
Czasy Pogan
Naj³atwiejsza z trudnych nauk Pisma �wiêtego

�I bêdzie Jeruzalem deptane od pogan, a¿ siê wype³ni¹ czasy pogan� � £uk. 21:24.

Ta krótka wypowied� Jezusa sta³a siê podstaw¹ bardzo szero-
kiej i o¿ywionej dyskusji, jaka od lat toczy siê miêdzy badaczami
Pisma �wiêtego. Skoñczy³y siê ju¿ Czasy Pogan, czy te¿ nie? A
mo¿e ich zakoñczenie jest procesem? Od jakiej daty nale¿y rozpo-
cz¹æ ich liczenie? Te pytania od wielu lat nurtuj¹ nasz¹ spo³ecz-
no�æ. Czy da siê jeszcze powiedzieæ co� nowego na ten temat?

Trzeba przyznaæ, ¿e nauka o Czasach Pogan nie jest zbyt czê-
sto wspominana w Pi�mie �wiêtym. W³a�ciwie, je�li nie liczyæ
wypowiedzi obrazowych, to poza zacytowanymi s³owami Pana
Jezusa znane mi jest w Biblii jeszcze tylko jedno miejsce, które
u¿ywa pojêcia �czas pogan� (Ezech. 30:3). Nauka rzadko wspo-
minana w Biblii jest na ogó³ trudna do zrozumienia i czêsto zdarza
siê, ¿e bywa sztucznie rozbudowywana. Przy rozwa¿aniu takiej
nauki wa¿na jest umiejêtno�æ wyra�nego oddzielenia analizy owych
nielicznych miejsc, które o niej mówi¹, od tworzonych przez nas
powi¹zañ tej nauki z innymi miejscami Biblii, u¿ywaj¹cymi naj-
czê�ciej mowy symbolicznej. Jeszcze wyra�niejsz¹ granicê trzeba
umieæ postawiæ miêdzy interpretacj¹ Pisma �wiêtego, a spekula-
cj¹ na jego temat.

W takim w³a�nie duchu spróbujemy przyjrzeæ siê dok³adniej
nauce o Czasach Pogan. Jest to nauka niew¹tpliwie wa¿na, gdy¿
pojawia siê w nauczaniu Jezusa, a ka¿de z Jego s³ów jest ogrom-
nie wa¿ne. Szczególnej za� wagi zagadnienie to nabiera w czasach
ostatecznych, gdy¿ zgodnie z obietnic¹ Pana ci, którzy ujrz¹ wy-
pe³nienie opisanych przez Niego wydarzeñ bêd¹ z tego czerpaæ
szczególn¹ si³ê, pozwalaj¹c¹ im przetrwaæ trudne czasy (£uk.
21:28). Dlatego te¿ odpowied� na pytanie, czy wype³ni³y siê ju¿
Czasy Pogan, nie jest wy³¹cznie intelektualnym �orzechem do
zgryzienia�, ale powinno okazaæ siê �ród³em dodatkowej wiary,
pomagaj¹cej podnosiæ g³owê i wpatrywaæ siê w niebiosa w ocze-
kiwaniu na obiecane odkupienie.

Jakich pogan mia³ na my�li Pan Jezus?

W wypowiedzi Pana Jezusa na temat Czasów Pogan trzykrot-
nie wystêpuje greckie s³owo �ethnos�: �I polegn¹ [¯ydzi] od ostrza
miecza, i zapêdzeni bêd¹ w niewolê miêdzy wszystkie narody [eth-
nos], i bêdzie Jeruzalem deptane od pogan [ethnos], a¿ siê wype-
³ni¹ czasy pogan [ethnos]� � £uk. 21:24. Oczywi�cie s³owo to
wystêpuje w liczbie mnogiej i w ró¿nych przypadkach. S³owo eth-
nos oznacza po prostu naród. Jednak mianem tym (hebr. �gojim�)
¯ydzi okre�lali wszystkie inne narody, poza swoim w³asnym. W
taki sposób nabra³o ono znaczenia pogan, czyli ludzi czcz¹cych
innych bogów i wyznaj¹cych inne religie. W tym sensie ¯ydzi
okre�laj¹ mianem pogan (narodów) na przyk³ad Polaków, a Pola-
cy na przyk³ad Hindusów. Czy jednak Pan Jezus mówi¹c o Cza-
sach Pogan mia³ na my�li równie¿ Polaków i Hindusów?

