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wodą. Całe mnóstwo grobów wokół, ozdobionych 
tylko Gwiazdą Dawida, połyskiwało błyszczało w 
strugach deszczu. Śpiew rabina z ledwością 
przebijał się przez dźwięk kropel rozpryskujących 
się na brezencie. 

Przyszliśmy pochować George'a, i było mi 
naprawdę ciężko na sercu. Martwiłem się jednak 
nie o George'a, ale o wszystkich innych Żydów, 
którzy umarli nie poznawszy Mesjasza. Trzy 
tygodnie wcześniej zadzwoniła do mnie Naomi, 
siostrzenica George'a, prosząc, abym go odwiedził. 
George umierał na raka. Wielokrotnie już zdarzały 
mu się bliskie śmierci stany utraty świadomości i 
dziwiono się, że wytrzymuje to tak długo. 

Kiedy jednak ja przyszedłem do niego, jego umysł 
był zadziwiająco jasny. Przedstawiłem się jako Żyd, 
który wierzy, że Jeszua jest Mesjaszem. Nie miał 
nic przeciwko rozmowie ze mną, zacząłem więc 
dzielić się w jak najprostszy sposób ewangelią o 
Mesjaszu. V\^dawał się naprawdę rozumieć, co 
mówię, a gdy zapytałem, czy jest gotów uwierzyć w 
Jeszuę, odpowiedział: „Tak". Trzymając się go ręce, 
poprowadziłem go w modlitwie nawrócenia i wiary 
w Jeszuę. 

Gdy skończyłem się modlić, George wyglądał tak, 
jakby zasnął. Wem jednak otworzył oczy i 

Ze śmierci 
dożycia 

powiedział: „Lawrence, bardzo ci dziękuję za to, co 
dla mnie zrobiłeś, naprawdę, bardzo". Oniemiałem, 
nie wiedziałem, co powiedzieć. A powinienem był 
powiedzieć: „George, ja nic dla ciebie nie zrobiłem, 
to Jeszua zrobił wszystko". 

Ale teraz on już to wszystko wie. Jest bezpieczny w 
Bożych ramionach. Przeszedł ze Śmierci do Życia z 
powodu wiary w Jeszuę. 

Nazajutrz po naszym spotkaniu George już 
opowiadał swojej rodzinie, że jest na nowo 
narodzonym Żydem! Jeszcze zdążył poprosić mnie, 
aby porozmawiał o Jeszui z jego bratem. Byłem 
zdumiony, jak człowiek ten troszczy się o duchowy 
los swego brata. 

A moje serce wciąż boli z powodu setek Żydów, 
którzy odchodzą z tego świata nie poznawszy 
zbawczej łaski Bożej ukazanej w Jeszui. 

Na jednym z epitafiów na grobach na cmentarzu 
żydowskim widnieje napis: „Umiłowany Mężu, 
Ojcze i Bracie... Będzie nam Cię bardzo 
brakowało... Byłeś światłem naszego świata". 
Smutną prawdą o życiu jest fakt, że śmierć 
przychodzi po każdego z nas. Jest jednak Ktoś, kto 
skosztował śmierci za nas, ale powstał z martwych. 
Jego imię brzmi Jeszua, i jest On światłem 
CAŁEGO świata. 

Przyjmijmy tę Światłość - Boże zbawienie dla 
całego świata poprzez Jego Syna i Mesjasza, 
Jeszuę z Nazaretu. On jest naszym Barankiem 
Paschalnym. 

Jeszua powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, kto słucha słowa Mego i wierzy 
Temu, który Mnie posłał, ma żywot wieczny i nie 
stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci 
dożycia" (Ew. Jana 5,24). 

Lawrence Hirsch, 
dyrektor Celebrate Messiah 
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Rozdziały 7—12 Księgi Izajasza stanowią 
jedną całość, czasami określaną mianem 
Księgi Immanueia. W tej partii Pisma 

Świętego zajmijmy się najpierw proroctwem o 
narodzinach immanueia. Kiedy w Biblii rodzice 
nadają dziecku imię, odzwierciedla ono myśli 
rodziców. Kiedy imię dziecku nadaje Pan Bóg - tak 
jak to jest tutaj - imię to ukazuje istotę natury tego 
dziecka. Immanuel znaczy - J. nami Bóg". Istotą 
charakteai tego dziecka miało zatem być - ,z nami Bóg". 

Spór 

Proroctwo w wersetach Iz 7,13-14 dotyczy 
dziewiczego poczęcia i narodzenia Mesjasza. To 
chyba najbardziej kontrowersyjne z proroctw 
mesjańskich, wymaga zatem nader starannej 
analizy tekstu. Nad dokładnym sensem tego 
fragmentu dyskutują rabini, liberalni teologowie i 
teologowie ewangelikalni. 

Mowa tu o znaku: „Oto panna pocznie...". 
Płaszczyzny sporu są dwie: 

1. żnak. 

Kontekst tego rozdziału domaga się proroctwa 
krótkoterminowego, zapowiadającego znak dla 
króla Achaza. Czy można je więc odnosić do 
narodzin dziecka o jakieś 700 lat później, jak to 
twierdzi Mateusz (2,22-23)? 

2. Hebrajskie słowo almah. 

Czy naprawdę oznacza dziewicę, czy też tylko 
młodą niezamężną kobietę? 

Rozważmy na początek obie te sporne sprawy. 

