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IZRAEL I BRYTANIA - OPATRZNO CIOWA WI
„Najwy szy panuje nad królestwem ludzkim i je daje,
komu chce" „On sam ... zrzuca królów i stanowi królów"
(Dan. 4:25; 2:21)
Po stuleciach prze ladowa ydów i wysi kach ze wszystkich stron
wyt pienia ich jako narodu, nareszcie naród bez ziemi odzyska swój
kraj. W dniu 14 maja 1948 roku pa stwo Izrael sta o si
rzeczywisto ci .
Od tego czasu historia owego regionu jest napi tnowana militarnymi,
politycznymi i ideologicznymi konfliktami. Ten sam okres okaza si
równie - by mo e nie przypadkowo - szybkim upadkiem jednej z
pot g we wspó czesnej historii Anglii.
Historia ruchu syjonistycznego w dwudziestym wieku powi zana
jest ci le z histori Anglii. Nast puj ca opowie
to zilustruje.
Urodzony w Rosji Chaim Weizmann, p omienny syjonista, wierzy , e
Anglia, jako przewy szaj ca inne kraje wiatowe i polityczna pot ga,
ma klucz do spe nienia syjonistycznego snu o odrodzeniu si pa stwa
ydowskiego. Wskutek tego, w 1905 r., osiedli si w Manchesterze, w
pó nocnym przemys owym sercu Anglii. Z wykszta cenia chemik, dalej
prowadzi swoje prace w Anglii na presti owym uniwersytecie i
pó niej si o eni .
Aceton dla Brytanii
Rok 1914 pocz tek „wielkiej wojny" (1. cz
wojny wiatowej).
Brytania prze ywa a trudno ci zwi zane z brakiem acetonu,
niezb dnego sk adnika kordytu (pewien rodzaj prochu), u ywanego
przez artyleri królewskiej marynarki.
Winston Churchill, w owym czasie lord admiralicji, s ysza o
yskotliwym Weizmannie i go wezwa do siebie. Mówi si , e
Churchill „za da trzydzie ci tysi cy ton acetonu". Weizmann
przeniós o rodek swoich bada do Londynu i wraz ze swoim
personelem pilnie pracowa nad zsyntetyzowaniem substytutu acetonu.
Powiod o si . Marynarka, ponownie zaopatrzona w ten cenny p yn,
mog a kontynuowa swoj walk .
Artur James Balfour, minister spraw zagranicznych w rz dzie Lloyda
George'a, przekaza Weizmannowi wyrazy wdzi czno ci od narodu.
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DR CHAIM WEIZMAN – GEN EDMUND ALWMBY

LORD JAMES BALFOUR DAVID BEN GURiON
„Co mogliby my dla pana uczyni "? zapyta Balfour. „Dla mnie
nic", odpowiedzia Weizmann, lecz „dla mego narodu - ojczyzn w
Palestynie. Opatrzno ciowo, okazuje si , Balfour od kilku lat zna si z
Weizmannem i w rzeczywisto ci by
yczliwy wobec narodu
ydowskiego. Kilka lat wcze niej, gdy Balfour by premierem,
przygotowa mi dzynarodowy traktat o ydach jako „przynosz cych
wstyd chrze cija stwu".
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Ówczesny premier Lloyd George, Walijczyk, by cz owiekiem
religijnym, znaj cym proroctwa Starego Testamentu i podobnie by
sk onny do przyjaznego podej cia do sprawy syjonizmu. Sympatie
takich wp ywowych m ów i takich jak Louis D. Brandeis - pierwszy
ydowski cz onek S du Najwy szego w USA i doradca prezydenta
Wilsona - oraz pragnienie Brytanii, aby mie sprzymierze ca na rodkowym Wschodzie, któryby jej pomaga w interesach zwi zanych z
Kana em Sueskim, stanowi po czenie nadziei z marzeniami
syjonizmu.
Deklaracja Balfoura
Przewiduj c koniec wojny i mo liwo otrzymania powiernictwa
nad Palestyn , rz d brytyjski 2 listopada 1917 roku, za po rednictwem
Balfoura, napisa do lorda Rothschilda, przewodnicz cego Brytyjskiej
Federacji Syjonizmu, e „rz d Jego Królewskiej Mo ci przychylnie
zapatruje si [sic] na ustanowienie w Palestynie domu dla narodu
ydowskiego". Ów dokument sta si znany jako „Deklaracja Balfoura"
i by wielk zach
dla ydowskiego syjonizmu na ca ym wiecie.
