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CHRZEŚCIJAŃSKI SYJONIZM 

 
 

„Wy, ocaleni od jego miecza, uchodźcie, a nie 
 zatrzymujcie się! Pamiętajcie o Panu na obczyźnie, 
a Jeruzalem miejcie w sercu.”  (Księga Jeremiasza 51,50) 
 
 

Rozważając temat chrześcijańskiego syjonizmu, warto, przypomnieć sobie 
definicję samego ruchu syjonistycznego, którą podaje jeden ze znanych portali 
internetowych: „Syjonizm, ideologia odrodzenia narodowego Żydów i 
stworzenia własnego państwa w Palestynie. Żydowski ruch polityczny 
zapoczątkowany w 2. połowie XIX w. Jego powstanie zbiegło się z falą 
emigracji żydowskiej do Palestyny (tzw. pierwszą aliją) po pogromach Żydów 
w Rosji. Osadników wspierał baron E. de Rothschild, pożyczając pieniądze na 
zakup ziemi od Arabów, na sprzęt rolniczy, tworząc zakłady pracy. Terminu 
syjonizm pierwszy użył w 1890 N. Birnbaum w swoim piśmie 
Selbstemanzipation. W 1882 L. Pinsker głosił ideę samowyzwolenia się 
Żydów europejskich przez emigrację, działające zaś głównie w Rosji i 
Rumunii grupy tzw. Miłośników Syjonu jedyną szansę zachowania narodowej 
odrębności upatrywały w powrocie do Ziemi Obiecanej. 
Program syjonizmu nawoływał do odrodzenia narodowego i utworzenia 
państwa żydowskiego w Palestynie. W 2. poł. XIX w. powstała tam pierwsza 
żydowska wieś - Petach Tikwa, czyli Brama Nadziei, w latach 90. istniało już 
17 osiedli rolniczych. W 1884 zaczął ukazywać się w Wiedniu dwutygodnik 
Selbstemanzipation, propagujący emigrację do Palestyny. ”1 

Prosta definicja chrześcijańskiego syjonizmu zakłada więc, iż jest to ruch  
chrześcijan, którzy popierają prawo Żydów do ustanowienia i obrony swego własnego 
państwa w jego historycznych granicach.  

Istnieją dwa rodzaje chrześcijańskich syjonistów. Mniejszość stanowią ci, którzy 
wspierają Izrael z czysto politycznych względów. Jako przykład wspomnę tutaj o 
organizacji istniejącej pod nazwą Catholic Friends of Izrael (Katoliccy przyjaciele 
Izraela). Na swej stronie internetowej w głównych założeniach twierdzą oni, że 
wspierają oni Izrael gdyż „jest to jedyny demokratyczny kraj na Bliskim Wschodzie”.2 
Jednak zdecydowana większość w ruchu chrześcijańskich syjonistów, to ewangeliczni 
chrześcijanie, którzy dzisiaj wierzą w wypełnienie się Bożych obietnic danych Izraelowi 
tysiące lat temu. Podwaliną ich wiary jest wiara w wieczną i nieodwołalną Bożą 
gwarancję Żydów do ziemi, daną już w przymierzu zawartym z Abrahamem. (I Księga 
Mojż. 12:1-7 i 13:14-18). Właściwie ruch ten powinien być nazwany Biblijnym 
Syjonizmem, w odróżnieniu od tych chrześcijan, którzy swe poparcie dla Izraela 
motywują tylko względami politycznymi, ale rozróżnienie to rzadko kiedy jest przez 
kogokolwiek stosowane. 

 
 

                                                
1 http://portalwiedzy.onet.pl/26229syjonizm,haslo.html 
2 “Catholic Friends of Israel”, www.cfoiblog.blogspot.com, s. 1. dostępna 7 marca 2008.  
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TŁO HISTORYCZNE 
 

