bez piecz nie prze -
ła do wa nych ło dziach, prze kra cza li wschod nie wo -
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dy Mo rza Śród ziem ne go i po mi mo bry tyj skich
prób po wstrzy ma nia tej fa li, czę sto su ro wy mi i nie -
roz waż ny mi me to da mi, wie lu uchodź ców do pły -
nę ło. Do tar li do brze gu, prze dzie ra jąc się przez
po wstrzy mu ją cych ich bry tyj skich żoł nie rzy, by
uca ło wać zie mię, za któ rą wkrót ce mie li wal czyć.
Świa to wa opi nia zwró ci ła się prze ciw Wiel kiej Bry -
ta nii, któ ra za koń czy ła man dat i od wo ła ła swą ad -
mi ni stra cję w 1948 ro ku.

29 li sto pa da 1947 ro ku Zgro ma dze nie Ogól ne
Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych przy ję ło re -
zo lu cję na ka zu ją cą usta no wie nie pań stwa Izra el
w Zie mi Świę tej i 14 ma ja w 1948 ro ku w Tel Avi -
vie, wbrew wszel kie mu hi sto rycz ne mu pre ce den -
so wi i praw do po do bień stwu, sy jo ni stycz ni li de -
rzy z Da wi dem Ben Gu rio nem na cze le, pro kla mo -
wa li od ro dze nie pań stwa Izra el (Eze chie la 37:11).
Pięć kra jów arab skich na tar ło na stęp ne go dnia
i szyb ko na uczy ło się  pierw szej z se rii gorz kich
lek cji – że Izra el przy był, by tu taj po zo stać. Gdy
przed wo jen ni sy jo ni ści nie zdo ła li prze ko nać
swych ży dow skich bra ci do po wro tu przez „ło -
wie nie” ich na przy nę tę sy jo ni stycz ne go oży wie -
nia, to „łow cy”, choć bru tal ny mi me to da mi, do -
ko na li swe go dzie ła (Je re mia sza 16:14-16). Świat
pa trzył ze zdzi wie niem, Ara bo wie i Ro sja oba wia -
li się i rzu ca li groź by, lecz wszyst ko to na próż no,
po nie waż przy szedł czas, by Bóg przy wró cił ła -
skę Sy jo no wi.

OSKAR ŻE NIA O RA SIZM 

Od te go cza su ce le syjo ni zmu sta ły się przed -
mio tem wie lu po li tycz nych prze krę ceń. „Ra sizm”
jest zu peł nie słusz nie od rzu ca ny i po tę pia ny przez
licz ne pań stwa zrze szo ne w ONZ i w tym do stoj -
nym zgro ma dze niu nikt nie mo że otwar cie ata -
ko wać Ży da za to, że jest Ży dem i że po sia da oj -
czy znę. Za tem na ro dy i jed nost ki, któ re nie na wi -
dzą Ży dów – ata ku ją ich nie ja ko Ży dów, lecz ja -
ko sy jo ni stów, któ rzy pra co wa li dla spra wy od zy -
ska nia oj czy zny i od zy ska li ją. Wśród wie lu ha ła -
śli wych gło sów bu dzą cych się prze ciw pań stwu
Izra el in ni part ne rzy ko mu ni zmu i is la mu zjed na -
li się we wspól nym wznie ca niu fał szy wych przed -
sta wień, stra chu i nie na wi ści wo bec kwe stii sy jo -
ni zmu. „Sy jo nizm”, mó wią na swo je uspra wie dli -
wie nie, „jest ra si zmem”, a fo rum Na ro dów Zjed -
no czo nych od daw na jest wy ko rzy sty wa ne ja ko
try bu na do tych ata ków. 

Kie dy za so by ro py znaj du ją ce się w kra jach is -
lam skich sta ją się co raz bar dziej nie zbęd ne
do pod trzy ma nia go spo dar ki za chod nie go świa -
ta, na wet po ten cjal ni sprzy mie rzeń cy Izra ela są
prze stra sze ni i wy po wia da ją się prze ciw nie mu
lub mil czą, gdy po win ni za jąć głos w je go obro nie.

Bo wiem od wie lu lat Ara bo wie wy wie ra ją bez po -
śred ni lub ukry ty na cisk na kra je po trze bu ją ce ro -
py, w ce lu osa mot nie nia Izra -
ela. Ten na cisk jest przy czy ną
spe cy ficz nych za cho wań ob -
ser wo wa nych w po li tycz nych
po sta wach wie lu kra jów,
w dzia ła niu licz nych mię dzy -
na ro do wych zgro ma dzeń,
w przed się wzię ciach fi nan so -
wych i han dlo wych oraz
w bar dzo nie przy chyl nych
re por ta żach i opi niach, czę sto po ja wia ją cych się
w świa to wej pra sie. 

Czy Izra el mo że prze trwać? Prócz tych wszyst -
kich ze wnętrz nych trud no ści, Izra el ma rów nież
świec kie i re li gij ne odła my w swym wła snym spo -
łe czeń stwie, któ re wal czą ze so bą na uli cach oraz ra -
so wą i kul tu ro wą mie sza ni nę, któ ra utrud nia oce nę.
Lecz po nie waż lud Izra ela jest mi ło śni kiem Sy jo nu,
Bóg Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba bę dzie im bło go sła -
wił i ob ja wi im Sa me go Sie bie przez Swe po tęż ne
dzie ła, któ re jesz cze ma ją na stą pić. Każ da trud ność,
z któ rą się spo ty ka ją, osta tecz nie ob ró ci się dla ich
do bra, gdy przez cięż kie lek cje, któ re Bóg im zsy ła,
po wró cą do za sad Przy mie rza Za ko nu oraz słów
i obiet nic swych na tchnio nych Pro ro ków. 

Za sta nów my się nad kwe stią tak zwa nych „an -
ty sy jo ni stycz nych Ży dów.” Czyż nie ma sprzecz -
no ści w tym okre śle niu? Ja kie sta no wi sko zaj mą ci
Ży dzi, gdy Bóg wy zwo li Sy jon (Psalm 69:36;
102:14-17; 132:13; Iza ja sza 2:3; 30:19)? To „wy zwo -
le nie” wła śnie się roz po czę ło. Gdy ba da my tę część
pro roctw, któ re jesz cze się nie wy peł ni ły, do strze -
ga my, że przy szłość Izra ela jest za pew nio na i cho -
ciaż je go obec ny los jest na je żo ny wie lo ma nie -
bez pie czeń stwa mi, to je go przy szłość na praw dę
bę dzie bez piecz na i wspa nia ła. 

PRZY SZŁOŚĆ 

Wska zów ka do przy szło ści czę ścio wo le ży
w prze szło ści, co zu peł nie ja sno wi dać w pro roc -
twie Iza ja sza 30:20,21. Ci świę ci mę żo wie sta ro -
żyt no ści, Pro ro cy, pi sa li bę dąc po bu dza ni przez
du cha Bo że go. Przez nich ma my Bo skie za pew nie -
nie, że we wła ści wym cza sie wszyst kie bi blij ne
pro roc twa i obiet ni ce na pew no zo sta ną wy peł -
nio ne (Iza ja sza 55:10,11). Tam czy ta my nie tyl ko
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spra wie dli wo ści swo jej!” (Iza ja sza 41:8-10).

Arabska Ropa



o obiet ni cach ra do ści, któ ra ma na stą pić, lecz tak -
że o ostrze że niach i ka ra niu z po wo du grze chu
i sa mo lub stwa, któ ry mi prze siąk nię te są spra wy
świa ta. Do strze ga my tam wzmian ki od no szą ce się
do fal uci sku, któ re na wie dzą zie mię (Psalm
107:23-27; Iza ja sza 34:1,2,8; 66:16; Da nie la 12:1; Jo -
ela 1:15; So fo nia sza 1:14-18; 3:8; Ma la chia sza 4:1),
okrop nie wstrzą sa jąc i osta tecz nie nisz cząc te
wszyst kie in sty tu cje, któ re zo sta ły usta no wio ne
przez czło wie ka, by przez wie le wie ków kie ro wać
i kon tro lo wać ludz kie spra wy. 

