
Wielki dzieñ Jezreela
Rozwa¿anie na podstawie pierwszej mowy proroka Ozeasza (rozdzia³y 1-3)

wypowiedzianej za dni Jeroboama, syna Joaza, króla Izraelskiego

�I bêd¹ zgromadzeni synowie Judzcy i synowie Izraelscy wespó³, a postanowiwszy nad sob¹ g³owê jedn¹, wynijd¹ z tej
ziemi; bo bêdzie wielki dzieñ Jezreela.� Proroctwo Ozeasza 1:11

Okoliczno�ci historyczne
(Imiona postaci historycznych wed³ug Biblii Gdañskiej)

Czasy, w których przysz³o ¿yæ i prorokowaæ Ozeaszo-
wi, synowi Bera, nie by³y ani dobre, ani spokojne. Sw¹ pu-
bliczn¹ dzia³alno�æ rozpoczyna on zapewne u schy³ku pa-
nowania Jeroboama, króla izraelskiego, w³adaj¹cego pó³noc-
nym królestwem dziesiêciu pokoleñ Izraela. Pradziadek Je-
roboama, Jehu, wielki hetman wojsk Achaba i pó�niejszy
pogromca jego potomków, doszed³ do w³adzy na drodze
krwawego przewrotu. Pomazany z wyroku Bo¿ego nowy
król, Jehu, udaje siê do Jezreel, gdzie syn Achaba, Joram,
leczy rany po wyprawie wojennej przeciwko Syryjczykom.
Opatrzno�æ Bo¿a sprawi³a, ¿e Jorama odwiedza³ w³a�nie w
tym czasie jego kuzyn, Ochozjasz, król judzki. I tak obaj
królowie gin¹ z rêki nowego w³adcy Izraela. Na tym jednak
nie poprzestaje wielki m�ciciel krwi Nabota. Wywieraj¹c
polityczn¹ presjê, zmusza starszych izraelskich i opiekunów
synów królewskich do dokonania okrutnego mordu na 70
synach Achaba, których g³owy l¹duj¹ u jego stóp w Jezreel.
Podobny los spotyka 42 judzkich ksi¹¿¹t, braci Ochozja-
sza, którzy w tym czasie przebywali w go�cinie w Samarii.
Potem Jehu podstêpnie gromadzi wszystkich kap³anów Ba-
ala, by wymordowaæ ich w czasie sk³adania ba³wochwal-
czej ofiary. Jehu by³ m�cicielem dzia³aj¹cym z polecenia
Bo¿ego, jednak krew, któr¹ przela³, a zw³aszcza krew ksi¹-
¿¹t judzkich, na d³ugie lata skala³a ziemiê Jezreel. (2 Kró-
lewska, rozdzia³y 9-11.)

Wszystko to dzia³o siê oko³o sto lat przed rozpoczêciem
misji przez proroka Ozeasza. Wspomnienia tych wydarzeñ
by³y jeszcze do�æ �wie¿e w pamiêci Izraela, tym bardziej,
¿e za panowania wnuka Jehu, Joaza, znów w sposób tra-
giczny splot³y siê losy obu królestw. W tym czasie na tronie
jerozolimskim panuje Amazjasz, wnuk Ochozjasza. Ama-
zjaszowi uda³o siê zgromadziæ potê¿n¹ armiê, w której sk³ad
wchodzi³ miêdzy innymi spory oddzia³ najemnych wojsk z
królestwa pó³nocnego (2 Kron. 25:6). Jednak wspó³praca
wojskowa obu królestw nie uk³ada³a siê pomy�lnie. Tu¿
przed wypraw¹ do Edomu oddzia³ izraelski zosta³ rozwi¹-
zany i chwa³a zwyciêstwa nad Seirem jak i niew¹tpliwie

wielkie ³upy przypad³y w udziale wy³¹cznie wojskom Ama-
zjasza. Rozpuszczeni najemnicy izraelscy odbili sobie tê
stratê grabi¹c miasta judzkie. Wydarzenia te zaogni³y i tak
niezbyt dobre stosunki miêdzy Jud¹ i Izraelem. Na dodatek
król Amazjasz, o�mielony imponuj¹cym zwyciêstwem nad
Edomitami, postanowi³ sprowokowaæ Joaza i skierowa³ do
niego poselstwo z pro�b¹, by córka króla izraelskiego zo-
sta³a ¿on¹ jego syna. Pro�bie tej musia³o towarzyszyæ ulti-
matum, ¿e w razie odmowy Amazjasz wypowie wojnê Jo-
azowi. Joaz pogardliwie odmawia i rozpoczyna wojnê, w
której wojska judzkie ponosz¹ sromotn¹ klêskê, a królowi
izraelskiemu przypada niezbyt chlubny zaszczyt stania siê
pierwszym zdobywc¹ Jerozolimy od czasów Dawida. Joaz
burzy pó³nocn¹ czê�æ murów miejskich stolicy Amazjasza,
a jego samego pozostawia na tronie w charakterze swego
lennika. Piêtna�cie lat po �mierci zwyciêskiego króla Joaza
o�mieszony Amazjasz ginie z r¹k swych w³asnych podda-
nych, którzy osadzaj¹ na tronie jego nieletniego syna Uzja-
sza. Dopiero ten król w trakcie swego d³ugiego, ponad 50-
letniego panowania odbudowuje utracony presti¿ Królestwa
Judy. (2 Królewska, rozdz. 14, 2 Kronik, rozdz. 25.)