 
Początek chrześcijańskiego syjonizmu przypisywany jest zwykle rozwojowi 

teologii dyspensacyjnej3 w wczesnych latach XIX w.  
W tym czasie Kościół i Izrael postrzegano oddzielnie, argumentując to tym, że Bóg dla 
każdego z nich przygotował odrębny plan.  
Kościół zostanie zabrany z tej ziemi w czasie pochwycenia (I Tesaloniczan 4,13-18), 
wtedy wszystkie narody wystąpią przeciwko Izraelowi (Zachariasza 12,2-3) i będą 
uciskani aż do momentu, kiedy nawrócą się do Mesjasza Jezusa (Zachariasza 12,10). 
Dyspensacyjny punkt widzenia oparty został na literalnej interpretacji proroctw 
biblijnych. Jakkolwiek pogląd ten odrzuca zrozumienie, że Kościół zastąpił Izrael, a Pan 
Bóg odsunął się od Żydów z powodu ich niewiary. (Rzymian 11,1-2) 
Wskazuje to na Żydów, jako ponadnaturalne Boże dzieło, przepowiedziane już setki lat 
wcześniej w pismach hebrajskich – Tanah.4 (Jeremiasza 30,11 i 31,35-37).  
Ogólnoświatowe zebranie Żydów, które nastąpiło w 20-tym stuleciu, również 
postrzegane jest jako wypełnienie się Bożych proroctw z Tanah (Izajasza 11,10-12), a 
odrestaurowanie się państwa Izrael od 14 maja 1948 widziane jest jako największy Boży 
cud w nowożytnej historii świata i definitywne wypełnienie się kolejnego proroctwa z 
Księgi Izajasza 66,7-8.  

Bez wątpienia teologia dyspensacyjna położyła podwaliny pod współczesny 
chrześcijański syjonizm, lecz nie był to zupełny początek tego ruchu.  
Tommy Ice, obecnie jeden z wiodących rzeczników teologii dyspensacyjnej, w jednym 
ze  swych esejów jasno pokazał, że jedną ze spóźnionych konsekwencji reformacji stał 
się rozwój ruchu zwanego Chrześcijańskim Ruchem Odbudowy, który stał się 
prekursorem Chrześcijańskiego Syjonizmu.5   
Ruch ten był opóźniony ze względu na to iż pojawił się on dopiero w drugim pokoleniu 
reformatorów, po tym, kiedy dana im był możliwość studiowania Biblii w ich własnych 
językach. Pamiętajmy o tym, że Az do XVI w. Kościół Katolicki utrzymywał Biblię w 
swoich rękach, uzurpując sobie monopol do jej interpretacji oraz zakazując jej przekładu 
z łaciny na języki narodowe. Także w czasach tych kościół był jadowicie antysemicki, 
nadużywając proroctw Biblijnych poprzez ich uduchowianie. Zajęło to sporo czasu, 
zanim na nowo można było „przetrawić Biblię” po jej przetłumaczeniu na poszczególne 
języki.  

Angielski badacz  Francis Kett (1547 – 1589), w roku 1585 opublikował książkę w 
której wspomniał o Biblijnych proroctwach dotyczących „narodowego powrotu Żydów do 
Palestyny”. Natychmiast po ukazaniu się jego książki został on aresztowany, oskarżony 
o herezję i spalony na stosie w 1589. 
Pomimo tak srogich prześladowań ciągu XVI stulecia zostało opublikowanych wiele 
książek wspierających ideę powrotu i odrodzenia się Żydów w ich własnym kraju.  
Jednym z kluczowych pisarzy stał się Henry Finch (1558 – 1625), który w roku 1621 
opublikował książkę o Żydach w proroctwach biblijnych. W tym samym czasie był on 
                                                
3 Teologia dyspensacyjna oparta jest na spójnym i literalnym wykładem Pisma Świętego. Teologia dyspensacyjna 
zakłada odrębny plan dla Kościoła i Izraela i dlatego Kościół nie rozpoczyna się w Starym Testamencie, lecz z dniem 
Pięćdziesiątnicy. Kościół nie jest też obecnym wypełnieniem się obietnic złożonych niegdyś Izraelowi w Starym 
Testamencie, a które jeszcze się nie wypełniły  
(więcej informacji zobacz: http://mb-soft.com/believe/tpxt/dispensa.htm) 
4 „Tanah” – skrót stosowany dla Pism Hebrajsich Starego Testamentu: Tora, Newiim, Ketuvim.   
5 Tommy Ice, “Lovers of Zion: A History of Christian Zionism,” www.pre-trib.org/article-view.php?id=295.  
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członkiem parlamentu Anglii oraz szanowanym naukowcem. Niestety jego polityczny i 
społeczny status. Król Jakub obrażony był twierdzeniami Fincha, w których twierdził, że 
nastaną dni, kiedy Izrael będzie pierwszym wśród wszystkich narodów. Rezultatem tego 
było aresztowanie Fincha i pozbawienie go wszelkich godności publicznych, społecznych 
oraz majątku.  