(Pe ny tekst tej Deklaracji jest tu przedstawiony). Brytyjski genera
Allenby, wkrótce po wydaniu Deklaracji, szybko przej w adz nad
Jerozolim i wyp dzi Turków. Interesuj ce jest to, e Allenby by
chrze cijaninem i mi nikiem Jerozolimy. Mówi , e nie zgodzi si
na wjazd do zdobytego miasta, poniewa w taki sposób Jezus wjecha
do Jerozolimy. Liga Narodów aprobowa a oficjalne udzielenie Brytanii
mandatu - protekcyjnego nadzoru - nad Palestyn w 1922 roku. Patrz c
wstecz dostrzegamy, e by to pocz tek k opotliwego okresu.
Bia a Ksi ga z 1930 roku.
ydowska imigracja stopniowo si zwi ksza a. Oko o 1928 roku
ludno
ydowska wynosi a 170 tys. osób. Wzrasta arabski protest
przeciwko nap ywowi imigrantów. Brytania, wra liwa na wp ywy
arabskie i zaalarmowana buntami arabskimi, u a w 1930 roku tzw.
Bia ej Ksi gi, zalecaj c moratorium w zwi zku z dalsz ydowsk
imigracj . Przera enie ogarn o ydów. Stale przybywali, pomimo
stanowczego przeciwdzia ania brytyjskich urz dników. Tarcia mi dzy
Arabami i ydami nie ustawa y.
Wydarzenia prowadz ce do wojny wiatowej, jej drugiej cz ci, we
wrze niu 1939 roku, obejmowa y i te problemy. Lecz pomimo
rozczarowania swoim pot nym protektorem, ydzi w Palestynie
wiedzieli, e ich poparcie udzielone Brytanii w wojnie z Niemcami
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oka e si dla nich korzystne. Kolejny zagorza y syjonista, Ben-Gurion,
dobrze wyrazi uczucia ydów, gdy powiedzia : „My b dziemy
walczy rami przy ramieniu z Brytani w naszej wojnie z Hitlerem,
jak gdyby nie by o Bia ej Ksi gi, b dziemy te zwalcza Bia Ksi ,
jak gdyby nie by o wojny".
Wojna sko czy a si w 1945 roku. Chocia Brytania wysz a
zwyci sko z tej wojny, koniec militarnego konfliktu by pocz tkiem jej
upadku jako ogólno wiatowej pot gi. Obarczona wojennymi d ugami,
spo ecznymi i politycznymi niepokojami w swojej wspólnocie
narodów, jak na przyk ad w Indii i w kraju, stopniowo usuwana w cie
przez powi kszaj cy si ogólny wp yw Stanów Zjednoczonych,
ponios a kl sk . Og osi a swój zamiar zrezygnowania z mandatu
Narodów Zjednoczonych. Na osiem godzin przed formalnym zako czeniem si mandatu 14 maja 1948 roku, Ben-Gurion, pierwszy
premier Izraela, oficjalnie proklamowa powstanie pa stwa Izrael.
Chaim Weizmann, który odegra tak wa
rol w narodzeniu si
pa stwa, zosta jego pierwszym prezydentem.
Foreign Office,

November 2nd, 1917.
Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His
Majesty`s Government, the following declaration of sympathy with
Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved
by, the Cabinet.
“His Majesty`s Government view with favour the establishment in
Palestine of national home for the Jewish people, and will use their
best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being
clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the
civil and religious rights of existing non-Jewish communities in
Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other
country”
I should be grateful if you would bring this declaration to the
knowledge of the Zionist Federation.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2 listopada 1917 r.
Drogi lordzie Rothschild,
Mam wielk przyjemno w przekazaniu Panu, przez rz d Jego
Królewskiej Mo ci, nast puj cej deklaracji, wyra aj cej sympati dla
ydowskich syjonistów, która zosta a poddana pod rozwag Rady
Ministrów i przez ni zatwierdzona.
