
Pięćdziesiątnica i Paruzja

5. IZRAEL; KOŚCIÓŁ I KRÓLESTWO 



DOBRA NOWINA DLA NARODÓW

• Ziemska posługa Jezusa była dla Izraela. 
“Jestem posłany tylko do owiec, które 
poginęły z domu Izraela.“ (Mt 15:24). 

• Dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa 
uczniowie zostają posłani do nie-Żydów, 
do narodów: “Idźcie więc i pozyskujcie 
uczniów we wszystkich narodach!“ (Mt 
28:19).



NA KRZYŻU JEZUS ZNISZCZYŁ MOC 
GRZECHU, ŚMIERCI I SZATANA

“Was, którzy byliście umarli z powodu 
występków i nieobrzezania waszego ciała, 
wraz z Nim ożywił, gdy darował nam 
wszystkie występki. On zniszczył 
obciążające nas zestawienie długów, które 
przez swoje zapisy przemawiało przeciwko 
nam. Usunął je, przybijając do krzyża. 
Rozbroił zwierzchności i władze i w Nim 
tryumfalnie je poprowadził, wystawiając na 
pokaz wobec wszystkich.” (Kol 2: 13-15).



Jezus zakończył czas, gdy Bóg wymagał od 
Izraelitów, aby oddzielili się od nie-Żydów. 
Ten czas Bożego szkolenia skończył się dla 
narodu izraelskiego. 
Symbolem zniesienia  barier było rozdarcie 
zasłony oddzielającej Miejsce Najświętsze 
(Mt 27:51; Hbr 6:19; 10:20). Wszyscy 
uświęceni przez śmierć Jezusa teraz zyskali 
bezpośredni dostęp do Ojca.



KOŚCIÓŁ, ZNAK  KRÓLESTWA

Jezus zasiada na tronie w niebie, ale jeszcze nie 
na ziemi. 
Dz 2: 36: “Cały Izrael powinien wiedzieć, że 
Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił 
Panem i Chrystusem!” 
Wchodzimy pod panowanie Jezusa, gdy w Niego 
uwierzymy, przyjmujemy chrzest, otrzymujemy 
Ducha Świętego i przestrzegamy Jego przykazań. 
Kościół jest zgromadzeniem tych, którzy uznają 
Jezusa jako Pana i przyjmują Ducha Świętego 
aby w ukryty sposób czynić Królestwo obecnym 
na ziemi.



OD JEROZOLIMY PO KRAŃCE ZIEMI

• Dzieje Apostolskie zaczynają się w  starts 
in Jerozolimie i kończą  w Rzymie. To było  
zamierzone.  

• Od rozdziału 13, oprócz Soboru w 
Jerozolimie from the Council in Jerusalem 
(Dz 15), narracja dotyczy Pawła, apostoła 
posłanego do narodów. 

• Czy to zapowiedź wielkiego rozproszenia 
Żydów i zniszczenia Jerozolimy?



PRZEZ SAMARIĘ DO NARODÓW 

• Ewangelia dociera do Samarii (Dz 8). 
• Potem następuje nawrócenie i powołanie 

Szawła z Tarsu, później apostoła Pawła. 
• Potem Ewangelia przychodzi do 

bogobojnych wśród pogan,  Korneliusza i 
jego domowników w Cezarei. 

• Wreszcie Ewangelia dociera do pogan bez 
żadnej więzi z Izraelem: to ma miejsce w  
Antiochii (Dz 11:19–21).



WIELKA DEBATA

• Czy nie-Żydzi musza zostać obrzezani, by 
zostać zbawionymi? Tzn. czy muszą się 
nawrócić się na   judaizm? 

• Nie 

• Czy żydowscy uczniowie przestają być Żydami? 
Tego pytania nie zadano, ponieważ nikt nie miał 
żadnych wątpliwości. 

• Nie 



KOŚCIÓŁ JEDNEGO NOWEGO CZŁOWIEKA

• Ta decyzja w Jerozolimie (Dz 15) 
pozwoliła Pawłowi na sformułowanie jego 
teologii Kościoła w Ef 2–3. 

• Możemy go nazwać  Kościołem jednego 
nowego człowieka, Żydzi i nie-Żydzi 
zjednoczeni w swojej odrębności, 
zjednoczeni przez Krzyż, który zniszczył 
ich wrogość. (Ef 2: 14–16).



IZRAEL PODZIELONY

Zobacz proroctwo Symeona: Łk 2: 34. 

Izrael podzielił się na Żydów, którzy 
przyjmują Jezusa i tych, którzy Go 
odrzucają.  
Obie grupy pozostają częścią ludu 
wybranego.



