
£ASKA KARANIA WOBEC MROKU SZOAH
Jerozolima, kwiecieñ 1993

Drodzy Braterstwo � Mili uczestnicy Konwencji Jerozolim-
skiej!

�Weselê siê z tego, ¿e mi powiedziano: Do
domu Pañskiego pójdziemy, ¿e stanê³y nogi
nasze w bramach twoich, o Jeruzalemie� �
Psalm 122:1-2.

Pan da³, ¿e moje nogi ju¿ po raz trzeci stanê³y w bramach
Jerozolimy. Czy¿ jednak mog³em kiedykolwiek marzyæ o
tym, ¿e moje nogi stan¹ w domu Pañskim w Jerozolimie? A
jednak Pan da³ i tak¹ ³askê po ³asce � przygotowa³ nam tu
na tej sali duchowy przybytek, oddalony zaledwie kilka ki-
lometrów od miejsca tego ziemskiego, który jak wierzê, ju¿
niebawem odzyska swoj¹ utracon¹ pozycjê.

Miejsce, na którym siê znale�li�my sk³ania do refleksji zu-
pe³nie specyficznej. Jerozolima � miasto pokoju i miasto
najkrwawszych bitew w historii � zobowi¹zuje nas do spo-
gl¹dania na historiê. Tragiczne dzieje narodu wybranego s¹
istotne nie tylko z punktu widzenia poznania pewnego istot-
nego fragmentu rozwoju naszej wspólnej cywilizacji, ale
stanowi¹ jednocze�nie wa¿n¹ lekcjê dla wszystkich, którzy
przybli¿aj¹ siê do Pana nie tylko w tym wieku, ale i w przy-
sz³ym.

My chrze�cijanie, i to ostatnio nie tylko Badacze Pisma
�wiêtego, chêtnie mówimy o dziejach staro¿ytnego Izraela,
zastanawiamy siê nad proroctwami dotycz¹cymi tego naro-
du. Chêtnie wspominamy historiê odrodzenia pañstwowo-
�ci izraelskiej. Jest wszak¿e jeden temat, który na ogó³ po-
krywany jest wstydliwym milczeniem. Jedni milcz¹, bo czuj¹
siê do pewnego stopnia winni zaistnia³ej tragedii, inni za�
milkn¹ patrz¹c na zastyg³e cierpieniem twarze ludzi, którzy
nieomal odchodz¹ od zmys³ów wspominaj¹c lata dramatycz-
nego, nie maj¹cego precedensu w historii cierpienia � SZO-
AH

Chrze�cijañski teolog, Johann Baptist Metz powiedzia³: �My
chrze�cijanie nigdy ju¿ nie cofniemy siê poza Auschwitz;
je�li natomiast wyjdziemy poza Auschwitz to nie sami, lecz
tylko wspólnie z jego ofiarami�.

Chrze�cijanin, który rozwa¿a zagadnienie: Izrael w czasach
koñca, nie mo¿e pomin¹æ tragedii mroku Szoah. Sze�æ mi-
lionów, jedna trzecia ca³ej populacji ¯ydów na �wiecie,
wymordowanych w ci¹gu kilku zaledwie lat histerycznego
triumfu narodowego socjalizmu � to musi pobudzaæ do re-
fleksji, do skromno�ci i pokory wobec niezbadanych dróg
Opatrzno�ci Wiekuistego. Jakiekolwiek zdawkowe pominiê-
cie tego tragicznego dylematu chrze�cijañstwa, jakakolwiek
próba odsuniêcia od siebie wspó³odpowiedzialno�ci za
grzech nacjonalizmu musi budziæ w¹tpliwo�æ tak ̄ yda, jak
i szczerego chrze�cijanina, musi budziæ podejrzenie, ¿e ko-
rzenie z³a ci¹gle nie zosta³y wykarczowane z ja³owej ziemi,
która tak ³atwo rodzi owoce z³a i grona sprawiedliwego gnie-
wu Bo¿ego.