Rz d Jego Królewskiej Mo ci przychylnie zapatruje si na ustanowienie
narodowego domu dla narodu ydowskiego, i do y swoich najlepszych
stara , aby u atwi osi gni cie tego celu. Jest rzecz sam przez si
zrozumia , e nie uczyni si niczego, co mog oby przynie uszczerbek
cywilnym i religijnym prawom istnienia nie ydowskich spo eczno ci w
Palestynie oraz prawom i politycznemu statusowi z jakiego ydzi
korzystaj w ka dym innym kraju.
By bym wdzi czny, gdyby Pan z t deklaracj zapozna Federacj
Syjonistów.
Arthur James Balfour
List od Ministra Spraw Zagranicznych Balfoura do lorda Rotschilda,
zawieraj cy rzeczon Deklaracj .
PRZYSZ
IZRAELA
Wiele si wydarzy o od tamtych pierwszych dni, a kolumny naszego
czasopisma pokrywa y si szczegó owymi wiadomo ciami o tych
wydarzeniach. Nie staramy si w niniejszym artykule zrobi przegl du
tej zawi ej historii.
Wszak e jedna rzecz jest pewna: Izrael pewnego dnia b dzie
„otoczony" przez wrogo do niego nastawionych mocarzy — z
naturalnego punktu widzenia przyt aczaj cymi mocami. Zobacz, na
przyk ad, Jeremiasz 30:7 i Ezechiel, rozdzia y 36—39. (Ezechiela
rozdzia ze swoj wizj zgromadzonych i o ywionych szkieletów jest
wspania ym sportretowaniem narodu ydowskiego powracaj cego do
ycia" pod wp ywem syjonizmu, po stuleciach bezdomnego
rozproszenia). W czasie kryzysu, gdy wszystko b dzie wydawa o si
dla niego stracone, b dzie wyzwolony, a Boskie Królestwo Pokoju prawdziwego pokoju - zostanie za one (Zach. 14:1—9). Klucz do
przysz ci rodzaju ludzkiego le y w Palestynie. Jego przeznaczenie
jest zwi zane z Izraelem, w wyzwoleniu Izraela le y nadzieja narodów
(Rzym. 11: 11,12). PT. '95,39.
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CZAS UTRAPIENIA JAKUBOWEGO
„Biada! Gdy wielki to ów dzie , aden do niego
niepodobny, Jest to czas utrapienia dla Jakuba,
jednak b dzie z niego wybawiony"
(Jer. 30: 7).

Termin „utrapienie Jakubowe" wyst puje tylko ten jeden raz w
Biblii, chocia ów szczególny ucisk, jaki spadnie na Izraela przy ko cu
wieku Ewangelii, jest wspominany i opisywany tak e w innych
miejscach. Prorok Jeremiasz 30-31 pociesza Izraela pos annictwem od
Jehowy, dotycz cym jego wyzwolenia i wspania ego stanu w
przysz ci. W czasie wielkiego dnia Boskiego gniewu i s du
przeciwko narodom, Bóg wyzwoli Izraela z jarzma narzuconego na
niego (w. 4-11). Pocz tek tego dnia zbiega si z pocz tkiem wieku
Tysi clecia w 1874 roku, nied ugo po 6.000 lat od stworzenia Adama,
zako czonych w 1872 roku. Niszcz cy narody ucisk tego dnia rozpocz si w 1914 roku wraz z pocz tkiem pierwszej cz ci wojny
wiatowej. Upad y stan narodu Izraelskiego by nie do uleczenia pod
Zakonem, a Bóg kara go z powodu jego grzechów (Ps. 107:17).
Jednak e Bóg przywróci ten naród do swojej aski i uleczy ci kie
rany, jakie mu zada z powodu jego grzechów, jak równie ukarze jego
wrogów, którzy go prze ladowali (w. 12-17). Bóg odrodzi Izraela jako
swój lud (w. 18-22; por. Amos 9:11; Dz. Ap. 15:15,16). Wielki Boski
gniew czasu ucisku nie sko czy si , dopóki nie zostan osi gni te Jego
odpowiednie cele. Przy ko cu wieku Ewangelii, który zachodzi na
pocz tek wieku Tysi clecia, Jego lud b dzie nad tym rozmy la
(w.23,24).
