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JEDNYM Z NAJCUDOWNIEJSZYCH I NAJ-
BARDZIEJ ZNAMIENNYCH WYPEŁNIEŃ

PROROCTW w na szych cza sach jest po now ne
zgro ma dze nie Izra ela w je go oj czyź nie. Zgod nie
z Pi smem Świę tym jest to je den z do wo dów, któ -
ry ozna cza, że bli skie jest usta no wie nie Kró le -
stwa Bo że go wraz z to wa rzy szą cy mi mu bło go -
sła wień stwa mi dla ca łe go świa ta ludz ko ści
(Izaj. 2:2-4; Mich. 4:1-4; Łuk. 21:29-31; Rzym.
11:12, 15). Za rów no Ży dzi, jak i po ga nie spo-
dzie  wa ją się i ma ją na dzie ję na usta no wie nie te -
go Kró le stwa (Dan. 2:35, 44; 7:13, 14, 18, 22, 27;
Mat. 6:10), dla te go opis zna czą cych wy da rzeń
zwią za nych z po now nym zgro ma dze niem Izra ela
w je go oj czyź nie, ja ki jest po da ny w tym ar ty ku -
le, po wi nien głę bo ko za in te re so wać wszyst kich. 

IZRAEL PO OBALENIU SEDEKIASZA
Za czy na my roz wa ża nia od wąt ku hi sto rii Izra ela
w cza sie (607 przed Chr.), kie dy Na bu cho do no -
zor, król ba bi loń ski, zde tro ni zo wał kró la Se de -
kia sza, za brał je go i lud do nie wo li w Ba bi lo nie,
znisz czył Je ru za lem i świą ty nię oraz spu sto szył
zie mię, wy peł nia jąc sło wa pro ro ków (Ezech.
21:25-27; Jer. 25:9-11; 2 Kron. 36:17-21). Pro-
roc two po da wa ło tak że dłu gość spu sto sze nia zie -
mi, czy li sie dem dzie siąt lat; i to tak że zo sta ło wy-
peł nio ne. Cy rus, król Per sji, pod bił Ba bi lon
i w pierw szym ro ku swe go pa no wa nia, któ ry
ozna czał ko niec tych sie dem dzie się ciu lat, wy dał
oświad cze nie, któ re nie tyl ko udzie la ło Izra eli -
tom po zwo le nia na po wrót do zie mi i od bu do wę
Je ru za le mu, lecz tak że sprzy ja ło im w do ko ny wa -
niu te go (2 Kron. 36: 22, 23; Ezdr. 1). Za tem wie -

lu Izra eli tów po wró ci ło, o czym mó wią księ gi Ez-
dra sza i Ne he mia sza. Cho ciaż Je ru za lem zo sta ło
wów czas od bu do wa ne i jeń cy po wró ci li, to Izra-
elo wi nie za pew nio no peł nej nie pod le gło ści.
Cho ciaż dzię ki Cy ru so wi przy wró co no im zie mię
i oso bi stą wol ność, to ja ko na ród by li pod da ni
ko lej no Me do -Per som, Gre kom i Rzy mia nom. 

PROROCTWO DANIELA
O 70 TYGODNIACH

Pro rok Da niel pro ro ko wał o okre sie 70 ty go dni
(Dan. 9:24-27), z któ rych 69 obej mo wa ło czas
od wyj ścia de kre tu o od bu do wie Je ru za le mu
do Me sja sza Księ cia (w.25). Po słu gu jąc się klu-
czem dzień za rok (Ezech. 4:6), 70 sym bo licz -
nych ty go dni to okres 490 lat; a 69 sym bo licz -
nych ty go dni (483 la ta) obej mo wa ło okres
od peł no moc nic twa Ne he mia sza (Neh. 2:3-
8; 6:15; 7:1) w ro ku 455 przed Chr. do 29 ro ku
na szej ery, kie dy izra el ski Me sjasz Ksią żę zo stał
ob ja wio ny. W środ ku sie dem dzie sią te go ty go dnia
izra el ski Me sjasz miał być za bi ty, lecz nie z po wo -
du Swej wi ny (Dan. 9:26); a by ło to do kład nie 3
i ½ ro ku (pół sym bo licz ne go ty go dnia) po je sie -
ni 29 ro ku, na wio snę 33 ro ku, kie dy izra el ski
Me sjasz zo stał ukrzy żo wa ny. Z po wo du od rzu -
ce nia przez Ży dów ich Me sja sza, okres szcze gól -
nej ła ski dla nich, ja ko na ro du, za koń czył się
w 33 ro ku, choć szcze gól na ła ska dla in dy wi du -
al nych Ży dów trwa ła aż do koń ca sie dem dzie -
sią te go ty go dnia (Dan. 9:27), do 36 ro ku Pań skie -
go, kie dy za czę ła ona prze cho dzić do po gan,
z któ rych pierw szym był Kor ne liusz (Dz.Ap.10).
Prze po wie dzia ne by ło rów nież spu sto sze nie mia-
sta i świą ty ni (Dan. 9:26, 27); to zo sta ło do ko -
na ne, kie dy rzym ski ksią żę – Ty tus – i je go ar mia,
znisz czy li Je ru za lem w la tach 70-73. Wiel kie cier-
pie nia Ży dów w tam tym cza sie i wy ni ka ją ce z te -
go roz pro sze nie ich po mię dzy wszyst kie na ro dy
jest opi sa ne w Łuk. 21:20-24. 

Ich roz pro sze nie w wie lu kra jach przez ca ły
Wiek Ewan ge lii zo sta ło prze po wie dzia ne w wie -
lu in nych pro roc twach, np.: Izaj. 43:5, 6; Jer.
16:13-16; 23:7, 8; 29:14; 30:11; 32:37. In ne wer-
se ty rów nież prze po wia da ją spu sto sze nie ich zie -
mi i miast, np.: 5 Moj. 29:22-24, 27; Izaj. 17:4-6;
Jer. 4:20, 26-28; 12:4, 7, 10-13; 19:8; Amo sa
3:14; 5:3, 5; 7:8, 9; Mich. 1:6; Mat. 11:20-24.
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PONOWNE ZGROMADZENIE IZRAELA

Wszyst kie oczy są zwró co ne na Izra ela



ZWROTNY PUNKT W POWROCIE ŁASKI 
Na Kon gre sie Na ro dów w Ber li nie, w czerw -
cu 1878 ro ku, Eu ro pej skie Po ro zu mie nie Na ro -
dów, pod przy wódz twem Ży da Di sra elie go, ów-
cze sne go Pre mie ra An glii, uczy ni ło kwe stią Mię-
dzy na ro do we go Pra wa to, by Ży dom udzie lić pra -
wa do osie dla nia się w Pa le sty nie, usu wa jąc z nie -
go uciąż li wą prze szko dę. To wte dy An glia ob ję ła
po wszech ny pro tek to rat nad azja tyc ki mi pro win -
cja mi Tur cji, wśród któ rych znaj do wa ła się Pa le -
sty na, a rząd tu rec ki zmie nił na lep sze swe pra wa
od no szą ce się do cu dzo ziem ców, któ re zła go dzi -
ły wa run ki ży cia Ży dów miesz ka ją cych w Pa le sty -
nie, jak rów nież czę ścio wo otwo rzy ły dro gę
do osie dla nia się tam in nych wraz z przy wi le jem
po sia da nia nie ru cho mo ści. Po przed nio Żyd był
je dy nie psem po trą ca nym, ko pa nym oraz znie wa-
ża nym przez swe go ma ho me tań skie go wład cę
i od ma wia no mu naj bar dziej pod sta wo wych
przy wi le jów eg zy sten cji w zie mi, któ ra by ła dla
nie go świę ta ze wzglę du na pa mięć o prze szło ści
oraz obiet ni ce do ty czą ce przy szło ści. Mu si my pa-
mię tać, że rok 1878 był je dy nie punk tem zwrot-
nym w po wro cie ła ski do cie le sne go Izra ela. Ich
po wrót do ła ski oraz po wrót do zie mi miał być
stop nio wy, tak jak ich upa dek był stop nio wy.

ROZWAŻANIE JEREMIASZA 16:14-16
Po nie waż pro roc two Jer. 16:14-16 jest jed nym
z naj bar dziej ja snych frag men tów Bi blii opi su ją -
cych po now ne zgro ma dze nie Izra ela w Zie mi
Świę tej, obec nie prze stu diu je my go w łącz no ści
z tym. Cy tu je my: „Oto dni idą, mó wi PAN, że nie
rze ką wię cej: ja ko ży je PAN, któ ry wy wiódł sy -
nów izra el skich z zie mi egip skiej. Ale: ja ko ży je
PAN, któ ry wy wiódł sy nów izra el skich z zie mi
pół noc nej i ze wszyst kich ziem, do któ rych ich
wy gnał, gdy ich zno wu przy wio dę do zie mi ich,
któ rą da łem oj com ich. Oto ja po ślę do wie lu ry-
ba ków (mó wi Pan), aby ich ło wi li; po tem po ślę
do wie lu łow ców, aby ich ła pa li na wszel kiej gó -
rze i na wszel kim pa gór ku i w dziu rach skal nych”.

„Zie mie pół noc ne” to Ro sja, gdzie jesz cze do nie -
daw na miesz ka ła nie mal że po ło wa ży dow skiej
na cji, a „wszyst kie zie mie” od no szą się do wszyst -
kich in nych kra jów, szcze gól nie kra jów Eu ro py,
ta kich jak Pol ska, Niem cy, Ru mu nia, Wę gry itd.,
do któ rych Izra eli ci zo sta li roz pro sze ni pod czas
Wie ku Ewan ge lii; Bóg obie cu je, że z tych miejsc
spro wa dzi ich z po wro tem do ich wła snej zie mi.

„RYBACY” 
Od 1878 ro ku, w har mo nii ze Swą obiet ni cą
z Jer. 16: 16, Bóg po sy ła „ry ba ków” z atrak cyj ną
przy nę tą sy jo ni zmu, aby przy cią gnąć Izra eli tów,
ni czym sym bo licz ne ry by, do Pa le sty ny. Ty mi ry-
ba ka mi by li po czę ści ci mę żo wie sta nu, któ rzy
po li tycz nie po ma ga li Izra elo wi w po wro cie;
po czę ści by li ni mi izra el scy agi ta to rzy, któ rzy po-
bu dza li swych prze śla do wa nych bra ci do wy jaz du
do Pa le sty ny; a po czę ści by li to ci du cho wi Izra-
eli ci (chrze ści ja nie), któ rzy gło si li bi blij ny sy jo -
nizm. W 1882 Leo Pin sker, po przed nik dr. The-
odo ra Herz la, za chę co ny przez per spek ty wy
otwar te przez Ber liń ski Kon gres Na ro dów, za czął
gło sić to, co by ło praw dzi wym po cie sze niem
– pro roc two Iza ja sza 40:1, 2. Wie lu wy bit nych
Izra eli tów, ta kich jak Li lien blum, Le van da, Ru elf
i in ni, do łą czy ło do nie go w ogól no świa to wej
pro kla ma cji te go po słan nic twa po cie chy. W 1896
ro ku dr Herzl opu bli ko wał swą książ kę Pań stwo
Ży dow skie, któ ra wzbu dzi ła tę for mę agi ta cji, któ -
ra okre śla na jest ja ko sy jo nizm, w wą skim zna cze-
niu te go sło wa. Wszy scy Ży dzi otrzy mu ją to po-
cie sze nie od wio sny 1878 ro ku w sta le wzra sta ją -
cej mie rze.