Niepokój chrze�cijanina rozumiej¹cego proroctwa czaso-
we odnosz¹ce siê do Izraela musi byæ jeszcze wiêkszy, gdy¿
rozumie on, i¿ tragedia Szoah wydarzy³a siê ju¿ w czasie,
gdy narodowi temu ponownie zosta³a udzielona ³aska Aliji
� zgromadzenia do ziemi przodków, do ziemi obiecanej
Abrahamowi i jego potomstwu na wieczne dziedzictwo.
Pomin¹wszy nawet zagadnienie dwójnasobu i sposobu jego
obliczania (wynika z niego, ¿e czas karania Izraela zakoñ-
czy³ siê w 1878 roku) oraz d³ugo�ci czasów pogan, którzy
mieli panowaæ nad Jerozolim¹ jedynie przez okres 2520 lat
� od 606 r. p.n.e. do 1914 r. n.e. � nale¿y jednak koniecznie
uwzglêdniæ s³owa obietnicy Bo¿ej, która mówi:

�Gdy tedy przyjd¹ na ciê wszystkie te rzeczy, b³ogos³awieñ-
stwo i przekleñstwo, którem przed³o¿y³ przed oczy twoje, a
wspomnisz sobie w sercu twym miêdzy wszystkimi narody,
do których ciê wypêdzi Pan Bóg twój, i nawrócisz siê do
Pana, Boga twego, a bêdziesz pos³uszny g³osowi jego, (...)
tedy ciê wywiedzie Pan, Bóg twój z wiêzienia twego, i zmi-
³uje siê nad tob¹, a przywróci i zgromadzi ciê ze wszystkich
narodów, do których ciê rozproszy³� (5 Moj¿. 30:1-3).

Naród izraelski w pocz¹tku lat 80 ubieg³ego stulecia zacz¹³
gromadziæ siê w ziemi ojców. �wiadczy to niezbicie, ¿e Pan
zmi³owa³ siê nad nimi i wys³ucha³ g³osu ich pokornych mo-
dlitw, b³agaj¹cych o ³askê powrotu do ziemi. Proces groma-
dzenia Izraelitów w Eretz Izrael, choæ nie bez przeszkód,
przebiega nieustannie od 110 lat, a coraz to nowe grupy
potomków Abrahama nawracaj¹ swe serca do Tego, który
obieca³, ¿e �je�li wyznaj¹ nieprawo�æ swojê, i nieprawo�æ
ojców swych wed³ug przestêpstwa swego, tedy On te¿ wspo-
mni na przymierze swoje z Jakóbem, i na przymierze swoje
z Izaakiem, i na przymierze swoje z Abrahamem, i na tê
ziemiê wspomni� (3 Moj¿. 26:40-42).

Je�li Bóg zmi³owa³ siê nad swym ludem i to, jak wynika z
pierwszego cytatu, jeszcze w ziemi ich wygnania (5 Moj¿.
30:1), to dlaczego Izrael w³a�nie w tym czasie zosta³ do-
tkniêty najwiêkszym w ca³ej swej historii pogromem?

Szeroko rozpowszechnione miêdzy badaczami Pisma �wiê-
tego przekonanie, ¿e celem Szoah by³o sk³onienie ¯ydów
do udania siê do Ziemi Obiecanej, wydaje siê byæ nie uza-
sadnione. Suche liczby statystyk dobitnie zaprzeczaj¹ logi-
ce takiego pogl¹du.

Spójrzmy na tabelê nr 1. Wynika z niej, ¿e w latach 1939-48
do Ziemi Obiecanej uda³o siê oko³o 200 tys. ̄ ydów. Liczba
ta wobec 6 milionów ofiar Szoah �wiadczy³aby, najdelikat-
niej mówi¹c, o braku skuteczno�ci planu Bo¿ego, gdyby
celem Szoah mia³o byæ sk³onienie ̄ ydów do emigracji. Tak-
¿e statystyki emigracji powojennej nie uzasadniaj¹ powy¿-
szego mniemania.



