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Opis ogólny 
 

W dzisiejszych czasach występuje zjawisko, które zostało oznaczone jako Ruch Dwóch Domów, czasami również zwany 

Ruchem Efraimickim. Opiera się on na teorii, która zasadniczo utrzymuje, że poniższe fakty są prawdziwe: 

 

1. Północne Królestwo zwane Izraelem, na które składa się dziesięć plemion, straciło swoją tożsamość z 

powodu jego wygnania na obce ziemie, które się dokonało za sprawą Asyryjczyków w VIII wieku p.n.e. 

2. Z tych obcych ziem ich wygnania, zostali oni rozproszeni pomiędzy inne narody, gdzie ich własna tożsamość 

jako Izraela (Północne Plemiona) została utracona, i postrzegali sami siebie jako tubylcy tych obcych krajów 

do których zostali rozproszeni (tj. poganie). 

3. Ci, którzy zachowali swoją tożsamość jako Żydzi, pochodzili z Południowych Plemion Judy i Benjamina. 

Grupa ta stanowi przede wszystkim społeczności żydowskie dzisiejszych czasów, i za wyjątkiem niewielkiej 

resztki, odrzuciła Jeszuę (Jezusa) jako prawdziwego Mesjasza. 

4. Wzrost judaizmu mesjańskiego (zwłaszcza od lat 60. XX wieku) odnotował napływ „pogan”, którzy kochają 

Torę, przejmują „żydowski” styl życia i sposób oddawania czci w kontekście starożytnego Izraela, 

zachowując Szabat, coroczne święta i przestrzegając (w większym lub mniejszym stopniu) zasad Tory. Ruch 

Dwóch Domów naucza, że wielu z tych pogan, nie rozpoznanych przez samych siebie, jest w rzeczywistości 

potomkami „dziesięciu zaginionych plemion”. Powodem, dla którego są tak wewnętrznie przyciągani do 

Tory i sposobu życia zgodnego z Torą jest to, że w rzeczywistości posiadają duszę Izraelity – są potomkami 

Północnych Plemion Izraela. Jest zatem konieczne, aby prawda o ich prawdziwej tożsamości została przyjęta 

i aby zaczęli żyć i zachowywać się jak ludzie, którymi w rzeczywistości są: potomkami fizycznego Izraela. 

5. Ponieważ Efraim był największym z Północnych Plemion i ponieważ prorocy, tacy jak Izajasz, używali 

nazwy Efraim, aby określić po podziale Zjednoczonego Królestwa naród należący do Północnych Plemion, 

dlatego cały ruch został opisany jako Ruch Efraimitów. 

6. Ruch Dwóch Domów wierzy, że rozpoznanie przez pogan, w ramach ruchu powrotu do Tory, iż nie są tak 

naprawdę poganami, ale rzeczywistymi potomkami Północnych Plemion, to początki proroczego wypełniania 

się zapowiedzi, że Efraim i Juda („Juda” oznacza Południowe Plemiona Judy i Beniamina) ponownie zostaną 

pewnego dnia zjednoczone jako jeden naród. 

7. Ponieważ Północne Plemiona są zgromadzane pod sztandarem Jeszui poprzez powrót do Tory w tych 

mesjańskich kongregacjach, „kawałek drewna” Efraima jest ponownie rozpoznawany, a tym samym pierwszy 

punkt wypełnienia się proroctwa, że dwa kawałki drewna stają się jednym, staje się możliwym w naszych 

czasach (proroctwo o dwóch kawałkach drewna znajduje się w Księdze Ezechiela 37:16-17). Ale tak jest 

tylko wtedy, gdy ci, którzy myślą, że są poganami przychodzą do poznania swojej prawdziwej tożsamości 

jako faktycznych, fizycznych Izraelitów i proroctwo Ezechiela może zostać wypełnione. 

8. W rezultacie, ci, którzy trzymają się tych przekonań utworzyli własne zbory i społeczności (czy 

denominacje). Wierzą, że tylko te kongregacje, czy społeczności, które wspierają to przekonanie wspomagają 

Boży plan, aby zjednoczyć Izrael i Judę jako jeden naród Izraela w dniach ostatecznych. 
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Zasadnicze błędy tego punktu widzenia 
 

Początkowo, dla wielu to wyjaśnienie brzmi prawdziwie, zgodnie z ich własnym doświadczeniem. Wielu pogan 

zastanawiało się, dlaczego są przyciągani do Tory, do miłości do Izraela i do wszystkich tych „żydowskich” rzeczy. 