Obec nie w tym dniu uci sku, roz cza ro wa nia
i du cho we go przy gnę bie nia, mrocz ne si ły mię dzy -
na ro do we go ter ro ry zmu są ak tyw ne na ca łym
świe cie. One dzia ła ją po ta jem nie, wie le spi sku jąc
nie tyl ko w ce lu znisz cze nia Izra ela, lecz tak że
upad ku chrze ści jań stwa i ca łej za chod niej kul tu ry. 

W in nym sek to rze po li tycz nie ra dy kal ni re wo -
lu cjo ni ści wraz ze swym anar chi stycz nym trzo nem
de mon stru ją prze ciw si łom i pla nom glo bal ne go
ka pi ta li zmu, usi łu jąc go znisz czyć. Pod na ci skiem
tej groź by gniew ne, lecz bo jaź li we na ro dy sta re go
au to kra tycz ne go po rząd ku w chrze ści jań stwie,
zbie ra ją się ra zem, po wo łu jąc i łą cząc wspie ra ją ce
ich in sty tu cje, w ce lu prze ciw sta wie nia się te mu
sztur mo wi. Te rze czy zna mio nu ją po czą tek śmier -
tel nej wal ki prze sta rza łe go po rząd ku spo łecz ne go.
Gdy wzra sta zna jo mość, wiel ka ule wa Praw dy po -
ry wa tę „uciecz kę kłamstw”, w któ rej rzą dzą ce si ły,
świec kie i re li gij ne, do tych czas ukry wa ły swe nie -
cne czy ny (Da nie la 12:1,4; Iza ja sza 28:17). Świa to wa
pra sa po wszech nie in for mu je o sen sa cyj nym ujaw -
nia niu i de ma sko wa niu ko rup cji na wy so kich sta -
no wi skach, po tę gu ją cej cy nizm, sa mo lub stwo, po -
dejrz li wość i za chłan ność pa nu ją ce we wszyst kich
czę ściach obec ne go, co raz bar dziej ma te ria li stycz ne -
go i nie mo ral ne go spo łe czeń stwa. 

Na ra sta ją cy na świe cie ucisk i obec na kry tycz -
na sy tu acja na Bli skim Wscho dzie, do bit nie wska -
zu ją na bli skość osta tecz nej, de spe rac kiej wal ki
Izra ela. Bę dzie to „czas uci sku Ja ku ba” (Je re mia sza
30:7; Za cha ria sza 14:1,2).

IZRA EL BĘ DZIE OCA LO NY 

Bóg obie cał, że On oca li Izra el w go dzi nie je go
naj więk szej po trze by i że On roz bi je na ro dy, któ -
re wy ru szą prze ciw nie mu w tym dniu (Za cha ria -
sza 14:2,3). Te bu dzą ce gro zę pro roc twa Eze chie la
38 i 39 oraz Za cha ria sza 14 co raz bar dziej sta wa ły
się te ma tem escha to lo gicz nych stu diów i za czę ły
się wy ła niać z chro no lo gicz ne go za ćmie nia wraz
z utwo rze niem pań stwa Izra el w 1948 ro ku.
Zważywszy, że od 2500 lat przed tym cza sem nie
by ło żad ne go na ro du Izra ela, któ ry mógł być za -

ata ko wa ny. Wraz z obec ny mi do nie sie nia mi świa -
to wych wy da rzeń, szcze gól nie tych, któ re kon -
cen tru ją się na trud nej sy tu acji Izra ela, zna cze nie
tych pro roctw uka zu je się co raz ja śniej. Zna ki pro -
ro czych cza sów, w któ rych ży je my, za czy na ją być
wy raź nie do strze ga ne. 

Je śli cho dzi o Ży dów z dia spo ry, któ rzy nie
mi łu ją Sy jo nu, lecz usi łu ją za sy mi lo wać się i zna -
leźć za po mnie nie, nie ma ją oni żad nej świa do mo -
ści co do tych zna ków. Oni utra ci li te szcze gól ne
bło go sła wień stwa obie ca ne na ro do wi Izra ela.
W naj lep szym ra zie oni je dy nie mo gą mieć udział
w mniej szych bło go sła wień stwach, któ re na dej -
dą dla po gań skie go świa ta, któ re go oni z wy bo -
ru sta li się czę ścią, wte dy gdy wszy scy osta tecz -
nie po zna ją Praw dę (Iza ja sza 11:9,10; 60:3; Ma la -
chia sza 1:11).

Wiel ki, bez przy kład ny czas uci sku prze po wie -
dzia ny przez Da nie la (Da nie la 12:1) po tę gu je się
i zbie ra si ły od cza su wy bu chu I Woj ny Świa to wej
w 1914 ro ku. Je go strasz ny punkt kul mi na cyj ny
jest przed na mi. Nad cho dzi dzień, w któ rym re wo -
lu cyj ne i anar chi stycz ne ma sy do koń czą swe go
dzie ła na świe cie. Nie bę dzie już wię cej sił, któ re
rzą dzą na ro da mi w tym obec nym po rząd ku rze czy
(Iza ja sza 24:17-20). Jed nak tuż po za ty mi chmu ra -
mi uci sku, ra do ści, obie ca ne bło go sła wień stwa, tak -
że ma ją być do strze żo ne. To oko Wia ry do strze ga
nad cho dzą cy czas, kie dy lu dzie, pod Bo skim prze -
wod nic twem i nad zo rem, prze ku ją oręż wo jen ny
w na rzę dzia bło go sła wie nia i na uczą się, by ni gdy
nie wsz czy nać już wo jen (Iza ja sza 2:4; Mi che asza
4:3). Bóg obie cał usta no wić no wy po rzą dek rze -
czy, w któ rym lu dzie na uczą się czy nić to, co jest
pra we (Oze asza 2:18; Psalm 46:8-10; Psalm 67; Iza -
ja sza 26:9). Wte dy „Wszyst kie krań ce zie mi uj rzą zba -
wie nie Bo ga na sze go” (Psalm 98:3; 67:8).

OD ROZ PA CZY DO SZCZĘ ŚCIA 

Jak ta ka trans for ma cja mo że być osią gnię ta?
Po nie waż od po wiedź na to py ta nie le ży da le ko
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po za moż li wo ścia mi ro zu mu czło wie ka, po now nie
zwra ca my się do wspa nia łe go Bo skie go Sło wa,
udzie lo ne go za po śred nic twem Pro ro ków sta ro żyt -
no ści. Przede wszyst kim ma my po wie dzia ne, że
Ży dzi w swej roz pa czy w kul mi na cyj nej fa zie „uci -
sku Ja ku ba” (Je re mia sza 30:7) bę dą wo łać do Bo ga
o po moc. Te go dnia Bóg usły szy
ich wo ła nie i cu dow nie ich oca li
od po zor nie nie uchron ne go
znisz cze nia (Psalm 107:19-21;
Za cha ria sza 12:1-10). Gdy sro go
uka ra ni poj mą zna cze nie tych
rze czy, po now nie skie ru ją swe
ser ca do ich Bo ga Przy mie rza
i zwró cą swe umy sły na Pi smo
Świę te, na czy ste sło wa Za ko nu
i pro ro ków, wów czas ich praw -
dzi wy Me sjasz zo sta nie im ob -
ja wio ny. Oni z ra do ścią przyj mą
Go ja ko ich Wy zwo li cie la, a On
roz pocz nie Swe pa no wa nie
nad ni mi w mo cy i wiel kiej
chwa le (Iza ja sza 9:6,7), sta no -
wiąc wiel ki punkt zwrot ny
w spra wach Izra ela, a krót ko po -
tem w spra wach ca łej ludz ko ści. 

