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Jerozolima
Wszyscy oczywiście wierzymy, że Biblia jest od Boga i jest wiarygodna. Lecz skąd

możemy mieć pewność? Jest kilka punktów, które można sprawdzić:

(1) Godne podziwu jest Prawo Mojżeszowe; wyprzedało „swoje czasy” o ponad 3000 lat
(patrz np. Księga Kapłańska 19,9-18).

(2) Biblia zawiera dokładne przepowiednie o wymienionych z nazwy miastach itp., moż-
na więc sprawdzić późniejszą historię spełnienia tych przepowiedni.

(3) Stary Testament dokładnie przepowiedział życie Jezusa; znowu można to sprawdzić.

(4) Sam Jezus, mając moc zmartwychwstania, wierzył w swoją Biblię (czyli nasz Stary
Testament).

Tym razem chciałbym omówić przepowiednie o Jerozolimie. Najpierw musimy zro-
zumieć, że Żydzi otrzymali wielkie błogosławieństwa. Bóg powierzył im Pisma. Zesłał pro-
roków, kapłanów i sędziów, aby nauczali naród. Lecz wielkie błogosławieństwa niosą ze sobą
wielką odpowiedzialność, a Bożym planem było, aby Żydzi stali się społeczeństwem wzoro-
wym; aby inne narody widziały światło i postępowały według sposobu życia Żydów. Wiel-
kim Bożym wymaganiem było: Bądźcie świętymi, bom Ja jest święty, Jahwe, Bóg wasz!
(Księga Kapłańska 19,2 Biblia Poznańska) Niestety, Żydzi odrzucili proroctwa, zapomnieli
o Pismach, a nawet uśmiercili Jezusa. Oni sami postępowali według złych zachowań innych
narodów – nawet ofiarując dzieci bożkom. Takich obrzydliwości Bóg nienawidził.

Jezus sam ostrzegał obywateli Jerozolimy o przyszłym losie; nawet gdy niósł krzyż,
mówił do kobiet: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; płaczcie raczej nad sobą i nad
waszymi dziećmi! (Ewangelia Łukasza 23,28) Zaledwie dwa dni przed ukrzyżowaniem
ostrzegał uczniów: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na ka-
mieniu, który by nie był zwalony. (Ewangelia Łukasza 21,6) Słowa te wstrząsnęły uczniami:
Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowie-
dział: Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie
jest bliskie. Lecz czy taki znak będzie potrzebny? Jeżeli jesteś obywatelem Jerozolimy,
a wrogowie otaczają mury, jesteś w pułapce razem ze wszystkimi innymi. W roku 66 n.e.
Rzymianie prowadzeni przez Wespazjana zawładnęli Judą i otoczyli Jerozolimę. Ale wtedy
nieoczekiwanie nastąpił kryzys polityczny w Rzymie i Wespazjan podążył do Rzymu. Poja-
wiła się okazja dla wiernych chrześcijan, żeby wyjść z Jerozolimy, i wielu uciekło do miasta
Pella, gdzie się osiedlili. Potem Wespazjan wysłał do Jerozolimy swojego syna Tytusa, a ten
bezlitośnie zniszczył miasto w roku 70 n.e. po straszliwym oblężeniu, podczas którego wielu
Żydów zostało okrutnie zabitych.

Rzymska moneta JUDEA CAPTA (JUDA ZDOBYTA)
upamiętniająca zdobycie Jerozolimy w roku 70 n.e.
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Lecz nawet później Żydzi nadal buntowali się przeciw Rzymianom, aż w końcu Rzy-
mianie użyli dwóch wołów, aby przeciągnęły pług przez Jerozolimę, spełniając tym samym
proroctwo Micheasza. Rzymianie zbudowali w tym miejscu garnizon i postawili posąg ku
czci Hadriana w miejscu, gdzie przedtem była świątynia. Wybito też specjalną monetę ukazu-
jącą woły i rozpowszechniono ją w całym cesarstwie rzymskim w celach propagandowych.

Moneta cesarza Hadriana, 135 n.e.
– dwa woły robią bruzdę przez miejsce Jerozolimy.

Syjon będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie…
Księga Micheasza 3,12 – około roku 800 p.n.e.

Ale Jezus powiedział: A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan
przeminą. (Ewangelia Łukasza 21,24) Zwróćcie uwagę na słowo „aż” – nie na zawsze, nie na
wieki! W roku 1948 Jerozolima ponownie stała się wielkim miastem żydowskim i jest nim do
dzisiaj. Trafne są słowa Zachariasza: Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich
postronnych narodów. […] W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich
ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. (Księga Zachariasza 12,2-3)
Oto ostrzeżenie dla dzisiejszych narodów.

W końcu jednak Jerozolima będzie wielkim miastem pokoju. Prorok Izajasz zachęca
nas do modlitwy: Wy, którzy pamiętacie o Jahwe, nie pozwalajcie sobie na wytchnienie!
I Jemu także nie dajcie spokoju, aż umocni Jeruzalem, aż uczyni z niego miejsce chwały na
ziemi. (Księga Izajasza 62,6-7 Biblia Poznańska)

Módlmy się: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Niech Bóg Was wszystkich błogosławi.

David Budden


