
ZAGUBIONE OWCE

Zarys tego nauczania w pliku pdf można znaleźć na TestEverything.net 

Bez  względu  na  czyjeś  pochodzenie,  żydowskie  bądź  świeckie,  celem  tego
nauczania jest pokazać, że jest JEDEN Bóg, JEDNO ciało, JEDNA wiara! 
Nadejdzie wkrótce czas, kiedy On zgromadzi nas wszystkich do jednego stada i
będzie naszym pasterzem. 
W tym nauczaniu  chcemy wyjaśnić  historię  z  kart  Biblii,  która,  jak wierzymy,
przez wielu jest dziś pomijana i ignorowana. Szalom. 

Najpiękniejsza historia miłości  Nigdy nie opowiedziana O królestwie
które dzieli się na dwa Jego prawdziwa miłość opuszcza go dla innego
Więc On się z nią rozwodzi A jednak wciąż pragnie, by do niego wróciła
Jednak... Jego własne prawo zabrania Mu ponownego poślubienia jej
Przez wieki było to zwane... "Wielką tajemnicą ewangelii" 

119 przedstawia Zgubione Owce 

Mat 15:24 A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do zaginionych owiec
z domu Izraela. 

Zagubione owce 

Jest wiele hipotez na temat czym lub kim jest Izrael. Wielu by powiedziało, że to
niewielkie  państwo  na  Bliskim  Wschodzie.  Inni  mówią,  że  to  inne  określenie
Żydów. A jeszcze inni, że obecnie jest to kościół. 

Chociaż  odpowiedzi  te  mogą  zawierać  element  prawdy,  to  brakuje  im pełnego
obrazu tego, co Pismo podaje nam do rozpoznania prawdziwego biblijnego Izraela. 
Wielu zapomina, że podobnie jak USA, 

Izrael został podzielony na dwa królestwa: północne i południowe. 

Jednak w przeciwieństwie do USA, Izrael nigdy się nie zjednoczył  .   

Fakty mówią, że po pewnym czasie, te dwa królestwa zostały wypędzone ze swojej
ziemi i wzięte do niewoli. 
Północne królestwo zostało wzięte do Syrii a Południowe królestwo do Babilonu. 



Następnie, tylko Południowe królestwo (większość), wróciło do swojej ziemi. 

Pismo określa Północne Królestwo jako "Dom Izraela", 
a Południowe Królestwo jako "Dom Judy". 

Gdy czytamy Pismo, które mówi o Domu Izraela i o Domu Judy, zakładamy po
prostu, że odnosi się to do wszystkich 12 pokoleń - całego Izraela. Nic dalszego od
prawdy. 

Pismo jest  bardzo wyraźne  w rozróżnianiu  tych dwóch podziałów Izraela,  jako
dwóch oddzielnych jednostek, królestw albo narodów. 

Pytanie brzmi...  jak to się  ma dziś  do nas? A odpowiedź brzmi?...  O wiele
bardziej, niż sobie wyobrażamy. 

Zrozumienie podziału Izraela jest najważniejsze i absolutnie niezbędne. 

Kiedy ktoś to zrozumie, to Biblia zaczyna się sama tłumaczyć i czyjeś rozumienie
Pisma będzie głębsze niż sobie można wyobrazić. 

Zanim zaczniemy badać temat podziału Izraela w Piśmie, spójrzmy na jeden werset
z Izajasza. 

Iza 1:18 - "Chodźcie więc i rozprawmy się ze sobą" - mówi Jahwe. "Chociaż wasze
grzechy  są  jak  szkarłat,  zostaną  wybielone  jak  śnieg;  chociaż  są  czerwone  jak
tkanina karmazynowa, staną się niczym wełna." 

Zadaj sobie pytanie... 

Czy chcę się opierać na Piśmie, czy też chcę forsować swoją perspektywę? 

Musimy teraz odpowiedzieć sobie na to pytanie. 

Czy  masz  chęć  zbadać  Pismo  z  takiego  punktu  widzenia,  że  niektóre  twoje
przekonania MOGĄ być błędne? 

Czy podobałaby ci się myśl, że coś, w co wierzyłeś od lat... może nie być prawdą? 

Jest  to  trudne,  zwłaszcza  dla  pastorów,  lecz  musimy  o  tym  szczerze
porozmawiać. 



Ponawiam więc prośbę, zadajcie sobie pytanie... 

Czy chcę się opierać na Piśmie, czy też chcę forsować swoją perspektywę? 

Ty i tylko ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. 

Iza 1:18 - "Chodźcie więc i rozprawmy się ze sobą" - mówi Jahwe. 

W pierwszych, nowotestamentowych latach, istniał tylko Stary Testament. 
Więc kiedy NT był pisany, to mieli tylko jedno źródło do opierania się. 
Jedno źródło do podawania definicji słów i określeń, jakie używali. 
Jedno źródło do testowania tego wszystkiego, co pisano. 
Był to Stary Testament lub inna nazwa Tanak. 

Tak jak Berejczycy badali z Pismem wszystko, co głosił Paweł, tak i my musimy to
zrobić z naszymi przekonaniami. 

Abyśmy  naprawdę  zrozumieli  pełny  kontekst  Nowego  Testamentu  musimy
uzyskać  solidne  podstawy  i  zrozumienie,  a  takie  znajdziemy  tylko  w  Starym
Testamencie. 
To ST służy nam jako mapa, która prowadzi nas przez to, co zwiemy NT i to, co
jeszcze nastąpi. 

Jeśli  trzymamy  się  czegoś,  co  nie  zgadza  się  ze  Starym  Testamentem,  to  tak
naprawdę mówimy, że Boże Słowo sobie przeczy i pokazuje to, że zboczyliśmy z
mapy i idziemy według własnego kierunku. 
Zacznijmy  więc  badać  Pismo,  by  umożliwiło  nam  uczciwie  określić  gdzie
znajdujemy się z naszym zrozumieniem pełnego kontekstu Pisma. Aby najlepiej
zrozumieć, jak i dlaczego temat podzielonego Izraela jest dla nas dzisiaj tak istotny,
wróćmy  do  Abrahama,  określanego  mianem  'Ojca  wiary'.  Poczynając  od
Abrahama, prześledzimy w Piśmie szersze spojrzenie na historię, która pokaże nam
jak doszliśmy do dzisiejszego miejsca. Czyniąc to, zrozumiemy lepiej to, co czeka
nas w przyszłości. Bóg powiedział do Abrahama... 

1  Mojż.  22:17-18 Pobłogosławię  cię  i  rozmnożę  twoje  potomstwo  jak  gwiazdy
nieba, jak piasek, co jest na brzegu morza; także twój ród zdobędzie bramy twoich
wrogów.  W  twym  potomstwie  będą  błogosławione  wszystkie  narody  ziemi,  w
nagrodę za to, że usłuchałeś Mojego głosu. 



Tutaj widzimy, że potomstwo Abrahama będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie.
Łatwe do zrozumienia. 
Idźmy dalej i zobaczmy, co zostało obiecane jego synowi Izaakowi. Musimy tu
zaznaczyć, że Izaak był drugim synem urodzonym Abrahamowi, a jednak to on
otrzymał błogosławieństwo pierworodnego. Izaakowi Bóg powiedział... 

1 Mojż. 26:4-5 Nadto rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy nieba oraz oddam
twojemu  potomstwu  wszystkie  te  kraje.  Także  w  twoim  potomstwie  będą
błogosławione wszystkie narody ziemi. Dlatego, że Abraham był posłuszny Mojemu
głosowi,  przestrzegał  Mojego  postanowienia,  Mych  przykazań,  Moich  ustaw  i
Moich nauk. 

Widzimy tutaj  praktycznie  tą  samą obietnicę daną Izaakowi,  co Abrahamowi.  I
znowu, dość łatwo to zrozumieć. 
Przejdźmy teraz  do  syna  Izaaka,  Jakuba.  Podobnie  jak  z  Izaakiem,  musimy tu
zaznaczyć, że Jakub był drugim synem, a jednak to on otrzymał błogosławieństwo
pierworodnego. Do Jakuba Bóg powiedział... 

1 Mojż. 28:13- Oto stanął też przy nim Jahwe i powiedział: Ja jestem Jahwe, Bóg
twojego przodka Abrahama, Bóg Izaaka. Ziemię na której leżysz, oddam ją tobie
oraz  twojemu  potomstwu.  A  twoje  potomstwo  będzie  jak  proch  ziemi;
rozprzestrzenisz się ku zachodowi, ku wschodowi, ku północy i ku południu; także
w tobie i w twym potomstwie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A oto
Ja jestem z tobą; będę cię strzegł gdziekolwiek pójdziesz i przywrócę cię do tej
ziemi; i nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci przyrzekłem.

 I  znów,  widzimy  tu  praktycznie  kontynuację  tej  samej  obietnicy,  danej
Abrahamowi. A w tym tekście widzimy, że Jakub zaczął w ziemi Kanaan. On i
wszyscy jego synowie z początku mieszkali w Kanaanie. Imię Jakuba zostało też
ostatecznie zmienione na Izrael. 

1 Mojż. 35:10 Bóg także powiedział do niego: Twoje imię jest Jakub; ale odtąd
twoje imię nie będzie nazywane Jakub lecz twe imię będzie Izrael. I nazwał jego
imię Izrael. 

Imię Izrael oznacza - Ten, kto walczy (stara się) z Bogiem. Nie walczy z Bogiem w
sensie  przeciwstawiania  się  Bogu,  lecz  raczej  służenia  i  trwania  z  Bogiem.  To
przez 12 synów Izraela, któremu została dana obietnica i jemu ojcu Izaakowi, i
dziadkowi Abrahamowi, zaczęła się utwierdzać. 