W miarę upływu czasu najgorętsi zwolennicy odrodzenia Izraela stali się 
Purytanami. Nadali oni wielką wartość hebrajskim pismom świętym.  
Od czasu, kiedy Anglicy, a wśród nich i Purytanie zaczęli zasiedlać amerykańskie kolonie 
Ruch Odnowienia bardzo szybko zapuścił korzenie w Nowym Świecie.  Jednym z 
wiodących Purytan, zwolennik Ruchu Odnowienia był Increase Mather (1639 – 1723), 
który służył, jako pierwszy prezydent Harvardu. Jego książka „The Mystery of Israel’s 
Salvation” (tajemnica Zbawienia Izraela) bardzo mocno wspiera odnowienie się Żydów 
w ich kraju.  

Tommy Ice przedstawił dowody na szerokie poparcie idei dla Ruchu 
Odrodzeniowego w XIX w. w całej Europie6.  

Jednym z adwokatów tego ruchu był niemiecki luteranin C. F. Wimpel, którego 
publikacje okazały się prorocze. Broszurki, które opublikował w połowie XIX w. 
ostrzegał, że jeżeli nie pozwoli się Żydom na powrót do Palestyny, to mogą się stać 
obiektem prześladowań i rzezi. W tym samym czasie chrześcijańskie poparcie dla 
utworzenia Państwa Żydowskiego zrodziło się w Anglii, stając się znaczącym ruchem w 
epoce wiktoriańskiej. W roku 1840 brytyjski sekretarz stanu do spraw zagranicznych, 
Lord Palmerson, "dobitnie" zalecał by rząd otomański sprawujący wówczas władzę w 
Palestynie "popierał każdą słuszną zachętę dla Żydów, by powracali do Palestyny"7, a 
jednym z jego gorących zwolenników i przywódców stał się Lord Shaftesbury (1801 – 
1885). 8 Był on mocnym Anglikaninem, który interpretował Biblię w sposób literalny i 
znany był jako ewangelik z ewangelików9. On też ukuł słynne powiedzenie: Ziemia bez 
narodu - dla narodu bez ziemi"10. 

Shaftesbury nie miał cienia wątpliwości, że Żydzi mają wrócić do swej własnej 
ziemi…było to jego codzienną modlitwą i nadzieją11. 
Wpływ Lorda Shaftesbury szeroko rozprzestrzenił się w kręgach rządowych oraz 
klerykalnych. 
Być może jednym z najbardziej wpływowych chrześcijańskich Syjonistów w XIX w. był 
William Hechler (1845 – 1931), który urodził się w Indiach w rodzinie niemieckich 
misjonarzy. Wzrastał i wychowywał się w Kościele Anglikańskim i stał się pasjonatem 
Ruchu Odbudowy, a w 1882 roku opublikował książkę „The Restoration Jews to 
Palestine According to Prophecy”. W 1885 Hechler mianowany został kapelanem w 
Ambasadzie Brytyjskiej w Wiedniu.  
Właśnie w tym czasie w Wiedniu zamieszkiwał i pracował młody dziennikarz Teodor 
Herzl.  

                                                
6 Tommy Ice, “Lovers of Zion: A History of Christian Zionism” 
7 Daniel Pipes: Chrześcijański syjonizm: Najlepsza broń Izraela? New York Post 15 lipiec 2003, szczegóły zobacz: 
http://pl.danielpipes.org/article/1149 
8 Ice, “Lovers of Zion,” str. 8-10. 
9 Ibid., str. 8. 
10 Daniel Pipes: Chrześcijański syjonizm: Najlepsza broń Izraela? New York Post 15 lipiec 2003, szczegóły zobacz: 
http://pl.danielpipes.org/article/1149 
11 Barbara Tuchman, Bible and Sword: England and Palestine from the Bronze Age to Balfour (New York: Ballantine   
Press, 1956), str. 93. 
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Po jakimś czasie spotkali się i wkrótce stali się najlepszymi przyjaciółmi, a Hechler 
był także najbliższym współpracownikiem i doradcą Herzla.  
Bez przerwy przekonywał on Herzla, że Ruch Syjonistyczny, który zaczął tworzyć, jest 
dokładnym wypełnieniem się proroctw Biblijnych.  
We wczesnych latach dwudziestego stulecia dwaj chrześcijańscy syjoniści w Anglii być 
może mieli większy praktyczny wpływ na bieg wydarzeń niż sam Hechler. Byli to David 
Lloyd George (1863 – 1945) i Arthur James Balfour, później znany jako Lord Balfour 
(1848 – 1930) 