W tym samym czasie, szczególnie za w okresie Tysi clecia, Jehowa
stanie si Bogiem wszystkich rodzin Izraela. Naród ten b dzie Jego
ludem wskutek jego zwi zków z Panem pod przymierzem (31:1-6). Na
pocz tku Tysi clecia Bóg zgromadza resztki Izraela z ziemi pó nocnej,
nawet z najmniejszych cz ci spo ecze stwa, i wielkie ich liczby
prowadzi z powrotem do ich dziedzictwa, cieszy ich i sprzyja
ogos awi c im (w.7-14). Po ustanowieniu ziemskiej cz ci królestwa
Bo ego przywróci On ich umi owanych utraconych w mierci (w. 1517). Oka e mi osierdzie pokutuj cym dziesi ciu pokoleniom Izraela
(Efraimowi - w. 18-22) oraz dwóm pokutuj cym pokoleniom (Ju-dy -
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w.23-26), a ich smutek przemieni w rado . Odda dwunastu
pokoleniom Izraela ich ziemskie dziedzictwo, obarczaj c ka de
odpowiedzialno ci tylko za w asne grzechy (w. 27-30). Zawrze z nimi
Przymierze Nowe, gdy wypisze swoje prawo na ich sercach, tak e
wszyscy oni Go poznaj , i przebaczy im ich grzechy (w.31-34). Izrael
na zawsze pozostanie ludem Bo ym, a Jerozolima, odbudowana jako
wi te miasto, ju nigdy wi cej nie b dzie wykorzeniona ani zburzona
(w.35-40). Wi cej szczegó owych wyja nie na temat Jer. 30 i 31
mo na znale w E2, str. 398-405, pod tytu em: Parusia Messenger.
Z powy szego widzimy, e czas ucisku Jakuba jest proroczo
przewidziany na koniec wieku Ewangelii. Proroctwo Jeremiasza 30:1
obejmuje tytu ca ego proroctwa, jakie jest zawarte w rozdzia ach 30 i
31. Wersety 2 i 3 stanowi wprowadzenie tematyczne proroctwa.
Proroctwo to zosta o zapisane w Biblii, a (w wieku Ewangelii) mia o
by badane i rozpatrywane dla zach ty w zwi zku z ponownym
zgromadzeniem - powrotem - Izraela po drugim wygnaniu z „narodów,
mi dzy które ci rozprosz " (w. 10), do Ziemi wi tej, któr Bóg da
ich przodkom i któr oni ponownie posi .
Wersety 4-11 mówi o Boskim s dzie dokonywanym na narodach,
dzi ki któremu spe nia si wyzwolenie dwunastu pokole Izraela. Bóg
tutaj prorokuje, e gdy Izrael b dzie wchodzi w ucisk Jakubowy raczej
dzie prze ywa strach zamiast pokoju i bezpiecze stwa. W srogich
konwulsyjnych bólach ci kich prze ladowa tak b dzie opanowany
strachem, e kto móg by sobie wyobrazi , e jest kobiet w bólach
porodowych. Powód wielkiego przera enia Izraela jest podany w w. 7.
Jest to wielki dzie s du (2 Piotra 3:7-8), wprowadzany niwem wieku
Ewangelii oraz „czasem ucisku, jakiego nie by o jako narody pocz y
by " (Dan. 12:1; Mat. 24:21). „Wielki jest ów dzie ". S owa te
wskazuj na czas wówczas nale cy do przysz ci, s one podobne do
ów z Joela 2:11 (napisane na d ugo przed dniami Jeremiasza) i
odnosz si do czasu wielkiego ucisku: „wielki bowiem dzie Pa ski
dzie i straszliwy bardzo". Równie wyra enie Jeremiasza „nie by o
mu podobnego" przypomina s owo z Joela 2:2: „któremu równego nie
by o od wieku i nie b dzie po nim nigdy". Tak e dla Jakuba, tzn. ca ego
Izraela, jest to czas wielkiego ucisku (Iz. 22:4,5; Sof. 1:14-18) - „ale
jaki kolwiek jest czas utrapienia Jakubowego, przecie z niego
wybawiony b dzie".
PIERWSZA CZ

UCISKU JAKUBA
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Pierwsza cz
ucisku Jakuba zacz a si w 1881 roku, gdy naród
ydowski, z nielicznymi wyj tkami, wci znajdowa si na wygnaniu
w ró nych poga skich krajach. Od mierci Jakuba a do odrzucenia
przez nich Mesjasza na wiosn 33 r.n.e. doznawali 1845 lat aski.