12 synów Izraela  to:  Ruben,  Symeon,  Lewi,  Juda,  Zebulon,  Issachar,  Dan,
Gad, Aszer, Naftali, Józef, Benjamin. 
Z  powodu  głodu  Izrael  przenosi  całą  swoją  rodzinę  z  ziemi  Kanaan  do  ziemi
Goszen,  na  obrzeżach  Egiptu.  To  tutaj  Izrael  błogosławi  synów  Józefa.  Izrael
ogłasza nawet, że synowi Józefa mają być traktowani jak jego. 

1  Mojż.  48:5 Zatem  teraz  twoi  dwaj  synowie,  którzy  ci  się  urodzili  w  ziemi
Micraim, przed moim przybyciem do ciebie i do Micraim, oni będą moimi, Efraim i
Manasses będą mi jak Ruben i Symeon. 

Błogosławiąc  tych  dwóch  synów,  jak  to  szablon  pokazuje,  błogosławieństwo
pierworodnego idzie na drugiego syna Efraima, a nie na pierworodnego Menasze. 

1 Mojż. 48:17-19 A Józef zobaczył,  że jego ojciec położył swoją prawą rękę na
głowę Efraima, nie spodobało się to w jego oczach; ujął więc rękę swojego ojca,
aby ją przenieść z głowy Efraima na głowę Manassesa. Nadto Józef powiedział do
swojego ojca: Nie tak, mój ojcze; gdyż ten jest pierworodny; połóż twoją prawicę
na jego głowę. Ale jego ojciec się wzbraniał i powiedział: Ja wiem, mój synu, ja
wiem. Z niego także powstanie lud; i on będzie wielkim; jednak jego młodszy brat
będzie większym od niego, a jego potomkowie staną się mnóstwem narodów. 

I  tutaj  zaczyna  robić  się  interesująco.  Izrael  powiedział,  że  Efraim  stanie  się
mnóstwem  narodów. Hebrajskie  określenie  'mnóstwo  narodów'  to  "melo  ha
goyim", które oznacza "pełnię narodów". W greckiej mentalności słowo 'narody'
oznacza 'poganie'. Słowo 'poganie' oznacza po prostu "z ludów" lub "nie z jednego
narodu  -  Izraela".  Z  Bożej  perspektywy  jesteś  albo  z  Jego  narodu  (liczba
pojedyncza),  albo  jesteś  z  narodów/ludów  (liczba  mnoga).  I  chociaż  Efraim
otrzymał błogosławieństwo pierworodnego, zostało też o nim wyprorokowane, że
stanie się pełnią tych, którzy nie należą do Boga. 
Wrócimy do tego nieco później. 

Będąc w Egipcie, Izraelici zwiększali swą liczebność. 1

 Mojż. 47:27 Zaś Izrael osiadł w ziemi Micraim, w krainie Goszen i nabywali w
niej posiadłości, rozplenili się oraz wielce się rozmnożyli. 

Gdy Józef umarł, stali się niewolnikami. 

2  Mojż.  1:8-11 Powstał  też  nad  Micraim  nowy  król,  który  nie  znał  Józefa.  I
powiedział do swojego ludu: Oto lud synów Izraela stał się dla nas zbyt liczny i



silny. Mądrze z nim postąpmy, aby się nie rozmnożył; bo gdyby przyszła wojna i on
przyłączy się do naszych nieprzyjaciół, będzie walczył przeciwko nam oraz ujdzie z
tej ziemi. Zatem ustanowił nad nim nadzorców robocizny, aby go dręczyli ciężkimi
robotami. To on zbudował miasta na zapasy dla faraona Pithom i Raamses. 

Potem,  430  lat  później,  pod  przywództwem  Mojżesza  opuszczają  Egipt,  z
zamiarem powrotu do ziemi Kanaan. 

2 Mojż. 12:41 I stało się, po upływie czterystu trzydziestu lat, że tego samego dnia
wyszły z ziemi Micraim wszystkie zastępy Jahwe. 

Tutaj  widzimy, że  ten sam dzień, w którym opuścili  Egipt,  czyli  pierwszego
dnia święta przaśnego chleba, jest dokładnie tym samym dniem, kiedy Jakub
(Izrael) przyszedł do Egiptu. To w tym czasie Prawo, w pisemnej formie, zostało
dane Jego ludowi na górze Synaj. 
Jego lud stanowiło wszystkie  12 pokoleń Izraela  oraz obcy,  którzy do nich
dołączyli. 

Jednak  zbuntowali  się  przeciwko  Bogu  i  nie  mieli  wiary,  by  posiąść  obiecaną
ziemię. Dlatego, nie pozwolił im wejść do niej. 

4 Mojż.  14:20-23 A Jahwe powiedział:  Odpuściłem im,  według twojego słowa.
Jednak jak jestem żywy, oraz że cała ziemia będzie pełną chwały Jahwe, ci wszyscy
ludzie, którzy widzieli Moją chwałę i Moje znaki, które spełniałem w Micraim i na
pustyni,  a często Mnie doświadczali,  i  nie słuchali Mojego głosu,  oni  nie ujrzą
ziemi, którą zaprzysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy Mnie lżyli jej nie ujrzy! 

Jedynie dzieci z tego pokolenia weszły do ziemi obiecanej wraz z Jaszuą (Jozuem).
Tuż  przed  wejściem  do  ziemi  obiecanej  widzimy,  że  Bóg  dodaje  NOWE
przymierze do tego, jakie było dane pokoleniu wcześniej. 
Czym dokładnie jest to NOWE przymierze? 

Przymierze,  dane  pierwszemu pokoleniu przez  Mojżesza  to  nie  były instrukcje,
lecz  raczej  błogosławieństwa  i  przekleństwa,  jakie  spłyną,  w  zależności  od
posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa tym instrukcjom. 

A tu widzimy, że to NOWE przymierze jest rozszerzeniem tych błogosławieństw i
przekleństw. 

Po pierwsze, zobaczmy co Mojżesz mówi temu następnemu pokoleniu. 



5 Mojż. 4:7-8 Bo gdzie jest jeszcze inny, wielki naród, któremu bóstwo byłoby tak
bliskim jak Jahwe, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy? Albo gdzież jest wielki naród,
który by miał zasady prawne oraz wyroki  tak sprawiedliwe,  jak całe to Prawo,
które ja wam dzisiaj przedstawiam? 

W  tym  samym  rozdziale  podaje  nam  krótkie  streszczenie  tego  dodanego  im
przymierza. 

5 Mojż. 4:25-27 Kiedy urodzisz synów i wnuków oraz usadowicie się na tej ziemi i
się skazicie, i uczynicie sobie rzeźby, podobizny czegokolwiek więc uczynicie zło w
oczach  Jahwe,  waszego  Boga,  by  Go  rozjątrzyć,  to  zaświadczam  wam  dzisiaj
niebiosami i ziemią, że szybko wyginiecie z ziemi, do której idziecie przez Jordan,
by ją  posiąść;  długo na niej  nie  pożyjecie,  ale  będziecie  wytępieni.  Jahwe was
rozproszy między ludy i zostanie z was nieliczna garstka pomiędzy narodami, do
których was zaprowadzi Jahwe. 

Na końcu tej księgi widzimy jak wypowiada inne słowa... błogosławieństwa. 

5  Mojż.  28:1-2 Więc  jeśli  pilnie  będziesz  słuchał  głosu  Jahwe,  twojego  Boga,
strzegąc  i  wypełniając  wszystkie  Jego  przykazania,  które  ci  dzisiaj  przykazuję,
wtedy Jahwe wyniesie cię wyżej, ponad wszystkie narody ziemi, przyjdą na ciebie
wszystkie te błogosławieństwa oraz cię dosięgną, jeśli będziesz posłuszny głosowi
Jahwe, twojego Boga. 

Po  tym,  jak  daje  błogosławieństwa  pochodzące  z  posłuszeństwa,  podaje
przekleństwa, jakie przyjdą w przypadku nieposłuszeństwa. 

5 Mojż. 28:15 Jeślibyś jednak nie słuchał głosu Jahwe, twojego Boga, by strzec i
spełniać wszystkie Jego przykazania oraz ustawy, które ci dzisiaj przykazuje wtedy
przyjdą do ciebie wszystkie te przekleństwa oraz cię dosięgną. 

Po przedstawieniu przekleństw, wyjaśnia im, jak to przymierze zostało im dodane. 

5 Mojż. 28:69 ( lub 29:1 ) Oto słowa przymierza, które na ziemi Moab Jahwe kazał
zawrzeć Mojżeszowi z synami Izraela, oprócz przymierza, które zawarł z nimi przy
Horebie. 

Widzimy zatem, że to przymierze zostało dodane do poprzedniego przymierza. Nie
było to usunięcie poprzedniego, lecz dodanie NOWEGO do już istniejącego. 



Jako część przekleństwa, widzimy że Ojciec ogłasza, iż On literalnie rozproszy ich
po narodach, jeśli wybiorą nieposłuszeństwo. 

5 Mojż. 4:27 Jahwe was rozproszy między ludy i zostanie z was nieliczna garstka
pomiędzy narodami, do których was zaprowadzi Jahwe. 

5 Mojż. 28:36-37 Jahwe cię zaprowadzi - oraz twojego króla, którego ustanowisz
nad sobą - do narodu, którego nie znałeś, ani ty, ani twoi ojcowie; i będziesz tam
służył cudzym bogom - drewnu oraz kamieniom. U wszystkich ludów, do których
uprowadzi cię Jahwe, będziesz straszydłem, baśnią i pośmiewiskiem. 

Ale natychmiast po tym wspomina, co stanie się, jeśli zdecydują się powrócić do
Jego dróg. 