W tym cza sie sy jo nizm bę dzie na pierw szym
miej scu w umy śle każ de go Ży da. No we Przy mie -
rze prze po wie dzia ne przez Je re mia sza, zo sta nie
za war te po mię dzy Bo giem a na ro dem ży dow skim
w zie mi Izra ela (Je re mia sza 31:31-34; Iza ja sza
44:23). Pod wa run ka mi te go Przy mie rza, ci, któ rzy
bę dą je za cho wy wać, zo sta ną ja ko jed nost ki wpro -
wa dze ni na dro gę po ko ju, szczę ścia i wiecz ne go
ży cia (Eze chie la 36:26-28). Wów czas „ci chy i wol -
ny głos” Bo skie go roz sąd ku (1 Kró lew ska 19:12;
Iza ja sza 55:7-11) za cznie być sły sza ny i bra ny
pod uwa gę – naj pierw przez na ród Izra ela, a na -
stęp nie stop nio wo, za po śred nic twem Izra ela, bę -
dzie się roz cho dził na ca ły świat. 

OBIE CA NE BŁO GO SŁA WIEŃ STWO 

Isto ta sy jo ni zmu bę dzie ob ja wio na w cza sie,
kie dy nie tyl ko na ród izra el ski, lecz ca ły świat zo sta -
nie skie ro wa ny, by spoj rzeć wstecz na to ory gi nal -
ne Przy mie rze Po twier dzo ne Przy się gą, któ re Bóg
za warł z Abra ha mem. Gdy wie le na ro dów przyj -
dzie, by oglą dać Izra el w no wym świe tle, wów czas
wy peł ni się pro roc two Mi che asza 4:2 i Sło wo PA NA
wy ra ża ją ce Pra wo te go No we go Przy mie rza bę dzie
się roz cho dzić z Je ru za lem, by do trzeć do wszyst -
kich na ro dów na ca łej zie mi w ce lu bło go sła wie nia
ich (Iza ja sza 2:2-5; 1 Moj że szo wa 22:18). Za rów no
Ży dzi, jak i po ga nie, upo ko rze ni i uka ra ni przez
okrop ne do świad cze nia oraz okru cień stwa, któ rych

do pu ści li się w kul mi na cyj nej fa zie uci sku, bę dą
żar li wie po szu ki wać spra wie dli wo ści i po ko ju (Za -
cha ria sza 8:20-23; 2:9-13).

Kie dy miesz kań cy zie mi bę dą wcho dzić w wa -
run ki No we go Przy mie rza, prze kleń stwo umie ra -
nia i śmier ci zo sta nie od ję te. Wte dy peł nia mi ło ści

i mo cy Bo żej bę dzie ob ja wio na ra -
do snej ludz ko ści, kie dy przez nie -
zwy kłe oka za nie Bo skiej mo cy
wszyst kie gro by na ca łej zie mi wy -
da dzą swych umar łych (Eze chie la
37; Iza ja sza 38:18; Oze asza 13:14).
Zło za cznie być wy ko rze nia ne
z zie mi (Iza ja sza 25:6-9), a wiel kie
dzie ło re sty tu cji zo sta nie skie ro -
wa ne do wszyst kich na ro dów
świa ta. Wszy scy – kto kol wiek te go
pra gnie – bę dą do pro wa dze ni
do peł nej i do kład nej zna jo mo ści
Praw dy (Iza ja sza 11:9). 

Kie dy czas i wy da rze nia bę -
dą po stę po wać pod pa no wa niem
wiel kie go Me sja sza, wraz ze
wszel ką nie zbęd ną po mo cą chęt -
nie udzie la ną, ser ce każ dej jed -

nost ki zo sta nie sta ran nie i nie za wod nie wy pró bo -
wa ne. Kie dy ca łe to dzie ło zo sta nie do ko na ne,
wszy scy, któ rzy oka żą, że są w har mo nii ze spra -
wie dli wo ścią i Praw dą, zo sta ną na gro dze ni ra do -
ścia mi wiecz ne go ży cia na udo sko na lo nej zie mi
(Iza ja sza 35:10); lecz wszy scy, któ rzy bę dą się sprze -
ci wiać, za nie dby wać lub gar dzić zba wie niem ofe ro -
wa nym przez Bo skie do sko na lą ce pra wa i za rzą -
dze nia, zo sta ną cał ko wi cie i na za wsze usu nię ci
z zie mi ży ją cych. Nie bę dzie dla nich żad ne go pie -
kła tor tur ani czyść ca ocze ki wa nia, lecz po pro stu
nie ist nie nie, zu peł na za gła da. Tak jak jest na pi sa ne:
„Sta ną się, jak by ich nie by ło” (Ab dia sza 15,16). Za -
tem zie mia bę dzie oczysz czo na od nie mo ral ne go
wpły wu tych, któ rzy bę dą nie na pra wial ni; zde pra -
wo wa ne jed nost ki, po mi mo wszel kich spo sob no ści
i za chę ty, by od wró cić się od nie go dzi wo ści i żyć
(Eze chie la 18:32), wy bio rą sprze ci wia nie się udzie -
lo nym przez Bo ga szczo drym, pra wym, słusz nym
i je dy nym wa run kom, przez któ re ludz kość mo że
za pew nić so bie po kój, szczę ście i wiecz ne ży cie.
„Du sza, któ ra grze szy, ta umrze” (Eze chie la 18:4).
W tej spra wie, jak i we wszyst kich in nych, Bo ski
wy rok jest nie zmien ny i nie pod wa żal ny. 

Lecz co Pi smo Świę te mó wi o tych, któ rzy na uczą
się mi ło wać Pa na i szu kać spra wie dli wo ści? Pięk no
wy ra żeń ta kich, jak w pro roc twie Iza ja sza 35, Iza ja -
sza 65:17 i Psal mie 67 jest tak wiel kie, że wie rzą ce ser -
ce wzno si się w ra do snym ocze ki wa niu i chwa le dla
Bo ga za tę wspa nia łą per spek ty wę. Tam, w sło wach
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„... pustynia (...)
zakwitnie jako róża...“

Iz. 35: 1



bez kre snej ła ski, jest nam opo wie dzia ne o rze czach,
o któ rych w in nym ra zie ni gdy nie wie dzie li by śmy,
jak tuż po za bu rzo wy mi chmu ra mi uci sku obec nie
roz cią ga ją ce go się nad świa tem w tym złym dniu
na dej dzie od ob li cza Je ho wy chwa leb ne wy peł nie nie
wszyst kich Bo skich obiet nic zwią za nych z wy ko rze -
nie niem zła i bło go sła wie niem ca łej ludz ko ści. W tym
dniu po wró ci Abra ham i zno wu bę dzie stą pał po tej
zie mi. On, i ca ły Izra el wraz z nim, uj rzy do trzy ma -
nie wiel kiej, Przy się gą Zwią za nej Obiet ni cy. Abra -
ham i Izra el bę dą za do wo le ni.

„Śpie waj cie PA NU, któ ry miesz ka na Syj onie! Opo -
wia daj cie mię dzy na ro da mi spra wy Je go” (Psalm 9:12).
„Ozdo bą kra iny, ucie chą wszyst kiej zie mi jest gó ra Sy -
jon … mia sto kró la wiel kie go” (Psalm 48:3). 

Dzię ki niech bę dą Bo gu za Je go cen ne obiet ni -
ce! Cześć dla Nie go jest po cząt kiem mą dro ści, za -
tem czcij my Go i po kłoń my się przed Nim. Klę kaj -
my przed Pa nem, Stwo rzy cie lem na szym (Psalm
111:10; 95:6).