Potem przyszed ich „dwójnasób" - czyli powtórzenie, nie aski, tak e
przez 1845 lat (Zach. 9:9,12; Mat. 21:4,5; 23:38-39) - który zako czy
si na wiosn 1878 roku. Od tego czasu Boska aska zacz a powraca
do Izraela (Iz. 40:1-2). W 1878 roku Delitzsch rozpocz powszechn
sprzeda swego hebrajskiego Nowego Testamentu, a Disraeli, yd,
ówczesny premier Anglii wp yn na Berli ski Kongres Narodów, aby
przyzna Anglii ogólny protektorat nad azjatyckimi prowincjami Turcji,
cznie z Palestyn . Rz d turecki zmieni wówczas swoje prawo,
dotycz ce obcych, co poprawi o warunki ydów, zamieszkuj cych
wtedy w Palestynie, jak równie cz ciowo otworzy o drzwi dla
osiedlenia si tam innych, wraz z przywilejem posiadania nieruchomo ci. W ten sposób w 1878 roku, po „zamierzonym czasie" Izraela
(Iz. 40:1-2) oraz po wycierpieniu „w dwójnasób za wszystkie grzechy"
Bóg sprawi , e Jego lud zacz by pocieszany, zarówno w sprawach
religijnych, jak i wieckich.
Lecz by sprowadzi ich z powrotem do ojczyzny, jako
przygotowanie do ustanowienia na ziemi Boskiego królestwa, potrzeba
by o czego wi cej (Mat. 6:10; 4 Moj. 14:21; Iz. 2:2-4; 11:9; Dan.
2:35,44; Obj. 5:10). Bóg czyni to przez „rybaków" i „ owców" w
pierwszej, ponownie zgromadzaj cej
ydów, cz ci ucisku
Jakubowego (Jer. 16:14-16). „Rybakami" s ci, którzy u ywaj
atrakcyjnej przyn ty syjonizmu itp., by przyci gn
ydów do ich
ojczyzny. T prac w 1882 r. rozpocz Leo Pinsker, zwiastun jeszcze
przed dr. Theodorem Herzlem. Wspomagaj cy m owie stanu,
ydowscy agitatorzy jak równie liczni chrze cijanie uczynili wiele, i
wci
usi uj czyni w zach caniu ydów do powrotu do swej
ojczyzny.
owcy" to ci, którzy poluj , aby je zabi . Tak e i oni sprawili, e
rzesze ydów powróci y do ojczyzny. W 1878 r. wzmog y si wielkie
prze ladowania w Rumunii i Galicji, a szczególnie w Rosji, która w
1881 r. wyda a Ustawy Majowe, w wyniku których w ró nych krajach
Europy szala y szata skie prze ladowania. Na wielu terenach
urz dzano pogromy, dopuszczaj c si na ydach niewymownych
okrucie stw, zw aszcza w obu cz ciach wojny wiatowej. „ owienie"
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wci jest kontynuowane w niektórych krajach, cho ju nie na tak
wielk skal i przy s abszych prze ladowaniach zewn trznych. W ten
sposób Bóg przy pomocy „utrapienia Jakubowego" realizuje swoje
zamiary.
GROMADZENIE IZRAELA OBEJMUJE 12 POKOLE

Obiecuj c ponownie zgromadzi dzieci Izraela, Bóg nie mia na
my li jedynie 10 pokole (czasami zwanych Izraelem, Efraimem itp.) w
odró nieniu od 2 pokole (zwykle zwanych Juda), lecz raczej
wszystkie 12 pokole , poniewa wszystkie 12 pokole by o
reprezentowanych w „owcach, które zgin y z domu Izraelskiego"
(Mat. 10:6), gdy zosta odrzucony w 33 r. n.e. To, e chodzi o wszystkie 12 pokole , jasno wynika z Iz. 11:11-12, gdzie wymienionych jest
zarówno 10 pokole jako Izrael oraz 2 pokolenia jako Juda: „Stanie si
te dnia onego [tego samego 'tego dnia' - 'czasu utrapienia Jakubowego'
- wspomnianego u Jer. 30:7], i Pan powtóre r
sw przy y [tak jak
to uczyni pierwszym razem, przy ko cu niewoli babilo skiej], aby
posiad ostatek ludu swego ... I podniesie chor giew mi dzy poganami,
a zgromadzi wygnanych z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze z
czterech stron ziemi [wszystko to jest w toku od 1878 roku, lecz nie
mia o miejsca wcze niej, poniewa przed ich rozproszeniem w wieku
Ewangelii 12 pokole nigdy nie by o rozproszonych na cztery strony
ziemi]".