5 Mojż. 30:1-5 Więc gdy przyjdą na ciebie wszystkie te rzeczy - błogosławieństwo i
przekleństwo,  które  ci  przedłożyłem i  weźmiesz  je  sobie  do swego  serca  wśród
wszystkich narodów, pośród które rzuci cię Jahwe, twój Bóg, i nawrócisz się do
Jahwe, twojego Boga całym sercem i całą twoją duszą, posłuchasz Jego głosu we
wszystkim, co ci dziś przykazuję - ty oraz twoje dzieci,  wtedy Jahwe, twój Bóg,
zwróci  twych brańców oraz  zmiłuje  się  nad tobą;  i  przywróci,  i  cię  zgromadzi
spośród wszystkich ludów, między które rozproszył cię Jahwe, twój Bóg. Choćby
twoi wygnańcy byli na krańcu nieba - i stamtąd zgromadzi cię Jahwe, twój Bóg,
oraz stamtąd cię zbierze. Jahwe, twój Bóg, sprowadzi cię do ziemi, którą posiadali
twoi ojcowie, więc ją posiądziesz; i obdarzy cię, i rozmnoży, bardziej niż twoich
praojców. 

Zajmiemy  się  tym  nieco  później.  Niektórzy  mówią,  że  to  przymierze  zostało
celowo uczynione dla nich zbyt trudne. Czy taka jest prawda? 
Czy było rzeczą niemożliwą być posłusznym tym przykazaniom? Oczywiście, że
nie. 

5 Mojż.  30:11-14 To przykazanie  bowiem,  które ja  ci  dziś  nadaję,  nie  jest  dla
ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić:
Któż nam wstąpi do nieba i  do nas je sprowadzi,  i  nam je oznajmi,  abyśmy je
spełniali?  Nie  jest  też  ono  za  morzem,  aby  trzeba  było  mówić:  Któż  nam  się
przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?
Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś mógł je
czynić. 



To te słowa cytował Paweł w 10 rozdziale Rzymian. 

Aby więcej się dowiedzieć o tych wersetach, zobaczcie nasze nauczanie "Modlitwa
zbawienia" w zakładce 'Our Teachings' na stronie testeverything.net 

A o kim zostało powiedziane, że to nowe przymierze zostało zawarte? 

5 Mojż.  29:13-15 Lecz nie  tylko z  wami  zawieram to przymierze,  obwarowane
przysięgą, ale także z tym, który jest tutaj dziś z nami przed Jahwe, Bogiem naszym,
oraz z tym, którego nie ma tu dziś z nami. 

Czyli, przymierze to zostało dane nie tylko tamtemu pokoleniu, ale WSZYSTKIM
pokoleniom, jakie przyjdą po nich. Po przyjęciu tego przymierza, Izraelici zaczęli
odbierać ziemię Kanaan, aż ostatecznie zapragnęli mieć króla nad sobą. 
Pierwszym był Saul. Potem Dawid. Następnie Salomon. 

Trzeba  tu  podkreślić,  że  wszystkie  12 plemion i  obcy (poganie),  którzy  się
przyłączyli byli rządzeni przez tych 3 królów. 

Ale potem Salomon zaczął prowadzić lud Izraela w stronę obcych bogów. 
Pamiętajcie,  że  Bóg przyrzekł,  że  rozproszy ich po narodach,  jeśli  nie  będą
posłuszni Jego instrukcjom.  Zatem kiedy Salomon zmarł,  Bóg dał 10 plemion
Izraela słudze Salomona, Jeroboamowi. 

Tak rozpoczął się proces rozpraszania Izraela po narodach. 

1 Król. 11:31-33 I rzekł do Jeroboama: Weź sobie dziesięć kawałków! Tak bowiem
mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję
dziesięć  plemion.  Jemu pozostanie  jedno plemię  przez  wzgląd na mojego sługę
Dawida  i  przez  wzgląd  na  Jeruzalem,  miasto,  które  wybrałem  ze  wszystkich
plemion  Izraela,  dlatego,  że  opuścił  mnie  i  oddawał  pokłon  Asztarcie,  bogini
Sydończyków, i Kemoszowi, bogu Moabu, i Milkomowi, bogu Ammonitów, a nie
postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach,  i  według moich
ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. 

Zatem  Jeroboamowi  dostało  się  10  plemion  Izraela.  Warto  tu  zauważyć,  że
Jeroboam był z plemienia Efraima. 



1 Król. 11:26 Również Jeroboam, syn Nebata, Efraimita z Seredy, którego matka
nazywała się Serua i była wdową, dworzanin Salomona, zbuntował się przeciwko
królowi 

Był  on  także  odpowiedzialny  za  wszystkie  roboty  pańszczyźniane  plemienia
Józefa. 
Musimy tu pamiętać, że to o Efraimie, synu Józefa,  prorokowano, że stanie się
pełnią narodów... pogan. Pełnią tych NIE należących do Bożego ludu. A więc tutaj
widzimy, jak proroctwo o Efraimie zaczyna się objawiać. To tutaj Izrael zostaje
podzielony na dwie części. Na północne i na południowe królestwo. 

Północne królestwo, składające  się  z  10 plemion,  które  poszły  z  Jeroboamem,
często określane w Piśmie jako... 'Dom Izraela', 'Dom Józefa' lub 'Efraim'. 

I południowe królestwo, składające się z Judy i Beniamina, przy czym Beniamin
zasymilował się z Judą, określane jest w Biblii jako 'Dom Judy'. 

Północne  królestwo  ustanowiło  swoją  stolicę  w  Samarii. I  przez  200  lat
Północne  Królestwo  nie  robiło  nic  innego,  w  oczach  Jahwe,  niż  to,  co  robił
Salomon. Nie przestrzegali Bożych instrukcji i szli za innymi bogami. 

Doszło do tego, że Bóg przestał nazywać ich Swoim ludem. 

Ozeasz 1:9 I rzekł Pan: Daj mu na imię Lo-ami (Nie-mój-lud), bo wy nie jesteście
moim ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem.

 W 721 p.n.e. Bóg pozwolił Asyrii podbić Samarię i wziąć Północne Królestwo do
niewoli w Asyrii. 

2  Król.  17:6 W  dziewiątym  roku  [panowania]  Ozeasza  król  asyryjski  zdobył
Samarię,  uprowadził  Izraela  do  Asyrii  i  osadził  ich  tam  w  Chalach  i  nad
Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. 

Następnie król asyryjski sprowadził do Asyrii obcy lud. Później posłał tam kapłana,
by uczył ich Bożych dróg. 

2 Król.  17:28-37 Udał się  tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z
Samarii,  i  zamieszkał  w Betel  i  on nauczył  je,  jak mają oddawać cześć Jahwe.
Tworzył  sobie  jednak  każdy  z  tych  ludów  własnych  bogów  i  wstawiał  ich  do
świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach,



w których się osiedlił. 
werset 34 I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc
Jahwe i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według
przykazania, jakie Jahwe nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. 

Bóg ostrzegł Izrael tuż przed przekroczeniem Jordanu, gdy dodał im przymierze, że
tak się stanie, jeśli nie będą posłuszni. Lecz oni zignorowali przymierze z Bogiem,
które mówiło 

5 Mojż. 28:36-37 Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi
Jahwe do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył
innym  bogom  z  drewna  i  z  kamienia.  Wśród  wszystkich  ludów,  do  których
zaprowadzi  cię  Jahwe,  będziesz  przedmiotem grozy,  szyderczych  przypowieści  i
drwin. 

Widzimy jak te  słowa z  Biblii  zaczynają  się  wypełniać w 721 r.p.n.e.  gdy lud
Izraela przestaje być ludem i zaczyna asymilować się z innymi narodami. 
Nawet Izajasz 7:8 mówi: Gdyż głową Aramu jest Damaszek , a głową Damaszku
Recyn; zaś Efraim się rozpadnie w sześćdziesiąt pięć lat i przestanie być ludem. 
Przestali być narodem. Przestali być Bożym ludem. 
Posyłając Północne Królestwo do Asyrii, Bóg ogłosił przez Jeremiasza, że się z
nią rozwodzi. 

Jer 3:8 Widziała także i to, że odrzuciłem zbuntowanego Izraela. Za wszystkie jej
wiarołomstwa dałem jej list rozwodowy. 

Pamiętajmy,  że  powodem,  dla  którego  Bóg  rozwiódł  się  z  10  plemionami
Północnego Królestwa było to, że utwardzili swe serca i odrzucili Boże prawo. W
rezultacie tego rozwodu oni naprawdę przestali być Izraelem - Jego ludem. Dlatego
że przestali być Jego ludem, widzimy w Nowym Testamencie i obecnie też, że
Izrael jest tylko znany w postaci Południowego Królestwa Judy. 

Północne Królestwo przestało być Izraelem. 

Tylko Południowe Królestwo Judy może używać tej nazwy. 

Widzimy w tym wszystkim, jak otwiera się przed nami to, co zostało powiedziane
1100 lat wcześniej przez Jakuba, na temat Efraima, syna Józefa. (1 Mojż. 48:19) W
tym zamieszaniu z Północnym Królestwem, można by sobie pomyśleć,  że Juda
nauczyła się z tego lekcji. Ale nie nauczyli, jak mówi druga część 



Jer 3:8 Lecz to przewrotne pokolenie Judy, ta siostra Izraela, też nie zdobyła się na
bojaźń. Ona też poszła uprawiać nierząd. 

2 Król. 17:18-19 Oburzył się więc Jahwe bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed
swego oblicza,  tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie.  Ale i  Judejczycy nie
przestrzegali przykazań Jahwe, Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie
ten wprowadził. 

Ponieważ  królestwo  Judy  nie  nauczyło  się  lekcji  od  Północnego  Królestwa,
Niedługo  po  nich  także  dostali  się  do  niewoli.  Z  tym,  że  oni  dostali  się  do
Babilonu. 