W czasie I wojny światowej  Lloyd George został premierem Anglii. Był on 
zdeklarowanym chrześcijańskim syjonistą, który z wielką determinacją dążył do 
przejęcia kontroli nad Palestyną. Oczywiście było to również zgodne z imperialną 
polityką Wielkiej Brytanii w tym czasie. Osobiście chciał jednak, aby to jego kraj 
przyczynił się do tego, co uważał za „Boże dzieło w Palestynie.”  
Pod koniec i wojny światowej Brytyjskim ministrem spraw zagranicznych został Lord 
Balfour. Był on również oddanym chrześcijańskim syjonistą. Osobisty biograf Lorda 
Balfour’a powiedział, że jego zainteresowanie syjonizmem zakorzenione było w nim już 
od dzieciństwa, w którym nauczany był Starego testamenty pod opieką swojej matki. 
Ci dwaj chrześcijańscy syjoniści współdziałali ku temu, aby powstał jeden z 
najważniejszych dokumentów dla ruchu syjonistycznego w XX w. – Deklaracja Balfoura 
(2 listopad 1917). 
Deklaracja ta ogłaszała dobrą wolę i intencje rządu brytyjskiego, aby w przyszłości 
utworzyć dla Żydów ojczyznę na terytoriach Palestyny.   
Dokument ten zelektryzował świat ewangelicznych chrześcijan w tym czasie, gdyż wielu 
liderów uważało, że jest to widzialny znak, że świat zmierza w kierunku czasów 
ostatecznych. Lloyd George próbował później usprawiedliwiać Deklarację Balfoura tym, 
że u jej podstaw legła odpłata dla Żydów w zamian za zaangażowanie się żydowskiego 
naukowca Haima Weizman’a w wynalezienie syntetycznej formy acetonu, niezbędnego 
składnika do produkcji materiałów wybuchowych. Jednakże jeden z wiodących 
historyków tego okresu konkludował to zarówno Lloyd George jak i Lord Balfour przede 
wszystkim zmotywowani byli przez uczucia religijno – sentymentalne w stosunku do 
Żydów, który nie wyrażali publicznie.   
Osoba, która miała długofalowy wpływ na poglądy wielu chrześcijan to John Nelson 
Darby (1800 – 1882). Był on jednym z inicjatorów literalnego podejścia do interpretacji 
proroctw Biblijnych w teologii systematycznej, zwanej Dyspensjonalizmem. Chociaż  
Darby nigdy nie angażował się w politykę, to jego teologię dypensacyjną 
przetransportowano do Stanów Zjednoczonych, gdzie stała się fundamentem dla ruch 
Amerykańskich Chrześcijańskich Syjonistów12.  
Bez wątpienia jednym z najbardziej znanych chrześcijańskich syjonistów późnego XIX i 
wczesnego XX w. na terenie USA był Wiliam E. Blackstone (1841 – 1935)  
Był to biznesmen, który stał się oddanym zwolennikiem dyspensacyjnego punktu 
widzenia na  proroctwa o czasach ostatecznych. W 1878 r. napisał książkę pt. „Jesus is 
Comming” (Jezus Przychodzi), która stała się pierwszym bestsellerem wyjaśniającym 
proroctwa biblijne.  

W 1887 założył The Chicago Hebrew Mission, w celu ewangelizacji Żydów. W 
1891 prezesem misji został Benjamin Harrison. Przedstawił on petycję podpisaną przez 

                                                
12 Dr. David Larsen, “John Nelson Darby: Pioneer of Dispensational Premillennialism,” www.pre-trib.org/article-
view.php?id+177. dostępna 10 marca 2008. 