Równie u Ezech.36:22,24 pod okre leniem Izrael Bóg mówi o
wszystkich 12 pokoleniach: „Przeto mów do domu Izraelskiego ...
zbior was z narodów i zgromadz was ze wszystkich ziem, i przywiod
was do ziemi waszej". To zgromadzanie mia o poprzedzi ca kowity
koniec poga skich narodów, mi dzy których Bóg ich rozproszy (Jer.
30:10-11; 46:27-28), i mia o obejmowa ka dy zak tek, by uczyni ich
„narodem jednym na górach Izraelskich ... i b
w niej mieszkali oni i
synowie ich a na wieki" (Ezech. 37:21-22,25).
DRUGA CZ

UCISKU JAKUBA

Tak wi c w „tym dniu", w pierwszej cz ci ucisku Jakuba, Bóg
stopniowo zrywa z szyi Izraela jarzmo Europy (Jer. 30:8), a p ta i
ograniczenia, które ich przywi za y do Europy, stopniowo by y
rozlu niane i zrywane. Ale jest jeszcze druga cz
ucisku Jakuba i o
niej mówi 4 Tom Wyk adów Pisma w. pt. Walka Armagedonu na str.
689, nazywaj c go „ostatecznym ciosem" i „jeszcze jedn fal udr ki ...

9

ostatnim konfliktem bitwy tego wielkiego dnia", który jest opisany na
str. 689-698.
Ta druga cz
ucisku Jakuba nast pi przy ko cu okresu wiatowej
anarchii. Jest on opisany u Ezech. 38 i 39. Rosn ce bogactwo i
pomy lno
zgromadzonego Izraela pobudza chciwo
narodów,
Europy, Azji i Afryki, co b dzie o wiele bardziej widoczne w ich
anarchistycznych pozosta ciach. Sprowadz oni na Izrael ostatni ,
drug cz
ucisku Jakuba, resztki kielicha nieszcz
dla Izraela.
Gog reprezentuje wodzów narodów jako wrogów ludu Bo ego, a
Magog rzesze prowadzonych narodów jako przeciwników ludu
Bo ego. Objawienie 20:8 („narody ... Goga i Magoga") wyra nie
mówi, e to nast pi w Ma ym Okresie, przy ko cu Tysi clecia i
dlatego, przez równoleg e zastosowanie, jest to tak e prawdziwe w
odniesieniu do wrogów Bo ego cielesnego Izraela przy samym ko cu
wieku Ewangelii. Ci anarchistyczni grabie cy, opisani u Ez. 38 i 39,
Zach. 12:1-9 oraz 14:1-3, bole nie dotkn Izraela w drugiej, ostatniej
cz ci ucisku Jakuba.
Ko cowe kary dla Izraela z powodu ich niewiary oraz nadzwyczajna
kl ska ich wrogów w ko cu otworz im oczy; „i b
patrze na mi
(Jehow ), poniewa go [Jezusa] przebodli, i p aka b
nad nim
aczem jako nad jednorodzonym; gorzko, mówi , p aka b
nad nim
jako gorzko p acz nad pierworodnym" (Zach. 12:10; t umaczenie
JPSA - Jewish Publication Society of America). Wtedy Izrael,
nawrócony jako naród, rozpozna swego Mesjasza, który przyszed do
nich w ich utrapieniach („chmurach" - Obj. 1:7) wielkiego ucisku, aby
ich uwolni jak prorokowa np. Ezech. 39:22-29; Zach. 12; 14:1-3; Jer.