Z pomoc¹ przychodzi nam tutaj drugie miejsce Biblii, które
u¿ywa okre�lenia �czas pogan�: �Bo bliski jest dzieñ, bliski jest
mówiê dzieñ Pañski; ten bêdzie dzieñ chmury i czas narodów� �
Ezech. 30:3. Tutaj t³umacz Biblii Gdañskiej konsekwentnie t³u-
maczy hebr. �goj� (liczba mnoga � �gojim�) na narody, a nie poga-
nie. Inne t³umaczenia polskie, jak Biblia Tysi¹clecia i Nowy Prze-
k³ad Brytyjski, zmieniaj¹ znaczenie tego okre�lenia, ale ich inter-
pretacje tego wersetu id¹ za t³umaczeniem Septuaginty, które nie
znajduje potwierdzenia w tek�cie hebrajskim. Warto te¿ zwróciæ
uwagê, ¿e s³owo �czas� (hebr. �eth�) w tym wersecie wystêpuje w
liczbie pojedynczej, Ezechiel mówi zatem o �czasie pogan�, a nie
o czasach pogan.

S³owa tego proroctwa skierowanego przeciwko Egiptowi za-
powiadaj¹ �czas pogan� dla Egiptu i innych pañstw z nim sprzy-
mierzonych. Pogromc¹ tych wszystkich narodów bêdzie Nabu-
chodonozor, jego lud i �najsro¿si z narodów� (Ezech. 30:10-11).
Tak wiêc Chaldejczycy i ich sprzymierzeñcy pod wodz¹ króla ba-
biloñskiego, Nabuchodonozora, stanowi¹ narody, których czas
w³a�nie nadchodzi³. W tym sensie prorok nie zalicza do narodów
Egiptu, Murzynów, Putejczyków, Ludczyków i Kubejczyków. Oni
to w³a�nie mieli zostaæ pokonani i �upa�æ od miecza�.

W oparciu o powy¿szy wniosek i na podstawie kontekstu wy-
powiedzi Pana Jezusa mo¿emy stwierdziæ, ¿e poganami, których
mia³ On na my�li, nie s¹ wszystkie narody �wiata, ale te spo�ród
nich, które z dopuszczenia Bo¿ego zaw³adnê³y Jerozolim¹, a wraz
z ni¹ terytorium, które Bóg obieca³ daæ na w³asno�æ potomkom
Abrahama.

Wymieñmy zatem tych pogan. By³a to najpierw Babilonia, po-
tem Persja, Macedonia i jej hellenistyczni spadkobiercy � pañ-
stwa Ptolemeuszy z Egiptu i Seleucydów z Syrii. Nastêpnie przy-
chodzi czas Rzymian i ich spadkobierców � Bizyntyjczyków. W
VII wieku n.e. kontrolê nad ziemi¹ izraelsk¹ przejmuj¹ Arabowie
i od tego czasu a¿ do 1917 roku, nie licz¹c krótkiego epizodu pañ-
stwa krzy¿owców, Jerozolima �deptana jest� przez muzu³manów
� Arabów i Turków.

Koniec Czasów Pogan

Tak wiêc wielka niewola Izraela, rozpoczynaj¹ca siê od najaz-
du Nabuchodonozora i koñcz¹ca proklamowaniem pañstwa Izrael
w 1948 roku, dzieli siê na dwa prawie równe okresy. Jeden to
panowanie czterech uniwersalnych mocarstw, które kolejno przej-
mowa³y kontrolê nad ca³ym cywilizowanym �wiatem. Drugi okres
rozpoczyna siê od zdobycia Jerozolimy w 638 roku n.e. przez Ara-
bów i koñczy w grudniu 1917 roku, gdy Brytyjczyk, gen. Allenby
zdobywa Jerozolimê przejmuj¹c j¹ z r¹k muzu³mañskich Turków.
W drugim okresie ziemia izraelska znajduje siê jakby na uboczu
wielkiej polityki, która a¿ do naszych czasów mia³a rozgrywaæ siê
g³ównie w Europie.