„ŁOWCY”
Jer. 16:16 wspo mi na tak że o „łow cach”, któ rzy
bę dą po lo wać na Ży dów na każ dej gó rze (kró le-
stwie), na każ dym pa gór ku (mniej sze, mniej au-
to kra tycz ne rzą dy, to zna czy re pu bli ki lub mo-
nar chie ogra ni czo ne) i w dziu rach skal nych (taj-
nych, ukry tych miej scach wśród krę gów ludz-
kie go spo łe czeń stwa, gdzie znaj do wa li pro tek cję
pod czas ich roz pro sze nia). Łow ca ści ga z za mia -
rem znisz cze nia. „Łow cy” z te go pro roc twa od-
no szą się do prze śla dow ców i po grom ców Izra-
ela. W 1878 ro ku zo sta ły wznie co ne bez względ -
ne prze śla do wa nia w Ru mu nii i Ga li cji, a szcze -
gól nie w Ro sji, któ ra w 1881 ro ku wy da ła Pra -
wa ma jo we, w na stęp stwie któ rych Ży dzi w nie -
ludz ki spo sób by li usu wa ni ze swych do mów
w Ro sji, Pol sce, Ru mu nii i Ga li cji. W na stęp -
nych la tach ty sią ce Ży dów by ło prze śla do wa -
nych, wie lu zo sta ło bez li to śnie za mor do wa nych;
in ni zo sta li zmu sze ni do uciecz ki, by za cho wać
swe ży cie. Ma sa kra w Ki szy nio wie w 1903 ro ku,
w któ rej po nad 500 Ży dów za mor do wa no

Di sra eli, Żyd, uczy nił kwe stią 
Mię dzy na ro do we go Pra wa to, by Ży dom

udzie lić pra wa do osie dla nia się w Pa le sty nie
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z zim ną krwią, by ła jed nym z wie lu ha nieb nych
czy nów łow ców zmu sza ją cych Izra eli tów
do szu ka nia uciecz ki w in nych kra jach; mię dzy
in ny mi w Pa le sty nie. Ty sią ce ży dow skich męż-
czyzn, ko biet i dzie ci zo sta ło zmu szo nych do
ma sze ro wa nia pod ostrzem ba gne tów, by słu żyć
ja ko osło na chro nią ca ro syj skich żoł nie rzy ma-
sze ru ją cych na wro ga w I Woj nie Świa to wej
(1914-1918). Ar mie nie któ rych in nych kra jów
by ły w po dob ny spo sób po zba wio ne su mie nia,
a w Pol sce ty sią ce Ży dów spło nę ło w po gro -
mach. Wy ko rzy sty wa nie ży dow skich dzie ci i do -
ro słych do wi wi sek cji, ste ry li zo wa nie ich i róż -
ne nie wy sło wio ne po twor no ści oraz mor do wa -
nie mi lio nów Ży dów, szcze gól nie przez Hi tle ra
i je go sprzy mie rzeń ców pod czas II Woj ny Świa-
to wej (1939-1945), zmu si ło wie lu do uciecz ki,
nie któ rzy z nich zna leź li dro gę z po wro tem
do Pa le sty ny. Bóg wy ko rzy stał ludz ki gniew dla
Swo jej chwa ły (Ps. 76:11).

PONOWNIE ZGROMADZONY IZRAEL
OBEJMUJE WSZYSTKICH 12 POKOLEŃ

Obie cu jąc po now nie zgro ma dzić dzie ci Izra ela,
Bóg nie od no sił się je dy nie do dzie się ciu po ko leń
(cza sa mi na zy wa nych Izra elem, Efra imem itp.),
ja ko od dziel nych od dwóch po ko leń (zwy kle
okre śla nych ja ko Ju da), lecz ra czej do wszyst kich
dwu na stu po ko leń, po nie waż wszyst kich dwa na-
ście po ko leń by ło przed sta wio nych w „owcach,
któ re zgi nę ły z do mu izra el skie go” (Mat. 10:6),
któ ry to dom zo stał od rzu co ny w 33 ro ku Pań-
skim. Fakt, że cho dzi tu taj o dwa na ście po ko leń,
jest ja sno wska za ny w Izaj. 11:11, 12, gdzie jest
wy mie nio nych za rów no dzie sięć po ko leń ja ko
Izra el i dwa po ko le nia ja ko Ju da: „Sta nie się też
dnia te go, iż Pan po now nie rę kę Swą przy ło ży
(tak jak uczy nił to pierw szy raz, przy koń cu nie-
wo li ba bi loń skiej), aby po siadł osta tek lu du Swe -
go... I pod nie sie cho rą giew po mię dzy po ga na mi,
a zgro ma dzi wy gna nych z Izra ela, a roz pro szo -

nych z Ju dy zbie rze z czte rech stron zie mi (z któ -
rych wy cho dzą od 1878 ro ku, co nie mia ło miej-
sca ni gdy przed tem, po nie waż dwa na ście po ko -
leń, przed ich roz pro sze niem w Wie ku Ewan ge lii,
ni gdy nie zo sta ło roz rzu co nych na czte ry krań ce
zie mi)”. 

Rów nież w Ezech. 36:22, 24 Bóg zwra ca się do
wszyst kich dwu na stu po ko leń pod na zwą Izra ela,
kie dy mó wi: „Prze to mów do do mu izra el skie go...
bo was zbio rę z na ro dów i zgro ma dzę was ze
wszyst kich ziem, i przy wio dę was do zie mi wa szej
(do Pa le sty ny, ich zie mi obie ca nej)”. To po now -
ne zgro ma dze nie mia ło po prze dzać zu peł ny ko-
niec pa no wa nia na ro dów po gań skich, wśród któ-
rych Bóg ich roz rzu cił (Jer. 30:10, 11; 46:27, 28)
i ono mia ło być z każ de go krań ca zie mi, aby
uczy nić ich „na ro dem jed nym w zie mi, na gó rach
izra el skich... a nie bę dą wię cej dwa na ro dy i nie
roz dzie lą się ni gdy wię cej na dwa kró le stwa...
i bę dą miesz kać w tej zie mi... na wie ki” (Ezech.
37:21, 22, 25). 

DZIEŁO DR. THEODORA HERZLA
Kie dy w 1890 ro ku dr Herzl (szcze gól nie w swej
książ ce Pań stwo Ży dow skie) wy obra żał so bie Pa le-
sty nę, ja ko wol ną oj czy znę dla prze śla do wa nych
Ży dów, je dy nie nie licz ni wśród nich uświa da -
mia li so bie czy na wet ośmie la li się mieć na dzie ję,
że to rze czy wi ście sta nie się fak tem do ko na nym
w ob rę bie te go po ko le nia. Oni tę sk ni li do Sy jo nu
i cze ka li; w ogól no ści nie wie dzie li, że Bo ski „czas,
że by się zli to wał nad nim” (Ps. 102:14) na praw dę
przy szedł. Z wy jąt kiem nie licz nych przy pad ków,
nie zda wa li so bie spra wy, że ich czas na zna czo ny
wła śnie się za koń czył (Izaj. 40:2), że ich „dwój na-
sób” zo stał wy peł nio ny i że Bo ska ła ska stop nio -
wo za czę ła po wra cać do Izra ela; nie ro zu mie li też
zna cze nia „sied miu cza sów” ka ra nia (3 Moj.
26:18, 21, 24, 28) ani te go, że okres do mi na cji po -
gan, „cza sy po gan” (Łuk. 21:24), wła śnie do bie gał
koń ca. Nie mniej jed nak dr Herzl i je go to wa rzy -
sze roz po czę li – i nikt do kład nie nie wie dział dla-
cze go – go rącz ko wo ape lo wać do ży dow skiej du -
my, wzbu dzać pa trio tyzm wy bra ne go lu du Bo ga,
„Izra ela we dług cia ła”, za kła dać to wa rzy stwa sy-
jo ni stycz ne w róż nych kra jach oraz edu ko wać i za -
ra żać en tu zja zmem wszyst kich Ży dów do moż li -
wie naj więk szych osią gnięć sto ją cych przed ni mi.
Pierw szy Mię dzy na ro do wy Kon gres Sy jo ni stycz ny
miał miej sce w Ba zy lei, w Szwaj ca rii, w 1897 ro -
ku. Do 1900 ro ku ten po li tycz ny sy jo nizm za czął
od dzia ły wać na ma sy, aby po wra ca ły do Pa le sty -
ny. Dr Herzl kon ty nu ował ak tyw ne pro mo wa nie
spra wy sy jo ni zmu aż do swej śmier ci w 1904 ro -
ku, któ ra dla ru chu sy jo ni stycz ne go by ła szo ku ją -
cym cio sem, po któ rym je go po stęp za chwiał się
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na pe wien czas. Do 1909 ro ku przy wód cy ru chu
do strze ga li, że wa żą się lo sy ru chu i szcze rze oba-
wia li się, że ten ruch za nik nie.

UDZIELENIE NOWEJ ZACHĘTY 
Lecz sy jo nizm nie mógł upaść, po nie waż miał
i wciąż ma po par cie Wszech mo gą ce go Bo ga. Pa-
stor Char les T. Rus sell, po gań ski przy ja ciel na ro -
du ży dow skie go, głę bo ki ba dacz he braj skich pro-
roctw, zo stał uży ty do roz bu dze nia upa da ją ce go
ru chu sy jo ni stycz ne go. Jesz cze w 1889 ro ku, za -
nim ży dow ski świat usły szał wię cej o Herz lu i sy -
jo ni zmie, Pa stor Rus sell wy dał swą książ kę, Nad-
szedł Czas, w któ rej przed sta wił pro roc twa wy-
raź nie wska zu ją ce, że rok 1914 wy zna cza ko niec
„sied miu cza sów” lub „cza sów po gan” i bę dzie
się rów nież cha rak te ry zo wał waż ną zmia ną dla
Bo skie go wy bra ne go lu du Izra ela; w swej książ ce
Przyjdź Kró le stwo Two je (wy da nej w 1891 ro ku)
za warł dłu gi roz dział na te mat „Po wro tu Izra-
ela”. W 1910 ro ku cza so pi smo Over land Mon th -
ly umie ści ło se rię 12 ar ty ku łów pió ra Pa sto ra
Rus sel la na te mat „Wy bra ne go Lu du Bo ga”, któ -
re wzbu dzi ły wiel ką cie ka wość i za in te re so wa -
nie wśród Ży dów. 

SPOTKANIE W HIPODROMIE 
W 1910 ROKU

W 1910 ro ku, po po wro cie Pa sto ra Rus sel la z Pa -
le sty ny, gdzie za przy jaź nił się z dr. Le vym z or ga -
ni za cji sy jo ni stycz nej i prze mó wił do za in te re so -
wa nej ży dow skiej pu blicz no ści w Je ro zo li mie, nie-
któ rzy ame ry kań scy sy jo ni ści, głów nie z re ko -
men da cji dr. Le vy’ego, za pro si li Pa sto ra, by prze-
mó wił na ma so wym zgro ma dze niu Ży dów w no -
wo jor skim Hi po dro mie. Cy tu je my ich list z za pro -
sze niem dla Pa sto ra

No wy Jork, 20 wrze śnia 1910. 
Pa stor C. T. Rus sell, Bro oklyn, N. Y.