Zastanawiają się dlaczego, w świetle faktu, że główny nurt Kościoła nadal odrzuca Torę, są tak przyciągani do Tory i są 

gotowi na bycie odrzuconym przez innych ze względu na swoją miłość do Tory. Biorąc pod uwagę wyjaśnienie, że oni są 

w rzeczywistości Izraelem i w ich żyłach płynie izraelska krew, daje to wyjaśnienie ich wewnętrznej miłości do Tory i 

pragnieniom, aby przyjąć styl życia oparty na Torze. Ostatecznie Tora uosabia przymierze, którego faktycznie są 

członkami poprzez rodowód, lub tak im się właśnie mówi. 

Ale są zasadnicze błędy w takim punkcie widzenia, ponieważ Biblia go nie wspiera. Faktycznie, Biblia naucza zupełnie 

innej rzeczywistości. 

 

1. Teoria Dwóch Domów jest zbudowana na założeniu, że Północne Plemiona zaginęły pośród narodów 

i zapomniały o swojej prawdziwej tożsamości. Ogólnie, biblijne i historyczne dane pokazują 
niepodważalnie, że Północne Plemiona nigdy nie zaginęły. 

 

Rdzeniem teorii Dwóch Domów jest założenie, że Północne Plemiona utraciły swoją tożsamość uważając siebie za 

pogan. Czy ten pogląd pasuje do danych biblijnych i historycznych? 

Choć może być to prawdą, że niektóre osoby utraciły wiedzę o swoim dziedzictwie po wielu pokoleniach w rozproszeniu 

wśród narodów, to generalnie, rozproszone plemiona Izraela zachowały swoją tożsamość podczas rozproszenia wśród 

narodów. To prawda, wielu odrzuca swoje zobowiązania płynące z przymierza (Szabat, święta, obrzezanie, itd.) i nawet 

chce być postrzeganymi jako poganie, ale pomimo ich starań, ich tożsamość jako fizycznych potomków starożytnego 

Izraela nie może zostać usunięta. 

 

a. Prorocy, którzy mówili o rozproszeniu Izraela, uczą, że nawet w swoim rozproszeniu pamięta on swoją 

prawdziwą tożsamość. 
 

Prorok Ozeasz maluje obraz Izraela jako niewiernej żony. W jej niewierności zostawia ona swoje małżeństwo i uprawia 

nierząd z innymi, co oznacza, że duchowo oddaje ona cześć fałszywym bogom i uznaje fałszywe religie jako jej religię. 

Ona „łączy się z innym” i opuszcza swojego małżonka. W proroczej metaforze, w rzeczywistości przeżywanej w 

małżeństwie Ozeasza i jego żony, Gomery, prorok tropi swoją samowolną żonę i wykupuje ją, przyprowadzając ją z 

powrotem do swojego domu. Ale należy zauważyć, że nawet, gdy Izrael (przedstawiany jako samowolna żona proroka) 

łączy się ze swoimi kochankami w roli nierządnicy, to wie, kim jest jej prawdziwy mąż. W rzeczywistości, gdy szuka 

pomocy u swoich kochanków (fałszywych religii, w które się zaangażował, gdy został rozproszony wśród narodów) i oni 

ją porzucają, to uzasadnia to w ten sposób: 

 

„Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy 

powie: Nuże, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz” – Księga Ozeasza 2:9 

 

Należy zauważyć, że ona nie zapomniała kim był jej prawdziwy mąż, ani nie zapomniała, że kiedyś została poślubiona 

Jedynemu Prawdziwemu Bogu Izraela. Wiedziała, kim był jej pierwszy mąż, wiedziała także, że wiodło jej się lepiej 

kiedy była Mu zaślubiona. To wyraźnie pokazuje, że nie straciła swojej dawnej tożsamości.  

 

Co więcej, fakt, że Ozeasz używa języka jak: 

 

„Izrael zapomniał o swoim Stworzycielu” – Księga Ozeasza 8:14 

 

To nie oznacza, że już nie zna swojego Boga. Słowo „zapomniał” jest użyte w znaczeniu przymierza
1
, oznaczając, że 

Izrael umyślnie działał przeciwko przymierzu. 