BS ‘08, 34-42
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Stwier dze nia Ko ra nu w wie lu kwe stiach bez po -
śred nio sprze ci wia ją się na ukom Pi sma Świę te go,
co wy ka że kil ka przy kła do wych cy ta tów: 

PRZED LUDZ KA EG ZY STEN CJA JE ZU SA
I JE GO LUDZ KIE NA RO DZI NY

Bi blia wy raź nie stwier dza, że przed Swym
ludz kim na ro dze niem Je zus ist niał ja ko Sło wo,
czy li Lo gos. „Na po cząt ku by ło Sło wo, a Sło wo
by ło z Bo giem. … Ono by ło na po cząt ku z Bo -
giem. Wszyst kie rze czy przez Nie go zo sta ły do ko -
na ne. … A Sło wo zo sta ło uczy nio ne cia łem i miesz -
ka ło mię dzy na mi” (Ja na 1:1-3,14, KJV, por. 3:13;
8:23,42,58). Ko ran mó wi wprost prze ciw nie: „Je zus
jest jak Adam, na ob raz Bo ga. On stwo rzył go
z pro chu” (su ra 3:58). W od róż nie niu od Bi blii
(Łuk.1:5-2:7), Ko ran po da je pe łen po lo tu opis (bar -
dziej niż in for ma cyj ny) na ro dzin Je zu sa (su ra 19:1-
37). Ko ran uczy, że Je zus był nie wię cej niż słu gą
Bo ga, ży dow skim pro ro kiem i że by ło by nie sto -
sow ne, aby Bóg spło dził sy na, by miał po tom stwo. 

BI BLIA OŚWIAD CZA

„A oto głos z nie ba mó wią cy: Ten jest on Syn mój
mi ły, w któ rym mi się upodo ba ło” (Mat. 3:17). „To
jest na pi sa ne, aby ście wie rzy li, że Je zus jest Chry stu -
sem, Sy nem Bo żym” (Ja na 20:31, KJV, Mat. 16:13-17).
„A był Moj żesz wier ny we wszyst kim do mu je go,
ja ko słu ga … lecz Chry stus ja ko Syn nad do mem
Swo im pa nu je” (Żyd. 3:5,6). „Za kon i pro ro cy aż
do Ja na” (Łuk. 16:16). „Tak Bóg umi ło wał świat, że
Sy na Swe go jed no ro dzo ne go dał, aby każ dy kto weń
wie rzy nie zgi nął, ale miał ży wot wiecz ny” (Ja -
na 3:16,17; zob. tak że Rzym. 1:3,4; Żyd. 1:2; 4:14). 

KO RAN TWIER DZI

„Chrze ści ja nie mó wią: Me sjasz jest sy nem Bo -
żym. Ta kie stwier dze nia … przy po mi na ją sło wa
nie wier nych z prze szło ści! Bóg roz pra wi się z ni -
mi! Jak że oni się my lą!” (su ra 9:30). „Je zus jest nie
wię cej niż słu gą, któ re go fa wo ry zo wa li śmy i za pro -
po no wa li śmy ja ko przy kład Bo skiej mo cy dla dzie -
ci Izra ela” (su ra 43:59). „Spra wi li śmy, aby Je zus,
syn Ma rii, po szedł śla da mi pro ro ków, po twier dza -
jąc pra wo, któ re by ło przed nim” (su ra 5:50). „Nie
jest sto sow ne, by Bóg spło dził sy na … Oni mó wią:
‘Bóg miał po tom stwo.” Ach, wi dzie li ście coś tak
po twor ne go!” (su ra 19:36, 91-93)

Część ro zu mo wa nia Ma ho me ta w związ ku
z tym jest oczy wi sta: „Je dy ny stwo rzy ciel nie ba
i zie mi! Jak mógł mieć sy na, je śli nie miał żo ny?”
(su ra 6:101) i zno wu: „Ten, któ ry w ogó le nie miał
mał żon ki, czy mo że mieć ja kieś po tom stwo?” (su -
ra 72:3). Jed nak że to ro zu mo wa nie jest opar te
na fał szy wych prze słan kach. Bóg nie mu si mieć
„żo ny” w ogól nie przy ję tym zna cze niu (cho ciaż
On ma przy mie rza ja ko Swe sym bo licz ne żo ny –
Izaj. 54:1-5; Jer. 3:14; 31:31,32), po nie waż na wet

wśród ma te rial nych stwo rzeń, w świe cie ro ślin -
nym i zwie rzę cym, do strze ga my ga tun ki, któ re
nie mu szą „ko ja rzyć się w pa ry”, by się roz mna -
żać. One za wie ra ją za rów no mę skie jak i żeń skie
ce chy, tak jak Adam, gdy zo stał stwo rzo ny na ob -
raz i po do bień stwo Bo że. Za tem uwa ża my, że
Bóg nie jest ogra ni czo ny w spła dza niu po tom -
stwa nie obec no ścią part ner ki sek su al nej. Bo skie
twór cze dzie ła są cza sa mi okre śla ne w Bi blii ja ko
sym bo licz ne spła dza nie. 

BIBLIA KONTRA KORAN



Po nad to, Bi blia mó wi, że Anio ło wie są sy na mi
Bo ga (1 Moj. 6:2,4; Hio ba 38:7) i że Je zus przy pro -
wa dza wie lu sy nów z ludz kiej ro dzi ny do chwa ły
(Ja na 1:12; 1 Ja na 3:1,2; Żyd. 2:9-11). Wszy scy wie -
rzą cy, któ rzy słusz nie i szcze rze mo dlą się do Bo -
ga ja ko „Oj ca”, są dzieć mi Bo ży mi, ak tu al nie lub
pro spek tyw nie (Łuk. 11:1,2,13; Efez. 5:1; 1 Ja -
na 5:18). W rze czy wi sto ści sam Adam był sy nem
Bo żym (Łuk. 3:38)! Z pew no ścią Bóg ma sy nów! 

Bóg, w Swym przy mio cie mi ło ści, sym bo licz -
nie po łą czył się z obiet ni cą zwią za ną przy się gą
(re pre zen to wa ną przez Sa rę – 1 Moj. 18:10; 22:16-
18) ja ko sym bo licz ną „żo ną” i w od po wied nim
cza sie z te go związ ku zo stał zro dzo ny Ko ściół.
Naj pierw Bóg po łą czył się z Przy mie rzem Za ko -
nu, re pre zen to wa nym przez Ha gar i z te go
związ ku, ja ko sym bo licz ny syn, na ro dził się na -
ród Izra ela, re pre zen to wa ny w Isma elu (1 Moj.
16:15; Gal. 4:22-31). 

Na stęp nie, w Ty siąc let nim Po śred ni czą cym
Kró le stwie na zie mi, któ re nie ba wem na dej dzie,
Bóg po łą czy się z No wym Przy mie rzem ja ko Swą
sym bo licz ną żo ną, re pre zen to wa ną przez Ke tu rę,
trze cią żo nę Abra ha ma i da ży cie wie lu sym bo -
licz nym dzie ciom, ja ko Swe mu po tom stwu (1 Moj.
25:1-4). Te „dzie ci zmar twych wsta nia” zo sta ną zro -
dzo ne przez służ bę Je zu sa i Ko ścio ła, Chry stu sa –
Gło wy i Cia ła, któ rzy w Je go imie niu do pro wa dzą
chęt nych i po słusz nych do ży cia wiecz ne go
na ludz kim po zio mie ist nie nia (Łuk. 20:27-36). Wi -
dzi my za tem, że Ma ho met, po mi mo do brych in -
ten cji, nie był w har mo nii z Bo giem ani w tej, ani
w wie lu in nych spra wach.