„Sza now ny Pa nie: Pań skie życz li we za in te re so -
wa nie się lo sa mi na ro du ży dow skie go w cią gu
mi nio nych lat nie uszło na szej uwa dze. Po tę pie nie
przez Pa na okru cieństw do ko ny wa nych prze ciw -
ko na sze mu na ro do wi w imię chrze ści jań stwa,
do dat ko wo zwięk szy ło na sze prze ko na nie, że jest
Pan na szym szcze rym przy ja cie lem. Pań ski wy-
kład „Je ro zo li ma a ży dow skie na dzie je” ude rzył
w czu łe stru ny serc wie lu przed sta wi cie li na sze go
na ro du. Mi mo to przez pe wien czas wąt pi li śmy,
czy ja ki kol wiek chrze ści jań ski du chow ny jest
w sta nie na praw dę za in te re so wać się Ży dem ja ko
Ży dem, a nie je dy nie z na dzie ją na wró ce nia go
na chrze ści jań stwo. To wła śnie te od czu cia spra-
wi ły, że nie któ rzy z nas po sta no wi li po pro sić Pa -
na o po da nie pu blicz ne go oświad cze nia na te mat
isto ty pań skie go za in te re so wa nia na szym lu dem,

i pra gnie my Pa na za pew nić, że po da ne przez Pa -
na oświad cze nie by ło dla nas bar dzo sa tys fak -
cjo nu ją ce. W tym oświad cze niu za pew nił nas Pan,
że nie za chę ca Pan Ży dów do sta nia się chrze ści -
ja na mi i do łą cze nia do ja kiejś sek ty czy stron nic -
twa pro te stanc kie go lub ka to lic kie go. To oświad-
cze nie, Pa sto rze Rus sell, zo sta ło sze ro ko roz po -
wszech nio ne przez ży dow ską pra sę. Od czu wa my
za tem, że ja ko na ród nie po win ni śmy się ni cze go
oba wiać z pań skiej stro ny. Wprost prze ciw nie,
w tym oświad cze niu wspo mniał Pan, że pod sta -
wą Pań skie go za in te re so wa nia na szym na ro dem
są świa dec twa na sze go Pra wa Za ko nu oraz prze-
sła nia na szych pro ro ków. Z pew no ścią do brze Pan
ro zu mie na sze zdu mie nie, gdy spo ty ka my chrze-
ści jań skie go du chow ne go uzna ją ce go, że w Bi blii
znaj du ją się nie wy peł nio ne jesz cze pro roc twa,
któ re na le żą do Ży dów, a nie do chrze ści jan oraz
że te pro roc twa, we dług pań skich ba dań, ma ją się
wy peł nić w nie da le kiej przy szło ści, co bę dzie mia -
ło do nio słe zna cze nie dla na sze go na ro du, a przez
nas dla na ro dów świa ta. 

To wszyst ko, Pa sto rze Rus sell, skło ni ło nas
do utwo rze nia Ko mi te tu Ma so we go Zgro ma dze -
nia Ży dów, któ ry przez ni niej szy list za pra sza Pa -
na do wy gło sze nia pu blicz ne go wy kła du skie ro -
wa ne go szcze gól nie do na sze go na ro du. Je śli bę-
dzie Pan tak ła ska wy, by przy jąć na sze za pro sze -
nie, to po zwo li my so bie tak że na za su ge ro wa nie
te ma tu Pań skie go wy stą pie nia, któ ry, jak wie rzy -
my, bę dzie bar dzo in te re su ją cy dla pu blicz no ści,
a szcze gól nie dla Ży dów, mia no wi cie, „Sy jo nizm
w pro roc twie”. 

Je śli cho dzi o ter min spo tka nia, pro po nu je my,
by od by ło się ono w nie dziel ne po po łu dnie, 9
paź dzier ni ka o godz. 15. Za re zer wo wa li śmy
na ten ter min Hi po drom, naj więk szą i naj pięk -
niej szą sa lę No we go Jor ku i ma my na dzie ję, że
pro po no wa na da ta i miej sce spo tka ją się z pań -
skim uzna niem. Ze swej stro ny za pew nia my du -
że au dy to rium głę bo ko za in te re so wa nych He braj-
czy ków, do któ re go mo gą tak że do łą czyć in ni za-
in te re so wa ni. 

W na dziei na szyb ką od po wiedź z Pa na
stro ny, skła da my na sze pod pi sy, 

Z po wa ża niem
KOMITET MASOWEGO ZGROMADZENIA ŻYDÓW

BARDZO NIEZWYKŁE SPOTKANIE
Po nad 4000 przed sta wi cie li na ro du ży dow skie go
uczest ni czy ło w tym spo tka niu w Hi po dro mie
i usły sza ło to, co by ło dla nich bar dzo nie zwy kłe
– po ga nin prze ma wia ją cy do nich i to na te mat
ich wła snych he braj skich pro roctw! W swym wy-
kła dzie Pa stor Rus sell po wie dział o od ję ciu pa no-
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wa nia od Se de kia sza, ostat nie go z li nii Da wi da,
któ ry sie dział na tro nie ty picz ne go Bo skie go kró-
le stwa, kie dy Na bu cho do no zor, król Ba bi lo nii,
oba lił go i spu sto szył zie mię oraz jak po gań skim
rzą dom, po cząw szy od Ba bi lo nu (Dan. 2), obie ca -
no dzier ża wę wła dzy w okre sie, w któ rym Izra el
zo stał od rzu co ny, a ten okres miał trwać, aż Me-
sjasz, któ ry „do niej ma pra wo”, (Ezech. 21:25-
27) przyj dzie i usta no wi Kró le stwo Bo że na zie mi.
Ten okres pa no wa nia po gan jest w pro roc twach
okre śla ny ja ko „sie dem cza sów”, któ re w zgo dzie
z ich sym bo licz nym uży ciem w in nych miej scach

Pi sma Świę te go ma ją być ro zu mia ne ja ko przed-
sta wia ją ce 7x360, czy li 2520 lat, roz po czy na ją -
cych się oba le niem Se de kia sza i trwa ją cym
do 1914 ro ku, kie dy dzier ża wa wła dzy dla po gań-
skich rzą dów mia ła się za koń czyć wiel kim cza sem
uci sku, ja ko przy go to wa niem do za ło że nia przez
Me sja sza Kró le stwa Bo że go na zie mi, z Bo skim
wy bra nym na ro dem, Izra elem, ja ko je go głów-
ny mi przed sta wi cie la mi i po śred ni ka mi wśród lu -
dzi, przez któ rych wszyst kie na ro dy bę dą bło go -
sła wio ne w zgo dzie z obiet ni cą uczy nio ną Abra-
ha mo wi (1 Moj. 22:16-18). 

Wie lu z tych, któ rzy na po cząt ku prze mó wie -
nia Pa sto ra Rus sel la sie dzie li ci cho i by li po dejrz -
li wi, póź niej go rą co go okla ski wa ło, gdy Pa stor
tchnął w nich no wą na dzie ję w świe tle ich Pi sma
Świę te go. Wśród tych, któ rzy słu cha li Pa sto ra
na spo tka niu w Hi po dro mie, by ło wie lu ży dow -
skich ra bi nów, na uczy cie li, praw ni ków i wy daw -
ców np., dr Ja cobs, wy daw ca Ame ri can He brew;
W. J. So lo mon i J. Brod sky z He brew Stan dard; Lo -
uis Lip sky, wy daw ca Mac ca be an; A. B. Lan dau
z War he it; J. Pfef fer z Je wish We ekly; S. Dia mont,

wy daw ca Je wish Spi rit; J. Bar ron dess z Je wish Big
Stick; oraz Gold man, re dak tor H’Yom, i Leo Wol-
fson, Pre zy dent Spo łecz no ści Ru muń skich. 

POCZĄTEK RELIGIJNEGO
RUCHU SYJONISTYCZNEGO 

Po Ma so wym Zgro ma dze niu w Hi po dro mie, Pa-
stor Rus sell prze ma wiał do licz nych in nych ży-
dow skich słu cha czy na ten sam te mat, za rów no
w Ame ry ce jak i w Eu ro pie. Za czę ły na pły wać
bar dzo licz ne proś by o je go li te ra tu rę na te mat sy-
jo ni zmu. Ja ko re zul tat te go po wszech ne go za in -
te re so wa nia, opu bli ko wał spe cjal ne cza so pi smo,
Die Stim me, w ję zy ku Ji dysz. Rów nież je go co ty -
go dnio we ka za nia dru ko wa ne w po nad 2000 ga -
zet, do cie ra ły każ de go ty go dnia do 10 000 000
czy tel ni ków, włą cza jąc w to wie lu Ży dów. Pa stor
i je go współ pra cow ni cy za czę li roz bu dzać pod-
upa da ją cy ruch sy jo ni stycz ny, któ ry do te go cza -
su był ru chem głów nie po li tycz nym; i w cią gu
kil ku lat, przez od wo ły wa nie się do pro roctw oraz
obiet ni cy uczy nio nej Abra ha mo wi (1 Moj. 22:16-
18), roz pa li li na no wo pło mie nie sy jo ni zmu
w aspek cie re li gij nym (lecz nie przez na wró ce -
nie) i stop nio wo roz grze wa li Izra el tą ideą. To
wszcze pi ło no we go du cha i gor li wość, no we ży cie
i ścię gna w to, co w swym ob umie ra niu przy po -
mi na ło do li nę su chych ko ści. To ten aspekt na sze -
go te ma tu jest przed sta wio ny w sce nie opi sa nej
w wi dze niu Eze chie la (Ezech. 37:1-14), gdzie mię-
dzy in ny mi czy ta my, co na stę pu je: „By ła na de
mną rę ka PAŃSKA i wy wiódł mnie PAN w du chu,
i po sta wił mnie w po śród po la, któ re by ło peł ne
ko ści... bar dzo su chych... Rzekł do mnie: Pro ro kuj
o tych ko ściach, a mów do nich: Ko ści su che słu-
chaj cie Sło wa PAŃSKIEGO... Wło żę na was ży ły
i uczy nię, że po ro śnie na was mię so i po wle kę
was skó rą... a po zna cie żem Ja PAN.... I stał się
szum, gdy ja pro ro ko wa łem, a oto po ru sze nie,
i przy stą pi ły ko ści, kość do ko ści swo jej... i mię -
so po ro sło... i wstą pił w nie duch, a oży ły i sta nę -
ły na no gach swo ich, woj sko na der bar dzo wiel-
kie. I rzekł do mnie... te ko ści są wszy stek dom
izra el ski. Oto mó wią: Wy schły ko ści na sze i zgi -
nę ła na dzie ja na sza... Dla te go pro ro kuj, a mów
do nich: Tak mó wi pa nu ją cy PAN: Lu du mój...
dam w was du cha Mo je go, a oży je cie, i dam wam
od po cząć w zie mi wa szej: i do wie cie się, że Ja PAN
mó wię to i uczy nię, mó wi PAN”.

WOJNA ŚWIATOWA
– WYPEŁNIONE PROROCTWO

Cho ciaż Pa stor Rus sell i je go współ pra cow ni cy
oży wi li ruch sy jo ni stycz ny przez od wo ły wa nie
się do obiet nic i pro roctw oraz ich wy peł nie nia,
wie lu na dal by ło scep tycz nych co do re al no ści
sy jo ni zmu, po nie waż Tur cy wciąż pa no wa li
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Pa stor Rus sell prze ma wia ją cy na Ma so wym
Zgro ma dze niu Ży dów w Te atrze Hi po drom
w No wym Jor ku, 9 paź dzier ni ka 1910 r.



w Pa le s ty  nie i cho ciaż po zwa la li nie któ rym Ży -
dom na po wrót do Pa le sty ny od 1878 ro ku, to
nie by li życz li wi na dzie jom sy jo ni stów. Rów nież
z po wo du zu bo ża łe go sta nu tej zie mi, wy da wa -
ło się trud ne do zro zu mie nia, w ja ki spo sób wie -
lu Ży dów mo gło się spo dzie wać osie dle nia się
tam. Lecz ci, któ rzy wąt pi li w re al ność sy jo ni -
zmu, nie bra li pod uwa gę wie dzy o Bo skich pla-
nach dla Je go wy bra ne go na ro du, cie le sne go Izra-
ela. Po nad to wie lu wy ka zy wa ło scep ty cyzm aż
do koń ca cza  sów po gan w 1914 ro ku. Kie dy
przy szedł rok 1914, wy czu wa ło się at mos fe rę
ocze ki wa nia. Czy je sie nią 1914 na de szła wiel ka
zmia na w spra wach świa ta, jak prze po wia dał
Pa stor Rus sell, wy  ka zu ją ca, że dzier ża wa wła-
dzy po gan wy ga sła i że Bóg sprzy ja po wro to wi
Izra ela do je go oj czy zny? 