W tym czasie na tronie w Samarii zasiada ju¿ prawnuk
Jehu, Jeroboam. Potê¿ny to król, który zgodnie z proroc-
twem znanego sk¹din¹d proroka Jonasza poszerza granice
Izraela od wej�cia do Emat a¿ po Morze Puste (2 Król.
14:25). Król ten panuje mocn¹ rêk¹ przez 41 lat i nic nie
zapowiada, ¿eby prawd¹ mia³y staæ siê s³owa wyroczni Pañ-
skiej g³osz¹cej, ¿e synowie Jehu w czwartym pokoleniu utra-
c¹ w³adzê nad Izraelem (2 Król. 10:30). Tymczasem prorok
Ozeasz przynosi takie w³a�nie poselstwo dla domu Jehu.

Rodzina proroka

�Rzek³ Pan do Ozeasza: Id�, pojmij sobie ¿onê wsze-
tecznicê, i [sp³ód�] dzieci z wszeteczeñstwa; bo siê ta  zie-
mia, bez wstydu wszeteczeñstwo p³odz¹c, od Pana odwró-
ci³a. Odszed³ tedy, i poj¹³ Gomorê, córkê Dyblaimsk¹, któ-
ra poczê³a i porodzi³a mu syna. I rzek³ Pan do niego: Nazów
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imiê jego Jezreel: bo jeszcze po ma³ym czasie nawiedzê krew
Jezreel nad domem Jehu� � Oz. 1:2-4.

Czy Bóg rzeczywi�cie zmusi³ swego proroka do z³ama-
nia Prawa, nakazuj¹c mu zawarcie ma³¿eñstwa i wspó³¿ycie
z kobiet¹ skalan¹ wszeteczeñstwem? Doprawdy nie³atwo jest
pogodziæ siê z tak¹ tez¹. Nic dziwnego, ¿e wielu badaczy
Biblii traktuje tê historiê w sposób alegoryczny. Inni za�
wysuwaj¹ koncepcjê id¹c¹ jakby trochê �ladem symbolicz-
nego znaczenia tej historii, twierdz¹c, ¿e Gomora sta³a siê
wszetecznic¹ dopiero po urodzeniu Ozeaszowi pierwszego
syna imieniem Jezreel. Zwolennikiem tego drugiego pogl¹-
du by³ miêdzy innymi brat Russell, który w Watch Tower z
1899 roku [R2491] przytacza wypowied� dr. Georga Ada-
ma Smitha, opowiadajego siê za tym, ¿e Gomora by³a po-
cz¹tkowo porz¹dn¹ dziewczyn¹, zas³uguj¹c¹ na uczucia
Ozeasza. Dopiero po urodzeniu Jezreela z³ama³a �luby ma-
³¿eñskie i pozosta³a dwójka dzieci nie zosta³a uznana przez
proroka. �wiadczy o tym interpretacja znaczenia ich imion.
Lo-ruhama, to �ta która nie zazna³a mi³o�ci ojcowskiej�, za�
Lo-ami oznacza: �ten, który nie jest moim potomkiem�.
Nastêpnie, wed³ug dr. Smitha, Gomora zosta³a przez Oze-
asza oddalona i prawdopodobnie popad³a w niewolê, skoro
Ozeasz wykupi³ j¹ za 15 sykli i pó³tora gomera jêczmienia,
czyli ³¹cznie za 30 sykli, co stanowi³o stosunkowo nisk¹
cenê niewolnicy (Oz. 3:1-2).

Niezale¿nie od tego, jak potoczy³y siê rzeczywiste losy
rodziny Ozeasza i Gomory oraz ich dzieci, Jezreela, Loru-
chamy i Loamiego, ca³a ta historia ma niew¹tpliwie wymo-
wê symboliczn¹. To przecie¿ Bóg nakaza³ prorokowi po-
�lubiæ tê kobietê. On te¿ podyktowa³ Ozeaszowi imiona
dzieci wraz z uzasadnieniem. Jeste�my pe³ni podziwu dla
po�wiêcenia proroka, który bez wahania przyjmuje rolê zdra-
dzonego ma³¿onka, po to, by lepiej zrozumieæ uczucia Boga
zdradzanego przez swych niewiernych wyznawców. Podob-
nie jak Abraham, który podnosz¹c rêkê na Izaaka pozna³
uczucia Boga ofiarowuj¹cego za ludzko�æ swego jedynego
umi³owanego Syna, tak i Ozeasz dost¹pi³ niew¹tpliwego
zaszczytu stania siê przyjacielem Boga poprzez �wiadome
poznanie uczuæ zdradzanego ma³¿onka.

Na tym, w gruncie rzeczy, polega³a i nadal polega ofiara
sk³adana najpierw przez proroków, a potem przez uczestni-
ków niebiañskiego powo³ania. Cierpliwe godzenie siê na
pewn¹ miarê niesprawiedliwo�ci, jak¹ �li ludzie wyrz¹dza-
j¹ im � sprawiedliwym przyjacio³om Boga � jest w³a�nie
poznawaniem uczuæ Boga wywo³ywanych przez niesprawie-
dliwo�æ. Ozeasz jest jednym ze wspania³ych przyk³adów
takiej w³a�nie ofiary i takiego po�wiêcenia.