Spójrzmy na tabelê nr 2. Dane w niej przedstawione nie
uwzglêdniaj¹ emigracji rosyjskiej ostatnich lat, gdy¿, jak
siê wydaje, stanowi ona wype³nienie zupe³nie innych pro-
roctw. Dlatego w³a�nie dane pochodz¹ z 1982 roku. Wyni-
ka z nich ¿e spo�ród 3.3 mln ¯ydów izraelskich, tylko ok.
600 tys. wyemigrowa³o do Izraela po drugiej wojnie �wia-
towej z krajów objêtych okupacj¹ hitlerowsk¹. Uwzglêd-
niaj¹c nawet fakt, ¿e spora czê�æ ̄ ydów urodzonych w Izra-
elu (³¹cznie ok. 500 tys.) jest potomkami owych emigran-
tów, otrzymujemy ca³kowit¹ liczbê ok. 1 miliona, co stano-
wi zaledwie nieca³e 30 % ludno�ci tego kraju, nie wspomi-
naj¹c ju¿ o 10 milionach ̄ ydów mieszkaj¹cych ci¹gle poza
Izraelem. Tak¿e i te liczby zestawione z 6 milionami nie

zmieni³yby oceny skuteczno�ci takiego planu zgromadze-
nia Izraela; tym bardziej ¿e dla wiêkszo�ci ¯ydów emigru-
j¹cych po wojnie do Izraela, istotnym powodem emigracji
nie by³a, jak siê wydaje, obawa przed powtórzeniem Szoah,
lecz raczej przekonanie o potrzebie wspomo¿enia kraju za-
gro¿onego wojn¹, czy po prostu chêæ udania siê do odro-
dzonej po dwóch tysi¹cach lat ojczyzny.

Tym bardziej niemo¿liwy do przyjêcia wydaje siê pogl¹d,
wedle którego Szoah to dalszy ci¹g kary za odrzucenie
Mesjasza. Wed³ug s³ów Chrystusa (Jan 12:31; £uk. 19:40-
44) s¹d Izraela odbywa³ siê w czasie Jego misji i zakoñczy³
siê wielk¹ narodow¹ klêsk¹ lat 69-70 n.e., kiedy rzymskie

Tabela 1
Stosunek ilo�ciowy i procentowy ¯ydów na �wiecie i w Izraelu (wg Statistical Abstract of Israel 1983).

IZRAEL �WIAT

Rok procenty ludno�æ w tysi¹cach ludno�æ w milionach

1882 0,3 24 8
1900 0,5 50 11
1914 0,6 85 14
1925 1 136 15
1939 3 449 16
1948 6 650 11
1955 13 1 590 12
1970 20 2 582 13
1975 23 2 959 13
1980 25 3 283 13
1982 26 3 373 13

Tabela 2
Ludno�æ Izraela wg kraju urodzenia (stan na dzieñ 31.12.82 r.). Dotyczy ludno�ci ¿ydowskiej.
Liczba ludno�ci ¿ydowskiej � 3 373,2 tys.; urodzeni w Izraelu � 1 959,8 tys. w tym ci, których ojciec urodzi³ siê
w Izraelu � 532,8 tys.; urodzeni poza Izraelem � 1 413,4 tys. (wg Statistical Abstract of Israel 1983)

Europa, Ameryka, Australia 785,2 tys.
ZSRR 200,0
Polska 163,9
Rumunia 176,2
Bu³garia i Grecja 33,3
Niemcy i Austria 43,2
Czechos³owacja 20,9
Wêgry 23,8
pozosta³e pañstwa europejskie 44,5
Pó³nocna Ameryka i Australia 25,6
Po³udniowa Ameryka 32,0

Azja 296,4 tys.
Turcja 43,1
Irak 101,3
Jemen 50,9
Iran 53,0
Indie i Pakistan 19,2
pozosta³e pañstwa azjatyckie 22,6

Afryka 331,7 tys.
Maroko i Tangier 212,5
Algieria i Tunezja 50,2
Libia 26,6
Egipt i Sudan 29,6
pozosta³e pañstwa afrykañskie 9,5



legiony pod wodz¹ Wespazjana i Tytusa zmia¿d¿y³y resztki
niezale¿nego istnienia ̄ ydów w Eretz Izrael. Nie znaczy to
oczywi�cie, ¿e z ¯ydów zdjêta ju¿ zosta³a odpowiedzial-
no�æ za �Jego krew�. Niemniej jednak kara zosta³a wyko-
nana 2 tysi¹ce lat temu.