Czy protektorat Wielkiej Brytanii w Palestynie po 1917 roku
nale¿y zaliczyæ do panowania pogan? Innymi s³owy, czy pogañ-
scy Anglicy kontynuowali z polecenia Bo¿ego wielkie karanie Izra-
ela? Na miesi¹c przed wkroczeniem wojsk angielskich do Jerozo-
limy minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur Bal-
four wysy³a do lorda Rothschilda list z zapewnieniem, ¿e po prze-
jêciu kontroli nad Palestyn¹ Anglia bêdzie d¹¿y³a do ustanowie-
nia ¿ydowskiej siedziby narodowej w tym kraju. Wiedz¹c, jak da-
lej potoczy³a siê historia, trudno by³oby uznaæ ten �podbój� Jero-
zolimy za dalsze jej karanie, skoro doprowadzi³ on w przeci¹gu
30 lat do powstania pañstwa izraelskiego, którego obecn¹ stolic¹
jest Jerozolima.

Tak wiêc bez wielkich rozwa¿añ chronologicznych mo¿emy
stwierdziæ, ¿e w 1917 roku zakoñczy³o siê panowanie pogan nad
Jerozolim¹. Takie stwierdzenie wywo³uje jednak liczne zastrze¿e-
nia.
1. Przecie¿ wschodnia, historyczna Jerozolima nie wesz³a w 1948
roku w sk³ad pierwszego pañstwa ¯ydowskiego. Izrael przej¹³ j¹
dopiero w 1967 roku, a stolic¹ zosta³a proklamowana dopiero w
roku 1981. Do dzisiaj za� teren wzgórza �wi¹tynnego znajduje siê
pod zarz¹dem rady muzu³mañskiej.



2. Przecie¿ a¿ do dzisiaj Izrael nie nawróci³ siê ani do Boga, ani
tym bardziej do Chrystusa.
3. Przecie¿ nad �wiatem nadal panuj¹ potê¿ne mocarstwa pogañ-
skie, które nie maj¹ nic wspólnego z Królestwem Chrystusa.

Spróbujemy kolejno wyja�niæ te w¹tpliwo�ci. ¯eby wyja�niæ
pierwsz¹ z nich trzeba odpowiedzieæ na pytanie, co oznacza okre-
�lenie:

Deptanie Jerozolimy przez pogan

Je�li czas pogan Babiloñczyków rozpocz¹³ siê od najazdu Na-
buchodonozora na Jerozolimê, a Pan Jezus stwierdza, ¿e deptanie
Jerozolimy bêdzie trwa³o a¿ do zakoñczenia czasów kolejnych
pogan, to znaczy, ¿e deptanie Jerozolimy przez pogan mia³o miej-
sce równie¿ w czasie wypowiedzi Pana Jezusa. A przecie¿ w Ga-
lilei panowa³ ¿ydowski król, na górze Moria sta³a ¿ydowska �wi¹-
tynia zarz¹dzana ca³kowicie autonomicznie przez kap³anów, a
w³adzê s¹downicz¹ w Judei sprawowa³ z pewnymi ograniczenia-
mi ¿ydowski Sanhedryn. Mimo to Jerozolima by³a deptana przez
pogan, gdy¿ nadrzêdn¹ w³adzê nad tymi terenami sprawowali Rzy-
mianie i to oni decydowali o tym, czy zakres ograniczonej autono-
mii ¯ydów zostanie zwiêkszony, zmniejszony czy te¿ ca³kowicie
zlikwidowany. Czy zasady tej nie mo¿na przenie�æ na nasze czasy,
gdy pomimo obecno�ci innych narodów, a nawet pañstw, to ̄ ydzi
decyduj¹ o losach Jerozolimy?