Bi blia w wie lu miej scach wy raź nie stwier dza,
że Je zus zo stał ukrzy żo wa ny i umarł za na sze grze -
chy (Mat. 27:35-50; Ja na 19:16-30; 1 Kor. 15:3,4).
W prze ci wień stwie do te go, Ko ran w od nie sie niu
do Je zu sa mó wi: „Oni nie uśmier ci li i nie ukrzy żo -
wa li go, lecz zro bi li coś na po do bień stwo te go. …
Oni nie za bi li go na praw dę, lecz Bóg za brał go
do Sie bie.” Ma ho met naj wi docz niej wie rzył, że to
„so bo wtór”, „po do bień stwo” Je zu sa zo sta ło ukrzy -
żo wa ne, a nie Sam Je zus i że przed ukrzy żo wa niem
Je zus zo stał wzię ty do nie ba! Ten błąd Ko ra nu unie -
waż nia Okup, cen tral ną dok try nę Bi blii, któ ra wy ma ga -
ła śmier ci do sko na łe go czło wie ka Je zu sa, ja ko oku pu,
rów no waż nej ce ny, za Ada ma i je go ro dzaj (Mat. 20:28;
1 Tym. 2:5,6). 

Na wia sem mó wiąc, ist nie je po da nie opar te
na Ko ra nie (su ra 17:1), że Ma ho met w cza sie jed -
nej no cy zo stał za bra ny na nie biań skim wierz -
chow cu w to wa rzy stwie anio ła Ga brie la, „z świę -
tej świą ty ni w Mek ce do świą ty ni w Je ru za lem”,

skąd przy po mo cy nie biań skiej dra bi ny zo stał
wzię ty do Bo ga i po łą czył się z Nim!

ANIO ŁO WIE I WSTA WIEN NIC TWO

Bi blia uczy, że czło wiek, na wet w swym pier -
wot nym sta nie do sko na ło ści, był uczy nio ny niż -
szym niż anio ło wie (Ps. 8:4,5; Żyd. 2:6,7; 2 Pio tra
2:10,11) i że na wet świę ci Bo ży anio ło wie nie
po win ni być czcze ni, lecz tyl ko Bóg i Chry stus.
Na to miast we dług Ko ra nu, Bóg wy ma gał, by anio -
ło wie uczci li do sko na łe go Ada ma: „Kie dy po wie -
dzie li śmy anio łom: ‘Po kłoń cie się i uczcij cie Ada -
ma”, ‘Upad nij cie przed Ada mem’, oni wszy scy
upa dli na twarz oprócz Ebli sa, któ ry był djin -
nem” (su ra 2:32; 7:10; 17:63; 18:48; 20:115). Przy -
wód ca djin nów, złych du chów, jest zwa ny „sza -
itan” lub Eblis. Uwa ża się, że je go upa dek na stą -
pił w wy ni ku od mo wy uczcze nia Ada ma i dla te -
go zo stał prze klę ty! Mó wi się też, że on otrzy mał
wła dzę nad ty mi z lu dzi, któ rzy zo sta li przez
nie go zwie dze ni. 

Bi blia mó wi nam, że Je zus jest orę dow ni kiem
Ko ścio ła (1 Ja na 2:1,2), że to Chry stus wsta wia się
za wie rzą cy mi (Rzym. 8:27,34). Za tem On wiecz nie
ży je, by wsta wiać się za ni mi (Żyd. 7:24; 9:24) i w ni -
kim in nym nie ma na dziei na ży cie wiecz ne (Ja -
na 14:4,6; 15:4,5; Łuk. 10:22; Dz.Ap. 4:12; 16:31).
Ko ran, wprost prze ciw nie, uzna je do brych anio -
łów za urzęd ni ków Chry stu sa, któ rzy wsta wia ją
się i orę du ją na ko rzyść wie rzą cych: „O, Pa nie
nasz!” przy pusz czal nie mó wią anio ło wie, „prze -
bacz … tym, któ rzy zwra ca ją się do cie bie i po dą -
ża ją twą ścież ką; strzeż ich od cier pień pie kła …
i do pro wadź ich do ogro dów Ede nu.” „Anio ło wie
sła wią chwa łę swe go Pa na i pro szą o prze ba cze nie
dla miesz kań ców zie mi (su ra 40:7,8; 42:3). 

PO CIE SZY CIEL 

Bi blia mó wi nam, że Je zus przed ukrzy żo wa -
niem i śmier cią obie cał Swym uczniom, iż w cza -
sie Swej oso bi stej nie obec no ści, w ce lu ich oświe -
ce nia, po mo cy i za chę ty, po śle im „Po cie szy cie la
[lub Po moc ni ka, gr. pa ra kle tos], któ rym jest Duch
Świę ty” (Ja na 14:26, KJV, Ja na 15:26). 

Ist nie je po dob nie brzmią ce grec kie sło wo, pe ric -
ly tos, któ re w tłu ma cze niu na arab ski brzmi ah med
i zna czy czczo ny, a po cho dzi z te go sa me go rdze -
nia ha mad co imię Ma ho me ta. Zgod nie z tym, błęd -
nie bio rąc pa ra kle tos ja ko pe ric ly tos, myl nie po -
trak to wał to ja ko do wód, że on sam był tym obie ca -
nym! Dla te go czy ta my w Ko ra nie: „I pa mię ta my,
kie dy Je zus, syn Ma rii po wie dział: ‘O, dzie ci Izra -
ela! Praw dą jest, że je stem Bo skim apo sto łem dla
was, by po twier dzić pra wo, któ re by ło przede mną
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i ogło sić, że apo stoł, któ ry przyj dzie po mnie, bę -
dzie no sił imię Ah mad!” (su ra 61:6)

Wy da je się, iż w Ko ra nie Ma ho met chciał zde -
gra do wać Je zu sa ze sta no wi ska jed no ro dzo ne go
Sy na Bo że go do po zy cji nie wyż szej niż słu ga Bo -
ży. Po nad to, w tym sa mym cza sie awan su je sie bie,
na su wa jąc wra że nie, że on jest obie ca nym Po cie -
szy cie lem, a to wszyst ko w ce lu wy wyż sze nia sie -
bie ja ko naj wyż sze go, ja ko su my i pie czę ci wszyst -
kich pro ro ków, te go któ ry oświe ca ich wszyst kich,
na wet Je zu sa Chry stu sa!

KA RA NIE ZA GRZECH 

Bi blia uczy, że de mo ny i źli lu dzie usi łu ją
zwieść i zwo dzą ludz kość (Zach. 3:1; Jak. 4:7; 1 Pio -
tra 5:8) oraz, że Bóg tak nie czy ni (Abak. 1:13; Jak.
1:13-15). Na to miast Ko ran wy raź nie twier dzi: „Bóg
na praw dę zwie dzie ko go ze chce.” „Za iste, Bóg
wpro wa dza w błąd te go, ko go chce.” „A kie dy oni
zbłą dzą, Bóg spro wa dzi ich ser ca na ma now ce”
(su ra 13:27; 35:9; 41:5). 

Bi blia wy raź nie uczy, że Bóg stwo rzył Ada ma
do sko na łe go, „bar dzo do bre go”, na Swój wła sny
ob raz i po do bień stwo, i że Adam przez nie po słu -
szeń stwo zgrze szył i zszedł na złą dro gę przez
swą wła sną wol ną wo lę, z ca łą ludz ko ścią
w swych bio drach. W wy ni ku te go wszy scy lu -
dzie ro dzą się w grze chu – są grzesz ni ka mi dro -
gą dzie dzi cze nia (1 Moj. 1:26,27,31; Ps. 51:9; Kazn.
7:29; Izaj. 53:6; Rzym. 3:10-19; 5:12-19; 1 Kor.
15:21,22). Lecz Imam Ata Ul lah Ka le em, Na czel ny
Mi sjo narz w USA, w trak ta cie „Co to jest Is lam”,
mó wi: „Is lam nie pod trzy mu je po glą du, że czło -
wiek ro dzi się w grze chu.” Za tem tak że w tej
kwe stii Is lam ka te go rycz nie sprze ci wia się Pi smu
Świę te mu. 