Jezreel

Imiê pierwszego syna i prawdopodobnie jedynego pra-
wowitego dziecka Ozeasza oznacza �Bóg sieje�. Jednak
bezpo�redni¹ przyczyn¹ nadania dziecku takiego imienia by³
fakt, ¿e w³a�nie w Jezreel rozpocz¹³ swe krwawe urzêdowa-
nie król Jehu, pradziadek Jeroboama. Oto Bóg posy³a pro-
roka, by oznajmiæ królowi, ¿e dobiega koñca czas panowa-
nia domu Jehu i ¿e Bóg zamierza pom�ciæ krew przelan¹
przez za³o¿yciela tego rodu. Kiedy u�wiadomimy sobie fakt,
¿e Jehu ³¹cznie z Atali¹ omal nie doprowadzili do ca³kowi-
tego wytêpienia królewskiej linii rodu Dawidowego, to w
pe³ni zrozumiemy s³uszny gniew Boga, który poleci³ Jehu

wytêpienie potomków Achaba, on tymczasem wymordowa³
za jednym zamachem wszystkich potencjalnych przeciwni-
ków politycznych. Gdyby nie Josaba, siostra Ochozjasza,
która ukry³a jednego z jego synów, gdy Atalia zabija³a
wszystkich ksi¹¿¹t z rodu Dawida, to historia królestwa judz-
kiego musia³aby zakoñczyæ siê oko³o trzysta lat przed w³a-
�ciwym czasem.

Kar¹ za przelanie krwi w Jezreel mia³o byæ pozbawienie
domu Jehu prawa do panowania nad pó³nocnym królestwem
Izraela. Po �mierci króla Jeroboama na tronie zasiad³ jesz-
cze jego syn, ale jego panowanie trwa³o zaledwie 6 miesiê-
cy. Choæ napisane jest o nim (2 Król. 15:9), ¿e czyni³ z³e na
wzór pierwszego króla Pó³nocy, to nie musia³oby to jeszcze
stanowiæ wyroku na jego panowanie, gdy¿ tak samo napisa-
ne jest o wszystkich innych królach Izraelskich, mo¿e z
wyj¹tkiem Jehu, który zwa¿a³ co prawda na Zakon Pañski,
ale nawet i jemu Bóg nie omieszka³ wypomnieæ, ¿e nie od-
st¹pi³ od kultu z³otych cielców ustawionych niegdy� w Be-
tel i w Dan. Syn Jeroboama zosta³ wiêc pozbawiony tronu
nie tyle ze wzglêdu na w³asne grzechy, ile za wystêpki swych
ojców, a zw³aszcza protoplasty rodu, Jehu.

Pozbawienie potomków Jehu prawa do tronu wi¹¿e pro-
rok z wojskow¹ klêsk¹ pañstwa izraelskiego i ca³kowitym
unicestwieniem Pó³nocnego Królestwa: �A sprawiê to, ¿e
ustanie królestwo domu Izraelskiego. A dnia onego z³amiê
³uk Izraelski w dolinie Jezreel� � Oz. 1:4,5. Oko³o 50 lat,
jakie dzieli upadek domu Jehu od zburzenia Samarii i po-
zbawienia korony ostatniego króla izraelskiego, to historia
obfituj¹ca w krwawe zamachy stanu, zamieszki, wojny do-
mowe i najazdy obcych wojsk. Facejasz, przedostatni król
izraelski, zostaje obalony i zabity w trakcie najazdu asyryj-
skiego pod wodz¹ króla Teglat-Falasera. Na jego miejsce
Asyryjczycy osadzaj¹ na tronie okrojonego pañstwa ze stoli-
c¹ w Samarii lojalnego pocz¹tkowo króla Ozeasza, prze-
kszta³caj¹c jednocze�nie pó³nocne tereny Izraela w prowin-
cjê asyryjsk¹ (2 Król. 15:29). Dotyczy to miêdzy innymi
doliny Jezreel, która jako czê�æ prowincji Magiddu prze-
chodzi pod panowanie naje�d�cy, a ludno�æ z tych terenów
zostaje deportowana. Pozbawienie Samarii kontroli nad
dolin¹ Jezreel oznacza³o ca³kowite pozbawienie jej znacze-
nia militarnego i politycznego � �z³amiê ³uk Izraelski w
dolinie Jezreel�. Dziewiêæ lat pó�niej zbuntowany Ozeasz
zostaje uwiêziony, Asyryjczycy burz¹ Samariê i deportuj¹
resztê ludno�ci. W tych tragicznych okoliczno�ciach wype-
³nia siê smutna przepowiednia proroka Ozeasza o ustaniu
królestwa Izraela.

Lo-ruhama

Drugie dziecko Gomory, córka, otrzymuje imiê Lo-ru-
hama, co po hebrajsku oznacza �bez mi³osierdzia�: �Nazów
imiê jej Loruchama; bo siê wiêcej nie zmi³ujê nad domem
Izraelskim, lecz ich  zapewne wyg³adzê� � Oz. 1:6.

Poselstwo zwiastowane przy narodzeniu drugiego dziec-
ka jest jeszcze bardziej okrutne, ni¿ pierwsze. Nie do�æ, ¿e
dom Jehu zostanie pozbawiony w³adzy, nie do�æ, ¿e ustanie
królestwo Izraela, to jeszcze Bóg nie zmi³uje siê nad ludem
i wyg³adzi go bez mi³osierdzia. Gro�ba ta wype³ni³a siê po
zdobyciu Samarii, gdy król asyryjski, Sargon II, osadza na
terenach dawnego królestwa Izraelskiego obce narody z
Babilonii i Elamu. Czê�ciowe przyjêcie przez nich zwycza-



jów i wierzeñ izraelskich sprawi³o, ¿e po latach ludno�æ ta
spoi³a siê w nowy naród okre�lany mianem Samarytan. Tak
wiêc wysiedlone tereny zosta³y zajête przez inny lud, przez
co dla jej dawnych w³a�cicieli nie by³o ju¿ mo¿liwo�ci po-
wrotu do tej ziemi.