2 Król.  20:17 Oto idą dni,  że  wszystko,  co  jest  w twoim domu,  i  wszystko,  co
nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu
nic nie pozostanie, mówi Jahwe. 

2 Król. 24:20 Z powodu gniewu Jahwe bowiem działo się to w Jerozolimie i w
Judzie, aż odrzucił ich od oblicza swego. 

Zatem Jerozolima i pierwsza świątynia zostają zniszczone, a lud Judy około 586
r.p.n.e. dostaje się do niewoli babilońskiej. Pismo mówi, że potrwa to 70 lat. 

Dan. 9:2 Pierwszego roku jego królowania,  ja, Daniel,  zrozumiałem ze zwojów
liczbę lat,  o których było słowo Jahwe do proroka Jeremiasza,  że  spustoszenie
Jerozolimy zakończy się za siedemdziesiąt lat. 

Jer.  29:10 Bo  tak  mówi  Jahwe:  Gdy  upłynie  dla  Babilonu  siedemdziesiąt  lat,
nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na
to miejsce. 

70 lat później z księgi Nehemiasza i Ezdrasza dowiadujemy się, że powrót nastąpił.
W tym czasie widzimy, jak niektórzy z tych, których wysłał król Asyrii, wracają by
żyć w Samarii. 

Ezdr.  4:1-4 Kiedy  nieprzyjaciele  Judy  i  Beniamina  dowiedzieli  się,  że  byli
wygnańcy budują już świątynię dla Jahwe, Boga Izraela, przyszli do Zorobabela
oraz do przywódców poszczególnych rodów i powiedzieli im tak: Pozwólcie nam
budować razem z wami. My przecież tak jak wy czcimy waszego Boga i na Jego
cześć składamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu



sprowadził.  Lecz Zorobabel,  Jozue i przywódcy rodów izraelskich odpowiedzieli
im: Nie godzi się, żebyśmy razem budowali świątynię dla naszego Boga. Będziemy
ją budowali sami dla Jahwe, Boga Izraela, tak jak nam to nakazał król perski,
Cyrus. 

To byli przodkowie Samarytan z czasów Chrystusa. To powinno nam rzucić trochę
światła na to, dlaczego Żydzi byli tacy przeciwni tym z Samarii, gdy Chrystus żył.
Tylko dlatego, że Południowe Królestwo powróciło do ziemi, widzimy dziś Żydów
w Ziemi Izraelskiej.  Samo słowo 'Żyd'  stało się żargonem na określenie  tych z
Domu Judy, którzy mieszkali w ziemi judejskiej, która później stała się znana jako
Judea. Stąd ci, co mieszkali  w Judei,  byli uważani za 'Żydów'. Juda miał dobre
chęci  do powrotu do Bożych dróg,  zawartych w Jego prawie,  kiedy wrócili  do
ziemi judejskiej. 
Jednakże Juda skończył na tym, że zaczął dodawać 'bariery' i 'płoty' wokół
prawa, po to, by go nie złamać. Uczynili tak, gdyż byli tak przejęci tym, by nie
złamać  Bożego  prawa,  że  stworzyli  dodatkowe  przykazania  wokół  Bożych
przykazań, by upewnić się, że nigdy nawet nie zbliżą się do złamania Bożego
prawa. 
W  księdze  Nehemiasza  widzimy  jak  ta  mentalność  zaczyna  u  Judejczyków
kiełkować, po ich powrocie. 

Neh. 13:15-19 W owych dniach widziałem, jak w Judzie deptano w szabat tłocznię,
noszono snopki i kładziono na osły, tak samo wino, grona, figi i wszelki ładunek, i
przywożono  to  wszystko  do  Jerozolimy  w  dzień  szabatu.  Udzieliłem  im
napomnienia,  gdy  w ten  dzień  chcieli  sprzedawać  żywność.  A mieszkający  tam
Tyryjczycy przywozili  ryby i wszelki  towar i w szabat sprzedawali  mieszkańcom
Judy i w Jerozolimie. Wtedy zgromiłem możnych Judy i powiedziałem im: Jakąż
niegodziwość popełniacie,  gwałcąc dzień szabatu.  Czyż tak nie uczynili  ojcowie
wasi? Dlatego też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy
chcecie  ściągnąć  jeszcze  większy  gniew  na  Izraela  przez  gwałcenie  szabatu.  I
wydałem rozkaz:  Skoro przed  szabatem mrok  pokryje  bramy Jerozolimy,  wrota
zostaną zamknięte. i nie zostaną one otwarte, aż dopiero po szabacie. Następnie
niektórych  z  moich sług  postawiłem przy  bramach  z  dalszym rozkazem:  Żaden
ładunek nie przedostanie się w dzień szabatu. 

Widzimy  tu  jak  Nehemiasz  nakazuje  zamykanie  bram,  by  nikt  nie  mógł
sprzedawać na miejskim straganie. Była to zła rzecz? Oczywiście, że nie. Ale oni
mieli  po  prostu  być  posłuszni.  Nie  powinno  zaistnieć  coś  takiego,  że  mieli
zapobiegać nieposłuszeństwu. 



Jadnak  taka  mentalność  ostatecznie  się  pojawiła,  nie  tylko  w  postaci
dodawania płotów powstrzymujących od łamania Bożego prawa, lecz płotów,
które  same  stanęły  na  równi  z  Bożym  prawem.  Czyli  wynosiło  to  ludzkie
prawo na równi z Bożym, a nawet przewyższało. 

W  Talmudzie możemy  pokazać,  jak  rabini  wynosili  swe  dekrety  ponad  Boże
przykazania, co miało swój początek w żydowskim prawie ustnym.  "Mój synu!
Zważaj  na  dekrety  rabinów  nawet  bardziej  niż  na  Torę...  Tora  zawiera
zakazy... Ale każdy kto łamie dekrety rabinów, godzien jest śmierci" 
I również... 
"Jeśli  by  było  1000  proroków  i  wszyscy  byli  rangi  Eliasza  i  Elizeusza,  i
dawaliby jakąś interpretację, a byłoby też 1001 rabinów, nie zgadzających się
z  tym  1000  proroków,  to  Elohim  (Bóg)  nie  pozwala  nam  uczyć  się  od
proroków, lecz tylko od rabinów, którzy są ludźmi logiki i rozumu." 

Zatem to,  co rozpoczęło się  od dobrych chęci  i  motywów, by nie  dopuścić  do
łamania Bożego prawa, przerodziło się w nieposłuszeństwo Bożemu prawu. 

5 Mojż. 4:2 Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie
ujmiecie, lecz przestrzegajcie przykazań Jahwe, waszego Boga, które ja wam daję. 

Oraz 5 Mojż. 12:32 Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie.
Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. 

Więc  chociaż  Juda,  w  przeciwieństwie  do  Północnego  Królestwa,  miał  Boże
prawo, ostatecznie stworzyli swoje własne prawo, na równi z nim lub wyżej. 

To właśnie za ten grzech Chrystus strofował faryzeuszy. 

Marek 7:8-9 Porzuciliście przykazanie Boże,  a trzymacie się tradycji  ludzkiej. I
ciągnął  dalej:  Pięknie  unieważniacie  przykazanie  Boże,  aby  utrzymywać  swoją
naukę. 
werset 13 Unieważniacie Słowo Boga przez swoją tradycję, którą przekazaliście. I
wiele tym podobnych rzeczy robicie. 

I chociaż Juda powrócił, wkrótce zaczęli dodawać swoje rzeczy do naśladowania,
które staną się później znane jako 'Talmud' - mówiliśmy o tym wcześniej. 

Z drugiej strony, Północne Królestwo nigdy nie powróciło. Król Asyrii Asarhaddon
dokończył to, co zaczął jego poprzednik, biorąc Północne Królestwo do niewoli. Po



tym, Północne Królestwo jest rzadko, jeśli w ogóle, wspominane jako jednostka na
kartach Biblii. Jest tak dlatego, że zostali w końcu wypłaceni i nigdy nie wrócili do
Samarii, nie tak jak Południowe Królestwo, które wróciło do ziemi judejskiej. 

Gdzie więc poszły te plemiona? 

Nikt  tak  naprawdę  nie  wie.  Niektóre  szczątki  wróciły  na  tereny,  ale  ponieważ
północne  plemiona  zostały  rozproszone  i  zasymilowały  się  wśród  narodów,  w
oczach ludzi  naprawdę przestali  istnieć.  Biblia zaczęła  ich nawet  nazywać inną
nazwą... 

Jer.  50:6 Lud mój  stał  się  trzodą owiec  zbłąkanych;  pasterze  ich  wiedli  je  na
manowce, po górach je rozegnali,  błąkały się z góry na wzgórze,  zapomniały o
swojej siedzibie. 

Eze 34:6 Błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich
pagórkach; po całej ziemi rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się
o nie zatroszczył lub ich szukał. 

Eze 34:11-12 Albowiem tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja sam będę się troszczył o
moją trzodę i będę jej doglądał. Jak pasterz opiekuje się swą trzodą w dniu, w
którym znajduje się wśród swych rozproszonych owiec, tak Ja będę się opiekował
moimi  owcami,  wyrwę  je  z  każdego  miejsca,  gdzie  zaginęły  w  dzień  mglisty  i
bardzo zachmurzony. 

Zaczynamy tu dostrzegać pewną rzecz, którą musimy zrozumieć. Bóg mówi, że
wyratuje owce, które On sam rozproszył. 
Ale jak to jest możliwe? 
Bóg powiedział u Jeremiasza, że rozwiódł się z Izraelem, północne 10 plemion. 