Hermeneutyka 

Iz 7,13-14 sugeruje znak mający nastąpić 
niebawem, z myślą o królu Achazie, stąd też wielu 
wierzących traktuje ten werset jako przykład 
„podwójnego wypełnienia", żasada ta głosi. Ze 

proroctwo może mieć więcej niż tylko jedno 
wypełnienie. Werset ten mógłby zatem być 
jednocześnie znakiem dla króla Achaza i znakiem z 
Ewangelii Mateusza 2,22-23 (narodziny Jeszuy). 

Jednakże autor niniejszego artykułu nie uznaje 
zasady podwójnego wypełnienia, ani tu, ani w 
żadnym innym miejscu Biblii, Jeśliby ta zasada 
intepretacji Biblii była słuszna, to w zasadzie nie 
byłoby potrzeby narodzin z dziewicy. 

Jest inna, lepsza zasada interpretacji Biblii -
zasada podwójnego odniesienia. Według niej po 
jednej partii Pisma, poświęconej jednej osobie, 
jednemu wydarzeniu i jednemu czasowi, może 
następować inna partia, poświęcona innej osobie, 
wydarzeniu i czasowi, niekoniecznie wyraźnie 
odcinająca się od tej pierwszej. 

Mamy zatem obok siebie dwa oddzielne proroctwa, 
z których każde ma własne wypełnienie - po 
jednym wypełnieniu na jedno proroctwo, żasada 
podwójnego wypełnienia głosi. Ze jedno proroctwo 
może mieć dwa wypełnienia, zasada podwójnego 
odniesienia zaś - Ze jedna partia Pisma zawiera de 
facto dwa proroctwa, z których każde ma własne 
wypełnienie. 

Jak wyjaśnimy później, Iz 7,13-14 ma dwa zupełnie 
oddzielne proroctwa o różnych celach i o różnych 
wypełnieniach w różnym czasie. 

Hebrajszczyzna * ' 

śpór o Iz 7,13-14 ogniskuje się wokół precyzyjnego 
znaczenia hebrajskiego słowa almah. y 
tłumaczonego tutaj jako „dziewica" albo „panna". 
Hebrajski dysponuje trzema określeniami młodej 
kobiety, jakich mógł użyć Izajasz: 

1. Na'arah 

Na'arah oznacza pannę i może się odnosić albo do 
dziewicy (np. 1 Kri 1,2), albo do nIe-dziewicy (np. Rt 
2.6). 
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2. Betulah 

Powszechnie uchodzi za typowe określenie 
dziewicy. Wielu wskazuje, że gdyby Izajasz 
naprawdę miał na myśli dziewicę, to użyłby tego 
właśnie słowa. Tymczasem choć prawdą jest, że 
często oznacza ono dziewicę, nie jest tak zawsze. 
Na przykład: 

i. W Księdze Joela 1,8 określono tak wdowę. 

ii. W Pienwszej Księdze Mojżeszowej 24,16 -
ponieważ słowo to nie oznacza wyłącznie dziewicy 
- autor dodaje: „która z żadnym mężczyzną 
Jeszcze nie obcowała", chcąc wyjaśnić, co ma na 
myśli. 

iii. W Księdze Sędziów 21,12 trzeba było dodać 
zwrot: „które Jeszcze nie obcowały cieleśnie z 
mężczyzną", aby sens był jednoznaczny. 

3. Almah 

Almah oznacza dziewicę, młodą dziewicę, dziewicę 
w wieku stosownym do zamąZpójścia. Słowo to jest 
w hebrajskim Piśmie Świętym użyte siedmiokrotnie 
i ani razu nie określa kobiety zamężnej - co do tego 
nie ma dyskusji. 

i. 1 Mojż 24,43. W odróżnieniu od wspomnianego 
wyżej wersetu 24,16, werset 24,43 nie wymaga 
dodatkowych wyjaśnień, gdyż wystarczy tyiko jedno 
słowo, aby określić dziewicę. 

ii. 2 Mojż 2,8. Słowo użyte w odniesieniu do Miriam, 
siostry Mojżesza, która była dziewicą. 

iii. Psalm 68,26. Użyte w kontekście królewskiego 
pochodu dziewic. Ponieważ w tym kontekście 
Królem jest sam Bóg, to wymagane jest 
bezwzględne dziewictwo, i nie do pomyślenia jest, 
aby Bóg zezwolił, by w takim pochodzie kroczyła 
nieczysta niezamężna kobieta. 

iv. PnP 1,3. Kontekst mówi o czystości w 
małżeństwie. 

V. PnP 6,8. Użyte tu słowo jest odróżnione od 
określeń żon i nałożnic, które rzecz jasna nie były 
dziewicami. 

vi. Prz 30,1-19. Słowo to jest użyte w wersecie 19 
jako przeciwstawienie cudzołożnicy z wersetu 20. 

vii. iż 7,14. Ponieważ we wszystkich sześciu 
powyższych przypadkach almah oznacza dziewicę, 
czemu tutaj miałoby być inaczej? 

B e t h l e h e m , b i r t h p l a c e o f K i n g D a y i d a n d T h e M e s s i a h 

Każdy zgadza się co do tego, że almah to kobieta 
niezamężna. Jeśli tak, to gdyby kobieta z Iz 7,14 
nie była dziewicą. Bóg obiecywałby znak wiążący 
się z nierządem, nieprawym łożem. To nie do 
pomyślenia, że Bóg miałby sankcjonować grzech, a 
już poza wszystkim - cóż takiego niezwykłego 
byłoby w nieślubnym dziecku, które miałoby 
stanowić ów znak? 

