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Teologia Dwóch Domów 

Czy chrześcijanie są „zaginionymi plemionami” Izraela? 

 

Ostatnio zapytano mnie, co sądzę o tak zwanej teologii „Dwóch Domów”, tj. pojęciu, że 

„chrześcijanie” są w rzeczywistości (ukrytymi) członkami „zaginionych plemion” Izraela. Moja 

odpowiedź jest następująca … 

 

Ogólnie rzecz biorąc, teologia Dwóch Domów (czy „Ruch Efraimitów”) 

zakłada, że „chrześcijanie”, są w rzeczywistości członkami „zaginionych 

plemion” Izraela (Efraim jest często używany jako synonim Północnego 

Królestwa Izraela). Na podstawie wersetów z Ksiąg, proroków Ezechiela 

37:15-28 i Jeremiasza 31:31, doktryna ta utrzymuje, że pewnego dnia 

zaginione plemiona (tj. Kościół), zostaną połączone z „domem” Judy (tj. 

Żydami) na warunkach Nowego Przymierza. Jako punkt odniesienia, poniżej 

uproszczony rysunek, który wykonałem, aby zilustrować tę ideę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zatem miało miejsce połączenie między chrześcijanami i „zaginionymi plemionami”? Cóż, 

zgodnie z teologią Dwóch Domów, wyrażenia zaro jejeh melo hagoim (ַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא־ַהּגֹוִים) [„z 

potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów”, Genesis 48:19 czyli I Księga Mojżeszowa], oznaczało, 

że Efraim stanie się mnóstwem „goim” (narodów).  



 

 

Autor: John J. Parsons   2 www.hebrew4christians.com 

 

Efraim ostatecznie stał się Północnym Królestwem, które zostało wzięte do niewoli przez 

Asyryjczyków w 722 roku przed Chrystusem i rozproszone jako „zaginione plemiona” Izraela. 

Gdzieś po drodze (nikt nie wie, jak to się stało), te zaginione plemiona zostały „schrystianizowane” 

i dlatego ci chrześcijanie są „zaginionymi plemionami” Izraela w przebraniu! 

 

Zatem … co powinniśmy myśleć o tym wszystkim? 

 

Po pierwsze, należy zauważyć, że pojęcie „zaginione plemiona” jest wątpliwe. Pismo Święte jasno 

stwierdza, że naród żydowski pewnego dnia zostanie rozproszony (Mojżesz prorokował to w 

Deuteronomium 4:27-28; 30:1 czyli V Księga Mojżeszowa; zobacz także Księga Jeremiasza 30:11, 

Księga Micheasza 5:7-8), równocześnie, jasno mówi, że pewnego dnia wszyscy zostaną ponownie 

zgromadzeni (Księga Izajasza 11:11-12; Księga Jeremiasza 16:14-15; 23:3-8; 31:10; Księga 

Ezechiela 11:17-19; 39:28; Księga Sofoniasza 3:20). Przed wygnaniem Północnego Królestwa 

dochodziło do znaczącego mieszania się dwunastu plemion (II Księga Kronik 11:3.16; 15:9), tak 

bardzo, że po niewoli babilońskiej termin Żydzi i Izrael były używane zamiennie (Księga Ezdrasza 

8:35; 10:25; Księga Nehemiasza 12:47). Idea, że Północne Królestwo Izraela w jakiś sposób stało 

się „poganami” po niewoli asyryjskiej jest fałszywa. W rzeczywistości, Ezechiel prorokował, że 

Izrael (Efraim) zostanie ponownie zgromadzony spośród narodów w czasach ostatecznych (Księga 

Ezechiela 37:21), ale jaki ma to sens, jeżeli narody (goim) należy rozumieć jako Efraima? W 

Nowym Testamencie również termin „Izraelita” i „Żyd” są używane zamiennie. Apostoł Paweł 

nazywa siebie obydwoma. Kiedy na przykład zestawia Izraela z poganami w Liście do Rzymian 

rozdział 11, to doktryna Pawła staje się niespójna przy wykorzystaniu założeń teologii Dwóch 

Domów. Apostoł Jakub, brat Jeszuy, również napisał do „dwunastu pokoleń” w rozproszeniu – nie 

do „dziesięciu pokoleń”, czy „Efraima” – List św. Jakuba 1:1. 