30:7,8. Wówczas „s
b
Panu, Bogu swemu, i Dawidowi
[Umi owanemu, tzn. Mesjaszowi - Ezech. 34:23,24; 37:24,25; Oz. 3:5],
królowi swemu, którego im wzbudz " (Jer. 30:9). „A tak wszystek
Izrael b dzie zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i
odwróci niepobo no ci od Jakuba. A to b dzie przymierze moje z
nimi, gdy odejm grzechy ich" (Rzym. 11:26,27). Nie oznacza to ich
powszechnego zbawienia do wiecznego ycia, lecz jak pokazuje
kontekst uwolnienie ca ego Izraela od lepoty, czyli „zatwardzia ci z
cz ci" w wieku Ewangelii, od kary za grzechy przeciwko Zakonowi i
Chrystusowi, jak równie od pot pienia za ich grzechy Adamowe i
ydowskie.
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Panowanie sprawiedliwo ci Pa skiej na ziemi (Iz. 26:9; 28:17)
najpierw zostanie ustanowione w Izraelu w ród zgromadzonych i
nawróconych ydów (Zach. 12:7,8; Jer. 23:5,6; 33:14-16; Ezech.
36:24-38. Zob.The Millenium, s.333-345). Z rado ci powitaj oni
wzbudzonych patriarchów oraz pozosta ych Godnych i b
wielce
ogos awieni przez ich zbawienne rz dy (Iz. 1:25-27; 25:9; 32:1).
Nast pnie, nied ugo potem, poga skie narody skruszone, wyczerpane i
zagubione w utrapieniach czasu ucisku (Mat. 24:21,22), dowiedz si o
wielkich b ogos awie stwach, jakich b dzie doznawa Izrael i b
pragn li podobnych b ogos awie stw dla siebie (Iz. 2:3,4; Zach. 8:2022). W odpowiedzi na ich pokorne pro by o pomoc Królestwo ze
swymi zarz dzeniami b dzie ustanawiane w jednym narodzie po
drugim, a stanie si Królestwem powszechnym (Dan. 2:44; 7:27).
Cielesny Izrael (drugorz dne ziemskie nasienie Abrahamowe) pod
kierunkiem Staro ytnych i M odocianych Godnych (g ównego
ziemskiego nasienia Abrahamowego - Joel 2:28; 2 Tym. 2:20) b dzie
mia przywilej wspó pracowa z duchow sfer królestwa - Maluczkim
Stadkiem i Wielk Kompani ( uk. 12:32; Ps. 45:14,15; Obj. 7) - w
nawracaniu i b ogos awieniu poga skiego wiata (1 Moj. 22:17,18;
28:14; Iz. 19:24; Ezech. 16:60,61; Ps. 107:22). Dokona si to pod
Nowym Przymierzem Izraela, opisanym u Jer. 31, w celu
ogos awienia „wszystkich rodzajów ziemi".
Niech ca a ziemia, a szczególnie Izrael, raduje si z nadchodz cych
wielkich b ogos awie stw, teraz tak ju bliskich. Obietnica jest pewna.
Sam Bóg obieca i askawie popar obietnic przysi , aby my
„warown pociech mieli" ( yd. 6:16-18). Bitwa wielkiego dnia
wszechmocnego Boga przygotowuje ca y wiat na nowy dzie i jego
wielkie dzie o restytucji (Dz. Ap. 3:19-23), a ucisk Jakuba
przygotowuje potomstwo Jakuba do jego w nim udzia u.
Chocia godzina czuwania b dzie godzin chmur i g stej ciemno ci (Joel
2:1-3), Bogu niech b
dzi ki za b ogos awione zapewnienie, i dzie o
zniszczenia b dzie „skrócone" (Mat. 24:22) i e zaraz po nim zacznie wieci
chwalebne S ce Sprawiedliwo ci (Mai. 4:1,2). „Ziemia [obecna stara
struktura spo eczna oparta na samolubstwie] ... przeniesiona b dzie jako budka
... upadnie, a wi cej nie powstanie" (Iz. 24:19,20). Czas wielkiego ucisku ma
na celu oczyszczenie pola pod now budowl Boga, Nowego Jeruzalem,
nowych niebios i nowej ziemi, w których sprawiedliwo mieszka (2 Piotra
3:13; Iz. 65:17; Obj. 21). „Gdy ujrzycie, i si to wszystko dzieje, wiedzcie, e
blisko jest królestwo Bo e" ( uk. 21:31). P.T.'94,45.
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