W kręgach autorów żydowskich nigdy nie było 
sporów o to, czy Iz 7,14 zapowiada narodziny z 
dziewicy. Septuaginta to grecki przekład 
hebrajskiego Pisma Świętego, przygotowany ok. 
200 roku p.n.e., czyli na 200 lat przed tym, nim po 
raz pierwszy wypłynęła kwestia mesjaństwa 
Jeszuy. Żydzi, którzy opracowali ten przekład, 
znacznie bliżsi czasom Izajasza niż my dzisiaj, 
przełożyli Iz 7,14 używając greckiego słowa 
parthenos, które jednoznacznie określa dziewicę. 

Nie może zatem być wątpliwości, że niezwykłe 
wydarzenie obiecywane przez Pana Boga jako 
znak to cudowne poczęcie syna przez dziewczynę 
będącą wciąż dziewicą. 

Zagrożenie dla domu Dawidowego 

W tym punkcie historii rodziło się właśnie imperium 
zagrażające mniejszym królestwom na Bliskim 
Wschodzie - imperium asyryjskie. 

V\^ród zagrożonych królestw była śyria (Aram), 
północne królestwo Izraela (Efraim) i południowe 
królestwo Judy. lAAadcy Izraela i Syrii połączyli siły 
przeciwko wspólnemu wrogowi, ale i tak ich potęga 
miiitarna nie byłaby w stanie ostać się przed 
atakiem Asyrii. Do sojuszu zaproszono więc Judę, 
ale jej król, Achaz, odmówił. 

Izrael i Śyria uknuły więc spisek, aby się go pozbyć, 
i nie tylko jego (bo to mogłoby się udać), ale i 
całego domu Dawida (o to właśnie chodzi w 
wersecie 7,2). \Medy ustanowiliby w Judzie nową 
dynastię, przychylniejszą sojuszowi 
antyasyryjskiemu. 

Zagrożone stało się zatem wieczne przymierze 
Boże z Dawidem. I dlatego spisek musiał upaść. 

Poselstwo dla Achaza 

Achaz, który nie czcił jedynego prawdziwego Boga, 
ale popadł w bałwochwalstwo, bardzo bał się ataku. 
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w wersetach 7,3-9 Pan Bóg daje mu jednak 
poselstwo. Izajasz otrzymuje polecenie spotkania z 
Achazem, przeprowadzającym właśnie Inspekcję 
zapasów wody, z myślą o oblężeniu. Izajasz ma też 
wziąć ze sobą syna. Syn ma na imię Szeariaszub, 
co oznacza „resztka powróci". Przyczyna zabrania 
syna zostaje wyjaśniona dopiero w wersetach 7,IS
IS. 

W wersetach 7,4-6 poselstwo opisuje spisek i 
poleca Achazowi, aby się nie lękał. Spisek ma 
polegać na obaleniu Achaza i zastąpieniu go synem 
Tabala. Izajasz, mistrz hebrajszczyzny, uwielbiał 
gry słów. Przykład takiej gry mamy właśnie w 
wersecie 7. Tabal (albo Tabeel) znaczy „Bóg jest 
dobry". Zmieniając tylko nieznacznie układ 
samogłosek, Izajasz osiąga znaczenie „niezdatny 
do niczego". Czyli ten, którego imię oznacza: „Bóg 
jest dobry" okaże się „niezdatny do niczego". Z 
powodu przymierza Pana z Dawidem nie powiedzie 
się nigdy żaden spisek przeciwko domowi Dawida. 
Pan Bóg mówi o tym wyraźnie w wersecie 7, a 
wersety 8-9 zapowiadają sąd Boży nad królami 
uwikłanymi w spisek. 

Znaki wyzwolenia 

Propozycja znaku 

Achaz jednak, jak to bałwochwalca, nie ufał Bogu i 
poczynił własne przygotowania. Posłał do Asyrii 
listy i dary z prośbą o obronę przed tymi dwoma 
królami. Bardziej ufał imperium asyryjskiemu niż 
Panu Bogu Izraela. Przemówił więc Pan Bóg po raz 
drugi. Zaproponował Achazowi znak - jaki tylko by 
sobie zażyczył - byle tyiko przekonać go, że nie 
powinien się bać i że nie powinien ufać 
Asyryjczykom, ale za wszelką cenę zaufać Panu 
Bogu. Miał więc Achaz poprosić o ów znak - a Pan 
Bóg miał mu go dać. 

Słowo „znak" nie oznacza samo w sobie cudu, 
mógłby to być znak cudowny lub naturalny. Z 
kontekstu jednak jasno wynika, że przekonanie 
Achaza wymagało cudu. Pan Bóg zaoferował, że 
znak ten może nastąpić, gdzie tylko sobie Achaz 
zażyczy - na ziemi, w górze czy w podziemiu - byle 
tylko dał się przekonać. 

Odrzucenie oferty 

I oto Achaz-balwochwaica staje się nagle 
duchowym gigantem. Nie godzi się, aby wystawić 
Pana Boga na próbę i kusić Go. Nawiązuje więc do 
fragmentu z Piątej Księgi Mojżeszowej 6,16 (choć 
bałwochwalca, Achaz miał jednak spore pojęcie o 
prawdziwym Bogu!), ale źle go interpretuje. 
Fragment ten bowiem przestrzega przed 
domaganiem się znaku od Pana Boga - tutaj 
jednak Pan Bóg sam proponuje znak i oczekuje, że 
Achaz prozycję przyjmie. Achaz jednak nie chciał 
znaku, obawiając się, że znak się spełni, a on 
będzie musiał wyrzec się sojuszu z Asyrią. 

I wtedy następują kluczowe wersety - 7,13-14. 