Bi blia ja sno oświad cza: „Za pła ta za grzech jest
śmierć; ale dar z ła ski Bo żej jest ży wot wiecz ny
w Chry stu sie Je zu sie, Pa nu na szym”, „du sza, któ -
ra grze szy, ta umrze” (Rzym. 6:23; Ezech. 18:4).
Po nad to, zgod nie z Bi blią śmierć ozna cza usta nie ży -
cia, usta nie świa do mej eg zy sten cji – a nie je dy nie
od dzie le nie od Bo ga.

Zgod nie z tym Bi blia mó wi wy raź nie: „umar li
o ni czym nie wie dzą”, „nie ma żad nej pra cy ani my śli,
ani umie jęt no ści, ani mą dro ści w gro bie [sze ol], do któ -
re go ty idziesz”; kie dy czło wiek umie ra, „w on dzień
zgi ną wszyst kie my śli je go” (Kazn. 9:4,5,10; Ps. 146:4).
Sze ol (któ ry w grec kim No wym Te sta men cie jest
prze tłu ma czo ny ja ko ha des; Ps. 16:10; Dz.Ap. 2:27-
34) jest sta nem nie świa do mo ści pierw szej śmier ci. Ge -
hen na jest wtó rą śmier cią – cał ko wi tym, kom plet nym
i wiecz nym znisz cze niem, któ re jest sym bo li zo wa ne

przez je zio ro ognia (Obj. 20:14,15; 21:8). Ca ła na -
dzie ja na przy szłe ży cie jest opar ta na zmar twych wsta -
niu bu dzą cym ze snu pierw szej śmier ci; je śli nie ma
zmar twych wsta nia, ci, któ rzy za snę li w Chry stu sie, zgi -
nę li, na za wsze prze sta li ist nieć (Hio ba 14:12-15; Ja -
na 11:24; Dz.Ap. 26:8; 1 Kor. 15:18). 

Ci, któ rzy do kład nie i bez uprze dze nia prze -
stu dio wa li świa dec twa Pi sma Świę te go (Ja na 5:39;
2 Tym. 2:15) oraz od rzu ci li błę dy wsz cze pio ne
do chrze ści jań stwa w ciem nych wie kach, do szli
do zro zu mie nia, że za szcze pio na przez sza ta -
na bluź nier cza, po gań ska dok try na o wiecz nych
mę kach w li te ral nym ogni stym pie kle, nie jest na -
ucza na w Bi blii. Pierw sze kłam stwo sza ta na „żad -
nym spo so bem śmier cią nie umrze cie” (1 Moj. 3:4;
Ja na 8:44) do pro wa dzi ło do po wsta nia po waż nych
błę dów, ta kich jak świa do mość umar łych, nie -
śmier tel ność du szy i wiecz ne mę ki. 

Ma ho met wie rzył i uczył znie sła wia ją cej Bo ga
dok try ny o wiecz nych mę kach w ogni stym pie kle,
ja ko Bo skiej ka rze po śmier ci dla nie wie rzą cych
i nie go dzi wych. Ko ran twier dzi: „Ja ko nie wier ni …
bę dą więź nia mi ognia, któ ry obej mie ich na wie ki“.
On po wie: Wstąp cie w ogień z po ko le nia mi djin -
nów i ludź mi, któ rzy ży li przed wa mi. … Gdy
wcho dzi na stęp ne po ko le nie, prze kli na swe sio stry
… ostat ni wcho dzą cy po wie dzą: ‘O, nasz Pa nie! …
to są ci, któ rzy spro wa dzi li nas na złą dro gę: za tem
wy znacz im po dwój ne mę ki ognia.” On od po wie,
‘Wy wszy scy otrzy ma cie zdwo jo ne mę ki.” „Sło wo
wa sze go Pa na bę dzie wy peł nio ne, ‘Ca łe pie kło na -
peł nię djin na mi i ludź mi.”” „Wrzu ci my go w pie -
kło ognia. … Nad nim jest dzie więt na stu anio -
łów.” „Pie kło ma sie dem od dzia łów; w każ dym
od dzia le jest osob na ich gru pa” (su ra 3:112; 7:36-39;
11:120; 15:44; 64:26,30). 

RAJ

Bi blia uży wa sło wa Raj ja ko in nej na zwy
Ogro du Eden, szczę śli we go miesz ka nia na szych
pierw szych ro dzi ców, Ada ma i Ewy. Bi blia mó wi:
„Na sa dził też Pan Bóg sad w Eden, na wschód
słoń ca” (1 Moj. 2:8). Z po wo du grze chu Adam
utra cił ten Raj dla sie bie i ca łej ludz ko ści. Bi blia
oświad cza, że kie dy Kró le stwo Bo że bę dzie po -
now nie usta no wio ne na zie mi, w „cza sach od no -
wie nia wszyst kich rze czy” (Dz.Ap. 3:21, ASV), ca -
ła zie mia sta nie się Ra jem. Ona bę dzie po dob -
na do ogro du Eden (Ezech. 36:35,36; Izaj. 35:1,2;
Obj. 21:1-4; 22:3), ludz kość tak że zo sta nie przy -
wró co na do pier wot ne go sta nu i bę dzie żyć ra -
zem w po ko ju, szczę śli wo ści oraz har mo nii z Bo -
giem i ze so bą (nasz trak tat Re sty tu cja do stęp ny
na ży cze nie).
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Bi blia uży wa rów nież okre śle nia „raj Bo ży”
(Obj. 2:7) w sym bo licz nym zna cze niu do opi sa nia
chwa leb ne go nie biań skie go sta no wi ska dla Ko -
ścio ła, wy bra ne go w cza sie Wie ku Ewan ge lii lub
Wie ku Ko ścio ła. Jed nak ani ten Raj, ani Raj przy -
wró co ny na zie mi nie jest opi sy wa ny w Bi blii ja ko
miej sce zmy sło wych, sek su al nych przy jem no ści.
W isto cie rze czy, Świę te Sło wo mó wi, że ci, któ rzy
bę dą w Ra ju „bę dą ja ko anio ło wie Bo ży w nie bie”
– bez pł cio wi (Mat. 22:30; Łuk. 20:34-36). 

Na to miast stan lu dzi w Ra ju obie ca nym wier -
nym is la mi stom w Ko ra nie znacz nie się róż ni i jest
zde cy do wa nie gor szy od opi sów po da nych w Pi -
śmie Świę tym na te mat te go przy szłe go, szczę śli -
we go sta nu dla wier nych w Bo skim Ra ju. Ma ho -
met opi su je Raj ja ko miej sce zmy sło wej roz ko szy
dla męż czyzn. Wa run ki dla ko biet nie są opi sa ne,
prócz te go, że żo ny wier nych bę dą to wa rzy szyć im
do Ra ju (by zo ba czyć swych mę żów w obec no ści
czar no okich dzie wic?). 

Ubo gie, po zba wio ne wo dy zie mie i go rą ce pu -
styn ne lą dy, na któ rych miesz ka więk szość Ara bów,
ubar wia ją ich my śle nie. Ko ran mó wi: „Dwa ogro -
dy... a w każ dym dwie try ska ją ce fon tan ny …
a w nich wszyst kie ro dza je owo ców … a oni bę dą le -
żeć na so fach wy sła nych bro ka tem … gdzie bę dą
pan ny … któ rych przed ni mi nie do ty kał ża den czło -
wiek ani djinn … i dwa in ne ogro dy … o ciem nej zie -
le ni … z try ska ją cy mi fon tan na mi … owo ca mi, pal -
ma mi i gra na ta mi. A w każ dym ślicz ne blon dyn ki …
o du żych ciem nych oczach … któ rych ni gdy nie do -
ty kał czło wiek ani djinn … ich mał żon ko wie bę dą od -
po czy wać na mięk kich zie lo nych po dusz kach i ślicz -
nych dy wa nach” (su ra 55; zob. tak że 56). 