Jer 3:8 Widziała także i to, że odrzuciłem zbuntowanego Izraela. Za wszystkie jej
wiarołomstwa dałem jej list rozwodowy. 

Dla wielu wydaje się to być nieistotne, lecz zobaczmy co mówi samo Boże prawo
o kimś,  kto  rozwiódł  się  kobietą  i  jakie  jest  przykazanie  odnoszące  się  do
powtórnego jej poślubienia. 

5 Mojż. 24:4 ..to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie
pojąć  jej  za  żonę,  skoro została  ona przezeń  uznana za  nieczystą,  gdyż  jest  to
obrzydliwością przed Jahwe. 



Własne Prawo Jahwe zabrania Mu poślubienia tej, z którą się rozwiódł. Czy to jest
taka sytuacja: rób, co mówię i nie patrz się, co robię? Oczywiście, że nie. Jednakże
w  innych  fragmentach  widzimy,  że  sprowadzenie  ich  z  powrotem  z  całą
pewnością jest Jego zamiarem. 

Eze 34:15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku - mówi
Wszechmocny Jahwe. 

Mich. 2:12 I zgromadzę całego Jakuba i zjednoczę resztę Izraela. Umieszczę ich
razem jak owce w zagrodzie,  jak trzodę owiec na środku pastwiska,  i będzie to
gwarny tłum ludzi. 

Dla wszystkich proroków i rabinów  było to ogromną tajemnicą, jak może On
poślubić tą samą, którą rozwiódł. Bóg nie może złamać sprawiedliwego prawa,
które określa Jego własną sprawiedliwość. 

Łamanie  Bożego  prawa  jest  grzechem,  według  własnych  Bożych  słów  prawo
definiuje grzech! Bóg NIE MOŻE zgrzeszyć! 

Jak to możliwe, by Bóg mógł ponownie poślubić zgubione owce Izraela, bez
złamania Swojego własnego prawa, bez zgrzeszenia? 

Zaczynacie  teraz  pojmować  WIELKĄ  TAJEMNICĘ  EWANGELII, o  jakiej
pisał Paweł. Sposób, w jaki Bóg zamierzał to osiągnąć, był przez wieki zakryty
przed  Jego  ludźmi.  Nawet  dziś,  tak  wielu  nie  rozumie  tego,  co  Paweł  o  tym
nauczał. Jak Bóg może ponownie poślubić tą, z którą się rozwiódł, jeśli sam Bóg
powiedział, że jest to grzechem? 

Był tylko jeden sposób, jaki zwalniał Go z tego przykazania prawa. ŚMIERĆ 

Sam Paweł wyjaśnia to, rozwiązując tę tajemnicę ewangelii. 

Rzym.  7:2 Podobnie  też  i  kobieta  zamężna  związana  jest,  na  mocy  Prawa,  ze
swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo
męża. 
Podobnie w 
1 Kor. 7:39 Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Kiedy mąż umrze,
może poślubić, kogo chce, byleby w Panu. 



Paweł odwołuje się do przykazań z 5 Mojż. 24 W podobny sposób Paweł wyjaśnia,
że  umieramy,  gdy przychodzimy do wiary,  co  zwalnia  nas  i  Boga z  wymagań
prawa, jakie odnosi się do rozwodu i ponownego poślubienia. 

Tak więc Chrystus, samo Boże Słowo, zszedł na dół i ZMARŁ dla zgubionych
owiec, by mógł je sprowadzić do stada i ponownie poślubić.

 Jest to więc "najpiękniejsza historia miłości, nigdy nie opowiedziana". 

I tak jak Izaak, Jakub, a nawet Efraim, 
Chrystus stał się drugim lub ostatnim Adamem. 
Drugi  z  urodzenia,  jednak  przez  którego  popłynie  błogosławieństwo
pierworodnego. 

I  tak  jak  wielu  Egipcjan  dołączyło  do  Hebrajczyków opuszczających  Egipt,  w
wyjściu, w postaci paschalnego baranka, tak Chrystus otworzył drzwi, by każdy,
kto by Go wzywał, mógł być zbawiony. Przypomnijmy sobie słowa Chrystusa, gdy
powiedział: Jestem posłany tylko do zaginionych owiec z domu Izraela. Odkupienie
rozwiedzionego królestwa północnego było tajemnicą, jakiej nie mogli zrozumieć
prorocy. 

Mat. 13:17 Zaprawdę bowiem mówię wam, że wielu proroków i sprawiedliwych
pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyło, i słyszeć to, co wy słyszycie,
a nie usłyszało! 

Tajemnica  została  objawiona  w  Bożym  Słowie,  który  przyszedł  umrzeć,  by
powstać  z  martwych  i  przyprowadzić  nas  do  siebie  -  i  do  swojego  wiecznego
prawa. 

Rzym 16:25-27 A Temu, który ma moc utwierdzić was według mojej ewangelii i
poselstwa o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez wieczne czasy
milczeniem okrytej, ale teraz ukazanej przez pisma prorockie zgodnie z rozkazem
wiecznego  Boga  dla  posłuszeństwa  wiary  obwieszczonej  wobec  wszystkich
narodów,  jedynie  mądremu  Bogu,  przez  Jezusa  Chrystusa  — Jemu  chwała  na
wieki. Amen. 

Efez. 3:1-9 Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa dla was
pogan - jeśli rzeczywiście usłyszeliście o zleceniu łaski Boga, danym mi względem
was,  że  według  objawienia  została  mi  oznajmiona  tajemnica,  jak  to  uprzednio



pokrótce  opisałem.  Dzięki  temu,  czytając,  możecie  zrozumieć  mój  wgląd  w
tajemnicę Chrystusa, której w innych pokoleniach nie oznajmiono synom ludzkim,
tak jak teraz objawiono w Duchu Jego świętym apostołom i prorokom. 
A  oto  treść  tej  tajemnicy:  dzięki  Ewangelii  poganie  są  dziedzicami  razem  z
Izraelem, są członkami tego samego ciała i wreszcie do nich również odnoszą się
obietnice  w  Jezusie  Chrystusie.  Stałem  się  więc  sługą  Dobrej  Nowiny  dzięki
okazanej  mi  łaskawości  Bożej  i  na  skutek  działania  Jego  mocy.  Mnie,
najmniejszemu  ze  wszystkich  świętych,  dana  została  ta  łaska,  abym  ogłosił
poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa i wyjaśnił wszystkim, jakie są zadania
tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. 

Efez. 6:19 Módlcie się również i za mnie, aby za Bożą pomocą nie zabrakło mi
słów odpowiednich, gdy będę miał nauczać, bym mógł jawnie i swobodnie głosić
tajemnicę Ewangelii. 

Kol. 1:25-27 Jej sługą jestem na mocy powierzonego mi przez Boga włodarstwa.
Mam przekazać wam całą pełnię słowa Bożego, tajemnicę dla dawnych wieków i
pokoleń zakrytą, teraz objawioną Jego świętym. Im Bóg zechciał oznajmić, co za
bogactwo chwały zawiera dla pogan ta tajemnica. Jest nią Chrystus pośród nas,
nadzieja chwały! Chrystus przyszedł, by sprowadzić Swój lud do więzi, jaka została
ustanowiona w Jego przymierzu. 

Mat.  5:17 Nie  sądźcie,  że  przyszedłem  znieść  Prawo  lub  proroków;  nie
przyszedłem znieść, ale je wypełnić. 

Nowe Przymierze jakie Chrystus ustanowił, to umieszczenie Prawa w naszych
sercach. 

Tak jak dodane przez Mojżesza przymierze następnemu pokoleniu, nie zmieniło
prawa, tak samo nie zrobiło tego Nowe Przymierze ustanowione przez Chrystusa.
Przymierza  opierają  się  na  prawie,  ale  nie  są  samym  prawem.  On  przyszedł
odkupić  Swój  lud,  by  mogli  powrócić  do  przymierza  z  Nim,  żyjąc  w
posłuszeństwie Jego prawu. Chrystus znał 

Psalm 103, mówiący: Lecz łaska Jahwe od wieków na wieki dla tych, którzy się go
boją,  a  sprawiedliwość  jego  dla  synów  ich  synów,  dla  tych,  którzy  strzegą
przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu Jego przykazań. 

I proroka Izajasza 24:5 Gdyż ta ziemia została skażoną pod jej mieszkańcami; bo
przekroczyli Prawa, zmienili przykazania, naruszyli wieczne przymierze. 



W czasach Chrystusa większość Żydów skupiała się w Judei, ale była też część,
która mieszkała u innych narodów. 

Jan 7:35 Więc Żydzi mówili między sobą: Dokąd ten ma zamiar pójść, że my go nie
znajdziemy? Czy zamierza wyruszyć do diaspory Greków i uczyć Greków? 

To są ci, którzy pielgrzymowali w czasie świąt, co widzimy w 
Dz. Ap. 2:5 A byli  Żydzi,  którzy przebywali  w Jerozolimie,  pobożni mężowie,  z
każdego ludu pod niebem. 

To są ci, do których mówił Piotr w tym samym rozdziale: 

Dz. Ap. 2:39 Obietnica jest dla was oraz dla waszych dzieci,  i  wszystkich,  aż z
daleka, których nasz Pan, Bóg sobie powoła. 

Kim byli ci z daleka, do których odnosił się Piotr? 
Eze. 11:15 Mieszkańcy Jerozolimy tak mówią o twoich braciach, krewnych i całym
Domu Izraela: Odeszli daleko od Jahwe, a cały kraj nam kiedyś został dany. 

Celem Chrystusa było ponowne zgromadzenie zagubionych owiec Izraela. 

Wszelako, w czasach Chrystusa, asymilacja Północnego Królestwa wśród narodów
była dobrze posunięta.  Jednak nie wszyscy z Północnego Królestwa zapomnieli
kim są. I w istocie, byli tacy, którzy znali i wiedzieli kim są. Jednym z przykładów
może być prorokini Anna. 