Do wód wska zu ją cy, że „sie dem cza sów” (2520
lat) skoń czy ło się, nad szedł z na głym wy bu -
chem I fa zy Woj ny Świa to wej, zwy kle zwa-
nej I Woj ną Świa to wą. To dzie sią te go dnia, pią te -
go mie sią ca księ ży co we go, w 607 ro ku przed
Chry stu sem, świą ty nia, dom kró lew ski itd., w Je -
ru za lem, zo sta ły spa lo ne przez Ba bi loń czy ków
(Jer. 52:12, 13); i do kład nie 2520 lat póź niej, dzie-
sią te go dnia, pią te go mie sią ca księ ży co we go
(1 sier p nia 1914) roz po czę ła się Woj na Świa to wa,
bę dąc pierw szym za ry sem „wiel kie go cza su uci-
sku, ja kie go nie by ło od kąd ist nie ją na ro dy, aż
do te go cza su”, „ani po tem bę dzie” (Dan. 12:1;
Mat. 24:21), któ ry oba la po gań skie rzą dy, ja ko
przy go to wa nie do usta no wie nia Kró le stwa Bo że -
go na zie mi. Rze czy wi ście jest w tym zna mien ne
wy peł nie nie pro roc twa; po nad 25 lat wcze śniej,
na pod sta wie pro roctw, Pa stor Rus sell do kład nie
prze po wie dział po czą tek cza su uci sku na je sień
1914 ro ku!

BRYTYJSKA KAMPANIA W PALESTYNIE
Kie dy Je ro zo li ma zo sta ła ode bra na Tur kom,
w grud niu 1917 ro ku, nie tyl ko Ży dzi, lecz ca ły
świat za drżał z emo cji. Wy da wa ło się, że każ dy
wy czu wa, iż jest w tym coś naj bar dziej nie zwy -
kłe go i zna czą ce go. Zgod nie z za pi ska mi, pod czas
kam pa nii pa le styń skiej od dzia ły bry tyj skie by ły
szcze gól nie po ru szo ne, jak na żad nym in nym po -

lu wal ki, bę dąc spra gnio ne in for ma cji na te mat
hi sto rii każ de go zdo by wa ne go mia sta czy wzgó-
rza. Czy tel ni cy na ca łym świe cie by li tak ży wo za-
in te re so wa ni, że ko re spon den ci wie lu ga zet by li
za ję ci kart ko wa niem Bi blii, do pa so wu jąc za pi sy
Sta re go Te sta men tu do bie żą cych wy da rzeń, ko-
lum na za ko lum ną prze sy ła jąc do nie sie nia wy peł-
nio ne opi sem wy da rzeń, któ re na tych sa mych
po lach wal ki mia ły miej sce wcze śniej, w dniach
sta ro żyt nej hi sto rii Izra ela. 

Na dzie je sy jo ni zmu wiel ce od ży ły przez wy-
rwa nie Pa le sty ny bez względ nym Tur kom. A zdo -
by cie Je ro zo li my przy nio sło Ży dom wiel ką ra-
dość – szcze gól nie tym, któ rzy tę sk ni li do zie mi
swych oj ców, któ rzy mo dląc się wciąż zwra ca li
swe twa rze w kie run ku Je ro zo li my (1 Król. 8:46-
53; 2 Kron. 6:36-39), któ rzy grze ba li swych zmar-
łych twa rzą na wschód i któ rzy bu du jąc swe do -
my ce lo wo po zo sta wia li je czę ścio wo nie do koń -
czo ne, ja ko nie me świa dec two fak tu, że by li je dy-
nie prze chod nia mi, że by li wę drow ca mi i piel -
grzy ma mi na ob cej, a nie ich wła snej zie mi! Na -
wet Lord Ro th schild, je den z naj bar dziej za moż -
nych ban kie rów świa ta, po zo sta wił nie do koń -
czo ny je den z fi la rów swe go oka za łe go do mu,
tym sa mym za zna cza jąc swą ro lę, ja ko sy na dia -
spo ry, z tym cza so wym je dy nie miej scem za miesz-
ka nia i sym bo li zu jąc swe na dzie je, że pew ne go
dnia Izra el bę dzie w sta nie zło żyć swe na mio ty
i po wró cić do do mu.

JAK OSZCZĘDZONO JEROZOLIMĘ
Za cho wa nie Je ro zo li my 9 grud nia 1917 ro ku od
bomb czy ar ty le ryj skie go ognia i bez bu rze nia
któ rej kol wiek ze świę tych bu dow li wy da je się czy-
stym cu dem. Ja ko na tu ral na for te ca czy twier-
dza, Je ro zo li ma jest pra wie nie do zdo by cia. Ar -
mia tu rec ka mo gła by się tam bro nić przez dłu gi
czas, a mia sto by ło by bom bar do wa ne i nisz czo -
ne jesz cze bar dziej niż wte dy, gdy zo sta ło zbu rzo -
ne przez Na bu cho do no zo ra w 607 ro ku przed
Chr., na po cząt ku „sied miu cza sów” (7x36 0, czy -
li 2520 lat przed je sie nią 1914) czy też przez Ty-
tu sa i ar mię rzym ską przy koń cu Wie ku Ży dow -
skie go. Lecz Bo ski czas ła ski dla Izra ela nad szedł,
Bóg oszczę dził Je ro zo li mę przed znisz cze niem
– ona zo sta ła prze ję ta bez jed ne go strza łu, cho ciaż
znaj do wa ła się w rę kach bez względ nych i do brze
uzbro jo nych tu rec kich od dzia łów. 

„Ko ści su che, słu chaj-
cie Sło wa Pań skie go!
Tak mó wi pa nu ją cy

Pan o tych ko ściach...
dam wam du cha

i oży je cie, i po zna cie,
żem Ja PAN”. Ezechiela 37

NNaadd  sszzeeddłł  cczzaass
BBoo  sskkiieejj   łłaa  sskkii   ddllaa  IIzzrraa  eellaa
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Do pie ro po za wie sze niu bro ni ca ła praw da
zwią za na z ła twym zdo by ciem Je ro zo li my wy szła
na jaw. Mó wi się, że gdy ge ne rał Al len by zbli żał
się ze swo ją ar mią, za sta na wiał się, jak naj le piej
mógł by zdo być mia sto bez zbyt wiel kich znisz-
czeń. Nie chciał go znisz czyć i wzdra gał się
na myśl o de wa sta cji i roz le wie krwi w tych świę-
tych mu rach. Lecz woj na jest woj ną, a on miał
obo wią zek do wy ko na nia. Kie dy pró bo wał opra-
co wać pla ny zdo by cia mia sta z jed no cze snym
oszczę dze niem go, go niec wro ga do tarł do tu rec -
kie go ko men dan ta i do niósł, że zbli ża się po tęż -
na ar mia, do wo dzo na przez sil ne go ge ne ra ła o na -
zwi sku Al lah -Bey (Al len by). Tu rec ki ty tuł Bey,
uży wa ny po na zwi sku, ozna cza szcze gól ny re-
spekt czy ran gę. Wie ści szyb ko ro ze szły się wśród
prze sąd nych mu zuł mań skich od dzia łów i ma gicz -
ne na zwi sko Al len by zo sta ło przez nich zro zu -
mia ne, ja ko Al lah -Bey lub jak moż na je prze czy -
tać po arab sku: Al lah -Ne bi, co zna czy „pro rok
Al la ha”. Prze ra że ni tym, czym dla nich by ło to
świę te imię, od mó wi li wal cze nia prze ciw „pro ro -
ko wi Al la ha”, bo jąc się gnie wu Al la ha. Nie mo -
gąc za ra dzić tej sy tu acji, ko men dant wy dał osta-
tecz nie roz kaz po śpiesz ne go opusz cze nia mia sta,
za nim do tarł „Al lah -Bey”. 

Po po kor nym wej ściu do mia sta pie szo, Ge ne -
rał Al len by za pew nił żyw ność dla gło du ją cych
lu dzi i po zwo lił im po wró cić do ich zwy kłych za -
jęć. Na stęp nie ra zem ze swy mi od dzia ła mi oraz
„Ży dow skim Le gio nem”, wal czą cym pod ży dow -
ską fla gą, kon ty nu ował swe za da nie oczysz cza jąc
z Tur ków po zo sta łą część Pa le sty ny. Lecz je go
imię stra ci ło swą ma gię, gdy Tur cy zro zu mie li je
le piej i on spo tkał się ze znacz nym opo rem. Jed-
nak że, na cie rał w kie run ku pół noc nym i do je sie -
ni zdo był Da ma szek, a w cią gu dwóch ty go dni
Ży dow ski Le gion od niósł suk ce sy go niąc Tur ków
po za sta ro żyt ną gra ni cę Sa lo mo no wo -Da wi do wą
nie da le ko Da masz ku, wy zwa la jąc ca ły kraj od te -
go lu du, któ ry przez wie ki był głów nym cier niem
w bo ku Izra ela; ogło szo no po wszech ny ro zejm
i sza le ją ca od czte rech lat woj na do szła do na głe -
go koń ca na ca łym świe cie. To by ło tak, jak gdy -
by Bóg po wie dział: „Głów ny cel, któ ry do ty czył
Me go wy bra ne go lu du, zo stał osią gnię ty; za prze -
stań cie walk i niech Izra el wej dzie, a niech od bu -
du je swo ją oj czy znę”. 

REZULTATY WOJNY ŚWIATOWEJ
KORZYSTNE DLA SYJONIZMU

Pierw sza fa za Woj ny Świa to wej (1914-1918)
przy nio sła Ży dom wiel kie ko rzy ści zwią za ne z ich
po wro tem do oj czy zny. Ona nie tyl ko uwol ni ła
Pa le sty nę spod wła dzy de spo tycz nych Tur ków,
lecz wy war ła rów nież pre sję na Wiel ką Bry ta nię,

by wspo móc ruch sy jo ni stycz ny; a w od po wied -
nim cza sie ta pre sja zwięk szy ła się tak bar dzo, że
skło ni ło to Bry ta nię do wy da nia De kla ra cji Bal fo-
ura, 2 li sto pa da 1917 ro ku, w któ rej Wiel ka Bry-
ta nia zo bo wią zy wa ła się do „przy chyl ne go usto-
sun ko wa nia się do kwe stii usta no wie nia w Pa le -
sty nie na ro do we go do mu dla na ro du ży dow skie -
go” i „do ło że nia naj lep szych wy sił kow, by uła-
twić osią gnię cie te go ce lu”. In ne sprzy mie rzo ne
rzą dy po pie ra ły tę de kla ra cję. Otwar to pro ces po-
wro tu Izra ela do je go wła snej zie mi, któ ry po stę -
po wał mi lo wy mi kro ka mi. 

Po za koń cze niu I fa zy Woj ny Świa to wej udzie-
lo no Wiel kiej Bry ta nii Man da tu nad Pa le sty ną,
na kon fe ren cji Naj wyż szej Ra dy Sprzy mie rzo nych
w San Re mo w kwiet niu 1920 ro ku. Ten Man dat
zo stał za twier dzo ny przez Ra dę Li gi Na ro dów
w 1922 ro ku, cho ciaż ofi cjal nie nie wszedł w ży -
cie przed wrze śniem 1923. To po win no by ło do-
pro wa dzić do nie ogra ni czo nej imi gra cji Ży dów
do Pa le sty ny, lecz tak się nie sta ło, po nie waż z po -
wo du arab skie go sprze ci wu i prze szkód w Pa le sty -
nie, Wiel ka Bry ta nia ogra ni czy ła imi gra cję. Jed nak
we wła ści wym cza sie PAN wy warł na Bry ta nię ta -
ką pre sję (czę ścio wo przez II fa zę Woj ny Świa to -
wej), że zo sta ła zmu szo na do ze zwo le nia na po -
wrót Izra eli tów z mniej szy mi ogra ni cze nia mi. 

IZRAEL UZNANY ZA NARÓD
W koń cu, po wie lu la tach ne go cja cji oraz po za -
koń  cze niu się bry tyj skie go Man da tu, w ma ju
1948 ro ku po wsta ło Pań stwo Izra el. To ozna cza -
ło po czą tek znacz ne go wzro stu w licz bie po wra -
ca ją cych Izra eli tów, np., w la tach 1948-1951 po-
wró ci ło po nad 684 000 osób. Od te go cza su du -
żo wię cej po wra ca dro gą po wietrz ną, mor ską itd.
Na mo cy Pra wa do Po wro tu wy da ne go przez izra-
el ski par la ment w 1950 ro ku, bra my Izra ela zo sta -
ły otwar te dla wszyst kich, któ rzy pra gnę li po-
wró cić. We dług do nie sień, Ży dzi przy by wa ją z 64

Je ro zo li ma bę dzie sto li cą
w nad cho dzą cym Kró le stwie na zie mi



kra jów świa ta i obec nie jest ich w Pa le sty nie po -
nad 7 600 000. W la tach 1948-49 Ży dzi od nie śli
zwy cię stwo w wal ce z Ara ba mi. Bóg na dal bę-
dzie po ma gał Izra eli tom w po zby wa niu się Ara-
bów z Zie mi Świę tej. Jak za pew nia ją nas pro roc -
twa, On spra wi, że ta zie mia bę dzie w wy łącz nym
po sia da niu Ży dów, a ich gra ni ce bę dą tak roz le -
głe jak za dni Da wi da i Sa lo mo na. 