Jak bar dzo róż ni się ten opis od wznio słe go
i świę te go sta nu od ro dzo nej ludz ko ści obie ca ne go
w Bi blii. Kie dy pod No wym Przy mie rzem, wspo -
ma ga ni przez Du cha Świę te go (Jo ela 2:28)
i pod prze wod nic twem Chry stu sa, zo sta ną pod -
nie sie ni z grzą skie go do łu grze chu, do bez pł cio -
we go, bez grzesz ne go sta nu, na ob raz i po do bień -
stwo Bo ga (1 Moj. 1:26,27). 

ZBA WIE NIE NIE BIAŃ SKIE I ZIEM SKIE

Po nad to, Ma ho met wy ka zu je zu peł ny brak
wie dzy na te mat wła ści we go związ ku po mię dzy
zba wie niem nie biań skim i ziem skim. Ist nie nie kla -
sy Bo skich istot, Ko ścio ła, Ob lu bie ni cy Chry stu sa,
po wo ła nej z te go złe go świa ta do nie biań skie go
by tu (Dz.Ap. 15:14; Obj. 5:9,10), dla przy szłych
ce lów Bo ga „w wie kach przy szłych”, jest przez
Ko ran lek ce wa żo ne. W do dat ku do te go, po wo ła -
nie ze świa ta in nych wy bra nych klas, ja ko dru go -
rzęd nych czę ści Je go wiecz ne go ce lu i Pla nu (Efez.

1:11; 3:9-11), nie jest wzmian ko wa ne w Ko ra nie.
„Ogro dy roz ko szy” z fon tan na mi, owo ca mi i czar -
no oki mi pan na mi są na gro da mi obie ca ny mi
w Ko ra nie. Ta kie na gro dy i wa run ki nie mo gą być
po rów na ne z wa run ka mi Ty siąc let nie go Kró le -
stwa Chry stu sa, pro wa dzą ce go do Wie ków
Chwa ły, któ rych wa run ki le żą po za ludz ką wy -
obraź nią, lecz są za cho wa ne w Bo skim umy śle aż
do wła ści we go cza su. Na gro dy za po słu szeń stwo
obie ca ne w Ko ra nie na praw dę znie wa ża ją Bo ga,
kie dy za sta na wia my się nad praw dzi wy mi na -
gro da mi, za rów no dla wy bra nych (1 Kor. 2:9,10;
1 Ja na 3:2), jak i nie wy bra nych (Izaj. 35:10; Obj.
21:1-7), któ re On w Swej wiel kiej mi ło ści ofe ru je
Swo im stwo rze niom (Żyd. 11:6). 

PRAW DZI WA NA DZIE JA LUDZ KO ŚCI 

Ba da nie hi sto rii Ko ścio ła do wo dzi, że
przy koń cu VI stu le cia, kie dy Ma ho met za czy nał
dzia łal ność, na sta ły ciem ne wie ki. Sza tań skie błę -
dy co raz bar dziej za stę po wa ły wiel kie praw dy
z cza sów apo stol skich, a sek ciar skie wpły wy i fał -
szy wi chrze ści ja nie („ką kol” z Mat. 13:25-40) ob fi -
to wa li (Izaj. 60:2). Te sfał szo wa ne na uki, z któ ry mi
Ma ho met się ze tknął, by ły je dy nie nie wiel ką czę -
ścią ca ło ści – i na wet te, któ re Ma ho met po znał, by -
ły zmie sza ne z błę da mi ciem nych wie ków i sek -
ciar ski mi wpły wa mi, za tem uj rzał on bar dzo nie -
wie le z peł ne go świa tła Ewan ge lii i wszech ogar -
nia ją ce go Bo skie go Pla nu Wie ków.

W re zul ta cie te go, głę bo kie i po waż ne praw dy
wy stę pu ją ce w li stach Apo sto ła Paw ła i in nych
Apo sto łów, wszyst kie udzie lo ne pod Bo skim na -
tchnie niem, nie po ja wia ją się w na ukach Ma ho me -
ta. W żad nych is lam skich pi smach nie znaj du je my
nic na te mat poj mo wa nia Oku pu, Krwi Po jed na -
nia, Ofia ry za grzech, Spło dze nia z Du cha, Wy so -
kie go Po wo ła nia, toż sa mo ści Me sja sza, Naj wyż -
sze go Ka pła na Świa ta, No we go Przy mie rza, Ty -
siąc le cia, Re sty tu cji i wie lu in nych wspa nia łych
prawd ma ją cych za sad ni cze zna cze nie w zro zu -
mie niu wiel kie go Bo skie go Pla nu. 

W wy ni ku te go, po mi mo wiel kiej czci dla „Al -
la cha”, mu zuł mań skie poj mo wa nie prawd re li gij -
nych, prócz te go, że w prze wa ża ją cej mie rze błą -
dzi, jest ni kłe i ma ło zna czą ce w po rów na niu ze
wspa nia ły mi i do nio sły mi za mia ra mi po tęż ne go
Je ho wy, ja kie On ob ja wił przez Swych sług (Amo -
sa 3:7; Ps. 25:14; Ja na 15:15). Wszy scy są za pra sza -
ni do kar mie nia się ze sto łu Je go Sło wa, na „uczcie
z rze czy tłu stych” (Ps. 23:5; 63:5,6), któ re z ła ski Bo -
żej bę dą do stęp ne dla każ de go w cza sie wła ści -
wym, w Ty siąc let nim Po śred ni czą cym Pa no wa -
niu (Izaj. 25:6-8; Obj. 22:16-17). 
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Ko ran uczy je dy nie pod da nia, któ re jest ry tu -
al nym przy ję ciem ar ty ku łów i pod staw is lam skiej
wia ry. To wy ma ga nie jest o wie le niż sze wo bec
wznio sło ści w ser cu i umy śle chrze ści ja ni na, by
przy jąć Je zu sa ja ko Zba wi cie la i Pa na w uspra wie -
dli wie niu i po świę ce niu oraz roz wi jać wspa nia łe
owo ce (ła ski) Du cha (Gal. 5:22; Efez. 5:8-10), za -
rów no w mi ło ści obo wiąz ko wej (Mat. 22:37-40),
jak i nie sa mo lub nej, bez in te re sow nej mi ło ści
(1 Kor. 13). Dok try na „oko za oko, ząb za ząb, ży -
cie za ży cie”, w prze szło ści do mi nu ją ca wśród mu -
zuł ma nów, na dal tkwi moc no w dzi siej szym Is la -
mie. Nie wąt pli wie, mu zuł ma nie chęt nie przy ję li
po wie dze nie: „Bę dziesz mi ło wał bliź nie go twe go,
a bę dziesz miał w nie na wi ści nie przy ja cie la twe go”
(Mat. 5:43), lecz nie przy ję li wyż sze go na ka zu
(w.44) „mi łuj cie nie przy ja ciół wa szych”, któ ry
brzmi dla nich dziw nie ob co, po nie waż od pierw -
szych dni spo łecz no ści w Me dy nie wy ma ga no
od nich za bi ja nia wro gów is la mu, „ści na nia im
głów i sie ka nia ich na ka wał ki. A to dla te go, że
sprze ci wi li się Bo gu i je go apo sto ło wi. … To jest dla
was! Do świadcz cie te go! … kie dy na po tka cie za stę -
py nie wier nych … każ dy, kto się do nich przy łą -
czy … ścią gnie na sie bie gniew Bo ży: Pie kło bę dzie
je go miesz ka niem i nędz nik skoń czy w nim swą
wę drów kę. To nie wy ich za bi li ście, lecz Bóg … a te
włócz nie by ły Bo ga, nie wa sze.” „O, wie rzą cy,
za roz la nie krwi jest wam na ka za ny od wet: wol ny
czło wiek za wol ne go, nie wol nik za nie wol ni ka,
ko bie ta za ko bie tę” (su ra 2:173; 8:12-17). 