 5 

ponad 400 prominentnych Amerykanów wspierającą przesiedlenie prześladowanych 
Żydów rosyjskich na terytoria Palestyny. Na początku XX w., C. I. Scofield był jednym z 
pierwszych w Stanach Zjednoczonych zwolennikiem utworzenia ojczyzny dla Żydów. W 
1909 r. opublikował on pierwsze studium biblijne, które wyjaśniało tą kwestię. 
Moody Bible Institute  w Chicago, zalożony w 1886 oraz Dallas Theological Seminary, 
założone w 1924 stały się bastionami chrześcijańskiego syjonizmu, szkoloąc studentów 
w założeniach teologii dyspensacyjnej. Jednym z nich był Hal Lindsey, który w 1970 r. 
napisał książkę „ The Late Great Planet Earth”. W książce tej położył szczególny nacisk 
na wypełnienie się Bożych obietnic w stosunku do Żydów w aspekcie ich powtórnego 
zebrania, odnowienia się państwa oraz przejęcia władzy nad Jerozolimą w 1967 r. Jego 
książka przez 10 lat była na liście bestsellerów literatury chrześcijańskiej.  
Książka ta w prosty sposób wyjaśniała założenia teologii dyspensacyjnej, co pod koniec 
XX w. spowodowało bardzo duży wzrost liczby chrześcijańskich syjonistów w USA i na 
zachodzie Europy. 

Przykładem tego niech będzie Tim LaHaya, który poprzez niezwykłą serię książek 
„Left Behind” (Pozostawieni) dotknął miliony ludzi na świecie dyspensacyjnym 
światopoglądem włącznie z Biblijnym zrozumieniem prawa Żydów do ziemi Izraela.  
Obecnie, u progu XXI w. chrześcijański syjonizm jest u szczytu swych wpływów. 
Jednym z najbardziej widocznych rzeczników tego ruchu na scenie politycznej jest 
pastor Cornerstones Church w San Antonio w Texasie. W 2006 r. utworzył on 
organizację polityczną zwaną Christians United for Israel /www.cufi.org/. W tym miejscu 
chciałbym omówić poważny problem, jaki stał się udziałem pastora Hagee, ponieważ 
stanowi on dobry przykład problemu jaki dręczy chrześcijański syjonizm od połowy  
XX w. Problem polega na tym, że wielu chrześcijańskich syjonistów czasami tak 
„zakochuje” się w Żydach i Żydowskich korzeniach wiary chrześcijańskiej i w skutek tego 
pojawiają się twierdzenia, że skoro Żydzi są narodem wybranym, to musza oni mieć 
inną drogę zbawienia niż przyjęcie chrześcijańskiej ewangelii. Ten nie biblijny punkt 
widzenia znany jest jako Dual Covenant Teology (Teologia Podwójnego Przymierza). 
Hagee popierał tą teologie przez wiele lat, zanim w końcu kategorycznie ją odrzucił,13 
chociaż do dzisiaj jego czyny mówią głośniej niż słowa. Efekty ekstremalnego 
„zakochania” się chrześcijan we wszystkim, co dotyczy Izraela, Żydów oraz ich kultury 
przybierają różnorakie formy i nie zawsze służą dobrze i budująco dla innych, dlatego 
nasze serce i miłość do Żydów nigdy nie powinna wykraczać poza to, co jest w sercu 
tego, który jest Stwórcą i Ojcem dla Izraela. 
Tymczasem wbrew twierdzeniom zwolenników teologii podwójnego przymierza, Piotr, 
przemawiając jako Żyd do swych braci Żydów w święto Szawuot (dzień Zielonych  
Świąt) wyznał go jako Mesjasza. Również Paweł ogłaszał tą samą wieść w Żydowskich 
synagogach: „A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że on jest Synem Bożym” 
(Dz. Ap. 9,20). 

Ci z chrześcijańskich syjonistów, którzy stali się zwolennikami teologii 
podwójnego przymierza, niestety obrali niewłaściwą i nie biblijną drogę. Można to 
stwierdzić na podstawie tego, co napisał „ hebrajczyk z hebrajczyków” - apostoł Paweł 
w Liście do Rzymian 1,16: „ Albowiem nie wstydze się Ewangelii Chrystusowej, jest ona 
bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.”  

                                                
13 G. Richard Fisher, “The Other Gospel of John Hagee: Christian Zionism and Ethnic Salvation,”  
www.pfo.org/jonhagee.htm 
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Jeżeli ktoś ukochał Żydów do tego stopnia, że odmawia im Ewangelii, to jest to miłość, 
która prowadzi ich wprost do piekła.  