Łuk. 2:36 I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo
podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego. 

Wiedząc,  że  byli  ci,  mieszkający  w  okolicznych  terenach,  Chrystus  skupił  się
właśnie na nich. Porównajmy... 

Mat. 10:5-6 Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do
pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec,
które poginęły z domu Izraela. 

Widzimy  jak  NT  kilkukrotnie  zwraca  się  do  tych  owiec  rozproszonych  po
narodach. Zobaczmy... 



1  Piotr  1:1  Piotr,  apostoł  Jezusa  Chrystusa,  do  wybranych,  wychodźców
rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, 
I Piotr mówi 
(22-25):  Ponieważ  wasze  dusze  oczyściliście  w  posłuszeństwie  prawdzie  do
nieobłudnej  miłości  bratniej,  z  czystego  serca  pokochajcie  jedni  drugich
serdecznie,  jako  odrodzeni  nie  z  nasienia  zniszczalnego,  ale  niezniszczalnego,
przez Słowo Boga, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka
jego chwała jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, a słowo Pana trwa na
wieki. To zaś jest Słowo, które wam zostało ogłoszone. 

Następnie potwierdza do kogo się zwraca, w kolejnych 
wersetach  (2:9)  Ale  wy  jesteście  rodem  wybranym,  królewskim  kapłaństwem,
narodem świętym, ludem nabytym Bogu, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was
powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła; wy, którzy niegdyś byliście
nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla których kiedyś nie było zmiłowania,
teraz zmiłowania dostąpiliście. 

Piotr  używa  tutaj  języka,  jaki  znajdujemy  w Piśmie  do  określania  zgubionych
owiec Izraela. Nawet Jakub mówi – 

Jakub 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń, które
są w diasporze: Pozdrowienia! 

Wiemy, że słowa o Efraimie mówiły – 

1 Mojż. 48:19 ... jednak jego młodszy brat będzie większym od niego, a jego ród
będzie mnóstwem narodów. 

Jak wspominaliśmy wcześniej, Izrael powiedział, że Efraim stanie się mnóstwem
narodów. Nie tylko to, że zostanie rozproszony wśród nich. I chociaż faktycznie
będą  wśród  nich  rozproszeni,  to  pełnia  proroctwa  mówi,  że  STANĄ  SIĘ
mnóstwem narodów. Pamiętacie, że hebrajskie 'mnóstwo narodów', to 'melo ha
goyim' i oznacza 'pełnię narodów (pogan)'. 
W grackim myśleniu 'narody' oznacza 'poganie'. Nazwa 'poganie' oznacza po
prostu 'z narodów'. 

Chociaż byli tacy, którzy wciąż pamiętali kim byli i skąd pochodzi w Północnym
Królestwie, to jednak mnóstwo było takich, którzy już zaczęli  asymilować się z
narodami. 



I aby dosięgnąć tych, którzy się już zasymilowali z narodami, Bóg dał Pawłowi
służbę pojednania... z poganami... 

1  Tym.  2:7 Ja  na  to  zostałem  ustanowiony  głosicielem  i  apostołem  -  prawdę
mówię, nie kłamię - nauczycielem pogan prawdziwej wiary. 

2 Kor. 5:18-20 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez
Chrystusa i zlecił nam służbę pojednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze
sobą  świat,  nie  poczytując  ludziom  ich  grzechów,  nam  zaś  przekazując  słowo
pojednania.  Tak więc w imieniu Chrystusa  spełniamy posłannictwo jakby Boga
samego,  który  przez  nas  udziela  napomnień.  W  imię  Chrystusa  prosimy:
pojednajcie się z Bogiem. 

I  Rzym.  5:8-11 Bóg zaś  daje  dowód swojej  miłości  ku nam przez  to,  że  kiedy
byliśmy  jeszcze  grzesznikami,  Chrystus  za  nas  umarł.  Tym bardziej  więc  teraz,
usprawiedliwieni  krwią  jego,  będziemy przez  niego zachowani  od gniewu.  Jeśli
bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna
jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. A nie
tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez
którego teraz dostąpiliśmy pojednania. 

Kol 1:20 i przez Niego całkowicie pojednać ze sobą wszystko, co jest na ziemi i w
niebie, wprowadzając pokój przez krew Jego krzyża. To w tej służbie pojednania 

Paweł  miał  przyprowadzić  Północne  Królestwo  do  jedności  z  Południowym
Królestwem.  Nie  było  to  łatwe  zadanie,  gdyż  Żydzi  zrobili  niezłą  robotę  w
poszerzaniu istniejącej przepaści, dodając swoje prawa. Te prawa stały się później
znane  jako  Talmud.  Wraz  z  prawami,  Żydzi  wybudowali  też  fizyczny  mur  na
dziedzińcu świątynnym. Pogańskim prozelitom nie wolno było przekroczyć tego
muru. Mówiąc o zjednoczeniu dwóch królestw w Liście do Efezjan, Paweł używa
tego muru jako metafory, gdy mówi o prawie żydowskim. 

Efez. 2:11-16 Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani
nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi, na skutek obrzezki,
dokonanej  ręką  na  ciele,  byliście  w  tym  czasie  bez  Chrystusa,  dalecy  od
obywatelstwa  izraelskiego  i  obcy  przymierzom,  zawierającym  obietnicę;  nie
mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy,
staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy, przez krew Chrystusową. Albowiem On
jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele
swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań



i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego
człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy
na nim ich nieprzyjaźń; 

Jaką nieprzyjaźń? I skąd ona się wzięła? 

3 Mojż. 26:21 Jeżeli będziecie Mi wrodzy i nie zechcecie mnie słuchać, ześlę na
was jeszcze siedem razy większą karę za wasze grzechy. 

Chrystus usunął ich wrogość i bunt wobec Ojca, i siebie nawzajem, poprzez krzyż,
umożliwiając tym dwom stać się  znów jedno. Tak się składa,  że to są  te same
prawa i nakazy, o jakich mówi Paweł w Kolosan. 

Kol.  2:15 Rozbroił  zwierzchności  i  potęgi,  na  publiczne  wystawił  pośmiewisko,
ciągnąc je w swoim triumfalnym pochodzie. 

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, Boże prawo mówi... w 

5 Mojż. 13:1 Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do
tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. 

Południowe  Królestwo  dodało  do  tego,  a  Północne  Królestwo  odjęło.  W  obu
przypadkach  jest  to  bunt  wobec  Bożego  prawa.  To  dlatego  Izajasz  powiedział
Południowemu Królestwu: 

Izaj. 53:6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a
Jahwe jego dotknął karą za winę nas wszystkich. 

Tak się składa, że dziś powtarza się ten sam wzór, co w czasach działalności Pawła.
Żydzi dodają do prawa, a poganie z niego ujmują. Obie strony naruszą słowo z 5
Mojż. 4:2 - każdy po swojemu. Dziś widzimy też te same rzeczy, z jakimi zmagał
się Paweł w swojej służbie. Wciąż mamy takich, co są przeciwni Bożemu prawu,
tak jak byli w czasach Pawła. 

Rzym.  8:6-8 Ponieważ zamiar ciała wewnętrznego to śmierć,  natomiast  zamiar
Ducha to życie i pokój. Zamiar ciała wewnętrznego jest nieprzyjacielem względem
Boga,  nie  poddaje  się  Prawu  Boga,  bowiem  ani  nie  może.  Ci,  co  są  w  ciele
wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą. 



I 

Rzym.  9:30-32 Co  więc,  powiemy?  Że  poganie,  którzy  nie  dążyli  do
sprawiedliwości (zbuntowali się) - schwytali sprawiedliwość, ale sprawiedliwość z
wiary; a Izrael, goniący Prawo sprawiedliwości - do niego nie dotarł. Dlaczego
nie? Dlatego, że nie robili tego z wiarą, ale jakby z uczynków (nie z serca, lecz
raczej z obowiązku). Bowiem urazili się kamieniem urażenia. 

A znowu w 

Rzym 11:25-27 mówi tak: Nie chcę bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi tej
tajemnicy - żebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, że zatwardziałość
po części  przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie  pełnia pogan.  I tak  cały Izrael
będzie  zbawiony,  jak  jest  napisane:  Przyjdzie  z  Syjonu  wybawiciel  i  odwróci
bezbożność  od  Jakuba.  A  to  będzie  moje  przymierze  z  nimi,  gdy  zgładzę  ich
grzechy. 

Musimy tu zwrócić uwagę na dwa kluczowe wyrażenia. 
Pierwsze  -  'pełnia  pogan'. Jest  to  bezpośrednie  odniesienie  do  proroctwa  o
Efraimie z 1 Mojżeszowej. 'Melo ha goyim' - pełnia narodów... pełnia pogan. 
I drugie - 'CAŁY Izrael będzie zbawiony'. Oznaczające Południowe Królestwo i
Północne Królestwo. Żydów i pogan. 

Tu zaczynamy dostrzegać i rozumieć analogię 'wszczepienia', jakiej używa Paweł
w  Rzymian  11  W  celu  głębszego  zbadania,  co  oznacza  'być  wszczepiony',
obejrzyjcie  "What  is  grafted  in"  w  zakładce  Our  Teachings  na  stronie
TestEverything.net 

Cały  Rzymian  11 jest  o  dwóch  drzewach  oliwnych,  szlachetnym  i  dzikim,
reprezentującym dwa  królestwa.  Z  naciskiem  na  królestwo  lub  drzewo  oliwne,
jakie zostało złamane, a teraz jest przywracane. Gdyż powiedziano u 

Jer.  11:16 Zielonym drzewem oliwnym zdobnym w piękne owoce nazwał ciebie
Jahwe. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połamią się jego
konary. 