Inny los mia³ spotkaæ mieszkañców Judei, o czym tak¿e
wzmiankuje proroctwo: �Ale nad domem Judzkim zmi³ujê
siê, i wybawiê ich przez Pana, Boga ich, a nie wybawiê ich
przez ³uk, i przez miecz, i przez wojnê, i przez konie  i przez
jezdnych� � Oz. 1:7. Równie¿ mieszkañcy Judei zostali nieco
pó�niej wysiedleni ze swoich ziem. Jednak ich posiad³o�æ
nie zosta³a przejêta przez inne narody i Judejczycy mogli
po siedemdziesiêciu latach powróciæ do swej w³asno�ci. Nie
nast¹pi³o to na skutek zwyciêstwa militarnego wojsk judz-
kich. Swój powrót do Ziemi Obiecanej Judejczycy zawdziê-
czali dekretowi perskiego króla, Cyrusa, którego pokojowe
metody zjednywania sobie sympatii podbitych narodów
spodoba³y siê nawet samemu Bogu, skoro nazwa³ go swym
pasterzem i pomazañcem (Izaj. 44:28, 45:1-8).

W ten sposób po niewoli babiloñskiej nie by³o ju¿ dwóch
narodów, izraelskiego i judzkiego. Wobec braku mo¿liwo-
�ci powrotu na dawne tereny pó³nocnego królestwa Izraela,
wszyscy potomkowie Jakóba zgodnie powracali do Judei
tworz¹c jeden naród. Choæ w�ród repatriantów wiêkszo�æ
stanowili potomkowie Judy i Benjamina, to jednak musieli
byæ i inni, skoro za czasów Jezusa w Jerozolimie znajduje-
my Annê z pokolenia Aser (£uk. 2:36).

Mówi¹c o dawnych mieszkañcach Pó³nocnego Króle-
stwa u¿ywa siê czasem okre�lenia �zaginione dziesiêæ po-
koleñ Izraela�. Ich dzieje obros³y legend¹ i co rusz który� z
narodów przyznaje siê do prawa dziedzictwa po pó³nocnych
pokoleniach narodu wybranego. Tymczasem rzeczywisto�æ,
jak siê wydaje, by³a okrutnie prosta. Ci z nich, którzy po
dwustu latach niewoli poczuwali siê jeszcze do zwi¹zku z
ojczyzn¹ Abrahama, Izaaka i Jakóba, powrócili razem z
synami Judy i Benjamina. Reszta, podobnie jak czê�æ Ju-
dejczyków, albo utworzy³a ¿ydowsk¹ diasporê, albo te¿ ule-
g³a asymilacji zapominaj¹c o obietnicach danych ojcom i
okazuj¹c siê niegodna noszenia zaszczytnego imienia pa-
triarchy Jakóba � Izrael.

Znamienne jednak jest to, ¿e odt¹d równie¿ potomko-
wie pó³nocnych pokoleñ mieli byæ znani w�ród narodów
pod nazw¹ ̄ ydów, czyli Judejczyków. Imiê Izraela na prze-
sz³o dwa i pó³ tysi¹ca lat zosta³o wymazane z politycznych
map �wiata. Tak spe³ni³o siê proroctwo o wyg³adzeniu bez
mi³osierdzia domu izraelskiego.

Lo-ami

Trzecie dziecko Gomory zosta³o nazwane imieniem Lo-
ami, które oznacza �nie lud�: �Nazów imiê jego Loami; bo-
�cie wy nie ludem moim, a Ja te¿ nie bêdê waszym� � Oz.
1:9.

S³owa Pana, jak miecz, przecinaj¹ ostatnie nici ³¹cz¹ce
lud Izraela z nadziej¹ obietnicy Abrahamowej. Naród, na-
wet zniewolony przez naje�d�ców i deportowany do obcej
ziemi móg³ by³ przecie¿ zachowaæ wiarê i poczucie to¿sa-
mo�ci religijnej, która pozwala³oby mu nazywaæ siê ludem
Bo¿ym, a Boga Abrahama, Izaaka i Jakóba zwaæ swym Pa-
nem i Ma³¿onkiem przymierza zawartego na Synaju. Bóg
jednak z okrutn¹ bezpo�rednio�ci¹ o�wiadcza Izraelitom

dziesiêciu pokoleñ � nie jeste�cie ju¿ moim ludem, a Ja nie
jestem waszym Bogiem.

Poselstwo zwi¹zane z narodzeniem trzeciego dziecka
Gomory oznacza³o, ¿e w przypadku domu izraelskiego pod-
ciête zostan¹ nie tylko korzenie egzystencji narodowej, ale
tak¿e to¿samo�ci religijnej. S³owem, po dziesiêciu pokole-
niach nie pozostanie nawet �ladu. Skoro bowiem nie ma
pañstwa, nie ma narodu i nie ma nawet religii, to znaczy, ¿e
pozostaj¹ jedynie ludzie, którzy ciesz¹ siê tylko tymi samy-
mi prawami, co wszyscy inni potomkowie Adama.