Na szczęście zdecydowana większość chrześcijańskich syjonistów odrzuciła 
apostazje teologii podwójnego przymierza.  

 
 
 

ATAKI NA CHRZEŚCIJAŃSKI SYJONIZM. 
 
Dwaj najbardziej znani krytycy chrześcijańskiego syjonizmu to anglikański ksiądz 
Stephen Sizer w Anglii oraz Hank Hanegraaff w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście 
ruch chrześcijańskich syjonistów ma o wiele więcej krytyków, lecz ja chciałbym skupić 
się tutaj na tych najbardziej znanych w kręgach zachodniego chrześcijaństwa. 
Obydwaj wyżej wymienieni krytycy SA zarazem zajadłymi antysemitami. Szer. 
wprowadził do powszechnego obiegu „koszmarną wersję chrześcijańskiego syjonizmu”, 
w której chrześcijanie wspierający Izrael przedstawiani są jako niebezpieczni buntownicy 
i fanatycy dążący do zrealizowania Armagedonu14. 
Haanegraff bez ogródek zapewnia, że Izrael jest „nierządnicą Księgi Objawienia”15. 
Poniżej przytaczam kilka argumentów wysuwanych m.in. przez Sizera, Haanegraff’a oraz 
innych krytyków.: 
 
 
 

1. Bóg odsunął Żydów z powodu ich bezbożności. 
 
Oczywiście jest to nieprawdą, chociażby w świetle Listu do Rzymian  
rozdziały 9-11 

 
2. Kościół zastąpił Izrael.  

 
Nigdzie w Słowie Bożym nie zostało użyte takie sformułowanie, wręcz przeciwnie 
Biblia mówi nam o fizycznie odmiennych tożsamości dla Izraela i kościoła – 
zobacz I Koryntian 10,32. 
 

3. Żydzi zostali pozbawieni prawa do swojej ziemi z powodu ich bezbożności. 
 
Jest to również nieprawdą, gdyż istnieją dwa przymierza potwierdzające prawo 
Żydów do ich ziemi. Pierwsze z nich to Boże przymierze z Abrahamem, dające im 
wieczyste prawa do ich ziemi (I Mojż. 13,14-15). Drugie przymierze, dane przez 
Mojżesza, zapewnia prawo do ziemi uzależnione od ich posłuszeństwa (V Mojż. 
rozdziały 28-29) 

                                                
14 Ami Isseroff, “Christian Zionism and Christians Who Are Zionists Asset or Threat?”  zobacz : www.zionism-
israel.com/log/archives/00000098.html, str. 1. 
15Dwayna Litz, “Hank Hanegraaff’s Conference on Preterism and Replacement Theology,” zobacz:     
www.lightingtheway.blogspot.com/2007/06/essay-on-afternoon-with-hank-hanegraaff.html, str. 3. dostępne 15 lipca 
2008. Nie jest to zresztą odosobniony przypadek tak nonsensownej krytyki. Czytelnik znajdzie ją również na polskiej 
prywatnej stronie internetowej: http://www.zbawienie.com/index.html 
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Chociażby zostali wyrzuceni z tej ziemi z powodu nieposłuszeństwa, to ciągle 
mają do  niej prawo, także do powrotu (zobacz także Psalm 105, 8 – 11). 
 

4. Ponowny powrót Żydów do Izraela w XX w., nie może być dziełem Bożym, gdyż   
Żydzi nie pokutowali i nie przyjęli Jezusa, jako swego Mesjasza.  
 
Tymczasem Biblia jasno prorokuje nam, że Żydzi będą zebrani, nawet w swej 
bezbożności w czasach ostatecznych – Księga Izajasza 11, 10 – 16 i rozdz. 12).  
Ich ponowne zebranie nie jest ich błogosławieństwem, lecz demonstracją Bożej 
łaski.   
 
 
 

5. Żydzi skradli ziemię palestyńską Arabom i zamieszkują ją nielegalnie. 
 
Jest to kolejny nonsens. Po pierwsze ziemia Izraela od dawna przynależy Żydom, 
jako dar Boży ( I Mojż. 13, 14-15). Po drugie, powracający Żydzi początkiem XX 
w. do Palestyny, wykupywali ziemię z rąk Arabskich, płacąc za nią niebotyczne 
sumy. Po trzecie państwo Izrael utworzone zostało zgodnie z deklaracją 
Organizacji Narodów Zjednoczonych /ONZ/, przyjęta listopadzie 1947 r., 
autoryzującą powstanie państwa Żydowskiego w Palestynie.  
 