I odwrotnie, „pamiętać” jest używane w znaczeniu „być wiernym przymierzu”, tak, jak w nakazie „pamiętaj o dniu 

szabatu” (Exodus 20:8 czyli II Księga Mojżeszowa)
2
. Na przykład, przy powtórzeniu tego przymierza, gdy Izrael miał 

wejść do ziemi obiecanej, Bóg powiedział: 

                                                 
1
 Dla lepszego zrozumienia „pamiętać” i „zapomnieć” w sensie „być wiernym przymierzu”, czy „być niewiernym przymierzu”, 

zobacz M. Weinfeld, „ברית” w Theological Dictionary of the Old Testament, red. Botterwick and Ringgren, tom. 2 (Eerdmans, 1975), 

str. 261; M. Weinfeld, „Covenant Terminology in the Ancient Near East and Its Influence on the West” JAOS 93 (1973), 194; M. 

Weinfeld, „The Covenant of Grant in the Old Testament and in the Ancient Near East”, JAOS 90 (1970), 187f; 
2
 Porównaj z Księgą Amosa 1:9: „Tak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Tyru i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wydali 

Edomowi wszystkich wygnanych mieszkańców i nie pamiętali o bratnim przymierzu” 
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„Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im 

pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie” – Deuteronomium 8:19 (V Księga Mojżeszowa) 

 

„Zapomnieć” Pana, swojego Boga, oznacza działanie w nieposłuszeństwie przeciwko przymierzu. Ten sam język jest 

używany w czasach Sędziów: 

 

„Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i 

Aszerom" – Księga Sędziów 3:7 

 

Jest również stosowany w trakcie trwania monarchii zjednoczonej pod panowaniem króla Saula: 

 

„Ale zapomnieli Pana, Boga swego, więc wydał ich w ręce Sysery, wodza wojsk Chasoru, i w ręce 

Filistyńczyków, i w ręce króla moabskiego, którzy wojowali z nimi” – I Księga Samuela 12:9 

 

Fakt, że słowo „zapomnieć” (ָׁשַכח), jest używane w sensie przymierza, wynika z samego tekstu Ozeasza, bo Bóg sam 

„zapomina” o Izraelu. Nie oznacza to jednak, że już nie jest świadomy ich istnienia, ale uchyla błogosławieństwa płynące 

z przymierza w wyniku ich nieposłuszeństwa: 

 

„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie 

był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach” – 

Księga Ozeasza 4:6 

 

Tak więc, gdy Izrael powiedział, że „zapomniał swojego Stwórcy”, to nie oznacza to, że nie wie już więcej o Jego 

istnieniu, albo że jest jego Bogiem. Oznacza to, że sprzeniewierzył się przymierzu i zaniedbał, aby żyć w zgodzie z jego 

przykazaniami. Wyparł się Boga, do którego należy.  

 

Jeszcze zanim Północne Plemiona zostały wygnane, w proroctwach Izajasza ostrzegających Izraela przed zbliżającym się 

sądem, jeżeli nie powróci do wierności przymierzu, prorok opisuje Izrael jako tego, który „zapomniał” swojego Boga: 

 

„Bo zapomniałeś Boga, swojego Zbawiciela, i nie pamiętałeś o skale swojego schronienia. Dlatego szczepisz 

rozkoszne sadzonki i latorośle winne sadzisz obcego boga”
3
 – Księga Izajasza 17:10 

 

Po raz kolejny, „zapomnieć” czy „nie pamiętać” oznacza działanie w niewierności przymierzu. To proroctwo zostało 

wypowiedziane, gdy Izrael był ciągle w swojej ziemi. Niemożliwym jest w związku z tym, że „zapomniałeś Boga 

swojego zbawienia” miałoby oznaczać „zapomniałeś, że jesteś narodem, które zawarł przymierze z Bogiem Abrahama, 

Izaaka i Jakuba!” 

 

b. Dane historyczne, dowody archeologiczne i inne starożytne dokumenty wskazują na fakt, że nawet w 

naszej erze, tożsamość Północnych Plemion była znana i uznawana. 
 