UZDROWIENIE SPUSTOSZONEJ ZIEMI
Pierw sza fa za Woj ny Świa to wej (1914-1918) po-
zo sta wi ła Pa le sty nę w roz pacz li wym sta nie pod
wzglę dem eko no micz nym. Na jeż dża ją ce na nią
tu rec kie woj ska plą dro wa ły i de wa sto wa ły kraj,
a w cią gu mi nio nych wie ków Tur cy i Ara bo wie
bez li to śnie nisz czy li la sy, po zba wia li gle bę ży zno -
ści i ro bi li bar dzo nie wie le lub nic, by za po biec jej
ero zji, aż w 1918 ro ku po ło wa kra ju zo sta ła spi sa -
na na stra ty, ja ko ja ło wa. Lecz spra wy przy bra ły
zde cy do wa ny ob rót w kie run ku po pra wy. Bóg
obie cał (Jer. 32:37, 41-44): „przy wio dę ich zno wu
na to miej sce, i uczy nię, aby bez piecz nie miesz ka -
li”. Po nad to w Amo sa 9:14, 15 On obie cał: „Na-
wró cę z wię zie nia lud Mój izra el ski i po bu du ją
mia sta spu sto szo ne, a miesz kać w nich bę dą; sa-
dzić też bę dą win ni ce i wi no z nich pić bę dą; sa -
dów też na szcze pią i owoc ich jeść bę dą. A tak ich
wszcze pię w zie mi ich, że nie bę dą wię cej wy ko -
rze nie ni z zie mi swo jej, któ rą im da łem (zie mia
obie ca na po tom stwu Ja ku ba na wiecz ne po sia da -
nie – 1 Moj. 48:4; 17:8)”. Te pro roc twa wy peł -
nia ją się w cu dow ny spo sób, ku zdu mie niu świa -
ta, na ich oczach. Gdzie kol wiek osie dla ją się po-
wra ca ją cy emi gran ci, tam z Bo skim bło go sła -
wień stwem, przez na uko we po dej ście do rol nic -
twa i upra wy owo ców, przy wra ca ją daw ną ży z -
ność tej zie mi. W 1927 ro ku wy schłe od wie ków
Sa dzaw ki Sa lo mo na za czę ły na peł niać się wo dą
i przez po mia ry osza co wa no, że znaj du je się
w nich oko ło 257 000 m3 wo dy. W tym cza sie Wy-
so ki Ko mi sarz Pa le sty ny zo stał po pro szo ny o ogło -
sze nie dnia pu blicz ne go dzięk czy nie nia za ten wi-
docz ny cud. Przez wie le wie ków „wcze s ne desz-
cze” by ły bar dzo ską pe, na to miast „póź ne desz-
cze” za ni kły zu peł nie. Lecz we dług do nie sień, te
desz cze po wró ci ły ku ucie sze kra ju i w re zul ta cie
te go w nie któ rych re gio nach Pa le sty ny zbie ra się
plo ny dwa lub trzy ra zy w ro ku. Przez na wad nia -
nie i sys te my od pro wa dza nia wo dy ty sią ce hek ta -
rów zo sta ły prze kształ co ne z ba gien nych, ja ło -
wych i ma la rycz nych ob sza rów w ży zną zie mię,
np. do li na Ez dra lon (Je zre el), ogrom ne ma la rycz -
ne ba gno, zo sta ła ob ró co na w ogród Eden. Pa le -
styń skie owo ce, np. po ma rań cze, są uwa ża ne
za lep sze niż ja kie kol wiek in ne na świe cie. Bli-
sko 18 000 ton oli wek ze bra no w Izra elu pod czas

ostat nie go ro ku, by ły to naj więk sze żni wa w cza -
sie ostat nich lat, a po nad 1 000 dzia ła ją cych tłocz -
ni ole ju z oli wek, pro du ku je róż ne pro duk ty. Rze-
czy wi ście, Bóg Izra ela „ze słał na nich ob fi ty
deszcz, deszcz wcze sny i póź ny, jak daw niej. Kle-
pi ska bę dą peł ne zbo ża, a ka dzie bę dą prze  peł -
nio ne wi nem i oli wą” (Jo ela 2:23, 24, RSV). 

Ży dow skie or ga ni za cje po za Pa le sty ną, szcze-
gól nie w Ame ry ce, udzie la ją znacz nej po mo cy we
wpro wa dza niu Izra ela na no wo do ich zie mi. Po-
in for mo wa no, że w sa mej Ame ry ce w cza sie mi-
nio nych 10 lat ze bra no po nad mi liard do la rów
na ce le pra cy fi lan tro pij nej w Izra elu. Bu do wa nie
po stę pu je w ogrom nym tem pie. Je ro zo li ma roz bu-
do wu je się do kład nie tak, jak jest prze po wie -
dzia ne w Jer. 31:38-40. W 1910 ro ku Tel -Aviv był
je dy nie sku pi skiem na mio tów; obec nie jest świet-
nie pro spe ru ją cym por tem mor skim z 400 000
miesz kań ców. Ha ifa by ła ma łą wio ską; dzi siaj jest
jed nym z naj lep szych śród ziem no mor skich por-
tów. Rze czy wi ście: „Od bu du ją spu sto sze nia sta ro-
daw ne, pu sty nie sta re roz bu dzą i od no wią mia sta
znisz czo ne, opu sto sza łe od wie lu po ko leń” (Izaj.
61:4, KJV). 

Ży dzi na dal bę dą w szyb kim tem pie bu do wać
swój kraj i uczy nią go nad zwy czaj bo ga tym. Ogól-
no świa to we nie za do wo le nie wpły nie na wie lu za-
moż nych Izra eli tów, któ rzy prze nio są swo je wie-
lo mi lio no we bo gac twa do Pa le sty ny i zło żą je
tam na bez piecz ne prze cho wa nie przed fi nan so -
wy mi stra ta mi w cza sie, gdy na ro dy po gań skie
bę dą wi kłać się w ko lej ne sta dia te go wiel kie go
cza su uci sku. Po tym, gdy re wo lu cja i anar chia
zbie rze swo je żni wo i zdzie siąt ku je po gań ską po-
pu la cję (Jer. 25:33), na to miast Ży dzi bę dą miesz-
kać w sto sun ko wo po ko jo wych i bez piecz nych
wa run kach, wów czas po zo sta ło ści na ro dów Eu ro -
py, Azji i Afry ki, wi dząc do bro byt Izra eli tów, zo-
sta ną pod bu rzo ne, by splą dro wać ich, w re zul ta -
cie cze go wy wo ła ją dru gą fa zę uci sku Ja ku ba
(Jer. 30: 4-8) – ostat nie ły ki z izra el skie go kie li cha
nie do li. Lecz ich Me sjasz da im tak wspa nia łe
wy zwo le nie (Ezech. 38:18-39; Ezech. 29), że jak
je den mąż zwró cą się do PANA (Zach. 12:9, 10);
a wkrót ce po tem Zie mia Świę ta bę dzie ich nie-
kwe stio no wa ną wła sno ścią. Ja ko na ród w swej oj-
czyź nie, bę dą za cząt kiem świa ta ludz ko ści, do-
sto so wa nym i ocze ku ją cym na udzie le nie im
ziem skiej czę ści Ty siąc let nie go Kró le stwa, któ re
ma być usta no wio ne naj pierw wśród nich. 

STOLICA NADCHODZĄCEGO KRÓLESTWA 
Jest in te re su ją ce, że po mi mo wiel kich pro te stów
pew nych po gań skich rzą dów, sto li ca Izra ela, włą-
cza jąc biu ra Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych,
jest obec nie zu peł nie prze nie sio na z Tel -Avi vu
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i usta no wio na w Je ro zo li mie. To jest tak, jak po-
win no być, po nie waż w no wej erze, któ ra w nie -
dłu gim cza sie ma być usta no wio na wraz z jej pa-
no wa niem po ko ju, „Z Sy jo nu wyj dzie pra wo,
a sło wo PANA z Je ru za le mu” (Izaj. 2:3, KJV)
– a nie z Tel -Avi vu, któ ry we dług oświad cze nia
ONZ po wi nien po zo stać sto li cą, a Je ro zo li ma
zgod nie z ich pla na mi, ma być pod mię dzy na ro -
do wą kon tro lą.

Je ro zo li ma ma być sto li cą Kró le stwa przy cho -
dzą ce go na zie mię, o któ re chrze ści ja nie wciąż mo -
dlą się: „Przyjdź Kró le stwo Two je. Bądź wo la Two -
ja, ja ko w nie bie, tak i na zie mi”. Apo stoł Pa weł
wy ja śnił (Rzym. 11:25, 26), że „za śle pie nie po czę -
ści przy szło na Izra el, do pó ki nie we szła by zu peł -
ność po gan”, po czym „wszy stek Izra el bę dzie zba-
wio ny (uzdro wio ny ze swe go za śle pie nia – Zach.
12:10), ja ko na pi sa no: Wyj dzie z Sy jo nu Wy ba wi -

ciel (Me sjasz i Je go współ dzie dzi ce – Obj. 14:1;
Abd. 21) i od wró ci nie po boż ność od Ja ku ba (cie le-
sne go Izra ela)”. Obec nie Me sjasz od bu do wu je
przy by tek Da wi da, któ ry upadł, aby resz ta ludz ko-
ści mo gła szu kać PANA (Amo sa 9:11, 12; Dz.Ap.
15:15-17), po nie waż po tom stwo Abra ha ma ma
bło go sła wić wszyst kie ro dzi ny zie mi (1 Moj. 22:18;
Zach. 8:13-23; 14:16, 17; Izaj. 2:2-4). 