Zadziwiaj¹ce w tym kontek�cie s¹ nastêpne s³owa:
�Wszak¿e liczba synów Izraelskich bêdzie jako piasek mor-
ski, który ani zmierzony ani zliczony byæ mo¿e; i stanie siê,
¿e miasto tego, co im  rzeczono: Nie jeste�cie wy ludem
moim, rzeczono im bêdzie: Wy�cie synami  Boga ¿yj¹ce-
go� � Oz. 1:10. Jak pogodziæ wytracenie bez mi³osierdzia
ludu, który ju¿ nie mia³ wiêcej byæ ludem Pana, ze s³owami,
¿e synowie Izraela bêdzie jednak tak liczni, jak piasek na
brzegu morza? Jak zrozumieæ owo bezpo�rednie nawi¹za-
nie do obietnicy Abrahamowej, które nastêpuje natychmiast
po og³oszeniu wyroku, zgodnie z którym lud izraelski nie
mia³ mieæ ju¿ wiêcej prawa zwaæ siê ludem Bo¿ym?

Z pomoc¹ przychodz¹ nam tutaj aposto³owie Chrystusa,
Pawe³ i Piotr. Przytoczmy ich s³owa:

List �w. Paw³a do Rzymian 9:24-26

�Których i powo³a³, to jest nas, nie tylko z ¯y-
dów, ale i z pogan. Jako te¿ u Ozeasza mówi: Na-
zwê lud, który nie by³ moim, ludem moim, a onê,
która nie by³a umi³owan¹, nazwê umi³owan¹. I sta-
nie siê, ¿e na tym miejscu, gdzie im mawiano: Nie
jeste�cie wy ludem moim, tam nazwani bêd¹ syna-
mi Boga ¿ywego� � Rzym. 9:24-26.

1 List �w. Piotra 2:9-10

�Ale wy jeste�cie rodzajem wybranym, królew-
skim kap³añstwem, narodem �wiêtym, ludem na-
bytym, aby�cie opowiadali cnoty tego, który was
powo³a³ z ciemno�ci ku dziwnej swojej �wiat³o�ci.
Którzy�cie niekiedy byli nie ludem [Lo-ami], ale-
�cie teraz ludem Bo¿ym; którzy�cie niekiedy nie
dost¹pili byli mi³osierdzia [Lo-ruhama], ale�cie
teraz mi³osierdzia dost¹pili� � 1 Piotra. 2:9-10.

Ci dwaj �wiadkowie zapewniaj¹ nas, ¿e wype³nieniem
rozwa¿anego przez nas proroctwa Ozeasza jest powo³anie
Ko�cio³a, zarówno z ̄ ydów jak i z pogan. Odrzucenie Izra-
ela oznacza³o przyjêcie Ko�cio³a. Czyli, u¿ywaj¹c raz jesz-
cze s³ów �w. Paw³a, �upadek ich jest bogactwem �wiata, a
umniejszenie ich bogactwem pogan� (Rzym. 11:12). Ko-
�ció³ zaj¹³ w Boskim planie zbawienia miejsce opuszczone
przez odrzucone dziesiêæ pokoleñ izraelskich. S³owem, to
my, bracia i siostry, mamy szansê staæ siê dziedzicami obiet-
nic udzielonych pokoleniom Izraelskim.

Bóg sieje

Mo¿e jednak narodziæ siê pewna w¹tpliwo�æ wynikaj¹-
ca z faktu, ¿e czas upadku 10 pokoleñ i czas powo³ania
Ko�cio³a ze wszystkich narodów ziemi oddziela d³ugi okres
siedmiu stuleci. Dlaczego Bóg w miejsce pokoleñ izrael-
skich nie powo³a³ od razu innych ludzi, którzy spe³niliby



misjê porzucon¹ przez naród wybrany? Oczywi�cie po
pierwsze dlatego, ¿e Bóg w swym wielkim mi³osierdziu
przez 490 lat, zapowiedziane przez proroka Daniela, udzie-
la³ jeszcze ³aski po³¹czonemu domowi Judy i Izraela. Da³
im jeszcze jedn¹ szansê nawrócenia siê i stania siê królew-
skim kap³añstwem. Dopiero gdy Izrael nie skorzysta³ z tej
szansy, zostali�my zaproszeni my, poganie. Jest jednak jesz-
cze jeden powód. Aby go zrozumieæ, trzeba jeszcze raz
powróciæ do znaczenia imienia pierwszego syna Ozeasza �
Jezreela.

Jezreel oznacza �Bóg sieje�. Jest kilka proroctw biblij-
nych, które odwo³uj¹ siê do obrazu siania ludu przez Boga.
Miêdzy innymi mówi o tym Ozeasz: �Bo j¹ sobie rozsiejê
na ziemi, a zmi³ujê siê nad t¹, co by³a w nie³asce, i rzekê do
tego, co nie by³ ludem moim: Ty� jest lud mój! a on  rzecze:
Ty� jest Bóg mój� � Oz. 2:23. Bóg rozsiewa swój lud miê-
dzy poganami, aby siê zmi³owaæ nad tymi, którzy pozba-
wieni byli jego ³aski. Có¿ za dziwna my�l! Mo¿e �le j¹ prze-
czytali�my? Potwierdza to jednak prorok Zachariasz: �I roz-
siejê ich miêdzy narody, aby na miejscach dalekich wspo-
mnieli na miê, a ¿ywi bêd¹c z synami swoimi nawrócili siê�
� Zach. 10:9. I jeszcze s³owa Amosa, które przytoczone
zosta³y przez �w. Jakóba na dowód, ¿e i poganie mieli do-
st¹piæ niebiañskiego powo³ania (por. Dzieje Ap. 15:13-19):

�Bom oto Ja rozkaza³, a rozmiecê miêdzy wszystkie na-
rody dom Izraelski jako miotana bywa pszenica na przeta-
ku, tak i¿ nie przepadnie i kamyk  na ziemiê. (�) Dnia one-
go wystawiê upad³y przybytek Dawidowy (�) aby posiedli
ostatki Edomczyków i wszystkie narody, nad którymi
wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to czyni� �
Amos 9:9,11.