A teraz zobaczmy do 

Eze. 37:15-28 I doszło mnie słowo Jahwe, głosząc: A ty, synu człowieka, weź sobie
jeden pręt i na nim napisz: Dla Judy i synów Izraela, jego towarzyszy. Weź także



inny  pręt  i  na  nim napisz:  pręt  Efraima,  należącego  do Józefa  i  całego  domu
Izraela,  jego  towarzyszy.  Potem  złóż  je  razem  w  jeden  pręt,  by  w  twej  ręce
utworzyły jedność. A gdy synowie twojego ludu ci powiedzą, mówiąc: Czy nam nie
powiesz do czego ci to służy? Wtedy im oznajmisz: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja
biorę pręt Józefa, który jest w ręce Efraima oraz pokoleń Izraela, jego towarzyszy i
złożę  go  z  prętem  Judy,  więc  uczynię  je  jednym  kawałkiem,  by  w  Mej  ręce
utworzyły jedność. Zaś pręty, na których to napiszesz,  miej przed ich oczyma w
twojej ręce. I powiedz im: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja wezmę synów Izraela
spośród narodów, do których zaszli; zgromadzę ich zewsząd oraz zaprowadzę ich
do ich ziemi. I na tej ziemi, na górach izraelskich, uczynię ich jednym narodem;
jeden też król będzie ich wszystkich. Nie będą już dwoma narodami i nigdy więcej
nie rozpadną się na dwa królestwa. Nie będą się nadal kalali swoimi bałwanami,
swymi obmierzłościami oraz swoimi występkami; wyratuję ich ze wszystkich ich
grzechów, oczyszczę ich i znowu będą Moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. Mój
sługa Dawid będzie nad nimi królem oraz wszyscy będą mieli jednego Pasterza.
Będą postępowali według Moich praw, przestrzegali Moich ustaw oraz je spełniali.
Będą mieszkać w kraju, który oddałem Mojemu słudze Jakubowi; tym, w którym
mieszkali wasi przodkowie; tak, będą w nim mieszkać na wieki - oni, ich synowie
oraz  synowie  ich  synów.  Zaś  Dawid,  Mój  sługa,  będzie  na wieki  ich  księciem.
Zawrę z nimi Przymierze Pokoju - będzie ono Przymierzem Wiecznym. I osadzę ich
i  ich  rozmnożę,  i  pośród  nich  na  wieki  ustanowię  Moją  Świątynię.  Zaś  Mój
Przybytek będzie nad nimi i będę ich Bogiem, a oni będą Moim ludem. A narody
poznają, że to Ja, Jahwe, uświęcam Izraela,  gdyż Moja Świątynia będzie wśród
nich na wieki. 

Celem Chrystusa było sprowadzić Swoje królestwo i uczynić je jednym. Jednym -
w  wierze  Abrahama  -  posłuszeństwie.  Chrystusa  nie  interesowało  czyjeś
pochodzenie krwi i  cała duma z tym związana. Interesowało Go posłuszeństwo.
Zobaczmy... 

Jan 8:39 Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze:
Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. 

Mocne słowa. Chrystus mówi tutaj,  że KTOKOLWIEK czyni tak, jak Abraham
uważany jest za dziecko Abrahama. No, a co robił Abraham? 

1 Mojż. 26:4-5 Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu
twemu  wszystkie  te  kraje,  a  wszystkie  narody  ziemi  będą  błogosławione  przez
potomstwo twoje, dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego,
co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. 



Według  słów  Chrystusa,  ci  co  przestrzegają  Bożych  nakazów  są  tymi,  którzy
prawdziwie  mogą  zwać  Abrahama  ich  ojcem.  Pomyślcie  o  tym,  co  później
powiedział Żydom, fizycznym potomkom Abrahama. 

Jan 10:24-27 Wtedy obstąpili Go Żydzi i zapytali: Jak długo będziesz niepokoił
nasze  dusze?  Jeśli  Ty  jesteś  Chrystusem,  powiedz  nam  otwarcie.  Jezus  im
odpowiedział:  Powiedziałem wam,  lecz  nie  wierzycie;  świadczą  o  Mnie  dzieła,
których  Ja  dokonuję  w  imieniu  mojego  Ojca;  ale  wy  nie  wierzycie,  gdyż  nie
jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu i Ja je znam, a one idą
za Mną. 

Nawet ci, którzy mogą być faktycznymi potomkami Abrahama, jeśli nie idą i
nie są posłuszni Bożym przykazaniom, to nie są uważani za dzieci Abrahama. 

I znowu, celem Chrystusa było zgromadzić Swoje królestwo w jedno. W jedno w
wierze Abrahama. Nie tylko by byli razem, ale by byli jedno w posłuszeństwie
Ojcu. To na prawdę nie ma znaczenia z jakiego ktoś może być plemienia, ani nawet
czy ktoś ma hebrajskie korzenie. To dlatego Paweł powiedział w 

1  Tym.  1:4 by  nie  zajmowali  się  baśniami  i  rodowodami  bez  końca,  które
prowadzą  raczej  do  sporów  a  nie  służą  zbawczemu  działaniu  Bożemu,
polegającemu na wierze. 
na wierze... 
Wierze, która sprawia posłuszeństwo Abrahama.  Jakub 2:21-24 Czyż Abraham,
nasz  ojciec,  nie  z  uczynków został  usprawiedliwiony,  gdy  ofiarował  na  ołtarzu
swego syna Izaaka? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i z uczynków
wiara została uczyniona doskonałą. I wypełniło się Pismo, które mówi: Abraham
zaś uwierzył Bogu i zostało mu to zaliczone na poczet sprawiedliwości,  i został
nazwany  przyjacielem  Boga.  Widzicie,  że  człowiek  zostaje  usprawiedliwiony  z
uczynków, a nie jedynie z wiary. 

Czyjaś  genealogia  nie  gwarantuje  zbawienia.  Gdyż  nawet  gdy Izrael  opuszczał
Egipt, to szli z nimi obcy. 

2 Mojż. 12:38 A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, bardzo
liczny dobytek. 
4  Mojż.  11:4 Całe  pospólstwo  znajdujące  się  pośród  Izraelitów  było  wyraźnie
rozdrażnione,  a  i  sami  Izraelici  zaczęli  płakać  i  wołać:  Kto  nam da mięsa  do
jedzenia? 



Ten obcy lud określany jest przez Boga też jako dzieci Izraela. I wszyscy mają
słuchać tego samego prawa Bożego. 

4 Mojż. 15:15-16 To samo prawo obowiązuje w tym przypadku zarówno was, jak i
obcych, którzy wśród was przebywają. Prawo to zostało ustanowione na zawsze
dla wszystkich waszych potomków, tak dla cudzoziemców, jak i  dla was,  wobec
Jahwe. Jedne i te same reguły obowiązują was i cudzoziemców, którzy wśród was
żyją. 

Spójrzmy na Rut, Moabitkę, która przychodząc do wiary potraktowała Boga Izraela
za swojego i Jego drogi za swoje. To co wtedy się liczyło, i teraz też, to że mamy
chodzić w wierze Abrahama. W wierze, która sprawia posłuszeństwo Abrahama.
Posłuszeństwo Bożemu Prawu. Paweł widział, że wielu z tym właśnie walczy. 

Powstaje zatem pytanie: Dlaczego z tym walczyli? 
Paweł odpowiada – 

2 Kor.  3:13-16 Nie tak,  jak Mojżesz,  który kładł  zasłonę na oblicze swoje,  aby
synowie izraelscy nie patrzyli  na koniec tego, co miało ustać.  Lecz umysły  ich
otępiały.  Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta
sama  zasłona  pozostaje  nie  odsłonięta,  gdyż  tylko  w  Chrystusie  zostaje  ona
usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na
ich sercu; lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. 

Mieli  problemy przez zasłonę.  Ale jaką zasłonę?  Tą samą,  co zakrywała  twarz
Mojżesza? Czy ta zasłona powstrzymywała ich od zrozumienia prawa, jakie dał im
wtedy Mojżesz? Oczywiście, że nie. Gdy prawo zostało dane, jego twarz jaśniała! I
wiemy, że przez jakiś czas byli posłuszni. Werset 14 mówi, że ich umysły otępiały.
To nie zasłona Mojżesza otępiła ich serca, ani ich nie zakryła, jak mówi 15 werset. 

Widzimy tu, że Paweł używa zasłony jako metafory do określania zasłony naszych
intencji.  Ich umysły stały się otępiałe. Nie z powodu doskonałości Bożego prawa,
ale  raczej  z  powodu  nieposłuszeństwa  temu  prawu. To  poskutkowało
zasłonięciem ich serc zasłoną. To przyrównane jest również do określania ich serc
z kamienia – Eze 36:26 Spójrzmy na to w Trenach. 

Treny 3:65 Dasz im zamroczenie (zasłonę) serca, na nich Twoje przekleństwo. 



Paweł,  który  znał  Prawo  i  Proroków,  wyjaśnia  zasłonę,  o  jakiej  wspomina
Jeremiasz w Trenach i przekleństwo prawa. Przekleństwo grzechu i śmierci. Tylko
w Chrystusie ta zasłona i to przekleństwo są usuwane, jak mówi werset. Stąd, tylko
w  Chrystusie  królestwo  jest  ponownie  złączone.  Zjednoczenie  Izraela  było
ogromną sprawą. Sam fakt podziału Izraela powinien coś nam mówić. 

Pamiętacie, co Chrystus powiedział – 

Łuk. 11:17 Każde królestwo, rozdarte wewnętrznie, pustoszeje, a skłócone domy
upadają. 

