
Pięćdziesiątnica i Paruzja

4. Dlaczego Izrael jest ważny - rola Izraela



DLACZEGO IZRAEL?

Izrael jest narzędziem, które 
Bóg wybrał, aby przez nie 
dokonać zbawienia całej 

ludzkości i całego stworzenia.



IZRAEL

Jezus powiedział do Samarytanki: 
“zbawienie bierze początek od 
Żydów” (J 4:22) 
Przychodzi przez Jezusa, syna 
Dawida, syna Abrahama (Mt 1:1), 
Mesjasza Izraela.



Bóg działa przez Jednego, aby 
błogosławić wszystkich

Bóg działa przez Jednego: 
– Adama w stworzeniu 

– Abrahama jako ojca wiary 

– Jerozolimę jako Miasto Boga 

– Jezusa, Święty Izraela staje się Zbawicielem 
Wszystkich



BÓG POSTĘPUJE Z LUDŹMI

Bóg postępuje z ludźmi jako Bóg miłości i 
Bóg relacji. 
Ale ludzie nie są jedynie jednostkami, 
należą do rodzin, społeczności, plemion i 
narodów. Dlatego Bóg postępuje z grupami 
ludzi na poziomie zbiorowym i na poziomie 
osobistym: lider reprezentuje swoich ludzi. 



Głowa

Adam jest głową pierwszego stworzenia 
“Bo prochem jesteś i w proch się 
obrócisz.” (Rdz 3:19). “I jak w Adamie 
wszyscy umierają“ (1 Kor 15:22). Jego grzech 
wpływa na wszystkich.  
Abraham jest ojcem wiary 
“Przez ciebie będą otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej ziemi“ (Rdz 12:3) 
Jakub otrzymuje imię Izrael (Rdz 32:28)



IZRAEL

“Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój 
stał się moją siłą. teraz przemówił Pan, 
który mnie ukształtował od urodzenia na 
swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba 
i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt 
mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia 
pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z 
Izraela! Ustanowię cię światłością dla 
pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 
krańców ziemi.” (Iz 49:5–6).



IZRAEL

Jerozolima jest wybrana jako miasto Boga, 
Jego miejsce zamieszkania. 
“Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w 
mieście Boga naszego. Góra Jego święta, 
wspaniałe wzgórze, radością jest całej 
ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest 
miastem wielkiego Króla.” (Ps 48: 2 – 3).



PRZYGOTOWANIA NA PRZYJŚCIE 
ZBAWICIELA

Izrael został wybrany, aby zostać ludem świętym 
(Wj 19:6; Kpł 19:2; Pwt 7:6) 
Bóg chciał mieć lud oddzielony od grzeszności 
ludzkości jako bazę dla zbawienia, które miało 
przyjść na ziemię. 
Lud, który zachowuje Boże przykazania, który 
oddaje cześć Jedynemu Bogu a nie bożkom, 
który słucha Jego głosu. “Będziesz miłował 
Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z 
całej duszy swojej, ze wszystkich swych 
sił“ (Pwt 6:5).



ODDZIELENI DLA BOGA

Bu zostać ludem świętym, Izrael musi 
oddzielić się od dróg otaczających go ludów, 
Kanaanejczyków  i Filistynów. Wj 23:32: 
“Nie będziesz zawierał przymierza z nim“. 
To jest najważniejsze w walce z 
bałwochwalstwem. Zobacz Pwt 7:1–5. 
Walka z bałwochwalstwem trwa 600 lat. 
Zostaje wygrana dopiero po wygnaniu.



BÓG KSZTAŁTUJE SWÓJ LUD

Bóg kształtuje swój lud: 
– Dając im Swoje prawa i przykazania 
– Pouczając ich, jak oddawać cześć 
– Dając im Święta Żydowskie 
– Przez ofiary za grzech 
– Posyłając proroków 
– Ucząc mądrości



BÓG SZUKA SPRAWIEDLIWOŚCI
“Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w 
Jego świętym miejscu? Człowiek o 
rękach nieskalanych i o czystym sercu, 
który nie skłonił swej duszy ku 
marnościom i nie przysięgał 
fałszywie.” (Ps 24:3–4). 
“Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą 
występnych, nie wchodzi na drogę 
grzeszników i nie siada w kole szyderców 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad 
Jego Prawem rozmyśla dniem i 
nocą.” (Ps 1:1-2).



BÓG SZUKA SPRAWIEDLIWOŚCI

“przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, 
dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak 
zorza“ (Iz 62:1). 
Jr 5: 1 
J 1:47 Jezus i Nataniel 
“Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, zobaczcie, 
zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy 
znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, 
kto by postępował sprawiedliwie, szukał prawdy, 
a przebaczę jej…Może pójdę więc do ludzi 
wybitnych… oni także pokruszyli jarzmo, 
potargali więzy.” (Jr 5:1, 5).



WYGNANIE – PUNKT KULMINACYJNY

Jeremiasz: zranienie ludu Bożego  
Jr 6:14; 8:11; 10:19; 15:18; 30:12. 
“Nieuleczalna jest twoja rana, bolesne twe 
skaleczenia.“ 

“Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani 
nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I 
cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie?” (Jr 
5:31).



ALE POTEM

“Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran 
ciebie uleczę - wyrocznia Pana” (Jr 30:17). 
“Oto nadchodzą dni … kiedy zawrę z domem 
Izraela i z domem Judy nowe 
przymierze” (Jr 31:31).



JEZUS JEST TYM, KTÓREGO SZUKAL 
OJCIEC

“A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie.
(Mt 3:17).  
Demony rozpoznają Jego świętość: “Wiem, 
kto jesteś: Święty Boga.” (Mk 1:24). 
“Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata!” (J 1:29). 
“ Zaparliście się Świętego 
i Sprawiedliwego..“ (Dz 3:14; Dz 7:52).



JEZUS  IZRAELITA WEDŁUG SERCA OJCA 

• W czasie chrztu, kiedy Jezus zanurza się 
w wodzie, z wyprzedzeniem akceptuje 
Swoja śmierć na Krzyżu, aby uwolnić Swój 
lud od grzechu. 

• To wtedy zstępuje na Niego Duch Święty i 
rozpoczyna Swoja publiczną posługę w 
Izraelu.



JEZUS WYBIERA 12 APOSTOŁÓW

Dlaczego 12: Ponieważ jest 12 plemion 
Izraela. 
Ponieważ Dwunastu będzie przywódcami 
Izraela zgromadzonego wokół ich Mesjasza. 
Na koniec będą sądzić dwanaście plemion 
Izraela (Mt 19:28; Łk 22:30).



JEZUS UMIERA ZA IZRAEL & ZA 
WSZYSTKICH

• “za grzechy mego ludu został zbity na 
śmierć.“ (Iz 53:8). 

• Proroctwo Kajfasza: “wypowiedział 
proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, 
i nie tylko za naród, ale także po to, by 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić 
w jedno.” (J 11:51-52).