Deptanie Jerozolimy przez pogan nie oznacza obecno�ci po-
gan w tym mie�cie, ale kontrolê nad miastem sprawowan¹ przez
pogan. Je�li wiêc poganie nie decyduj¹ dzisiaj o losach Jerozoli-
my, trudno by³oby mówiæ o deptaniu tego miasta przez pogan. W
Polsce prawie wszystkie ko�cio³y stanowi¹ w³asno�æ organizacji
religijnej, której najwy¿sze w³adze maj¹ siedzibê w obcym pañ-
stwie, a przecie¿ nikt w zwi¹zku z tym nie wysuwa w¹tpliwo�ci co
do suwerenno�ci Polski na terenie Warszawy.

Nawrócenie Izraela

Izrael, który utraci³ niepodleg³o�æ w VII wieku p.n.e., w ¿ad-
nej mierze nie spe³nia³ duchowych kryteriów Królestwa Bo¿ego.
By³ przez Boga karany, a jego religijno�æ by³a wy³¹cznie nominal-
na. Bóg owszem pragn¹³, by wybrany przez Niego naród spe³ni³ te
kryteria, ale tak siê nigdy nie sta³o. Podobnie jest i teraz: Bóg
pragnie, by wybrany przez Niego naród pe³ni³ rolê zacz¹tku Kró-
lestwa Bo¿ego na ziemi, ale na razie jeszcze tak siê nie dzieje.
Tym razem jednak zamiar Bo¿y zostanie z pewno�ci¹ urzeczy-
wistniony. W tym celu jednak musia³a najpierw odrodziæ siê �wia-
domo�æ narodowa ¯ydów, co dokona³o siê w ci¹gu 50 lat, jakie
up³ynê³y od pierwszego kongresu syjonistycznego do powstania
pañstwa Izrael. Potem odrodzony naród musia³ otrzymaæ ziemiê,
by móc stworzyæ pañstwo, co nast¹pi³o 50 lat temu, w 1948 roku1.
Dopiero po osi¹gniêciu tych celów mo¿liwe staje siê odrodzenie
moralne i religijne narodu wybranego. To zadanie staje przed obec-
nym Izraelem i zostanie na pewno wykonane, bo zapowiadaj¹ to
liczne proroctwa. Czy bêdziemy jednak musieli czekaæ kolejne
piêædziesi¹t lat, a¿ to siê stanie? Miejmy nadziejê, ¿e nie.

 Proces narodowego, pañstwowego i duchowego odrodzenia
¯ydów jest tylko czê�ciowo zbie¿ny z zagadnieniem Czasów Po-

gan. Jak ju¿ wspomnieli�my, Izrael bynajmniej nie spe³nia³ du-
chowych wymogów Królestwa Bo¿ego, gdy rozpoczyna³y siê dla
niego Czasy Pogan. Nie od razu te¿ po rozpoczêciu wielkiej nie-
woli ¯ydzi utracili poczucie �wiadomo�ci narodowej. Tak wiêc
pocz¹tek Czasów Pogan oznacza³ dla Izraela jedynie utratê nieza-
le¿no�ci pañstwowej. Z tego za� wynika, ¿e koniec Czasów Pogan
nie mia³ oznaczaæ niczego wiêcej, jak tylko odzyskanie pañstwo-
wej suwerenno�ci Izraela w ziemi obiecanej Abrahamowi.