Wedle Bo¿ej zasady kar¹ za grzech jest �mieræ. �mieræ nie
zdejmuje odpowiedzialno�ci, ani nie oczyszcza grzechu, ale
nie mo¿e ju¿ byæ mowy o dalszym karaniu �po �mierci� czy
tym bardziej przy zmartwychwstaniu. Duchowa �mieræ na-
rodu wybranego by³a skutkiem przegrania s¹du �czasu na-
wiedzenia�. Mówi o tym przypowie�æ o bogaczu i £azarzu
� £uk. 16:19-31, gdzie Izrael przedstawiony jest pod posta-
ci¹ bogacza. Bogacz umiera i idzie do szeolu, miejsca mê-
czarni. Z innych miejsc Pisma �wiêtego wynika, ¿e nie mo¿e
to dotyczyæ pojedynczych ludzi, którzy po �mierci nie po-
siadaj¹ ¿adnej �wiadomo�ci, która pozwala³aby im prowa-
dziæ rozmowy czy odczuwaæ cierpienie. Tak wiêc historia
ta jest alegori¹ opowiadaj¹c¹ o dziejach ca³ego narodu, któ-
ry zrazu bêd¹c bogatym w Bo¿e ³aski i mi³osierdzia, zgrze-
szy³ i poniós³ za grzech swój sprawiedliw¹ karê, karê naro-
dowej �mierci i cierpienia. �mieræ ta nie mia³a byæ jednak
wieczna.

Pan przez proroka Ozeasza daje Izraelowi niew¹tpliw¹ na-
dziejê powstania do ¿ycia po dwóch dniach nieistnienia: �W
utrapieniu swem rano miê szukaæ bêd¹, mówi¹c: Pójd�cie a
nawróæmy siê do Pana; bo on porwa³, a uzdrowi nas; ude-
rzy³ i zawi¹¿e rany nasze; O¿ywi nas po dwóch dniach, a
dnia trzeciego wzbudzi nas, i ¿yæ bêdziemy przed obliczem
jego� (Oz. 6:1-3). Z chronologii biblijnej przedstawionej w
II tomie wyk³adów Pisma �wiêtego wynika, ¿e w 1874 roku
rozpocz¹³ siê siódmy dzieñ od stworzenia Adama. Narodo-
wa �mieræ Izraela � klêska 70 roku naszej ery � wypad³a na
pocz¹tku pi¹tego dnia. Tak wiêc okre�lenia �po dwóch
dniach� czy �rano� sugeruj¹ wyra�nie czas wtórego przyj-
�cia, pocz¹wszy od 1874 roku.

O tym samym narodowym zmartwychwstaniu prorokowa³
te¿ Ezechiel w s³ynnym widzeniu doliny suchych ko�ci
(Ezech. 37:1-14). Nawet je�li rozumiemy, ¿e proces naro-
dowego zmartwychwstania Izraela trwa i jeszcze siê nie za-
koñczy³, ¿e naród ten jeszcze nie otrzyma³ ducha ³aski i
modlitw (Zach. 12:10), to jednak nie sposób przyj¹æ, ¿e w
procesie zmartwychwstania i powrotu ³aski mia³oby doko-
naæ siê dzie³o najwiêkszego karania za grzech pope³niony
jeszcze przed � narodow¹ �mierci¹�.

W jakim zatem kierunku nale¿a³oby poszukiwaæ rozwi¹za-
nia dylematu Szoah w czasie powrotu Izraela do ³aski?

S³owo Bo¿e formu³uje paradoksaln¹ z pozoru zasadê Bo-
skiego postêpowania wobec swych dzieci:

�Albowiem kogo Pan mi³uje, tego karze, a smaga ka¿dego,
którego za syna przyjmuje. Je�li znosicie karanie, Bóg siê
wam ofiaruje jako synom� (Hebr. 12:6-7).