Rozproszenie dziesiêciu pokoleñ by³o po pierwsze kar¹
za ba³wochwalstwo i niepos³uszeñstwo. Jednak Bóg, który
nawet z³o umie obracaæ w dobro, wykorzysta³ tê okolicz-
no�æ, by Jego by³y lud zaniós³ ziarna prawdy o Nim miêdzy
wszystkie narody. Rozsianie ich po ca³ym �wiecie zaowo-
cowa³o kilkaset lat pó�niej, gdy pewien ¯yd z pokolenia
Benjamina pocz¹³ g³osiæ w�ród narodów Ewangeliê Judej-
czyka, Chrystusa. Jego s³owa trafia³y na przygotowany grunt,
odwo³uj¹c siê do wzros³ych ju¿ w�ród pogan korzeni ¿y-
dowskiej religii. Owo ziarno rozsiane siedemset lat przed
Chrystusem ros³o powoli, ale przynios³o obfity plon. Dziê-
ki niemu lud, który nie by³ ludem, mia³ prawo zwaæ siê teraz
synami Bo¿ymi, a ten, który nie zazna³ mi³osierdzia, dost¹-
pi³ teraz mi³osierdzia.

�Mówcie braciom waszym, o ludu mój! i siostrom wa-
szym, o ty, co� mi³osierdzia dost¹pi³a!� (Oz. 2:1) � wo³a
dalej prorok Ozeasz. Takie poselstwo ponie�li do pogan
aposto³owie Chrystusa. Dobre przyjêcie, z jakim spotka³a
siê Ewangelia w�ród pogan, by³o owocem przyniesionym
przez ziarno dziesiêciu �zaginionych� pokoleñ Izraela, któ-
re zosta³o posiane siedem wieków wcze�niej.

B³ogos³awieñstwo zbo¿a, moszczu i oliwy

Wielu interpretatorów Biblii koñczy w tym punkcie ba-
danie proroctwa Ozeasza zadowalaj¹c siê stwierdzeniem,
¿e chrze�cijañskie powo³anie zast¹pi³o ¿ydowskie wybra-
nie. Wszystkie dalsze obietnice wynikaj¹ce z proroctwa
Ozeasza odnosz¹ oni do Ko�cio³a Chrystusowego odmawia-
j¹c narodowi wybranemu praw do dziedzictwa w obietnicy,

chyba ¿e stan¹ siê cz³onkami ich chrze�cijañskiego ko�cio-
³a. Narracja proroka siêga jednak znacznie dalej, a¿ do ostat-
nich dni, gdy Izrael zostanie ponownie przywrócony do ³a-
ski, gdy Pan ponownie zawrze z nimi przymierze i na wieki
po�lubi pannê izraelsk¹. Ozeasz w 2 rozdziale swej ksiêgi
do�æ dok³adnie opisuje przebieg procesu przywrócenia Izra-
ela do ³aski, który obejmuje odjêcie zbo¿a i moszczu, od-
krycie nago�ci, spustoszenie, wywiedzenie na pustynie, prze-
prowadzenie przez bramê doliny Achor i wreszcie ponow-
ne zawarcie przymierza.

W rozdziale 3 ponownie pojawia siê pewna cudzo³o¿ni-
ca, prawdopodobnie by³a ¿ona proroka, Gomora. Na pole-
cenie Boga prorok wykupuje j¹ za 15 srebrników i pó³tora
gomera jêczmienia. Tyle warta by³a najtañsza niewolnica.
Tyle wart by³ Izrael w stanie odtr¹cenia od ³aski. Tyle by³
wart bogacz w piekle (£uk. 16:23). Poselstwo, które towa-
rzyszy owemu aktowi wykupienia Izraela g³osi, ¿e w histo-
rii Izraela nast¹pi d³ugi okres braku ³aski. Synowie izrael-
scy zostan¹ pozbawieni pañstwa, �wi¹tyni i kap³añstwa (Oz.
3:4). Jednak po tym okresie w ostatecznych dniach Izrael w
boja�ni bêdzie szuka³ Pana i swego króla Dawida (Oz. 3:5).

Koñcowe wersety drugiego rozdzia³u w bardzo ciekawy
sposób przedstawiaj¹ zale¿no�æ miêdzy ró¿nymi czê�ciami
sk³adowymi Królestwa �onego dnia�. Wa¿nego znaczenia
nabiera tutaj imiê pierwszego syna Gomory, Jezreela, któ-
rego modlitwa przywróci b³ogos³awieñstwo ziemi: �Dnia
onego wys³ucham, mówi Pan, wys³ucham, mówi, niebiosa,
a one wys³uchaj¹ ziemiê; a ziemia wys³ucha zbo¿e i moszcz
i oliwê, a te rzeczy wys³uchaj¹ Jezreela� � Oz. 2:21-22. Z
opisu tego wynika, ¿e pierwszym, którego pragnienia zwró-
c¹ siê w stronê zbo¿a, moszczu i oliwy, bêdzie Jezreel. B³o-
gos³awieñstwo zbo¿a, wina i oliwy przekonaj¹ ziemiê, zie-
mia zwróci siê o b³ogos³awieñstwo niebios, a niebiosa o b³o-
gos³awieñstwo Pana Boga, który ³askawie wys³ucha tej pro�-
by.