Znak dla domu Dawida 

Izajasz przestaje już mówić do Achaza - zwraca się 
do całego domu Dawidowego. Liczba pojedyncza w 
wersetach 9,10,11, 16 i 17 zmienia się nagie w 
wersetach 13 i 14 na mnogą - „wy" i „wam". Znak 
nie jest zatem przeznaczony tylko dla Achaza, ale 
dla całego domu Dawida. Dla jaśniejszego 
spojrzenia oznaczmy literami p (liczba pojedyncza) i 
m (mnoga) odpowiednie słowa w tych wersetach. 

„A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii 
jest syn Remallasza. Jeżeli nie uwierzysz [p], nie 
ostaniesz się [p]. 

„1 znowu rzekł PAN do Achaza tak: Proś [p] dla 
siebie o znak od PANA, twego Boga, czy to 
głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górzel 
Na to odpowiedział Achaz: Nie będę prosił i nie 
będę kusił PAN. Wtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, 
domu Dawidowy! Czy mało wam [m] tego, że 
nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? 

„Dlatego sam PAN da wam [m] znak: Oto panna 
pocznie i porodzi syna, I nazwie Go Imieniem 
Immanuel. Mlekiem zsiadłym I miodem żywić się 
będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a 
wybierać dobre. Gdyż zanim chłopiec nauczy 
się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed 
którego obu królami drżysz [p], będzie 
spustoszony. PAN sprowadzi na ciebie [p] I na 
twój lud, I na dom twojego ojca czasy, jakich nie 
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było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy - przez 
króla Asyrii" (Iz 7,9-17). 

Hebrajskie słowo tłumaczone jako „oto" ma 
przyciągać uwagę do wydarzenia, które mogłoby 
być przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Jednakże z 
gramatycznego punktu widzenia gdy pojawia się 
ono z hebrajskim imiesłowem czynnym, zawsze 
odnosi się do przyszłego wydarzenia. Tak jest i 
tutaj. Nie tylko narodziny, ale i akt poczęcia należy 
do przyszłości. Nie mówi się tu o już ciężarnej 
kobiecie, która ma urodzić. 

Tekst mówi konkretnie: „dziewica". Według zasad 
gramatyki hebrajskiej jeśli czytelnik natrafia na 
przedimek określony („ta"), powinien szukać 
odniesienia do najbliższego kontekstu 
poprzedzająego. Jednakże od samego początku 
rozdziału siódmego nie było wzmianki o żadnej 
kobiecie. Jeśli nie pomaga najbliższy kontekst, 
druga zasada to „reguła poprzedniego odniesienia", 
do czegoś, o czym była mowa znacznie wcześniej i 
co jest wśród ludu powszechnie znane. 

Kiedy to zatem w żydowskim Piśmie Świętym lub 
tradycji pojawiła się idea dziewicy rodzącej syna? 
Jedyne możliwe odniesienie to 1 Mojż 3,15. „I 
ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, 
między twoim potomstwem a jej potomstwem; 
ono zdepcze cl głowę, a ty ukąsisz je w piętę". 

Wbrew biblijnej normie Mesjasz miał się narodzić 
jako potomek kobiety. Dlaczego? Bo nie miał mieć 
ojca-człowieka. Miał narodzić się z dziewicy. 

Nie wolno przeoczyć kluczowej sprawy. Pan Bóg 
obiecuje, że dom Dawida nie zatraci swej 
tożsamości aż do narodzin syna dziewicy. 
Konieczne jest zatem, aby nastąpiło to przed 
zburzeniem Świątyni i zniszczeniem zapisów 
genealogicznych w roku 70 n.e. 

Znak dla Achaza 

Po ustaleniu, że Iz 7,12-14 to proroctwo 
długoterminowe, dotyczące narodzin Mesjasza, 
stajemy przed jeszcze jednym problemem. 
Mianowicie - co z Achazem? Wydarzenie o 700 lat 

późniejsze nie miałoby dla niego osobiście 
większego znaczenia. Jest jednakże mowa o 
jeszcze jednym znaku - to, o czym napisano w 
wersetach 7,15-16, jest adresowane konkretnie do 
Achaza. W wersecie 16 występuje liczba 
pojedyncza („drżysz"), odnosząca się do Achaza. 

Zanim syn Izajasza wyrośnie na tyle, by umieć 
podejmować moralne wybory pomiędzy dobrem a 
złem, królowie Izraela i śyrii zostaną pokonani, a 
groźba z ich strony zażegnana. To stało się w ciągu 
trzech lat. „Chłopiec" wymieniony w wersecie 16 
jest określony słowem oznaczającym dziecko co 
najmniej roczne. Nie może to zatem być ów „syn" 
z wersetu 14, ale syn Izajasza, wspomniany w 
wersecie 3. Zresztą po co innego miałby Izajasz 
zabierać go z sobą? 

Księga Izajasz 7,1-17 

W siódmym rozdziale Księgi Izajasza król judzki 
Achaz stoi przed groźbą ataku. Atak ten zagraża 
nie tylko mu osobiście, ale i całemu domowi 
Dawida. Za pośrednictwem proroka Izajasza Pan 
Bóg poleca Achazowi, aby zachował spokój i nie 
bał się. I podaje dwa powody - dwa znaki 
gwarantujące spełnienie Bożej obietnicy ochrony. 