Ka¿dy mi³uj¹cy ojciec cierpi wymierzaj¹c karê swemu dziec-
ku. Celem kary nie jest chêæ zemsty, ale wychowanie, w³a-

�ciwe ukszta³towanie rozwijaj¹cego siê charakteru. Sprawie-
dliwo�æ ka¿e � dla dobra dziecka � mi³o�ci cierpieæ, a m¹-
dro�ci dzia³aæ. Takie postêpowanie jest istotnie ofiar¹ ojca
dla syna. W taki sposób Pan Bóg wielokrotnie ofiarowa³ siê
wielu swym dzieciom � dla ich dobra. Bóg potrzebuje przy-
jació³ (Jak. 2:23), Bóg potrzebuje s³ug-wspó³pracowników
(2 Kor. 3:5-6), ale przyjaciel i wspó³pracownik Wiekuiste-
go musi nauczyæ siê przydatno�ci w Jego Planie, musi oka-
zaæ wierno�æ a¿ do �mierci. Taka s³u¿ba stawia przed wy-
brañcem Bo¿ym wielkie wymagania. Misja wymaga cier-
pienia. Najpotê¿niejszym i najpiêkniejszym tego przyk³a-
dem pozostanie na wieki Pierworodny i Jednorodzony Syn
Bo¿y.

W swym programie dzia³ania na czas ostateczny Bóg prze-
widzia³ dla Izraela szczególn¹ rolê. Jest to rola �wiadka (Izaj.
43:10,12) i �wiat³o�ci (Izaj. 60:1-3) dla narodów pogañskich.
Zacytujemy drugie ze wspomnianych proroctw:

�Powstañ, obja�nij siê! Poniewa¿ przysz³a �wiat³o�æ twoja ,
w chwa³a Pañska wesz³a nad tob¹. Bo oto ciemno�ci okryj¹
ziemiê, a zaæmienie narody; ale nad tob¹ wejdzie Pan, a
chwa³a jego nad tob¹ widziana bêdzie. I bêd¹ chodziæ naro-
dy w �wiat³o�ci twojej�

Do roli ��wiat³o�ci narodów� s³uga Bo¿y musi zostaæ odpo-
wiednio przygotowany. Musi byæ wyæwiczony, aby w decy-
duj¹cym momencie stan¹³ po stronie swego Zbawiciela i
wyda³ �wiadectwo Prawdzie czasu koñca, o czym mówi pro-
rok Izajasz w pierwszym z wspomnianych wersetów.

Wtedy dopiero bêd¹ mog³y zi�ciæ siê s³owa proroka Zacha-
riasza: �Uchwyc¹ siê dziesiêæ mê¿ów ze wszystkich jêzy-
ków onych narodów ... podo³ka jednego ̄ yda� (Zach. 8:23).
W obliczu tak wa¿nej misji wydaje siê, ¿e cierpienie jest
uzasadnione, a mo¿e nawet konieczne. Je�li Pierworodny
Syn musia³ cierpieæ, je�li cierpieli przez wieki na�ladowcy i
wcale nie wydawa³o im siê owo cierpienie nazbyt wielkie
wobec rozmiaru chwa³y, to na pewno i Izrael niebawem
powtórzy s³owa mêczennika �w. Paw³a: �Albowiem ten kró-
ciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwa³y wieczn¹ wagê
nam sprawuje� (2 Kor. 4:17). Choæ chwa³a synów Izraela
czasu koñca nie dorówna chwale �wiêtego Paw³a, to jednak
i oni bêd¹ ozdobn¹ koron¹ Królestwa Boga (Zach. 9:16-
17), sygnetem w³adzy na rêce Jego przedstawiciela (Agg.
2:24), a wreszcie chwalebnym podnó¿kiem tronu chwa³y
(Ps. 110:1; Hebr. 10:13-16; Treny Jer. 2:1; Izaj. 66:1).

Rola �wiadka Bo¿ego wymaga cierpienia. Wielokrotnie
wspomina o tym Ksiêga Objawienia (1:9, 20:4 itp). Jako
�wiadek Bo¿y przedstawiony jest tu przede wszystkim Ko-
�ció³ powo³anych Wieku Ewangelii. W pewnym jednak miej-
scu mowa jest o dwóch �wiadkach, dwóch drzewach oliw-
nych, dwóch �wiecznikach. Jednym jest na pewno lud Ksiê-
gi Nowego Zakonu, a drugim? Stary Zakon i jego zapis tak-
¿e musi wydaæ swoje �wiadectwo przez swoich synów. Rola
�wiadka na s¹dzie Bo¿ym, opisana przez Izajasza (Izaj.
42:10), znajduje swe potwierdzenie tak¿e w s³owach proro-
ków Nowego Przymierza.