Panowanie innych pogan

Stwierdzili�my ju¿, ¿e w wypowiedzi na temat Czasów Pogan
Pan Jezus mia³ najwyra�niej na my�li tylko tych pogan, którzy
zostali u¿yci przez Boga w celu ukarania Izraela. Jak¿e inaczej
bowiem mo¿na wyt³umaczyæ fakt, ¿e prorok Ezechiel do pogan
nie zaliczy³ Egipcjan czy Asyryjczyków, którzy na d³ugo przed
Chaldejczykami tworzyli potê¿ne pañstwa? Dlaczego zatem mie-
liby�my oczekiwaæ, ¿e wraz z zakoñczeniem Czasów Pogan upad-
n¹ wszystkie inne pogañskie mocarstwa, które nie mia³y zwi¹zku
z histori¹ Izraela albo mia³y na tê historiê pozytywny wp³yw? Dla-
czego koniec Czasów Pogan mia³by oznaczaæ upadek Stanów Zjed-
noczonych, które tak wiele uczyni³y dla odrodzenia Izraela? Nie
nale¿y tak¿e zapominaæ, ¿e by³y Zwi¹zek Radziecki pod wodz¹
Stalina równie¿ istotnie przyczyni³ siê do powstania pañstwa ¿y-
dowskiego. Mo¿e wiêc wzglêdne powodzenie tego mocarstwa po
II Wojnie �wiatowej by³o nagrod¹ za b³ogos³awienie nasieniu
Abrahamowemu? Z innych proroctw Biblii wiemy, ¿e nied³ugo
upadn¹ wszystkie mocarstwa, Stany Zjednoczone, Europa, Rosja,
Chiny i wiele innych. Tyle tylko, ¿e rozwa¿ane przez nas proroc-
two Pana Jezusa o zakoñczeniu Czasów Pogan o tym nie mówi, a
dotyczy ono wy³¹cznie upadku Turcji, która by³a ostatnim mocar-
stwem okupuj¹cym ziemiê izraelsk¹. Równie¿ panowanie Wiel-
kiej Brytanii, która odzyska³a Jerozolimê dla ̄ ydów, zostanie oba-
lone przed nastaniem Królestwa Bo¿ego, ale o tym nie mówi oma-
wiane proroctwo Pana Jezusa (£uk. 21:24).

Pos¹g ze snu Nabuchodonozora

Zagadnienie Czasów Pogan bywa powszechnie wi¹zane z po-
s¹giem ze snu Nabuchodonozora (Dan. 2:1-45). Powi¹zanie to
nie jest bynajmniej bezpodstawne, gdy¿ Nabuchodonozor � pierw-
szy z pogan, któremu Bóg udzieli³ prawa do karania Izraela � zo-
sta³ jednocze�nie nazwany przez Daniela z³ot¹ g³ow¹ owego po-
s¹gu (Dan. 2:38). Tak¿e kolejne mocarstwa zobrazowane w pozo-
sta³ych czê�ciach pos¹gu � Persja, Macedonia i Rzym � kolejno
okupowa³y Izrael. Problem jednak pojawia siê w roku 638 n.e.
kiedy w³adzê nad Jerozolim¹ przejmuj¹ Arabowie. Nad �wiatem
panuje wtedy rozdzielone królestwo rzymskich spadkobierców.
Jednak jurysdykcja tych w³adz nie siêga do Jerozolimy. Próba
wyci¹gniêcia rêki po to miasto, jak¹ królestwa europejskie prze-
prowadzi³y w epoce wypraw krzy¿owych, koñczy siê bardzo ni-
k³ym sukcesem i po krótkim panowaniu przedstawicieli królestw
gliniano-¿elaznych w³adzê nad Jerozolim¹ ponownie przejmuj¹
muzu³manie. Tak wiêc w 638 roku n.e. symboliczny pos¹g Nabu-
chodonozora przestaje mieæ zwi¹zek z dziejami Izraela. Drogi hi-
storii wielkiego �wiata i opuszczonego przez wszystkich Izraela
rozchodz¹ siê na d³ugie 1260 lat, by ponownie spotkaæ siê w 1897
roku wraz ze zorganizowaniem przez Teodora Herzla pierwszego
kongresu Syjonistycznego w Bazylei.

Przyczyna tego rozej�cia siê jest do�æ zrozumia³a. Zaintereso-
wanie Pana Boga w tych latach przenios³o siê na pogan, bo w�ród
nich wybierany by³ Ko�ció³. O ile wiêc izraelskie Czasy Pogan
maj¹ wspólny pocz¹tek z ustawieniem symbolicznego pos¹gu
Nabuchodonozora, to zakoñczenie wielkiej niewoli i uderzenie
kamienia w stopy pos¹gu s¹ odrêbnymi wydarzeniami. Pomimo
zbie¿no�ci w czasie, oznaczaj¹ one inn¹ dzia³alno�æ Boga. Ude-
rzenie kamienia oznacza zniszczenie wszystkich mocarstw pogañ-
skich, których historia niekoniecznie musia³a mieæ zwi¹zek z dzie-