Pierwszy znak głosi, że nie uda się żaden atak na 
dom Dawida aż do narodzin syna dziewicy. 
(Określenie „dziewica" jest tu niezbędne zarówno 
ze względu na leksykę hebrajską jak i kontekst). 
Drugi znak - w wersetach 7,15-16 - przeznaczono 
osobiście dla Achaza. Pan Bóg obiecuje, że nie 
powiedzie się żaden atak na niego do chwili, aż 
Izajaszowy syn Śzeariaszub osiągnie moralną 
dojrzałość. 

dr Arnold G. Fruchtenbaum 
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Specjaliści od rolnictwa i inżynierii 
genetycznej z Uniwersytetu 
Hebrajskiego w Rechowot zdołali tak 

zmienić pewien typ kaktusa, że rodzi on 
pozbawione igieł, jadalne grube liście. 
Nazwano go nopalitos ze względu na 
podobieńst»vo do pewnego meksykańskiego 
kaktusa, można go bezboleśnie zrywać i 
łatwo się obiera. Smażone i spożywane jak 
warzywo albo też serwowane w roli owoca 
jako składnik sałatek, nopalitos prędko 
przyjmują się na izraelskich stołach. 

Natomiast kaktus sabra z wielkimi płaskimi 
liśćmi, kolczastymi owocami i kwiatami 
rozkwitającymi co rok łatwo zaadaptował się 

do piaszczystych i wapnistych gleb Izraela. 
Przywędrował tu w XIX wieku z Nowego 
Meksyku i Arizony, wpisał się jednak już w 
dużej mierze w narodowy folklor. Mówi się, że 
przypomina sabrę - rodowitego Izraelczyka, 
urodzonego w Izraelu: z wierzchu szorstki i 
kolczasty, w środku słodki i miękki. 

Szczególny aromat owocu sabry, zwanego 
też kolczastą gruszką, znają nawet turyści 
odwiedzający Izrael, bo można go zjadać od 
razu po oczyszczeniu i obraniu, często wprost 
od ulicznego sprzedawcy. Szorstka skórka i 
ostre igły utrudniały zbiory i przygotowanie 
owocu - teraz to się zmieniło. 

Daniel Rogov, 
Features from Jerusalem 

1. Edible Cactus Photo IPS Sarit Uziely 
2. Prickly Old Sabra Cactus Photo DHF 
3. Sabra Catcus in bloom Photo Peter Malgo 
4. Sabra Cactus Photo Peter Malgo 
5. Field of Sabra Cactus Photo Peter Malgo 
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KTOŚ WIĘKSZY 

Salomon składał ofiary PANU, gdyż Go 
miłował. Po śmierci swego ojca Dawida 
Salomon zbudował dom Pański I mur wokół 

Jerozolimy. Jednakże jeszcze przed ukończeniem 
budowy Świątyni składał ofiary na wyżynach. 

Pewnego razu wybrał się Salomon do Gibeonu, aby 
złożyć tam tysiąc ofiar całopalnych. We śnie ukazał 
mu się tam Pan Bóg I powiedział: „Proś, co cl 
mam dać?". I Salomon poprosił, a Pan Bóg dał. 
„Dał Bóg Safomonowi bardzo wielką mądrość i 
roztropność, nadto rozum tak rozległy Jak 
piasek nad brzegiem morza" (1 Ks. Królewska 
4,29). Salomonowi wiodło się wyśmienicie. 
Zgromadził ogromne bogactwo I mnóstwo towarów 
z krajów, z którymi handlował. Jednakże nie tylko 
bogactwo materialne okazywało się korzyścią 
handlową. W cenie była też wiedza I osiągnięcia 
Intelektualne. Wieści o królu Salomonie rozchodziły 
się daleko po szlakach handlowych, docierając aż 
na krańce świata. Stał się sławny wśród nIe-Żydów. 
„Tak tedy król Salomon bogactwem I mądrością 
przewyższał wszystkich królów ziemi i cały 
świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać 
jego mądrości, jaką PAN włożył w jego serce" (1 
Kri 10,23-24). 

Chiram, król Libanu, był bliskim przyjacielem 
Salomona. Oba] złączyli siły, aby powiększyć swe 
wpływy I umocnić królestwa przez handel. „Na 
okręty te wysyłał Chiram swoich poddanych, 
żeglarzy obeznanych z morzem wraz z 
poddanymi Salomona. Pojechali oni do Ofir i 
przywieźli stamtąd czterysta dwadzieścia 
talentów złota, I przywieźli je do króla 
Salomona" (1 Kri 9,27-28). Waśnie dzięki temu 
przedsięwzięciu o mądrości Salomona dowiedziała 
się królowa Saby. Saba, albo Szeba, leżała w 

połudnIowo-zachodnIej Arabii, na obszarze 
dzisiejszego Jemenu. Jej królowa była bardzo 
dobrze znana w regionie I bardzo bogata, o czym 
świadczy towarzyszący jej ogromny dwór oraz 
kosztowne dary, jakie przywiozła Salomonowi. 

„A gdy królowa Saby usłyszała wieść o 
Salomonie, wybrała się do Jeruzalemu z nader 
licznym orszakiem na wielbłądach objuczonych 
wonnościami, wielką ilością złota i drogimi 
kamieniami, ażeby wypróbować Salomona przez 
stawianie zagadkowych pytań, przyszedłszy do 
Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co 
miała na sercu" (2 Ks. Kronik 9,1). 

Salomon zaliczył sprawdzian z wysokim wynikiem. 
„1 rzekła do króla: Prawdą okazuje się to, co 
słyszałam w mojej ziemi o twoich sprawach i o 
twojej mądrości; lecz nie wierzyłam tym 
słowom, aż przybyłam I zobaczyłam na własne 
oczy; ale I tak nie powiedziano mi ani połowy o 
wielkości twojej mądrości, przewyższasz 
bowiem pogłoski, które o tobie słyszałam" (2 
Krn 9,5-6). 