Trudno dok³adnie zrozumieæ poszczególne etapy tego
procesu, jednak jego pocz¹tkiem jest pragnienie Jezreela i
jego modlitwa o zbo¿e, moszcz i oliwê. Wcze�niej czytamy
w proroctwie, ¿e odjêcie tych b³ogos³awieñstw by³o pocz¹t-
kiem drogi do restytucji niewiernego Izraela (Oz. 2:9). Byæ
mo¿e w³a�nie ten naród jako pierwszy na ziemi otrzyma
dowód b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w sprawach doczesnych.
Mo¿e materialne powodzenie ich pañstwa przekona ziemiê
o tym, ¿e Pan znów stoi po stronie Izraela i sk³oni wszyst-
kich do zaniesienia modlitwy do nowych niebios, czyli Ko-
�cio³a, który wstawi siê za ziemi¹ i tak b³ogos³awieñstwo
Bo¿e sp³ynie na �wiat.

Tak wiêc ponowne udzielenie ziemskiego b³ogos³awieñ-
stwa narodowi i pañstwu izraelskiemu przywróconemu do
³aski i wiary, bêdzie pocz¹tkiem drogi do restytucji ca³ego
�wiata.

Synowie judzcy i synowie izraelscy

W jaki sposób mo¿na jednak pogodziæ obietnicê przy-
wrócenia Izraela do roli przewodnika i nauczyciela naro-
dów z poprzednimi stwierdzeniami o odrzuceniu Izraela bez
mi³osierdzia i o ca³kowitym wytraceniu tego królestwa? Czy
nale¿y pój�æ tutaj za my�l¹ wiêkszo�ci chrze�cijan twier-
dz¹cych, ¿e wszystkie te obietnice odnosz¹ siê do Ko�cio-
³a? Uwa¿amy, ¿e nie.



My�l proroctwa stanie siê ja�niejsza, gdy zwrócimy
uwagê na to, ¿e Izrael zosta³ podzielony na dwie czê�ci. Jed-
na, wiêksza, sk³adaj¹ca siê z dziesiêciu pokoleñ, zosta³a
rozsiana po �wiecie i jak ziarno roz³o¿y³a siê w glebie po-
gañskiego �wiata, by przynie�æ owoc zmartwychwstania w
postaci niebiañskiego powo³ania Ko�cio³a Chrystusowego.
Druga czê�æ, sk³adaj¹ca siê z pokoleñ Judy i Benjamina,
nie podzieli³a tego losu i ju¿ po 70 latach zosta³a przywró-
cona do swej ziemi nie trac¹c to¿samo�ci narodowej i reli-
gijnej, mimo braku suwerennego pañstwa, w³asnej �wi¹tyni
i kap³añstwa. Do nich te¿ odnosz¹ siê dalsze obietnice przy-
wrócenia do ³aski narodu izraelskiego, jako ¿e po niewoli
babiloñskiej nie by³o ju¿ dwóch narodów, ale tylko jeden,
który zwano ̄ ydami, czyli Judejczykami, albo te¿ Izraelem.

Proroctwo Ozeasza mówi zatem o dwóch ró¿nych kla-
sach ludu Bo¿ego. Jedna z nich, bêd¹ca w pewnym sensie
duchowym spadkobierc¹ pó³nocnego królestwa 10 pokoleñ
Izraela, to Ko�ció³ Chrystusowy. Dziesiêæ pokoleñ Izrael-
skich utraci³o sw¹ to¿samo�æ narodow¹ i religijn¹, a na ich
miejsce zosta³ powo³any lud, który nie by³ ludem, ten, który
nie dozna³ wcze�niej mi³osierdzia Bo¿ego. Druga klasa, to
Judejczycy, ¯ydzi, którzy nigdy nie przestali byæ ludem
Bo¿ym, nawet je�li zostali na pewien ograniczony czas po-
zbawieni ³aski Bo¿ej. Aposto³ Pawe³ tak pisze o ¯ydach w
Li�cie do Rzymian 11:28-29: �... Lecz wed³ug wybrania s¹
mi³ymi dla ojców. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg
nie ¿a³uje�. A przecie¿ s³owa te aposto³ pogan pisa³ ju¿ po
zakoñczeniu 70-tego tygodnia ³aski. Naród ¿ydowski by³,
jest i zawsze bêdzie mi³y Bogu ze wzglêdu na swych ojców,
Abrahama, Izaaka i Jakóba. A gdy tylko spe³ni okre�lone w
proroctwach wymagania moralne i zacznie realizowaæ prze-
widziane przez Boga zadania, stanie siê nauczycielem na-
rodów i przewodnikiem pogan � Jezreelem, którego modli-
twy sprowadz¹ b³ogos³awieñstwo zbo¿a, moszczu i oliwy
dla ca³ej ziemi.

Wielki dzieñ Jezreela

Przeczytajmy raz jeszcze nasz tytu³owy werset, by le-
piej zrozumieæ jego przes³anie: �I bêd¹ zgromadzeni syno-
wie Judzcy i synowie Izraelscy wespó³, a postanowiwszy
nad sob¹ g³owê jedn¹, wynijd¹ z tej ziemi; bo bêdzie  wielki
dzieñ Jezreela�.

Jak¿e potê¿nej wymowy nabieraj¹ te s³owa wobec po-
wy¿szych wniosków odno�nie synów judzkich i izraelskich.
Ich �zgromadzenie wespó³� oznacza duchowe zjednocze-
nie dwóch klas ludu Bo¿ego � Judejczyków i chrze�cijan.
Uznanie praw pogan do uczestniczenia w niebiañskim po-
wo³aniu Jezusa Chrystusa by³o prób¹ dla cielesnego Izraela
na pocz¹tku Wieku Ewangelii. Wyzwaniem naszych cza-
sów jest uznanie praw cielesnych Izraelitów do wybrania
Bo¿ego.