KOŚCIÓŁ PODZIELONY

Pierwszy podział Kościoła następuje, gdy w 
Kościele składającym się już prawie całkowicie 
z nie-Żydów Żydzi przestają być mile widziani. 
W Rz 11, Paweł trzy razy przestrzega przed 
arogancją nie-Żydów: 
Rz 11:18: nie wynoś się ponad gałęzie. A gdy 
się chełpisz, pamiętaj, że nie ty dźwigasz 
korzeń, ale korzeń ciebie.” 
Rz 11: 20, 25.



CORAZ WIĘCEJ PODZIAŁÓW

Ta odbudowa muru pomiędzy nie-Żydami a 
Żydami jest korzeniem wszelkich kolejnych 
podziałów w Kościele. 
Powtarza się jeden model: nowoprzybyli, 
najnowszy ruch, odrzuca starszych i uważa 
siebie za lepszych. 
Kościoły protestanckie:  my mamy Ewangelię 
Kościoły zielonoświątkowe: my mamy Ducha 
Świętego 
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Ostatnie 120 lat: 
– Powstanie ruchu ekumenicznego (1910) 
– uznanie grzechu podziału 
– Powrót Żydów do ziemi Izraela (1947, 1967) 
– Powstanie ruchu mesjanistycznych Żydów (od 

1967) 
– Wylanie Ducha Świętego ponad barierami w 

Kościele



ODNOWIENIE NADZIEI MESJAŃSKIEJ 

Żydzi są nosicielami obietnic mesjańskich. 
Zobacz Rz 9:5. 
Kiedy Żydzi dochodzą do wiary w Jeszuę, 
Jezusa, to wiedzą, że ich powrót do ziemi 
Izraela jest znakiem bliskości powrotu Pana.  
Jednocześnie wylanie Ducha Świętego budzi 
nadzieję wsród chrześcijan nadzieję na 
powrót Pana i otwiera ich oczy na Pismo 
Święte. 



RZYMIAN 11

Przez niewiarę Żydów zbawienie przyszło do 
pogan (Rz 11:11). 
Paweł prorokował wielkie błogosławieństwo dla 
wszystkich, gdy Żydzi przyjmą Jezusa: pełnia 
(pełne nawrócenie) Izraela (Rz 11:12). 
Ich przyjęcie będzie przywróceniem do życia z 
martwych (Rz 11:15). 
Zatwardziałość przyszła na część Izraela tylko 
na jakiś czas, to się skończy,  “dopóki nie 
nadejdzie  pełnia pogan” (Rz 11:26). I tak cały 
Izrael będzie zbawiony.



TAJEMNICA

Dla Pawła to wszystko stanowiło tajemnicę 
(Rz 11:25). To znaczy, że jest to część 
Bożego planu, wyraz Bożej mądrości. 
Dlatego nie wolno nam w postawie 
arogancji stawiać siebie ponad historią i 
wydawać sądy o Żydach. 
My znajdujemy się wewnątrz tej tajemnicy. 
Widzimy, jak rozwija się, choć rozumiemy 
tylko niewiele.



Co zaczęło się jako wielka układanka dla 
Pawła, która wzbudziła w nim wielki ból (Rz 
9:2), kończy się Bożym objawieniem: “Bóg 
bowiem pogrążył wszystkich [Żydów i nie-
Żydów ] w nieposłuszeństwie, aby wszystkim 
okazać miłosierdzie.“  
Dlatego Paweł kończy wielkim okrzykiem 
chwały: (Rz 11: 33) 
“O głębokości bogactwa, mądrości i poznania 
Boga! Jak niezbadane są Jego wyroki i nie do 
wyśledzenia Jego drogi.“



ZJEDNOCZENIE WSZYSTKICH W JEDNO

W Liście do Efezjan, Paweł w taki sposób 
wyjaśnia tę tajemnicę : 
“dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na 
nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, 
co w niebiosach, i to, co na ziemi“ (Ef 1:10). 
Użyte greckie słowo wyraża: wznowić, 
podsumować, zjednoczyć na nowo i 
zgromadzić pod jedną głową. 
W tym Izrael odgrywa kluczową rolę – (Ef 2–3).



PAPIEŻ FRANCISZEK

Nowy nacisk na Ducha Świętego. 
Na nowość Ducha Świętego. 
Na twórczość  Ducha Świętego. 
Duch Święty stwarza an ogromną rozmaitość. 
W naszej grzesznej kondycji nie podoba nam się 
odrębność, odrzucamy tych, którzy bardzo się 
różnią. 
Dlatego Franciszek mówi o pojednanej 
odrębności



JEDNOŚĆ

Każda autentyczna jedność to pojednana 
odrębność. 
Przykład małżeństwa: normalna szkoła 
jedności! 
Prototyp różnicy między Żydami i nie-Żydami. 
Tutaj znajduje się największa nienawiść. 
Tutaj znajduje się Boży model pojednania ku 
zbawieniu: Kościół jednego nowego człowieka 
przygotowujący wizję z Ap 7 i nowe Jerusalem 
z Ap 21–22.