 

Koncepcję Efraima stającego się mnóstwem narodów należy zestawić z Abrahamem, któremu 

również zostało dane błogosławieństwo i powiedziano mu: Av-hamon goim (ב ֲהמֹון ּגֹוִים�) – gra 

słów tworząca imię Abraham. „Goje”, którzy wyszli od Abrahama, obejmują Midianitów, 

Amonitów, Edomitów, Moabitów i inne ludy semickie. Jeżeli potraktować to dosłownie, to czyż nie 

powinniśmy sądzić, że te różne plemiona są „prawdziwą” częścią etnicznego Izraela?  

Ani też słowo goj nie odnosi się wyłącznie do pogańskich narodów. Izrael jest często nazywany goj 

kadosz – święty naród – który będzie (etnicznie) zachowany (jako goj) na zawsze. Pan mówi, że 

tylko wtedy, gdy słońce i gwiazdy zmienią swój ustalony porządek, to Izrael przestanie być 

narodem (goj) przed Nim – Księga Jeremiasza 31:36: 

 ִאם־ָיֻמׁשּו ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפַני ְנֻאם־ְיהָוה ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל־ַהָּיִמים
Założenie zatem, że goj zawsze oznacza poganin, jest po prostu błędne. 

Doktryna Dwóch Domów jest rodzajem Teologii Zastąpienia, ale w odwrotnej kolejności. W swojej 

gorliwości, aby skorygować fałszywe nauczanie, że Kościół zastępuje Izrael, teologia Dwóch 

Domów mówi, że Izrael zastępuje Kościół. Ponieważ poganie (goim) w Kościele są „prawdziwymi” 

Efraimitami (tj. Izraelitami), to etapem końcowym jest posiadanie obydwu „domów” 

zjednoczonych jako jeden zgodnie z planem i celem Boga (Księga Ezechiela 37:15-28). To, 

twierdzą wyznawcy teorii Dwóch Domów, jest „tajemnicą” „jednego nowego człowieka”, który jest 

rozumiany eschatologicznie a nie obecnie (tj. jeden dom nadejdzie w przyszłości).  
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Teologia Dwóch Domów myli koncepcję „wszczepienia” pogan do wspólnoty Izraela z ideą 

zastąpienia plemion Izraela. Ta doktryna zasadniczo podważa prawdziwą jedność Ciała Mesjasza, 

gdzie „nie masz Żyda ani Greka, mężczyzny ani kobiety”, itd. Chociaż Kościół (ekklesia Jeszuy) 

jest nazwany „tajemnicą” (tj. dotychczas nie objawiony, aż do nadejścia Mesjasza), a chrześcijanie 

są uczestnikami tych błogosławieństw przymierza Abrahama, to nie oznacza, że są oni dosłownie 

wcieleni do etnicznego Izraela. Narodzenie się duchowo na nowo nie oznacza, że jesteś fizycznym 

potomkiem zaginionego plemienia Izraela. Eklezja Jeszuy to nie fizyczny Izrael, ale nowa (καινος - 

kainos) duchowa jednostka: Królestwo Jezusa jest duchowym królestwem, „nie jest z tego świata” 

(Ewangelia św. Jana 18:36), a jego naśladowcy będą rządzić i panować tam z Nim. Bóg ma plan 

zarówno dla narodu Izraela, jak i Jego Kościoła. Jego obietnice dane etnicznemu Izraelowi, 

umiłowanemu ze względu na ojców (zobacz List św. Pawła do Rzymian 11:28), będą wypełnione 

dosłownie w nadchodzącym tysiącletnim Królestwie Bożym na ziemi. 

Na koniec, należy zadać pytanie w odniesieniu do znaczenia tej nauki. Jaką praktyczną różnicę 

przynosi naśladowcom Mesjasza wiara, że on/ona jest częścią etnicznego Izraela? Czy takie 

przekonanie pomoże ci w twoim codziennym chodzeniu w wierze z Panem? 

Chciałbym przypuszczać, że leżącą u podstaw teologii Dwóch Domów motywacją jej zwolenników 

jest poczucie większego utożsamienia się z Izraelem i jego przeznaczeniem. Mimo wszystko, jeżeli 

obietnice znajdujące się w Tanach są wyłącznie dla narodu, etnicznego Izraela, to chrześcijanie 

mogą czuć się nieco pominięci w planie … Przez zrównanie zatem chrześcijan z zaginionymi 

plemionami, jest dawane poczucie przynależności i dziedziczenia – jak również głębsze uznanie dla 

suwerennych planów Boga wobec narodu Izraela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tłumaczenia dokonano za zgodą autora / Translation done with the consent of the author 

 