„Za śpie waj, cór ko Sy joń ska! Wy krzy kuj cie
Izra el czy cy! We sel się a ra duj się ze wszyst kie go
ser ca, cór ko Je ru za lem ska! Że od jął PAN są dy two -
je, usu nął nie przy ja cie la twe go; król Izra ela jest Pa -
nem w po środ ku cie bie, nie oglą dasz wię cej złe go.
Dnia te go rze ką do Je ru za le mu: Nie bój się!
A do Sy jo nu: Niech nie mdle ją rę ce two je! PAN,
Bóg twój, w po środ ku cie bie moc ny za cho wa cię,
a roz we se li się wiel ce nad to bą, od pocz nie w Swej
mi ło ści i roz we se li się nad to bą ze śpie wa niem”.
„Zgro ma dzę tych, któ rzy są smut ni w zgro ma dze -
nie uro czy ste, dla któ rych na ga na by ła cię ża rem.
Oto Ja ko niec uczy nię wszyst kim, któ rzy cię tra pić
bę dą; a za cho wam chro mych i wy gna nych zgro-
ma dzę; ob da rzę ich chwa łą i sła wą w każ dym kra -
ju, w któ rym do zna li hań by. W owym cza sie przy-
wio dę was z po wro tem, wte dy zgro ma dzę was:
bo dam wam imię i chwa łę wśród wszyst kich na-
ro dów zie mi, kie dy na wa szych oczach od wró cę
wa szą nie wo lę, mó wi PAN” (Sof. 3:14-20). „Bło-
go sła wio ny niech bę dzie PAN, Bóg Izra ela od wie -
ków aż na wie ki; a niech wszy scy lu dzie po wie dzą,
Amen, Al le lu ja!”. 
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BS ‘13, 34-41

Drze wo fi go we – pro ro czy znak
po wro tu Izra ela do Je zu sa

TEN TEMAT POWINIEN WZBUDZIĆ ZAIN-
TERESOWANIE WSZYSTKICH; w ostat nich

la tach wy stę pu je du żo więk sze za in te re so wa nie
tym te ma tem w róż nych chrze ści jań skich gru-
pach, włą cza jąc ewan ge li ków i fun da men ta li stów
oraz tych, któ rzy znaj du ją się pod ich ko rzyst -
nym wpły wem. An giel skie sło wo mil len nium po-
cho dzi od ła ciń skie go sło wa mil le ozna cza ją ce go
ty siąc oraz an nus ozna cza ją ce go rok i ja ko rze-
czow nik jest uży wa ne do okre śle nia szcze gól ne -
go 1000 lat trwa ją ce go okre su, pierw sze go 1000

lat ra do snych i po myśl nych rzą dów, czy li pa no -
wa nia Je zu sa Chry stu sa i Je go praw dzi we go Ko-
ścio ła nad zie mią. Nie znacz na mniej szość wy-
zna nio wych chrze ści jan, zwa nych a -mi le na ry sta -
mi, za prze cza ty siąc let nim rzą dom, czy li pa no -
wa niu Chry stu sa i praw dzi we go Ko ścio ła w zbli -
ża ją cym się Kró le stwie Bo żym na zie mi. Oni tłu-
ma czą po wyż szy wer set w du cho wy spo sób,
twier dząc, że 1000 jest je dy nie sym bo licz ną licz -
bą oraz że wszyst kie obiet ni ce Kró le stwa sto su ją
się do Ko ścio ła w je go ziem skim ży ciu. Ta na uka



zwa na jest a -mi le na ry zmem. Lecz jest wi docz ne
na pod sta wie in nych wer se tów, ta kich jak Ps.
90:4 i 2 Pio tra 3:8 (por. Dz.Ap. 17:31; 2 Tym.
4:1), że 1000 lat w Obj. 20:4-6 zna czy 1000 li te -
ral nych lat. In ne licz by
w Ob ja wie niu są rów-
nież li te ral ne, tak jak
dwóch świad ków, sie-
dem ko ścio łów, sie dem
anio łów, sie dem trąb
i sie dem czasz, dwu na -
stu Apo sto łów, dwa na -
ście pod staw, dwa na ście
bram, dwa na ście po ko -
leń, dwa na ście dro go -
cen nych ka mie ni itd. 

PRE-MILENARYZM
I POST-MILENARYZM

Wśród chrze ści jan wie rzą cych w Ty siąc le cie, ty-
siąc let ni okres i Kró le stwo Bo że na zie mi, są zwo-
len ni cy dwóch róż nych po glą dów: (1) pre -mi le na -
ry zmu – któ ry uczy, że Chry stus po wra ca przed
Ty siąc le ciem, aby pa no wać z praw dzi wym Ko-
ścio łem przez ty siąc lat i w tym cza sie na wró cić
świat. (2) post -mi le na ry zmu – uczą ce go, że Chry-
stus po wra ca po Ty siąc le ciu, aby prze jąć kon tro -
lę nad na wró co nym świa tem i sfi na li zo wać wszy -
st kie ziem skie spra wy. 

NIE MA NAWRÓCENIA ŚWIATA
W WIEKU EWANGELII

Bi blia wy raź nie wska zu je, że post -mi le na ryzm jest
po glą dem nie praw dzi wym, po nie waż w cza sie
dru gie go ad wen tu Chry stu sa wa run ki nie wska zu -
ją na to, że świat jest na wró co ny, lecz nie naw róc -
ny, po nie waż na ro dy są w sta nie zło ści i bun tu
prze ciw ko Bo gu, któ re go nie za do wo le nie jest
na nich wy le wa ne w tym cza sie (Ps. 2:1-12;
Obj. 11:18; 19:11-21). Pi smo Świę te mó wi nam,
że osta tecz ne cza sy bę dą szcze gól nie nie bez piecz -
ne z po wo du nie go dzi wo ści (2 Tym. 3:1-8); że źli
lu dzie i zwie dze ni bę dą sta wać się co raz gor si
(2 Tym. 3:13); że wów czas tak wie lu odej dzie
od wia ry (1 Tym. 4:1), że bar dzo trud no bę dzie
zna leźć (praw dzi wą) wia rę na zie mi (Łuk. 18:8);
że do brzy i źli bę dą wzra stać ra zem, przy czym źli
bę dą do mi no wać, aż do koń ca Wie ku (Mat.
13:30, 39); że fał szy wi na uczy cie le bę dą tak wy-
ra fi no wa ni, że gdy by to by ło moż li we, zwie dli by
na wet wy bra nych (Mat. 24:24); że w tym cza sie
bę dą ob fi to wać szy der stwa z dru giej obec no ści
Pa na Je zu sa (2 Pio tra 3:3, 4); i że bo ga ci w po go -
ni za bo gac twem bę dą uci skać ubo gich, sta jąc się
roz pust ni i ży jąc w po bła ża niu sa mym so bie
(Jak. 5:3-6). We dług do nie sień Lon dyń skie go To-
wa rzy stwa Mi syj ne go, oko ło 100 lat te mu po pu -

la cja świa ta się ga ła oko ło 1 500 000 000 lu dzi,
z cze go oko ło 500 000 000 (jed na na trzy oso by)
by ło chrze ści ja na mi, przy naj mniej no mi nal nie.
Mi sjo na rze i ewan ge li ści na róż nych po lach mi syj-

nych wkła da ją wie le go -
r  li we go, nie sa mo lub ne -
go wy sił ku, zno szą wie -
le tru dów, cier pią a na -
wet po no szą śmierć,
usi łu jąc na wró cić świat
na chrze ści jań stwo.
I wie  lu oso bom na wró -
ce nie świa ta wy da je się
bli skie re ali za cji. Jed -
na z grup wciąż po wta -
rza ła: „Daj cie nam 30
mi lio nów do la rów,

a na  wró ci my ca ły świat”. Lecz co się sta ło? Po mi -
mo wszyst kich ewan ge licz nych i mi syj nych wy sił-
ków w prze szło ści, ostat nie sta ty sty ki po ka zu ją,
że ze świa to wej po pu la cji li czą cej oko ło 7 000
000 000 lu dzi, obec nie tyl ko oko ło 2 300 000 000
(jed na oso ba na trzy) jest chrze ści ja na mi, przy naj -
mniej no mi nal nie. Co wię cej, pro por cja praw dzi-
wych chrze ści jan jest wśród nich o wie le mniej sza
niż 100 lat te mu. Zgod nie z tym, dla my ślą cych
lu dzi sta je się co raz bar dziej oczy wi ste, na pod sta -
wie ro zu mu i fak tów oraz w łącz no ści z Pi smem
Świę tym, że nie na le ży się spo dzie wać na wró ce -
nia świa ta w Wie ku Ewan ge lii, przed dru gim ad-
wen tem Chry stu sa – na ucza ne go przez post -mi le -
na ry stów i in nych – że to nie jest Bo skim ce lem
i pla nem na Wiek Ewan ge lii, czy li Ko ścio ła; w in -
nym ra zie do strze gli by śmy, że to się wy peł nia, po-
nie waż Bóg za wsze re ali zu je Swo je ce le, po mi mo
opo zy cji de mo nów i złych lu dzi (Izaj. 46:9-
11; 55:8-11). Co raz wię cej my ślą cych ka zno dziei,
na uczy cie li i in nych roz po zna je, że Bo skim przed-
ty siąc let nim ce lem i pla nem ma być wy bór, „ze-
bra nie”, zdo by cie uczniów spo mię dzy ludz ko ści,
„z każ de go po ko le nia i ję zy ka, i lu du, i na ro du”
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(Mat. 28:19; Dz.Ap. 15:14; Obj. 5:9). Oni są
przed ty siąc let nim po tom stwem, dzieć mi Abra ha -
ma, któ re ma bło go sła wić i na wra cać świat w Ty -
siąc le ciu (1 Moj. 12:3; 22:16-18; Gal. 3:8, 16,
29). Przed ty siąc let nie po tom stwo Abra ha ma obej-
mu je wszyst kich, któ rzy przed usta no wie niem
Kró le stwa na zie mi, przez kro ki: (1) po ku ty, (2)
wia ry w Je zu sa, ja ko swe go Zba wi cie la i (3) po-
świę ce nia, czy li od da nia, przy cho dzą do Bo ga
oraz któ rzy w wy peł nia niu swe go po świę ce nia
po zo sta ją lo jal ni wo bec Bo ga i Je go spra wy w tym
„te raź niej szym złym świe cie”, kie dy trud no jest
być praw dzi wym chrze ści ja ni nem (Gal. 1:4; 2
Tym. 3:12).

WZRASTAJĄCE ZAINTERESOWANIE
KRÓLESTWEM 

Za in te re so wa nie i wia ra w pre -Mi le na ryzm oraz
w nad cho dzą ce ty siąc let nie rzą dy lub pa no wa -
nie Chry stu sa i Je go praw dzi we go Ko ścio ła znacz-
nie wzro sła w cią gu ostat nich lat, na to miast za in-
te re so wa nie i wia ra
w post -Mi le na ryzm zna -
cz  nie osła bła, po nie waż
wa run ki na świe cie co raz
bar dziej się po gar sza ją,
a per spek ty wa na wró ce -
nia świa ta w tym Wie ku
sta je się co raz bar dziej
od le gła. Od wie lu lat na -
sze cza so pi sma, książ ki
i bro szu ry uczą i kła dą
na cisk na zbli ża ją ce się
Ty siąc le cie i Kró le stwo
Bo że na zie mi, kie dy
wia ra w nie by ła po w -
szech nie kwe stio no wa -
na i nie uzna wa na lub
przy naj mniej nie po świę -
ca no jej wie le uwa gi. Jest sa tys fak cjo nu ją ce i ra -
du je my się, gdy do strze ga my, że obec nie in ni co -
raz wię cej uczą i pod kre śla ją te spra wy, choć
w więk szo ści przy pad ków nie ro zu mie ją ich bar-
dzo wy raź nie i nie po su wa ją się od po wied nio
w zna jo mo ści Praw dy na cza sie. Wie lu po pu lar -
nych ewan ge li stów, ka zno dziei, na uczy cie li i pi -
sa rzy, ta kich jak: Bil ly Gra ham, M. R. De Ha an, dr
Es tep, Hal Lind sey i Sa lem Kir ban, John Hag gi
oraz John Stan ley, uczy i pod kre śla, że Ty siąc le cie
i Kró le stwo Bo że na zie mi jest bli skie. Oni prze-
wi du ją, że bę dzie to czas ogól no świa to we go do-
bro by tu, po ko ju, wie dzy o Bo gu i Je go Pla nie,
bez pie czeń stwa i rów no ści z do sko na łym rzą dem
oraz ca łą zie mią pod da ją cą się je go roz wo jo wi
w udo sko na lo nych edeń skich wa run kach. Jest to
zna czą ca ten den cja i wska zów ka, wśród in nych,

że ży je my w cza sie, gdy Kró le stwo Bo że na zie mi
wkrót ce zo sta nie usta no wio ne. Ma my na dzie ję, że
wię cej osób otrzy ma to oświe ce nie i bę dzie uczyć
oraz pod kre ślać te spra wy, a w do dat ku do te go
pierw sze go kro ku wszy scy z nich po dej mą na-
stęp ne kro ki do po zna nia i zro zu mie nia Bo skie go
ce lu i pla nu w Ty siąc le ciu oraz za czną na uczać
i kłaść na cisk rów nież na to. 