Znaleziska archeologiczne z regionu Kanuu’, odrębnej kolonii poza Asyrią i datowane na 650 i 606 rok p.n.e., pokazują 

umowy zawierające wyraźne imiona hebrajskie. Byli to Izraelici deportowani przez Saragona II z Samarii. Po zdobyciu 

Asyrii przez Babilonię, musieli cieszyć się grupowymi prawami i przywilejami na mocy prawa ziemi
4
. Ponadto, jakieś 

137 lat po tym, jak Północne Plemiona zostały zesłane na wygnanie, Asyria została podbita przez Babilon. Ponieważ 
dowody wskazują, że wygnane Plemiona Północne zachowały swoją tożsamość jako odrębna grupa ludzi z przywilejami i 

hebrajskimi imionami, to nie ulega wątpliwości, że Izraelici i wygnańcy z Judy byli zjednoczeni po wygnaniu w te same 

regiony. 

 
Ponadto, Ezechiel, prorok na wygnaniu, żył, głosił i pracował w Babilonie. Tak więc nie można przeoczyć jego słów o 

Izraelu w Babilonie. Któż mógłby lepiej niż on znać elementy składowe żydowskiej społeczności na wygnaniu? 

 

W słynnym proroctwie o dwóch kawałkach drewna, powinniśmy uważnie przyjrzeć się jego słowom: 

                                                 
3
 Tłumaczenie dosłowne za New American Standard Bible (NAS) z Księgi Izajasza 17:10: „For you have forgotten the God of your 

salvation and have not remembered the rock of your refuge. Therefore you plant delightful plants and set them with vine slips of a 

strange god”; [przyp. tłum.] 
4
 Zobacz William Rosenau, „Ezekiel 37:15-28: What Happened to the Ten Tribes?” u Davida Philipsona, wyd. Hebrew Union 

College Jubilee Volume (1875-1925), 79-88 
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„A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Judy i synów izraelskich, jego 

bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Józefa, drewno Efraima, i 

całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion” – Księga Ezechiela 37:16 

 

Na pierwszym kawałku drewna jest napisane „należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion”. Ci „synowie 

izraelscy, jego towarzysze” musi odnosić się do Benjamina. Na drugim kawałku drewna jest napisane „należy do Józefa, 

drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion”. To musi oznaczać Północne Plemiona, tak jak 

istniały one w czasach Ezechiela stanowiąc jednolity, identyfikowalny podmiot, który przetrwał deportacje i osiedlił się w 

Asyrii. Ponadto, Ezechiel wyszczególnia podział ziemi wśród dziesięciu plemion (Księga Ezechiela 45:8; 47:13.21-23; 

48:1.19.23.29.31), co oznacza, że uważał je za możliwe do zidentyfikowania w jego czasach. Jeremiasz również 
identyfikuje Dom Izraela jako dobrze znaną jednostkę po ich zesłaniu do Asyrii (Księga Jeremiasza 31:31). Zachariasz, 

jeden z ostatnich proroków, podobnie kieruje swoje proroctwo do Domu Izraela, co wskazuje, że wie o ich istnieniu jako 

możliwym do zidentyfikowania podmiocie (Księga Zachariasza 8:13). 

Ponadto, w Księdze Ezechiela 37:12, gdzie prorok mówi o zebraniu „synów izraelskich spośród narodów, do których 

przybyli,” (ֲאִני לֵֹקַח ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָהְלכּו־ָׁשם), to może być to tylko w odniesieniu do Asyrii i Babilonu, 

ponieważ w tamtym czasie były to jedyne kraje, do których zostali wygnani. Ale należy zauważyć, że użyto tutaj czasu 

dokonanego ָהְלכּו־ָׁשם, „do których przybyli”, nie jest to czas przyszły – nie czytamy tutaj „do których przybędą”. Dla 

Ezechiela, Północne Plemiona stanowią rozpoznawalny podmiot na ziemiach historycznie znanych jako Asyria i Babilon. 

Targum (datowany pomiędzy 2 wiekiem p.n.e, a 2 wiekiem n.e.) uwypukla ten fakt poprzez przetłumaczenie tego 

wyrażenia „do których przybyli” na język aramejski ְדִאְתִגִליאּו ְלַתָמן, jako „do których zostali wygnani”. 

 

We wstępie do Księgi Tobiasza (datowanej pomiędzy 275, a 125 rokiem p.n.e.), czytamy: 

 

„Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela, syna Rafaela, z rodu 

Asjela, z pokolenia Neftalego, którego uprowadził do niewoli Salmanassar, król asyryjski, z Tisbe, …” – 

Księga Tobiasza 1:1-2 

 

Plemienna tożsamość jest tutaj wyraźnie utrzymana 500 lat po wygnaniu Plemion Północnych. 