Patrz¹c na rozmiar cierpienia ¯ydów z Ksiêg¹ i dla Ksiêgi,
próbuj¹c przebiæ wzrokiem niezrozumia³e ciemno�ci mro-
ku Szoah wydaje siê, ¿e jeden jeszcze obraz Starego Przy-
mierza móg³by choæ po czê�ci uzasadniaæ potworno�æ tra-
gedii. Sprawiedliwo�æ Bo¿a wymaga³a ofiar. Zabijanie zwie-
rz¹t nie mia³o bynajmniej na celu zaspokojenia Bo¿ej krwio-
¿erczo�ci. Wedle apostolskiej nauki, ofiary mia³y s³u¿yæ
�przypominaniu grzechów na ka¿dy rok� (Hebr. 10:3). To
nie Bóg potrzebowa³ ofiar, ale ludzie. To ich pamiêæ by³a
tak zawodna, ¿e wymaga³a od�wie¿ania na ka¿dy rok.

Cierpienia Chrystusa i Ko�cio³a s¹ tak¿e nazwane ofiarami.
I znów mówimy � to nie Bóg potrzebuje ofiary, ale biedna,
znêkana i zawodna pamiêæ ludzka. Cz³owiek pope³nia grzech
i w stanie grzechu idzie do grobu, w którym, wed³ug s³ów
Kaznodziei Salomonowego, nie ma umiejêtno�ci ani m¹-
dro�ci (Kazn. Sal. 9:10). Wskrzeszony w Tysi¹cleciu cz³o-
wiek nie by³by zdolny przej�æ drogê restytucji indywidual-
nej, gdyby nie smutne do�wiadczenie grzechu. Równie wa¿-
ne jest jednak do�wiadczenie sprawiedliwo�ci. Ka¿dy cz³o-
wiek stanie w obliczu �wiadomo�ci, ¿e tu¿ obok niego, w
tych samych warunkach, obci¹¿eni tym samym dziedzictwem
grzechu ¿yli sprawiedliwie i godnie s³udzy Boga i jego spra-
wiedliwo�ci. Przypominaj¹c sobie przyk³ad ich ¿ycia grzesz-
nik bêdzie jednocze�nie odszukiwa³ drogê wiod¹c¹ do po-
konania w swym ciele s³abo�ci i grzechu. Ale nie tylko to.
Grzesznik stanie w obliczu �wiadomo�ci, ¿e ten który po-
stêpowa³ s³usznie i sprawiedliwie w swoim ¿yciu cierpia³
prze�ladowanie nierzadko tak¿e i z jego rêki. Ten wstrz¹s
poczucia winy wzglêdem umi³owanego przez Boga a prze-
�ladowanego i wy�miewanego przez ludzi cz³owieka bêdzie
stanowi³ wa¿n¹ pobudkê do skruchy i istotn¹ emocjonaln¹
motywacjê do przestrzegania zasad Boskiej Sprawiedliwo-
�ci. Cierpienie Ko�cio³a bêdzie ofiar¹ s³u¿¹c¹ w³a�nie ta-
kiemu przypominaniu grzechu indywidualnego ka¿dego
cz³owieka.

Cz³owiek pope³nia jednak nie tylko grzech indywidualny,
ale tak¿e spo³eczny. Buduje systemy sprawowania w³adzy,
formy rz¹dów, które w swoim czasie wydaj¹ siê jedyne i
najs³uszniejsze, lecz z punktu widzenia Boskiej sprawiedli-
wo�ci s¹ bestiami, hybrydami pomieszania ob³udy, k³am-
stwa i chêci dominowania jednego cz³owieka nad drugim.
Wszystkie systemy ludzkiej niesprawiedliwo�ci s³u¿¹ os³o-
nie interesów materialnych jednych ludzi i wyzyskowi dru-
gich. Jednym z najwa¿niejszych dzia³añ Czasu Koñca jest
w³a�nie dokonanie s¹du owych systemów sprawowania w³a-
dzy, dokonanie s¹du grzechów ju¿ nie indywidualnych, ale
tych, które wytwarza zorganizowana spo³eczno�æ ludzka.