KROK 1
– TYSIĄCLETNIE ZIEMSKIE KRÓLESTWO

Naj pierw po win ni śmy roz po znać, że Pi smo Świę te
wy raź nie uczy o li te ral nym, ty siąc let nim rzą dzie
lub pa no wa niu Je zu sa i Je go praw dzi we go Ko ścio -
ła nad zie mią (Obj. 5:9, 10; 20:4, 6; 2 Pio tra 3:8;
Mat. 19:28; Łuk. 12:32; 22:29, 30). Jest to nad cho-
dzą cy czas wiel kie go ogól no świa to we go po ko ju,
po myśl no ści, wie dzy o Bo gu, bez pie czeń stwa i rów -
no ści, wraz z do sko na ły mi wa run ka mi, eko lo gią
i rzą dem. Pod czas te go okre su prze kleń stwo zo sta -
nie usu nię te z zie mi i ona sta nie się po dob na

do Ede nu (Izaj. 35:1,
2; 61:4; Ezech. 36:35).
Sza tan zo sta nie zu peł nie
zwią za ny, ogra ni czo ny
i nie bę dzie już w sta nie
da lej zwo dzić lu dzi,
a Chry stus bę dzie spra-
wo wał zu peł ną wła  dzę,
pod da jąc lu dzi pod
wpływ spra wie dli wo ści
(Obj. 20:1-3; Ps. 72:7,
8). Błąd oraz igno ran cja
zo sta ną z zie mi usu nię te,
a Praw da wszę  dzie bę-
dzie pod no sić swe ber ło
(Izaj. 25:7-9; 11:9).
Grzech zo sta nie po zba -
wio ny wła dzy, a pra w da

usią dzie na tro nie (Ps. 107:41, 42; Izaj. 62:12).
Ludz kość zo sta nie uwol nio na z nie wo li i otrzy ma
spo sob ność uzy ska nia peł nej wol no ści pod każ -
dym wzglę dem (Rzym. 8:21). Ludz ki smu tek ustą -
pi miej sca po wszech nej ra do ści (Izaj. 35:10). Usta -
ną woj ny i wszę dzie za pa nu je po kój (Izaj. 2:4; 9:7);
spra wie dli wi nie bę dą wię cej prze śla do wa ni, lecz
wszę dzie bę dą wy wyż sza ni za swą spra wie dli wość
(Izaj. 25:8; Ps. 72:7). Nie go dzi wi nie bę dą już wy-
wyż sza ni, lecz bę dą po ni ża ni i ka ra ni w ce lu na pra -
wy, a nie po praw nie źli zo sta ną uni ce stwie ni
(Mal. 3:15; Izaj. 26:9; Ps. 37:35, 36). Nie bę dzie już
wię cej fał szy wych re li gii; a praw dzi wa re li gia zo sta-
nie przy ję ta wszę dzie (Izaj. 65:15; 60:14, 15;
Sof. 3:9). Nie bę dzie cie mię żą cych rzą dów, a sprzy -
ja ją cy rząd Chry stu sa bę dzie bło go sła wić i po ma -
gać wszyst kim (Izaj. 2:2-4; 60:12; Ps. 72:12-14).
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Lu dzie nie bę dą wię cej pra co wać na próż no ani
do ko ny wać przy krych za dań, lecz każ de mu po wie-
dzie się w je go przed się wzię ciach (Izaj. 65:23;
60:17). Nie bę dzie tam żad ne go wy zy sku ani ubó-
stwa, lecz każ dy w spo ko ju bę dzie ko rzy stał ze
swych dóbr (Izaj. 65:22; Mich. 4:4). Cie szy my się
wi dząc, że wie lu obec nie wie rzy i uczy praw dy
na ten te mat. Lecz na le ży pod jąć dal sze kro ki. 

KROK 2 – LUDZKOŚĆ
PRZYWRÓCONA DO DOSKONAŁOŚCI

Po nad to pod czas Ty siąc let nie go Po śred ni czą ce go
Kró le stwa rzą dów Chry stu sa i Je go praw dzi we go
Ko ścio ła, ca ła ludz kość, któ ra przyj mie Chry stu -
sa, od da, czy li po świę ci się Bo gu i po słusz nie bę-
dzie wy peł niać swo je po świę ce nie, bę dzie stop-
nio wo pod no szo na do ludz kiej do sko na ło ści, uzy-
ska re sty tu cję. Dz.Ap. 3:19-21 mó wią nam: „Nie-
bio sa mu szą przy jąć [za trzy mać, Wil son, Dia-
glott]” Je zu sa Chry stu sa – to zna czy, Je go dru gi ad-
went nie roz pocz nie się, „aż na dej dą cza sy re sty -
tu cji [od no wie nia, ASV, NASB, Ber ke ley] wszyst-
kich rze czy, któ re Bóg prze po wie dział przez usta
wszyst kich Swo ich świę tych pro ro ków od po cząt -
ku świa ta”. Re sty tu cja ozna cza po wrót do pier -
wot ne go sta nu. Pier wot nym sta nem ludz kiej ro-
dzi ny był ob raz i po do bień stwo Bo że, cze go przy-
kład sta no wi li oj ciec Adam i mat ka Ewa. Przez
ob raz Bo ży ro zu mie my do sko na łość isto ty, stan
okre śla ny ja ko „bar dzo do bry” (1 Moj. 1:26, 27,
31; Żyd. 2:6-8); a przez po do bień stwo Bo że ro zu -
mie my pa no wa nie czło wie ka nad zie mią, tak jak
Bóg jest Wład cą nad wszech świa tem (1 Moj. 1:26,
28, 29; Mat. 25:34). Ob raz Bo ży su ge ru je do sko -
na łość zdol no ści fi zycz nych, umy sło wych, mo ral -
nych i re li gij nych. Adam i Ewa przed upad kiem by -
li przy kła da mi tej do sko na ło ści. Po do bień stwo
Bo że su ge ru je opie kę do sko na łych wład ców
nad do sko na łą zie mią. Lecz jak wska zu je Świę ty
Pa weł (Żyd. 2:8), ob raz i po do bień stwo Bo że (pier-
wot na do sko na łość isto ty i pa no wa nia) zo sta ły

utra co ne; i w miej sce ob ra zu Bo że go na stą pi ła fi-
zycz na, umy sło wa, mo ral na i re li gij na de gra da -
cja. W miej sce po do bień stwa Bo że go na de szła ty-
ra nia/bez względ ność prze klę tej zie mi nad czło -
wie kiem, któ ra cie mię ży go, aż skoń czy się je go ży -
cie (1 Moj. 3:17-19). Wszyst kie te wer se ty za pew-
nia ją nas, że to przy szło na czło wie ka z po wo du
grze chu oj ca Ada ma (1 Moj. 3:1-24; Rzym. 5:12-
21; 1 Kor. 15:21, 22). Obec nie ludz ka ro dzi na jest
je dy nie ru iną te go, co by ło w Ada mie i Ewie. Ten
smut ny, zruj no wa ny stan na sze go ro du, głę bo ko
prze ma wiał do współ czu cia na sze go Stwór cy, któ -
ry pod czas wy ro ku (śmier ci, a nie wiecz nych mąk),
ja ko prze ja wu Swe go nie za do wo le nia, pa mię tał
o Swym mi ło sier dziu do po tę pio ne go i upa dłe go
czło wie ka, w ze sła niu Swe go umi ło wa ne go Sy -
na na świat, ja ko ce ny od ku pie nia czło wie ka ze
śmier ci (1 Tym. 2: 4-6; Mat. 20:28; Ja na 3:17;
Rzym. 5:7, 8, 16-19). Tak jak w pierw szym ad wen-
cie Chry stus miał zło żyć ce nę oku pu (w Wie ku
Ewan ge lii, bę dą cym cza sem po mię dzy ad wen ta -
mi, prze zna czo nym na wy bór Je go Ob lu bie ni cy,
bło go sła wień stwa z oku pu sta ły się do stęp ne tyl -
ko dla Ko ścio ła Chry stu so we go), tak Je go dru gi
ad went ma na ce lu udo stęp nić ce nę oku pu dla
uzdro wie nia nie wy bra nych, w re sty tu cji, po wro cie
do pier wot ne go sta nu, z resz tek utra co ne go ob ra -
zu i po do bień stwa Bo że go, prze nie sio ne go
na wszyst kich dro gą dzie dzi cze nia przez grzech
Ada ma. Śmierć bez grzesz ne go czło wie ka „Chry stu -
sa Je zu sa” (1 Tym. 2:3-6) do star cza za słu gi do sta -
tecz nej do uwol nie nia wszyst kich z po tę pie nia
przez grzech Ada mo wy i gwa ran tu je spo sob ność
uzy ska nia zu peł ne go wy zwo le nia z je go skut ków,
re sty tu cję do pier wot nej do sko na ło ści Ada mo -
wej. I wśród in nych rze czy, ma to do pro wa dzić
do od zy ska nia chwa leb ne go ob ra zu Bo ga, do za -
ofe ro wa nia ludz ko ści do sko na łych ciał, umy słów
i serc oraz do od zy ska nia wspa nia łe go po do bień -
stwa Bo że go (za ofe ro wa nia ludz ko ści do sko na łe -
go pa no wa nia nad edeń ską zie mią), któ re Chry-
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stus przy wró ci tej zie mi. Wszy scy, któ rzy przyj mą
i bę dą po słusz ni roz sąd nym wy ma ga niom Ty siąc-
let nie go Kró le stwa Chry stu sa, otrzy ma ją wszyst-
kie te bło go sła wień stwa. Re sty tu cja lub po wrót za-
wie ra myśl nie tyl ko do pro wa dze nia do edeń skich
wa run ków, do sko na łej eko lo gii na zie mi, lecz tak -
że udo sko na le nia chęt nych i po słusz nych z ludz ko -
ści, po nie waż Adam był do sko na ły. Ludz kość
w ogól no ści zo sta ła stwo rzo na, by żyć na zie mi,
nie w nie bie. Adam i Ewa mu sie li zo stać wy pę dze -
ni i mieć za bro nio ny wstęp do Ogro du Eden przez
anio łów z pło mie ni stym mie czem, bo w in nym ra -
zie na dal je dli by z drzew ży wo ta i ży li by na zie mi
ja ko do sko na li lu dzie, nie do zna jąc śmier ci
(1 Moj. 3:22-24).

Je dy nie wy bra ni, wy ją tek w ogól nej re gu le wo -
bec ludz ko ści, bę dą żyć wiecz nie w nie bie, ja ko
swym wiecz nym miesz ka niu (Żyd. 10:34; 1 Pio tra
1:4) – wszy scy in ni ze zba wio nej ludz ko ści otrzy-
ma ją zba wie nie re sty tu cyj ne i ży cie na zie mi. Na -
uka o re sty tu cji tak że jest waż nym kro kiem w zro -
zu mie niu Bo skie go Pla nu i je ste śmy za do wo le ni,
gdy do wia du je my się, że wie lu przyj mu je ją i uczy
o niej. Lecz jest coś wię cej.

KROK 3
– ŻYWI I UMARLI SKORZYSTAJĄ 

Po nie waż Bo skie spo so by są spra wie dli we i bez -
stron ne (Ezech. 18:29-32) i po nie waż sa ma śmierć
nie zmie nia cha rak te ru, nie tyl ko ży wi sko rzy sta -
ją i w Ty siąc le ciu otrzy ma ją spo sob ność ziem-
skie go zba wie nia, lecz tak że umar li, któ rzy nie
otrzy ma li spo sob no ści zba wie nia w tym ży ciu
– ci, któ rzy nie otrzy ma li pię ciu bło go sła wieństw
z Żyd. 6:4, 5. „Al bo wiem to jest rzecz do bra
przed Bo giem, Zba wi cie lem na szym, któ ry chce,
aby wszy scy lu dzie by li zba wie ni [od po tę pie nia
Ada mo we go], i do zna jo mo ści [epi gno sis, do kład-
nej wie dzy] Praw dy przy szli” (1 Tym. 2:3-6). Ci,
któ rzy umar li bez tej wie dzy, mu szą zo stać wzbu-
dze ni z umar łych, je śli ma ją ją otrzy mać i Bóg
udzie li im tej wie dzy. Po udzie le niu tej wie dzy

Praw dy, każ da jed nost ka z nie wy bra nej ludz ko ści
otrzy ma moż li wość przy ję cia Chry stu sa, po świę -
ce nia się Bo gu i oka za nia po słu szeń stwa. Ci, któ-
rzy bę dą wier ni na tej do brej dro dze, otrzy ma ją
ży cie wiecz ne na zie mi. Wszy scy in ni zo sta ną od-
cię ci od ży cia, wy tra ce ni spo mię dzy lu dzi (Ps.
145:20; Dz.Ap. 3:23; Obj. 20:12-15; 21:8). Bóg
jest „Zba wi cie lem wszyst kich lu dzi [przez Chry-
stu sa, od po tę pie nia Ada mo we go], a szcze gól nie
[do ży cia wiecz ne go] tych, któ rzy wie rzą”
(1 Tym. 4:10). Na sza bro szur ka: Czy jest na dzie -
ja dla ko go kol wiek z nie zba wio nych zmar łych? po-
da je wie le bi blij nych po wo dów wska zu ją cych, że
jest ta ka moż li wość dla tych, któ rzy nie mie li jej
w tym ży ciu. Na przy kład Ps. 22:28-30; Mat.
12:31, 32; Ja na 1:9; 12:32; Łuk. 2:10-14; Fi lip.
2:6-11; Ezech. 16:44-63. Aby na praw dę zro zu -
mieć Bo ski Plan zba wie nia dla ludz ko ści, bar dzo
waż ne jest, aby śmy wy raź nie po ję li tę bi blij ną
praw dę na te mat re sty tu cji, czy li po wro tu do pier -
wot ne go sta nu, dla nie wy bra nych umar łych, jak
rów nież dla ży ją cych nie wy bra nych.