Podobnie jak niegdyś królowa Saby, będą się 
zachowywać narody względem Mesjasza, gdy 
zasiądzie na tronie w Jerozolimie. I jak królowa 
Saby jest przedstawicielką narodów (nIe-Żydów), 
tak Salomon jest cleniem Mesjasza. Prorocy 
zapowiedzieli, że narody z entuzjazmem będą 
zjeżdżać do Jerozolimy, nie jako turyści, ale tak jak 
królowa Saby - aby dowiadywać się o drogi Pana 
Boga I poznawać je. „ I stanie się w dniach 
ostatecznych, że góra ze świątynią PANA będzie 
stać mocno jako najwyższa z gór I będzie 
wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą 
do niej zdążać. 
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„ I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w 
pielgrzymce na górę PANA i do świątyni Boga 
Jakuba, I będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy 
mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu 
wyjdzie zakon I słowo PANA z Jeruzalemu! 

„Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy I 
rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują 
swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na 
sierpy. Żaden naród nie podniesie mlecza 
przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już 
uczyć sztuki wojennej" (Ks. MIcheasza 4,1-3). 

Królowa z Południa zdumiała się mądrością I 
przenikliwością Salomona. Owszem, był 
niezmiernie bogaty I we wszystkim mu się wiodło, 
lecz jego mądrość I poznanie były nieskończenie 
cenniejsze. „Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi cl 
twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą 
zawsze słuchać twojej mądrości" (1 Kii 10,8). 

Królowa z Południa oddała też chwałę Panu Bogu, 
zaświadczając, że Salomon został wybrany nie dla 
osobistego zysku, ale dla prawa I sprawiedliwości. 
„Niech będzie błogosławiony PAN, Bóg twój, 
który cię sobie upodobał, aby clę posadzić na 
tronie Izraela; dlatego że umiłował PAN Izraela 
na wlekł, ustanowił cię królem, abyś stosował 
prawo i sprawiedliwość" (1 Kri 10,9). 

To ważka paralela do czasów I panowania 
Mesjasza, gdyż prawo I sprawiedliwość to dwa 
podstawowe elementy, jakie rozprzestrzenią się po 
świecie za Jego rządów, jak to obiecał prorok 
Izajasz: „Albowiem dziecię narodziło się nam, 
syn jest nam dany I spocznie władza na Jego 
ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg 
Mocny, Ojciec Odwieczny, książę Pokoju. 
Potężna będzie władza I pokój bez końca na 
tronie Dawida I w jego królestwie, gdyż utnwall 
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ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż 
na wieki. Dokona tego żarliwość PANA 
Zastępów" (Iz 9,5-6). 

Istotną korzyścią dla narodów w tym czasie będzie 
to, że będą żyć w pokoju I obfitości. Rządy 
Mesjasza utrwalą prawo I zaprowadzą 
sprawiedliwość, czyniąc to, co nie udało się 
dawnym Imperiom I dzisiejszym potęgom, 
zżeranym przez korupcję I żądzę władzy. 

Szczególną obietnicę bezpieczeństwa I pokoju 
otrzymał naród Izraelski. „Oto idą dni - mówi PAN 
- że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: 
Będzie panował jako król i mądrze postępował; i 
będzie stosował prawo i sprawiedliwość na 
ziemi. Za jego dni Juda będzie wy bawiony, a 
Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest 
Jego Imię, którym Go zwać będą: PAN 
sprawiedliwością naszą" (Ks. Jeremiasza 23,5-7). 

Naród Izraelski skorzysta szczególnie, gdy 
powstanie z ucisku, aby stać się pierwszym wśród 
narodów, ludem, przez który Inne ludy doznają 
błogosławieństwa. „1 stanie się tak: Jak byliście, 
domu Judy I domu Izraela, przekleństwem 
wśród narodów, tak wybawię was i będziecie 
błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się 
wzmocnią wasze ręce!" (Ks. Zachariasza 8,13). 

Jak Salomon został uczyniony królem, aby pełnić 
prawo I sprawiedliwość, tak I na prawie I 
sprawiedliwości ugruntuje Mesjasz swe przyszłe 
królestwo. Pan Bóg dał SalomnowI mądrość I 
przenikliwość, I to właśnie przyciągnęło do 
Jerozolimy królową z Południa, zwłaszcza że nie 
dawały jej spokoju pewne pytania, na które nie 
umiała znaleźć odpowiedzi. Mądrość I poznanie 
pochodzą od Pana Boga, a w sposób pełny 
objawiają się jako przymioty Mesjasza. 

Podobnie zatem mądrość I poznanie przyciągały 
zarówno Żydów jak I nIe-Żydów do Jeszuy z 
Nazaretu. Dla Żyda jest On Nadzieją Izraela, dla 
nIe-Żyda - Światłością, która rozświetliła ciemność. 
Kto ma pytania I kto szuka Pana, ten znajdzie w 
Jeszui z Nazaretu pełnię Bożą. Gdy zażądano od 
Mesjasza znaku potwierdzającego, że to On jest 
tym Obiecanym, wytknął słuchaczom, że powinni 

się uczyć od królowej Saby. Bo tak jak królowa z 
Południa przybyła do Salomona w poszukiwaniu 
odpowiedzi I zdumiała się jego mądrością, tak 
również nie-żydzi powinni przybywać do Mesjasza, 
nawracać się I wierzyć w Niego dla własnego 
zbawienia. Mesjasz przestrzegł słuchaczy, że jeśli 
nie uznają tej historii za znak, nie unikną sądu. 
„Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z ty m 
pokoleniem I potępi je; bo przybyła z krańców 
ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj 
więcej niż Salomon" (Mt 12,42). 