O takim zjednoczeniu dwóch klas ludu Bo¿ego mówi¹
tak¿e inne proroctwa. Miêdzy innymi s³ynne proroctwo o
misji drugiego Eliasza: �Oto, Ja wam po�lê Elijasza proro-
ka, pierwej ni¿ przyjdzie on wielki i straszny dzieñ Pañski,
aby obróci³ serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom
ich, abym przyszed³szy ziemi przekleñstwem nie skara³� �
Mal. 4:5-6. Jan Chrzciciel wykonywa³ tylko pierwsz¹ czê�æ
misji Eliasza (£uk. 1:17), nawraca³ serca ojców ku synom,
serca ¯ydów ku chrze�cijanom. Druga czê�æ misji Eliasza

pozostaje do wykonania w naszych czasach. Oto teraz serca
synów, chrze�cijan, musz¹ zwróciæ siê ku ojcom, ¯ydom.
To jest zadanie naszych czasów. To jest nasze zadanie, bra-
cia i siostry. A zadanie to jest tym wa¿niejsze, ¿e obwaro-
wane jest gro�b¹: �Abym przyszed³szy ziemi przekleñstwem
nie skara³�, mówi Pan Zastêpów.

Podobn¹ wymowê ma proroctwo Micheasza 5:3: �Prze-
to¿ choæ ich [¯ydów] wyda w rozproszenie a¿ do czasu,
któregoby rodz¹ca porodzi³a, wszak¿e ostatek braci jego
[Chrystusa] nawróc¹ siê z synami Izraelskimi� � Mich. 5:3.
Owo nawrócenie serc do rozproszonych ̄ ydów jest moral-
nym zadaniem dla ostatka braci Chrystusowych na ziemi.

Powróæmy jednak do proroctwa Ozeasza � �Postano-
wiwszy nad sob¹ g³owê jedn¹, wynijd¹ z tej ziemi�. Ostatek
braci Mesjasza i ̄ ydzi zjednoczeni pod jedn¹ G³ow¹, Jezu-
sem Chrystusem, wyjd¹ z tej ziemi. To niesamowite proroc-
two mówi o wspania³ym dniu Jezreela, kiedy to resztki chrze-
�cijan pozostawione na tym �wiecie razem z Izraelem opusz-
cz¹ ten �wiat fa³szu, oszustwa, pychy i ob³udy i utworz¹
wspania³y wzór i zacz¹tek Królestwa Bo¿ego w nowej zie-
mi, w której nie bêdzie p³aczu, chorób i �mierci. Trudno
by³oby nam dzisiaj okre�liæ szczegó³y wype³nienia siê tego
proroctwa. Nie wiemy nawet dok³adnie, kto tak naprawdê
bêdzie owym ostatkiem braci Mesjasza. Jedno jest wszak¿e
pewne � naszym zadaniem jest nawrócenie serc do ̄ ydow-
skich duchowych ojców. Naszym zadaniem jest wykorze-
nienie z chrze�cijañskich serc wszelkich zarodków antyse-
mityzmu.

Wykonanie drugiej czê�ci misji Eliasza, nawrócenie serc
synów ku ojcom, wydaje siê byæ zadaniem jeszcze trudniej-
szym od tego, przed którym stan¹³ Jan Chrzciciel. Wielo-
wiekowe uprzedzenia i stereotypy wybudowa³y w nas ob-
raz ¯yda, który wydaje siê byæ nie do pogodzenia z idea³a-
mi Ewangelii. Nawet je�li usi³ujemy modliæ siê o pokój dla
Jerozolimy, to i tak w g³êbi duszy my�limy, ¿e miasto to
musi jeszcze przej�æ przez niespotykane cierpienie, które
dopiero rzuci go na kolana. Nam chrze�cijanom ¯ydzi wy-
daj¹ siê byæ konkurentami do mi³o�ci Ojcowskiej. Misja
drugiego Eliasza nie powiedzie siê, podobnie jak nie po-
wiod³a siê misja pierwszego. Serca wszystkich synów nie
zostan¹ nawrócone ku ojcom. Tym niemniej na nas, którzy
stanowimy elitê chrze�cijañstwa, spoczywa obowi¹zek, by
przynajmniej w naszych sercach dokona³a siê ta przemiana,
której oczekujemy od �wiata.

Bracia i siostry! Z wierzcho³ka góry Nebo dostrzegamy
ju¿ zarysy obiecanej ziemi pokoju i szczê�cia ca³ej ludzko-
�ci. Czy widzimy, jak w tym Królestwie ¯ydzi ucz¹ inne
narody postêpowania w sprawiedliwo�ci, czy bez cienia ¿alu
i zazdro�ci oddajemy im pierwszeñstwo w tej misji? Czy
nie woleliby�my raczej widzieæ w tej roli jakiego� innego,
nowego Izraela, a nie tego, który moc¹ wojska, politycz-
nych zabiegów i ludzkiego sprytu wchodzi w posiadanie
ziemi obiecanej ich ojcom? Cz³owiek mo¿e wybieraæ sobie
przyjació³, ale rodziny siê nie wybiera. Oni s¹ naszymi oj-
cami i bez ¿adnych warunków wstêpnych musimy uznaæ ich
pierwszeñstwo. Czy jeste�my do tego gotowi? Je�li tak, to o
jeden krok przybli¿yli�my siê do spe³nienia misji drugiego
Eliasza. Je�li tak, to o jeden krok przybli¿yli�my nadej�cie
wielkiego dnia Jezreela. Amen.