6. Państwo Izrael to „historyczny przypadek”.  
 
Trzeba być duchowo ślepym, aby wspierać tego typu stwierdzenie. Cały świat 
nienawidził i prześladował Żydów przez 2000 lat po wyrzuceniu ich przez Rzymian 
z ich własnej ojczyzny. Bóg jednakże zachowywał ich i sprowadza powrotem i w 
cudowny sposób kierował głosami Narodów Zjednoczonych, które potwierdziły 
odbudowę państwa Żydowskiego.   
 

7. Chrześcijańscy syjoniści wierzą, że Bóg ma inną drogę zbawienia dla Żydów. 
 
Niestety jest to prawdą, chociaż zdecydowana większość z nich utrzymuje, że 
chociaż Żydzi są ludem wybranym, to n ie gwarantuje im to zbawienia i jedyna 
nadzieja dla Żydów jest taka sama jak i  dla pogan, mianowicie wiara w Jezusa, 
jako Mesjasza, pana i Zbawiciela. 
 

8. Chrześcijańscy syjoniści próbują manipulować polityka zagraniczną państw 
zachodnich, aby jak najszybszej doszło do wielkiej bitwy w dolinie Armagedon, 
aby tym sposobem doprowadzić do rychłego przyjścia Pana.  
 
Jest to kolejna bzdura, gdyż chrześcijańscy syjoniści nigdy nie posiadali tak 
wielkiej władzy politycznej, aby móc realizować tego typu wizje. Są oni powołani 
do tego, aby nauczać prawdę o Izraelu i modlić się o wypełnienie Bożej woli dla 
jego ludu. Kluczem do tego, aby doprowadzić do rychłego przyjścia pańskiego nie 
jest to, aby doprowadzać do jakiejkolwiek wojny, lecz raczej aby zwiastować 
Ewangelię tak wielu ludziom, jak tylko jest to możliwe (patrz Ew. Mateusza 
24,14)  
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9. Chrześcijańscy syjoniści ślepo wspierają każdą akcję rządu Izraela.  
 
Jest to kolejne nieprawdziwe twierdzenie, gdyż chrześcijańscy syjoniści również 
wierzą, że Izrael wiele razy zwodzony był przez swoich przywódców, efektem 
czego było nie zasłużone cierpienie tego narodu, lecz jedyna nadzieja i siła dla 
Żydów nie tkwi w sile i mądrości polityków i przywódców lecz w ich Panu i Bogu. 
 

10. Chrześcijańscy syjoniści nie mają żadnego współczucia dla uciskanych 
Palestyńczyków. 
 
Nie może być bardziej błędnego stwierdzenia niż przytoczone przeze mnie 
powyżej. Serce każdego prawdziwego chrześcijańskiego syjonisty i nie tylko 
współczuje także Palestyńczykom, jednakże nie ze względu ich ucisku przez 
Izrael, lecz raczej z powodu ciemiężenia ich przez szereg ich własnych liderów, 
chociażby takich jak Yasser Arafat, który uwięził swoich własnych braci pod 
prawem okrutnej tyranii, kradnąc miliardy dolarów, przyznane były przez 
społeczność międzynarodową, jako pomoc dla Palestyńczyków. Ich liderzy mogli 
ustanowić państwo palestyńskie już 1948 r., gdyż ONZ nawoływało do utworzenia 
dwóch państw: Izraelskiego i Palestyńskiego, lecz liderzy palestyńscy wybrali 
raczej zmasowany atak na Izrael. Mieli oni wiele możliwości i okazji do powołania 
własnego państwa jeszcze poi 1948 r., ale zawsze odpowiadali przemocą, gdyż za 
swój nadrzędny cel obrali sobie ostateczne zniszczeni Izraela. Słusznie 
podsumował to jeden z izraelskich dyplomatów Abba Eban: „Palestyńczycy nigdy 
nie stracą okazji, aby strącić okazję”.  