Jeszua ogłosił Siebie kimś większym niż Salomon I 
powiedział słuchaczom, że muszą uwierzyli w 
Niego, jeśli chcą uniknąć sądu. „Kto wierzy w 
Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha 
Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na 
nim" (Ew. Jana 3,36). 

Choć w Jeszuę uwierzyły niezliczone tysiące 
Żydów, znajdując w Nim Nadzieję Izraela, uwierzyło 
też jeszcze więcej nIe-Żydów, dając świadectwo o 
wielkości Mesjasza Jeszuy. Istotnie, nadszedł Ktoś 
większy niż Salomon. A wszyscy, którzy w Niego 
wierzą, będą mieli życie wieczne. 

Mark Warren 
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Pisma proroków przechowywano, gdyż 
ówczesne pokolenia otrzymywały niezbite 
dowody, że byli oni wysłańcami Bożymi. 

Dowody te polegały na czynieniu cudów - 1 na 
przepowiadaniu wydarzeń, które niebawem miały 
nadejść. 

W ten sposób wypełniali oni wymogi, jakie prorok 
musiał spełnić według objawienia danego 
Mojżeszowi: „Jeżeli słowo, które wypowiedział 
prorok nie w imieniu PANA, nie spełni się i nie 
nastąpi, jest ono słowem, którego PAN nie 
wypowiedział..." (5 Ks. Mojżeszowa 18,22). 

Dlatego pisma proroków chroniono przez pokolenia: 
„Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z 
woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, 
natchnieni Duchem Świętym" (2 List Piotra 1,21). 

Prorocy potwierdzają, że jest Bóg, Stwórca 
wszechświata, I że postanowił On odsłonić pewne 
Informacje nieosiągalne w Inny sposób, które 
ukazują związek człowieka z Bogiem, świat 
duchowy I przyszłe wydarzenia. 

Historia spisana zawczasu 

Izajasz zapisał szereg przyszłych wydarzeń 
historycznych, do których doszło dopiero po jego 
śmierci: niewola babilońska (rozdz. 59), zniszczenie 
Babilonu (rozdz. 43), przyszły władca Imieniem 
Cyrus, który wyda rozkaz odbudowania Świątyni w 
Jerozolimie (rozdz. 44 I 45). Trzeba pamiętać, że 
Izajasz żył około sto lat przed zburzeniem 
Jerozolimy I Świątyni. 

Jeremiasz konkretnie zapowiedział 70-letnl okres 
niewoli jego ludu w Babilonie (25,11), a Ezechiel -
zburzenie Tyru I pokonanie Egiptu przez Babilon 
(rozdz. 26—32). 

V\^darzenlem, które zapowiadało wielu proroków, 
było przyjście Mesjasza, Jego cierpienie I śmierć. 
MIcheasz określił miejsce Jego narodzin -
Betlejem: „Ale ty, Betlejemle Efrata, najmniejszy 
2 okręgów judzkich, z ciebie Ml wyjdzie Ten, 
który będzie władcą Izraela. Początki Jego od 
prawieku, od dni zamierzchłych" (Ml 5,1). 

Daniel precyzyjnie podał datę Jego przyjścia: 
„Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim 
narodem i twoim świętym miastem [...] Ty zaś 
wiedz i rozumiej: Od chwili kiedy 
wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót I 
zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-
Pomazańca siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa 
tygodnie [483 lata] [...] a po sześćdziesięciu 
dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie 
zgładzony [...] lud księcia, który wkroczy, 
zniszczy miasto i Świątynię" (Dn 9,24-26; 
przekład plenwszej części według Biblii Tysiąclecia, 
drugiej według Biblii Warszawskiej). 

Daniel podaje ciąg wydarzeń w określonym 
kontekście chronologiczno-geograficznym. 
Wychodzi od przepowiedni o rozkazie odbudowania 
Jerozolimy, wydanego później w 445 roku p.n.e., od 
którego odlicza czas mający upłynąć do nadejścia 
Mesjasza. Anglik sir Robert Anderson, królewski 
astronom I bibllsta, wyliczył, że dzień ten wypadł 6 
kwietnia 32 roku n.e. 

wypełniło się w ten sposób Słowo Pana dane za 
pośrednictwem Zachariasza: „Oto twój król 
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On I 
zwycięski, łagodny I jedzie na ośle, na oślęciu, 
źrebięciu oślicy" (Zach 9,9). Zwróćmy uwagę, na 
szczegółową kolejność wydarzeń. Mesjasz miał 
zostać zabity po tym, gdy się Nim publicznie ogłosi. 
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Po Jego śmierci Jerozolima i Świątynia miały 
zostać zniszczone - czego dokonał rzymski wódz 
Tytus w 70 roku n.e. 

Zachariasz podaje ciekawy szczegół dotyczący 
ceny za zdradę Mesjasza: „Bom rzekł do nich: 
Jeśli to Jest dobre w oczach waszych, dajcie 
zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcież; tedy 
odważyli zapłatę moją trzydzieści srebrników. 

„Zatem rzekł PAN do mnie: Porzuć je przed 
garncarza; zacnaż to zapłata, którąm jest od 
nich tak drogo oszacowany! Wziąłem tedy 
trzydzieści srebrników, a porzuciłem je w domu 
PAŃSKIM przed garncarza" (Zach 11,12-13, 
przekład Biblii Gdańskiej). 

Wypełniło się to dokładnie później: „Wtedy 
odszedł jeden z dwunastu, którego zwano 
Judasz Iskariot, do arcykapłanów I rzekł: Co mi 
chcecie dać, a ja Go wam wydam? Oni zaś 
wypłacili mu trzydzieści srebrników. I odtąd 
szukał sposobności, aby Go wydać... 