KROK 4
– WIECZNE KRÓLESTWO NA ZIEMI 

Kró le stwo Bo że na zie mi, z przy wró co ną ludz ko -
ścią (nie wy bra ny mi) ży ją cą na zie mi, ma ist nieć
nie tyl ko do koń ca 1000 lat, lecz wiecz nie. Jest to
ja sno wska za ne przez wie le wer se tów, ta kich jak
Dan. 2:35, 44; 7:13, 14, 18 (za uważ my, że jest tu -
taj po wie dzia ne: „aż na wie ki i aż na wie ki wiecz -
ne”), 22, 27 (zwróć my uwa gę, że to Kró le stwo
nie jest w nie bie, lecz „pod wszyst kim nie bem”
– Mat. 6:10); Obj. 11:15; 21:1-4. „Te raź niej szy
zły świat” (Gal. 1:4), z je go „nie bio sa mi”, je go
rzą dzą cy mi wła dza mi – sza ta nem i je go pod wład-
ny mi (2 Kor. 4:4) i „zie mią”, ludz kim spo łe czeń -
stwem, tak jak jest obec nie zor ga ni zo wa ne, ma
być znisz czo ny w obec nym, wiel kim „ogniu”
znisz cze nia, w wiel kim uci sku (2 Pio tra 3:7-13).
Lecz pla ne ta zie mia zo sta ła stwo rzo na, by by ła
za miesz ka na przez ludz kość i to za miesz ka -
na wiecz nie (Izaj. 45:18; Ps. 115:16; Kazn. 1:4).
No wa zie mia, no wy po rzą dek spo łecz ny z przy -
wró co ny mi i udo sko na lo ny mi zba wio ny mi
z ludz ko ści, ży ją cy mi na niej w po ko ju, bez pie -
czeń stwie i szczę ściu, ma ist nieć wiecz nie, po dob-
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nie jak no we nie bio sa, no we du cho we rzą dzą ce
wła dze, wy bra ni Bo ży (Izaj. 65:17; 66:22; 2 Pio-
tra 3:13). Ra du je my się z tej wspa nia łej per spek -
ty wy, „A każ de stwo rze nie, któ re jest w nie bie
i na zie mi... sły sza łem mó wią ce: bło go sła wień -
stwo i cześć, i chwa ła, i si ła niech bę dzie Te mu,
któ ry sie dzi na tro nie i Ba ran ko wi na wie ki wie-

ków” (Obj. 5:13, KJV). Za chę ca my wszyst kich
do stu dio wa nia, przyj mo wa nia i na ucza nia tych
wspa nia łych bi blij nych prawd. Po szcze gó ły od sy-
ła my do na szych ksią żek: Bo ski Plan Wie ków i Ty -
siąc le cie oraz na szej bro szu ry Kró le stwo Bo że – nie-
biań skie i ziem skie. BS ‘13, 42-45

SIEDEMSIEDEM
BIBLIJNYCHBIBLIJNYCH

AKSJOMATÓWAKSJOMATÓW
Aby in ter pre ta cja Bi blii by ła praw dzi wa,
mu si być zgod na:

1. Sa ma ze so bą.

2. Z każ dym bi blij nym wer se tem.

3. Z każ dą dok try ną bi blij ną.

4. Z mą dro ścią, spra wie dli wo ścią,
 mi ło ścią i mo cą Bo skie go cha rak te ru.

5. Z Oku pem Chry stu sa.

6. Z fak ta mi.

7. Z ce la mi Bi blii.

(Ak sjo mat – gr. axio ma, praw da; oczy wi sta
praw da, zda nie lub twier dze nie po wszech nie
przy ję te za praw dzi we.)

JEŚLI BÓG WYBIERZE ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA DECYZJA

JEŚLI BÓG POPROWADZI CIĘ...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY KIERUNEK

JEŚLI BÓG ZAPLANUJE ZA CIEBIE... 
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY CZAS

JEŚLI BÓG WYMIERZY ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA PORCJA

JEŚLI BÓG POMOŻE CI...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA TROSKA

JEŚLI BÓG POUCZY CIĘ...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA NAUKA 

JEŚLI BÓG PRZESZKOLI CIĘ...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE

JEŚLI BÓG UDZIELI CI RADY...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA PERSPEKTYWA

JEŚLI BÓG BĘDZIE WALCZYĆ ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY REZULTAT

JEŚLI BÓG BĘDZIE DZIAŁAĆ ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY WYNIK.

WW BOSKICH RĘKACHBOSKICH RĘKACH

NIENIE SĄDŹSĄDŹ KOGOŚKOGOŚ DLATEGO, ŻE GRZESZY INACZEJ NIŻ TYDLATEGO, ŻE GRZESZY INACZEJ NIŻ TY

CZY PRZETRWACZY PRZETRWA
JEGO DZIEŁO?JEGO DZIEŁO?

CZY przetrwa dzieło Sługi Onego?
O tak, możemy być pewni tego.

Wierny, mądry i szczery był, bowiem
Podał nam prawdy dawne i nowe.

Choć błąd szatana roztacza swój urok
I światłość skrywa pod czarną chmurą,
Bóg wszystkim wstrząśniewstrząśnie, wszystko przemoże,
UsunieUsunie to, czego popierać nie może.

I znów Prawda na ziemi powstanie,
W czystości swej wiecznej pozostanie,
Sztuczkami szatana niezwyciężona,
W żadnym szczególe niezmieniona.

Czy przetrwa dzieło Sługi Onego?
O tak, z całą czystością i dobrem jego!
Choć grzech i błąd dziś się jeszcze panoszy,
Światłość dnia nadchodzącego wnet je rozproszy.
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HI STO RIA wy bra nia Da wi da, mło de go pa ste -
rza, na kró la Izra ela, jest bar dzo in te re su ją ca

za rów no dla mło dzie ży, jak i dla do ro słych. Pro-
rok Sa mu el, któ ry do ko nał na masz cze nia, dzia łał
pod szcze gól nym kie row nic twem Pa na. On sam
był po świę co ny PANU już od dzie ciń stwa. Gdy
nad szedł czas, aby na ma ścił na stęp cę kró la Sau -
la, przy wo łał wszyst kich sy nów Isa je go. By ła to
za cna ro dzi na i pro rok spo dzie wał się, że każ dy
ko lej ny syn bę dzie tym wła ści wym, lecz Bóg kie-
ro wał ina czej. O Da wi dzie, chłop cu, któ ry pasł
owce, nie po my śla no, do pó ki wszy scy in ni nie
zo sta li od rzu ce ni; wów czas przy pro wa dzo no Da-
wi da i PAN wska zał, że to wła śnie on ma być na-
masz czo ny – 1 Sam. 16:1-13.

Hi sto ria Da wi da ma dla nas szcze gól ne zna-
cze nie, po nie waż imię Da wid zna czy umi ło wa ny
i po nie waż on przed sta wiał Chry stu sa – Je zu sa
i Je go wier nych bra ci, Ko ściół, szcze gól nie umi ło -
wa nych przez Bo ga, wy bra nych, któ rzy ma ją
odzie dzi czyć Me sjań skie Kró le stwo. 

Da wid zo stał na masz czo ny na dłu go przed-
tem, za nim zo stał kró lem. Tak i Chry stus otrzy-
mał na masz cze nie Du chem Świę tym przy Swo im
chrzcie, a Ko ściół otrzy mał na masz cze nie pod-
czas Pięć dzie siąt ni cy – wie le lat przed usta no wie -
niem Me sjań skie go Kró le stwa. Utra pie nia i pró by
Da wi da mia ły go przy go to wać do spra wo wa nia
urzę du kró la. Po dob nie do świad cze nia i trud no ści
Ko ścio ła, Gło wy i Cia ła mia ły do sto so wać i przy -
go to wać go do Kró le stwa.

W ty picz nym Izra elu urząd ka płań ski był
spra wo wa ny ja ko od dziel ny od urzę du kró lew -
skie go, lecz w Chry stu sie te dwa urzę dy zo sta ły
po łą czo ne. Zo sta ło to zo bra zo wa ne w po dwój -
nym urzę dzie Mel chi ze de ka, któ ry był ka pła nem
na tro nie, czy li kró lew skim ka pła nem. Po dob nie
Chry stus, Gło wa i Cia ło, bę dzie an ty ty picz nym
Kró lew skim Ka płań stwem, aby pa no wać przez
ty siąc lat. Jest to w har mo nii z oświad cze niem
Świę te go Pio tra, „wy je ste ście... kró lew skim ka-
płań stwem, na ro dem świę tym, lu dem na by tym”.
Jest to zgod ne z oświad cze niem, że ci, któ rzy ma -

ją udział w pierw szym zmar twych wsta niu, bę dą
kró la mi i ka pła na mi Bo ży mi i bę dą pa no wać
z Chry stu sem ty siąc lat – Ob ja wie nie 20:6; 5:10;
1 Pio tra 2:9. 

Py ta nia do Lek cji 39
1.* Czym zaj mo wał się Da wid w cza sie swe go

na masz cze nia? 

2. Ja ki czyn Da wi da, ja ko pa ste rza, wska zy wał
na je go od wa gę? 1 Sam. 17:34-37.

3.* Ilu sy nów miał Isaj? 1 Sam. 16:10, 11.

4.* Któ rym sy nem był Da wid? Ja ki był je go
wy gląd? 1 Sam. 16:12?

5.* Na ja kim in stru men cie gry wał Da wid i jak
do brze grał? 1 Sam. 16:14-23.

6. Kto do ko nał na masz cze nia i dla cze go naj-
star szy nie zo stał na masz czo ny? 1 Sam.
16:6, 7.

7.* Kie dy Sa mu el zo stał po świę co ny PANU?
1 Sam. 1:27, 28. Aka pit 1.

8.* Co zna czy imię Da wid?

9.* Cze go ty pem jest na masz cze nie Da wi da?
Aka pit 2.

10.* Kie dy Chry stus otrzy mał na masz cze nie?

11.* Kie dy zo stał na masz czo ny Ko ściół?

12.* Cze go do ko na ły utra pie nia i pró by
Da wi da?

13. Cze go ob ra zem by ły utra pie nia i pró by Da-
wi da? Aka pit 3.

14. Ja kie dwa urzę dy by ły spra wo wa ne od dziel-
nie w Izra elu?

15.* W kim te urzę dy są po łą czo ne? 

16. Jak to zo sta ło zi lu stro wa ne?

17.* Kto bę dzie an ty ty picz nym Kró lew skim Ka-
płań stwem? 

18.* Jak dłu go oni bę dą pa no wać? Aka pit 4.

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna czo ne
szcze gól nie dla dzie ci.