W procesie tego s¹du potrzebne jest obcowanie cz³owieka
ze z³em, do�wiadczanie grzechu. Potrzebna jest tak¿e ofia-
ra, która bêdzie w przysz³o�ci s³u¿y³a przypominaniu grze-
chu spo³ecznego. Ko�ció³ nie jest w stanie dostarczyæ lu-
dziom takiej ofiary, gdy¿ cz³onków Cia³a Chrystusowego
jest bardzo niewielu, a ponadto ¿yj¹ oni na ogó³ w izolacji i
rozproszeniu nie wytwarzaj¹c form wspó³¿ycia spo³eczne-
go.

Jedyn¹ grup¹ s³ug Bo¿ych, która jest w stanie dostarczyæ
ludzko�ci takiej w³a�nie ofiary bêdzie Izrael czasu koñca.
Izrael w niedalekiej przysz³o�ci stanie siê zacz¹tkiem Kró-
lestwa Sprawiedliwo�ci, podczas gdy woko³o bêdzie jesz-
cze ciemno�æ najstraszliwszego odrodzenia siê panowania
bestii i s³u¿¹cych jej królów ziemi. Sprawiedliwo�æ �wiad-
ka Bo¿ego sprowokuje odruch w�ciek³o�ci s³ug szatana.
Cierpienie Izraela, które bêdzie skutkiem tego ataku nie
bêdzie kar¹ lecz ofiar¹. Pisze o tym Prorok Sofoniasz:
�Umilknij przed obliczem panuj¹cego Pana, gdy¿ bliski jest
dzieñ Pañski; bo Pan zgotowa³ ofiarê i po�wiêci³ wezwa-
nych swoich� (Sof. 1:7). Wezwani, którzy ju¿ przed dniem
Pañskim zostali po�wiêceni, to zapewne Ko�ció³ Chrystu-
sowy. Ale prorok mówi o jeszcze jednej ofierze, która zo-
sta³a dopiero przygotowana przed dniem Pañskim, gdy Ko-
�ció³ bêdzie ju¿ po�wiêcony i wysokie powo³anie dobiegnie
koñca.

Ofiar¹ t¹, jak wynika z kontekstu proroctwa Sofoniasza,
bêdzie odrodzony duchowo Izrael, który z³o¿y ofiarê przy-
pominania grzechu spo³ecznego. Zanim siê to jednak stanie
lud ten jeszcze w stanie nieczysto�ci i oddalenia od Boga
cierpia³, aby grzechy ludzkich systemów mog³y byæ wywie-
dzione na �wiat³o dzienne. Ludzko�æ nie znienawidzi³aby
tak bardzo systemów bazuj¹cych na odruchach nacjonali-
zmu, gdyby nie okrutna ofiara, jak¹ z³o¿y³ naród Izraelski.
Mog³o by siê wydawaæ, ¿e cena za tê naukê by³a zbyt wiel-
ka, ale pamiêæ spo³eczna cywilizacji �wiatowych � zawod-
na nie mniej ni¿ pamiêæ jednostek, które j¹ tworz¹ � wyma-
ga wstrz¹su, by na ca³¹ wieczno�æ ludzko�æ wyrzek³a siê
metod gwa³tu i morderstwa. Zawodna pamiêæ spo³eczna
wymaga³a okrutnej ofiary, której nie móg³ zapewniæ ani
Chrystus, ani Ko�ció³, ofiary narodu, który bez winy cier-
pia³ dla niesprawiedliwo�ci innych narodów. Izrael sta³ siê
ju¿ i jeszcze siê stanie w dniu ofiary �koz³em ofiarnym�,
który na swych plecach unosi grzech �wiata. Wypêdzany na
pustyniê, do Azazela, do diab³a, niesie z sob¹ ciê¿ar niepra-
wo�ci, której nikomu nigdy nie bêdzie wolno zapomnieæ.
Amen.