 
W krytyce chrześcijańskiego syjonizmu nie ustają również religijni przywódcy kościołów 
na Bliskim Wschodzie tacy, jak: Patriarcha Michel Sabbah – Łaciński patriarcha 
Jerozolimy, Arcybiskup Swerios Malki Mourad - patriarcha Ortodoksyjnego Kościoła 
Syryjskiego w Jerozolimie, Biskup Riah Abu El-Assal – przywódca Kościoła 
Episkopalnego Jerozolimy i Bliskiego Wschodu oraz Biskup Munib Younan – zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej. 
Wszyscy oni podpisali się pod wspólną deklaracją, krytykującą chrześcijański syjonizm, 
jako nie zgodny z zasadami biblijnymi, ostrzegając przed tym ruchem wiernych swoich 
kościołów16. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
16 Pełny tekst deklaracji dostępny w języku angielskim na stronie: http://www.zenit.org/article-16848?l=english 
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BIBLIJNE PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SYJONIZMU 
 

 
 
Wobec tak szeroko zakrojonej krytyki chrześcijańskiego syjonizmu, podsumujmy ten 
krótki artykuł spojrzeniem na Biblijne i duchowe podstawy chrześcijańskiego syjonizmu. 
Rozpoczynając od Biblii, stanowi się to niezwykle jasnym, że sam Bóg jest syjonistą. 
Psalm 132, 13 ogłasza: ” Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie”, 
natomiast Psalm 87,2 mówi: „Bramy Syjonu miłuje Pan…”. W przymierzu 
Abrachamowym, sam Pan obiecał błogosławić tym, którzy błogosławią Izrael, a 
przeklinać tych, którzy go przeklinają. Historia powszechna roi się od narodów, które 
upadły lub podupadły, ze względu na ich stosunek do Izraela.  
My sami zaś powołani jesteśmy przez Pana, aby modlić się o pokój dla Jerozolimy – 
Psalm122, 6. Przez proroka Zachariasza zaś Bóg ostrzega nas, że ci, którzy dotykają się 
Izraela, dotykają się źrenicy jego oka. (Zachariasza 2,8). Podobne ostrzeżenie zawiera 
Psalm 129,5 -  „ Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu!” dalsze 
wersety prowadza nas do konkluzji, ze ci którzy nienawidzą Syjonu niech 
niespodziewaną się jakiegokolwiek Bożego błogosławieństwa. Jesteśmy wezwani do 
tego, aby pocieszać Żydów i łagodnie do nich mówić – Izajasza 4, 1-2. Jesteśmy 
również powołani do tego, aby ze względu na Syjon nie milczeć, lecz by być stróżami na 
murach dla Izraela, dopóki Pan nie uczyni Jeruzalem sławnym na całej ziemi. – Izajasza 
62,1; 6-7. Równocześnie jesteśmy ostrzeżeni, aby nie być aroganccy w stosunku do 
Żydów – Rzymian 11,18. W końcu Słowo Boże przypomina nam, że skoro staliśmy się 
uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinniśmy usłużyć im dobrami materialnymi – 
Rzymian 15, 27.  

Na zakończenie podaję kilka proroctw (z zachętą do osobistego przestudiowania), 
które dotyczą Żydów i Izraela w czasach ostatecznych:  

 
1. Ponowne zebranie Żydów, pomimo ich niewiary: Izajasza 11,10-12; Ezechiela 

36,22-28 
2. Ponowne odrodzenie się państwa Izrael: Izajasza 66,7-8; Zachariasza 12,3-6 
3. Przywrócenie ich ziemi: Izajasza 35,1-7; Joela 2,21-26  
4. Odrodzenie się języka hebrajskiego: Zachariasza 3,9 
5. Przywrócenie władzy nad Jerozolimą: Łukasza 21,24 
6. Odrodzenie się wojskowej siły Izraela: Zachariasza 12,6 
7. Ponowne skupienie się polityki światowej na Izraelu: Zachariasza 12,3 i 14,1-9 

 
Prorok Jeremiasz dwukrotnie mówi o tym, że Kiedy Bóg wypełni wszystkie swe cele w 
historii, wtedy wszyscy zobaczą jak wielki cud uczynił Pan pośród nich, większy od tego, 
kiedy wyprowadził ich z niewoli w ziemi egipskiej. (Jeremiasza 16,14 – 18 oraz 23,7 – 8)  
W jakże wspaniałych i ekscytujących czasach żyjemy!  

 
 
 
 

Piotr Borek 