Jak bar dzo róż nią się peł ne go ry czy prze mo wy
Ma ho me ta, by uspra wie dli wić za bi ja nie wro gów,
od ma je sta tycz nej na uki Je zu sa „mi łuj cie nie przy -
ja ciół wa szych, czyń cie do brze tym, któ rzy was
ma ją w nie na wi ści. Bło go sław cie tym, któ rzy was
prze kli na ją; i mó dl cie się za ty mi, któ rzy wam złość
wy rzą dza ją. Te mu, któ ry by cię ude rzył w po li -
czek, nad staw mu i dru gi, … Al bo wiem je śli mi łu -
je cie [tyl ko] tych, któ rzy was mi łu ją, ja kąż ła skę
ma cie? Al bo wiem i grzesz ni cy to wła śnie czy nią”
(Łuk. 6:28-33). 

Z ca łą pew no ścią wzór po zo sta wio ny dla
chrze ści ja ni na przez Bo ga i Je zu sa (Ja na 3:16,17;
Efez. 2:2-6; Rzym. 5:6-8) da le ko prze wyż sza naj -
wyż sze mo ral ne na ka zy w ca łym is la mie, po nie -
waż kre sem przy ka za nia dla chrze ści ja ni na nie
jest nie wol ni cze po słu szeń stwo, lecz mi łość
(1 Tym. 1:5). 

Wyż szość Chry stu sa, Wo dza na sze go Zba wie -
nia, nad Ma ho me tem, za ło ży cie lem is la mu, jest
wyż szo ścią ży we go (Rzym. 6:9; 14:9; Żyd. 7:24,25)
nad umar łym (któ rym nie chyb nie jest Ma ho met,
na wet we dług mu zuł mań skich wie rzeń). Za kła -

da jąc, że Ma ho met osią gnie peł ne zmar twych -
wsta nie w „tym dniu” i ży cie wiecz ne w Wie kach
Chwa ły, ta wyż szość na dal bę dzie za cho wa na,
wiecz na i nie zmien na, ja ko wyż szość nie śmier tel -
no ści nad śmier tel no ścią oraz wyż szość Bo skiej,
du cho wej na tu ry nad na tu rą cie le sną. 

Przez ła skę Bo żą i w Je go wła ści wym cza sie,
mu zuł ma nie otrzy ma ją spo sob ność pod po rząd -
ko wa nia się pod wa run ki No we go Przy mie rza,
pod for mę zba wie nia i pod da nia, jesz cze dla nich
nie zna ną; pod uzdra wia ją ce i pod no szą ce wpły wy
Chry stu sa w Je go Po śred ni czą cym Ty siąc let nim
Pa no wa niu. Ra zem ze wszyst ki mi chęt ny mi i po -
słusz ny mi z ludz ko ści, „od ku pio ny mi Pań ski mi”
(Izaj. 35:10), bę dą ob da rze ni ra do ścią do sko na łe go
czło wie czeń stwa i wiecz ne go ży cia na do sko na łej
zie mi – na gro dą da le ce prze wyż sza ją cą ich naj -
więk sze na dzie je – lecz nie skła da ją cą się ze zmy -
sło wych przy jem no ści „Ogro dów Roz ko szy.” To
bę dzie Raj przy wró co ny (Dz.Ap. 3:19-21), w któ -
rym oni bę dą się wiecz nie ra do wać ja ko dzie ci Bo -
że, a ta spo łecz ność bę dzie moż li wa szcze gól nie
dzię ki wspa nia łym urzę dom Chry stu sa (Łuk.
20:35,36; Obj. 21:1-6).

Za chę ca my mu zuł ma nów i wszyst kich in nych,
by przy bli ży li się do Bo ga w mo dli twie i w imie niu
Je zu sa bła ga li o du cho we oświe ce nie, wzmoc nie -
nie i kie row nic two w tym złym dniu. „Wszy scy
pra gną cy pójdź cie do wód, i wy, co nie ma cie pie -
nię dzy, pójdź cie, ku puj cie a jedz cie; pójdź cie, mó -
wię, ku puj cie bez pie nię dzy i bez za pła ty, wi no
i mle ko” (Izaj. 55:1). 

OGÓL NO ŚWIA TO WE PRÓ BY
NA WRÓ CE NIA NA IS LAM 

Is lam dy na micz nie się roz wi ja na ogól no świa -
to wą ska lę. Ro sną ca fa la is la mu, ma ją ca swe po -
cząt ki w Ara bii, za le wa ca ły świat. Pe wien mu zuł -
mań ski przy wód ca mó wi: „Je śli nie po zy ska my
Lon dy nu dla is la mu, to nie zdo ła my po zy skać ca -
łe go za chod nie go świa ta.” Oni mó wią z prze ko na -
niem. Obec nie w Lon dy nie jest 100 me cze tów i 607
tys. mu zuł ma nów. W 1977 ro ku za kwo tę 7,5 mi -
lio na do la rów zbu do wa no Cen tral ny Me czet
i Cen trum Kul tu ry Is lam skiej w Re gent Park. 

W ostat nim cza sie Wa ty kan wy dał oświad cze -
nie, że wy znaw cy wia ry is lam skiej są obec nie naj -
więk szym ugru po wa niem re li gij nym na świe cie,
prze wyż sza ją cym li czeb nie de no mi na cję ka to lic ką.
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Ż Y D Z IŻ Y D Z I

Gdy la ta i wie ki mi ja ły, 

A na ro dy po wsta wa ły i upa da ły,

Choć ciem ność czę sto spa da ła i chmu ry

Na Izra ela na ród znie wo lo ny,

Za cho wał on jed nak, co Bóg na nie bie

Wy rzekł i ka zał za pi sać dla Cie bie.

Idź więc, i w mo dli twie skłoń ko la no

Za Izra ela sta ro żyt ny ród, 

By przez Swą ła skę ich po wo łał

Każ de go dnia dro gie go Zbaw cę proś.

Idź, bo od chrze ści jan – od ca łej ludz ko ści, 

Na le ży się Ży dom zwrot dłu gu mi ło ści.

Lecz słu chaj cie po ga nie,

Czyż mi łu je cie Bi blii stro ny bez cen ne?

Niech ser ce wa sze z sym pa tią

Nad Izra ela wzru szy się dzie dzic twem.

Mi ło ści stro fy kto spi sał dla cie bie?

Ży dem był każ dy jej pi sarz świę ty.

Roz rzu ce ni Bo skiej po msty rę ką,

Utra pie ni i za gu bie ni, 

Dzie ci Ju dy z ża lem i mę ką

Z kra iny wę dru ją swej ulu bio nej.

I na wet w chrze ści jan kra jach

Nie wie lu li tość czu je dla Ży da.

A kie dy wiel ki Me sjasz przy szedł,

Aby krew prze lać za ludz kie wi ny,

Aniel skie go nie przy jął imie nia,

Lecz z Abra ha ma zro dzo ny na sie nia,

Je zus, któ ry ży cie dał za cie bie

Ów czu ły Zbaw ca Ży dem był prze cież.

Choć na ród wła sny Go nie przy jął,

W py sze od wra ca jąc się od Nie go,

Czyż przez to po gan los szczę śliw szy,

Czy ście bar dziej od nich spra wie dli wi?

Nie. Bóg w li to ści zwró cił się ku to bie,

Czyż ty li to ści nie czu jesz dla Ży da?
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