1 Warto zwróciæ uwagê, ¿e od zdobycia Jerozolimy przez An-
glików w 1917 roku do przejêcia kontroli nad tym miastem przez
¯ydów w 1967 r. up³ynê³o równie¿ 50 lat. Pierwszy z owych piêæ-
dziesiêcioletnich okresów zosta³ proroczo przepowiedziany przez
samego T. Herzla, który po zakoñczeniu I Kongresu Syjonistycz-
nego w 1897 r. w swym pamiêtniku napisa³: �W Bazylei za³o¿y-
³em pañstwo ¿ydowskie. Obecnie uwa¿a siê powszechnie, ¿e je-
stem �mieszny, ale za 50 lat wszyscy przekonaj¹ siê, ¿e mia³em
racjê�.



jami Izraela, za� zakoñczenie Czasów Pogan, o których mówi³ Pan
Jezus, oznacza obalenie pogañskiego panowania nad Jerozolim¹.

Podno�cie g³owy wasze

Na podstawie powy¿szego rozumowania mo¿na stwierdziæ, ¿e
Czasy Pogan zakoñczy³y siê nie pó�niej ni¿ w 1967 roku, od kie-
dy to o losach ca³ej Jerozolimy decydowa³o ju¿ suwerenne pañ-
stwo Izrael. My�lê jednak, ¿e przy uwzglêdnieniu etapu przej�cio-
wego w³a�ciwsz¹ dat¹ zakoñczenia Czasów Pogan, czyli wypo-
wiedzenia dzier¿awy w³adzy pogan nad Jerozolim¹, jest rok 1917,
a mo¿e nawet 1914, kiedy to rozpoczê³a siê wielka wojna, maj¹ca
doprowadziæ do upadku Turcji, by w³adze tego mocarstwa nie prze-
szkadza³y w powstaniu pañstwa ¿ydowskiego na terenach, które
Bóg obieca³ daæ Abrahamowi i jego potomkom.

Je�li tak, to w³a�nie do nas Pan Jezus mówi: �A gdy siê to po-
cznie dziaæ, spogl¹dajcie¿ a podno�cie g³owy wasze, przeto i¿ siê
przybli¿a odkupienie wasze� � £uk. 21:28. Oprócz tego inne pro-
roctwa Pisma �wiêtego wi¹¿¹ce siê z zagadnieniem Czasów Po-
gan (uwaga dokonujemy powi¹zañ!) wskazuj¹, ¿e odrodzenie pañ-

stwa izraelskiego nie odbêdzie siê bez obecno�ci Micha³a, który
opiekuje siê ludem izraelskim (Dan. 12:1). Za� prorok Micheasz
tak prorokowa³ o Mesjaszu, który mia³ urodziæ siê w Betlehem:

�Przeto¿ choæ ich wyda w rozproszenie a¿ do czasu, którego
by rodz¹ca porodzi³a, wszak¿e ostatek braci jego nawróc¹ siê z
synami Izraelskimi. I stanie [urodzony w Betlehem Mesjasz], a
pa�æ ich bêdzie w sile Pañskiej i w s³awie imienia Pana, Boga
swego; i bêd¹ mieszkaæ, bo ju¿ wielmo¿nym bêdzie a¿ do granic
ziemi� � Mich. 5:3-4.

Tak wiêc zakoñczenie rozproszenia synów izraelskich wi¹¿e
siê z rozpoczêciem panowania Mesjasza. O jak¿e b³ogos³awione
s¹ nasze oczy, ¿e mog¹ patrzeæ na wydarzenia przepowiedziane
przez proroków przed tysi¹cami lat. Czy nasze serca przepe³nione
s¹ wdziêczno�ci¹ dla Boga, który da³ nam ¿yæ w tych wspania³ych
czasach wype³niania siê Jego wielkich obietnic? Je�li tak, to nasze
g³owy bêd¹ automatycznie podnosiæ siê ku niebu w oczekiwaniu
na wspania³e odkupienie, które jest ju¿ bardzo niedalekie.