„Wtedy Judasz, który Go zdradził, widząc że 
został skazany, żałował tego, zwrócił trzydzieści 
srebrników arcykapłanom oraz starszym I rzekł: 
Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A 
oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz swego. 

„Wtedy izucił srebrniki do Świątyni, oddalił się, 
poszedł I powiesił się. A arcykapłani wzięli 
srebrniki I rzekli: Nie wolno kłaść ich do 
skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. 

„Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza 
na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo 
pole nazywa się do dnia dzisiejszego Polem 
Krwi" (Ew. Mateusza 26,14-16; 27,3-8). 

Izajasz przepowiedział, że Mesjasz będzie bity 
(50,6): „Mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy 

biją, a Moje policzki tym, którzy Ml wyrywają 
brodę; Mojej twarzy nie zasłaniałem przed 
obelgami I pluciem". 

Mesjasz miał być zeszpecony (52,14): „Jak wielu 
się przeraziło na Jego widok - tak zeszpecony, 
niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd, a 
Jego postać nie taka jak u synów ludzkich". 

Mesjasz miał się nie bronić I nie unikać cierpienia 
(53,7): „Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to 
w pokorze I nie otworzył swoich ust, jak jagnię 
na rzeź prowadzone I jak owca przed tymi, 
którzy ją strzygą, zamilkł I nie otworzył swoich 
ust". 

Miał cierpieć za nasze grzechy I stać się ofiarą dla 
nas (53,5.6.10.12): „Lecz On zraniony jerst za 
występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany 
został dla naszego zbawienia, a Jego ranami 
jesteśmy uleczeni. 

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na 
własną drogę zboczył, a PAN Jego dotknął karą 
za winę nas wszystkich [...] PANU upodobało 
się utrapić Go cierpieniem. [...] złoży swoje 
życie w ofierze [...] On to poniósł grzech wielu I 
wstawił się za przestępcami". 

Miał być zabity I pochowany z przestępcami 
(53,12.9): „...do przestępców był zaliczony [...] 
wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych I 
wśród złoczyńców Jego mogiłę...". 

Jedną z najbardziej niezwykłych przepowiedni 
dotyczących śmierci Mesjasza było proroctwo, że 
zostanie On przebity (Zach 12,10): „Wtedy spojrzą 
na Mnie, na Tego, którego przebodli...". 
Niezwykłość tego proroctwa wynika stąd, że 
Izraelici wykonywali egzekucje zgodnie z Pismem, 
poprzez spalenie lub ukamienowanie. 

WINNICA STRONA 14 

A jednak został przebity, a przepowiednia: 
„Przebodli ręce I nogi Moje..." (Psalm 22,17) 
wypełniła się, jak to zapisał Jan: „...ukrzyżowali 
Go, a z Nim Innych dwóch [...] Jeden z żołnierzy 
włócznią przebił bok Jego..." (19,18.34). 

Wszyscy, którzy uważają, że Mesjasz jeszcze nie 
przyszedł, mają do rozwiązania bardzo poważny 
problem wynikający z Tanach - Starego 
Testamentu, nie licząc tego, że miał On przyjść I 
zostać zabity jeszcze przed zburzeniem Świątyni. 

Otóż przepowiedziano, że Mesjasz ma pochodzić z 
plemienia Judy I z domu Dawida, wszystkie jednak 
zapisy genealogiczne zostały zniszczone w 70 roku 
n.e., gdy plądrowano Jerozolimę. \Afezystkle - prócz 
jednego, tego właśnie, którym można uzasadnić 
Jego pochodzenie bezpośrednio od Dawida. 

Jest on od dwóch tysięcy lat zapisany w Nowym 
Testamencie, który rozpoczyna się od słów: 
„Rodowód Jeszuy Mesjasza, syna Dawidowego, 
syna Abrahamowego" (Mt 1,1). Lista 
wymienionych tu 42 pokoleń nigdy nie została 
zakwestionowana przez współczesnych Jeszuy. 

Prorocy przepowiedzieli też niezwykłe wydarzenia, 
do jakich ma dojść na koniec tego świata - a 
jednym z nich jest powrót Mesjasza, mającego 
objąć rządy I zasiąść na tronie w Jerozolimie. 
Niektórzy rabini postulowali, że Mesjaszów będzie 
dwóch - jeden umrze za grzechy Izraela I świata, 
drugi będzie panował w złotym wieku pokoju I 
pomyślności. 

Tylko niektórzy Żydzi zrozumieli tę prawdę: Mesjasz 
miał naprawdę umrzeć za nasze grzechy, powstać 
2 martwych, wstąpić do nieba I po nieznanym nam 
czasie powrócić, aby zaprowadzić na ziemi 
Królestwo Boże. 

Jak za dni proroków Bożych, tak I dziś rozlega się 
wiele głosów - przywódców religijnych, uczonych. 

polityków - 1 musimy wybrać, czy wierzyć tym 
najbardziej elokwentnym, tym najgłośniej 
krzyczącym czy też tym, których opinia znajduje 
potwierdzenie w Słowie Bożym. 

Pisma proroków Izraela zdały egzamin 
autentyczności, potwierdzony przez pokolenie, 
które Ich zamordowało, I przez późniejsze 
wydarzenia historyczne, a Ich zadaniem jest 
postawienie nas w obliczu prawdy. 1 nie wystarczy 
zwykłe uznanie, że Istotnie mówią one głosem 
Bożym. One żądają konkretnej odpowiedzi -
odwrócenia się od buntu względem Pana Boga I 
zupełnego podporządkowania się planowi Bożemu. 
Prawda wymaga nie tylko uznania - ale I działania. 

dr Daniel Dodenhoff 
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