To  dlatego  uczniowie  pytali  Chrystusa  Panie,  czy  w  tym  czasie  odbudujesz
królestwo Izraelowi? Nie wasza to rzecz znać... Dz. Ap. 1:6-7 

Uczniowie byli  pod wrażeniem, że Chrystus chce przywrócić Królestwo Izraela
tak, jakie było przed podziałem. Ale proroctwo z Ozeasza musiało się najpierw
wypełnić. 

Ozeasz 6:1-2 Chodźcie, zawróćmy do Jahwe! On nas rozszarpał, On nas też uleczy,
zranił i opatrzy nasze rany! Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia
podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. 

I choć wiemy, że Chrystus umożliwił  powrót,  przywrócenie nie nastąpi  w całej
pełni, dopóki nie nastąpi trzeci dzień po karze, jaką otrzymaliśmy. 

Czy  w  jakiś  sposób  możemy  wiedzieć,  gdzie  znajdujemy  się  w  Jego  wielkim
planie? 
Wierzymy, że tak. Według Daniela i Jeremiasza, Juda miał być w niewoli przez 70
lat.  Wiedząc  to,  czy  jest  jakaś  rama czasu,  mówiąca  nam,  jak  długo  Północne
Królestwo będzie w rozsypce? Zobaczmy... 

Eze 4:1-5 A ty synu człowieczy, weź sobie cegłę, połóż ją przed sobą i wyrysuj na
niej  miasto  Jeruzalem,  i  rozpocznij  jego  oblężenie:  Zbuduj  przeciwko  niemu
szańce, usyp przeciwko niemu wał, rozłóż przeciwko niemu obozy i postaw wokoło
niego tarany. Potem weź żelazną płytę i postaw ją jako mur żelazny pomiędzy sobą
a miastem; i skieruj swoje oblicze w jego stronę, jakby było oblężone, jakbyś ty je
oblegał.  To będzie  znakiem dla  Domu Izraelskiego.  Potem połóż  się  na  lewym
boku, a Ja włożę na ciebie winę Domu Izraelskiego. Ile dni będziesz tak leżał, tyle
dni będziesz nosił ich winę. A Ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni:
Trzysta dziewięćdziesiąt. Przez tyle dni będziesz nosił winę Domu Izraelskiego. 



Czyli, zgodnie ze słowem z Ezechiela, Północne Królestwo Izraela powinno być
przywrócone  po  390  latach.  To  umieściłoby  nas  około  roku  331  p.n.e.  Jednak
historia pokazuje, że tak się nie stało. 
Co zatem innego Pismo mówi na ten temat? 3 Mojżeszowa pokazuje nam również
całość kary za nieposłuszeństwo Bożemu prawu. 

3 Mojż. 26:14-21 Zaś jeżeli Mnie nie usłuchacie i nie będziecie pełnili wszystkich
tych przykazań;  jeśli  wzgardzicie  Moimi  ustawami,  a  Moje  sądy  odtrąci  wasza
dusza,  aby naruszając Moje przymierze nie pełnić wszystkich Moich przykazań;
wtedy i Ja wam uczynię to: 
Wymieniając to wszystko, co im się stanie, mówi coś takiego: 
A jeśli  Mnie nie posłuchacie mimo tego tym silniej,  siedmiokroć was ukarzę za
wasze grzechy. 
I dalej, 3 wersety później, by to do nich naprawdę dotarło, mówi: 
A  jeśli  mimo  tego  będziecie  Mi  postępować  na  przekór  i  nie  zechcecie  Mnie
słuchać, wtedy siedmiokroć pomnożę wasze klęski, w miarę waszych grzechów. 

Czyli kara, jak miała być nałożona, została pomnożona siedem razy więcej. Kara u
Ezechiela  miała  wynosić  390  lat.  Jeśli  zastosujemy  słowo  z  3  Mojżeszowe  i
pomnożymy tę liczbę razy 7, to otrzymamy wynik 2730 lat.  Czyli  jest  to po 2
dniach i w 3 dniu kary. Musimy odjąć 721 lat, gdyż kara zaczęła się w 721 r.p.n.e.
Nie ma roku "0", więc bierzemy pozostałe lata, by zobaczyć kiedy Ojciec zaczął
dopełniać proroctwo z Ozeasza 6:1-2. 
Lądujemy z tym w roku 2009. 
NIE twierdzimy tu, że jakieś niezwykłe wydarzenie miało miejsce w 2009 lub
2010 roku, lecz sugerujemy, że może być początek procesu sprowadzania serc
Północnego Królestwa z powrotem do Niego. 

Tym  podsumowujemy  czas  kary  Północnego  Królestwa.  Niewola,  a  zwłaszcza
rozproszenie  Północnego  Królestwa  nie  stało  się  w  ciągu  dni,  tygodni,  ani
miesięcy. Trwało to lata, zanim się stało. Podobnie powrót Jego ludu do Jego dróg
też zajmie trochę czasu. Dzieło Chrystusa rozpoczęło odbudowę, ale dokończenie
tego nastąpi trzeciego dnia. Jak mówi 

Ozeasz 6:2 Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i
będziemy żyli przed jego obliczem. 

Wyrażenie 'abyśmy żyli przed Jego obliczem' tak naprawdę mówi nam o milenium.
To to przebudzenie musi być dziś zwiastowane.  Że On sprowadza Swój lud do



Swoich dróg. Do Jego zasad. Do Jego Prawa. A to sprowadza nas do Pisma, do
jakiego mieliśmy powrócić. 

5 Mojż. 30:1-5 Więc gdy przyjdą na ciebie wszystkie te rzeczy - błogosławieństwo i
przekleństwo,  które ci  przedłożyłem a weźmiesz  je sobie do swego serca wśród
wszystkich narodów, pośród które rzuci cię Jahwe, twój Bóg, i nawrócisz się do
Jahwe, twojego Boga całym sercem i całą twoją duszą, posłuchasz Jego głosu we
wszystkim, co ci dziś przykazuję - ty oraz twoje dzieci,  wtedy Jahwe, twój Bóg,
zwróci  twych brańców oraz  zmiłuje  się  nad tobą;  i  przywróci,  i  cię  zgromadzi
spośród wszystkich ludów, między które rozproszył cię Jahwe, twój Bóg. Choćby
twoi wygnańcy byli na krańcu nieba i stamtąd zgromadzi cię Jahwe, twój Bóg, oraz
stamtąd cię zbierze. Jahwe, twój Bóg, sprowadzi cię do ziemi, którą posiadali twoi
ojcowie,  więc  ją  posiądziesz;  i  obdarzy  cię,  i  rozmnoży,  bardziej  niż  twoich
praojców. 
To nie dotyczyło wyjścia z Egiptu. To zostało powiedziane 40 lat po wyjściu z
Egiptu,  drugiemu pokoleniu.  To  proroctwo o  drugim wyjściu  musi  się  dopiero
wydarzyć!  Nadchodzi  czas,  kiedy  Ojciec  zbierze  CAŁEGO  Izraela,  zarówno
Południowe, jak i Północne Królestwo z powrotem do ziemi. 

Micheasz 2:12 też mówi: Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę
resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie
to gwarny tłum ludzi. 

Więcej o drugim wyjściu znajduje się w naszym nauczaniu z serii  'The End fo
Days' w zakładce 'Our Teachings' na TestEverything.net 

Podsumowując,  gdy  odnosiliśmy  się  do  dodanego  przymierza  na  wstępie  tego
nauczania  w  5  Mojżeszowej,  pozostawiliśmy  małą  cząstkę,  z  którą  się  teraz
podzielimy. 

5 Mojż. 4:25-30 Kiedy urodzisz synów i wnuków oraz usadowicie się na tej ziemi i
się skazicie, i uczynicie sobie rzeźby, podobizny czegokolwiek więc uczynicie zło w
oczach  Jahwe,  waszego  Boga,  by  Go  rozjątrzyć,  to  zaświadczam  wam  dzisiaj
niebiosami i ziemią, że szybko wyginiecie z ziemi, do której idziecie przez Jordan,
by ją  posiąść;  długo na niej  nie  pożyjecie,  ale  będziecie  wytępieni.  Jahwe was
rozproszy między ludy i zostanie z was nieliczna garstka pomiędzy narodami, do
których was zaprowadzi Jahwe. Będziecie tam służyli bóstwom, dziełu ludzkich rąk,
drewnu  i  kamieniowi,  które  nie  widzą,  nie  słyszą,  nie  jedzą,  ani  nie  mają
powonienia. I stamtąd poszukasz Jahwe, twojego Boga, oraz znajdziesz, kiedy Go
będziesz szukał całym twoim sercem i całą twoją duszą. W twej niedoli, kiedy w



następstwie czasów wszystko to cię spotka,  wtedy powrócisz do Jahwe, twojego
Boga, oraz usłuchasz Jego głosu. 

Z całą pewnością jesteśmy w tych późniejszych czasach, gdyż Jego ludzie wracają
ku Niemu w posłuszeństwie. Nadchodzi dzień, gdy wszystkie 12 plemion i ci, co
dołączyli się, by być współobywatelami Izraela, będą jedno, przygotowani i gotowi
na przyjęcie weselne Baranka. 

Jak mówiliśmy na początku, zrozumienie podziału Izraela jest ogromnie ważne i
niezbędne. Kiedy ktoś to zrozumie, Biblia sama się tłumaczy, a jego zrozumienie
całego Pisma będzie o wiele większe, niż sobie mógł wyobrazić. 

Mamy nadzieję, że wam się podobało. I pamiętajcie, by wszystko badać. Szalom. 

Jan 10:27 Moje owce słuchają mojego głosu i Ja je znam, a one idą za Mną. 

1 Jana 2:6 Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On
postępował. 

tłumaczenie i synchronizacja - Bogusław Kluz 