 

Łaciński poeta, Kommodian z III wieku n.e. (w swoich dziełach Carmen i Instructiones) i autor Dziejów św. Mateusza, 

mógł zachować, skądinąd, utracone żydowskie dzieła apokaliptyczne i apokryficzne, które prawdopodobnie opisywały 

warunki życia Północnych Plemion Izraela. Nie jest pewne, czy takie dzieło rzeczywiście istniało, ale oczywistym jest, że 

legenda o jego istnieniu, szeroko krążyła w I wieku n.e. Około roku 100 n.e. trzy żydowskie prace o tytułach 4Ezra 

(13:34-51), 2Baruch (77:17-26) i Antiquities Józefa Flawiusza (11.5) odniosły się do tej legendy, czy dzieła. Niezależnie 

od tego czy taki dokument istniał, to jest to wyraźny dowód na pogląd panujący wśród Żydów w I wieku n.e., że dziesięć 

plemion było rozpoznawalnych i wiedziano o ich ogólnej lokalizacji geograficznej. 

 

Dopasowując się do tego samego schematu, Jakub rozpoczyna swój list tymi słowami: 

 

„Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu” – 

List św. Jakuba 1:1 

 

Nie ma powodu, aby zakładać alegoryczną interpretację użytej nazwy „dwanaście pokoleń [plemion]”. Najwyraźniej on 

nie tylko uznał ich istnienie, ale także znał ich tożsamość i spodziewał się, że jego list dotrze do nich. Podobnie Anna, 

prorokini, która ucieszyła się widząc Jeszuę jako ośmiodniowe niemowlę, jak odnotowano, pochodziła z plemienia 

Aszera (Ewangelia św. Łukasza 2:36). Najwyraźniej, nie uważała siebie za jedno z „zaginionych plemion”. 

Czy to możliwe, że niektóre osoby zostały oddzielone od ich izraelskiego dziedzictwa, a całym pokoleniom również nie 

udało się utrzymać wiedzy o tym dziedzictwie? Z pewnością się tak stało. Ale chodzi mi o to, że to zjawisko nie miało 

miejsca na skalę całego narodu, grupy ludzi. Pokoleniowa tożsamość Izraela nadal była dobrze zachowywana po jego 

wypędzeniu do Asyrii. 

 

Zatem pierwszy i zasadniczy błąd teorii Dwóch Domów jest taki, że fundament, na którym została zbudowana jest 

bzdurą. Północne Plemiona nie zostały zagubione. Gdziekolwiek zostały rozproszone, to pozostały one oznaczone jako 

naród wybrany przez Boga. Europejscy Żydzi, choć wielu z nich chętnie zostałoby wchłoniętych przez nie-żydowską 

część społeczeństwa pośród której żyli, zostali wyodrębnieni i wymordowani przez Hitlera i jego demonicznych 

towarzyszy. Daleko od utraty swojej izraelskiej tożsamości, znak przymierza był na nich i był oczywisty dla wszystkich. 

Ta cała teoria ukrytej tożsamości nie jest niczym więcej niż domek z kart. 

 

 



 
Autor: Tim Hegg   5 www.torahresource.com 

2. Teoria Dwóch Domów prowadzi do tego, że wszyscy lub większość wyznawców Jeszuy jest potomkami 

Północnych Plemion Izraela. Tymczasem Boży plan zbawienia jest dla wszystkich narodów, nie tylko 

dla potomków Jakuba. 
 

Drugim poważnym błędem teorii Dwóch Domów jest pogląd, że zdecydowana większość ludzi, którzy zaczynają wierzyć 

w Jeszuę (Jezusa), w rzeczywistości pochodzi z Północnych Plemion Izraela, tych, które utraciły swoją tożsamość i tylko 

poprzez wiarę odzyskują ją. Chociaż niektórzy zwolennicy teorii Dwóch Domów przyznają, że ludzie bez fizycznej 

przynależności do rodu Jakuba mogą również być częścią zbawionego narodu Bożego, to szczególny nacisk jest położony 

na odzyskanie tożsamości efraimickiej przez wszystkich, którzy wierzą w Jeszuę. Fakt, że coraz więcej kościołów jest 

chętnych do zgłębienia świąt Tory i spraw związanych z „żydowskimi korzeniami”, jest przedstawiany jako dowód na 

odrodzenie tej tożsamości.  

Ale czy to jest w rzeczywistości to, czego Pismo Święte naucza o Bożym planie zbawienia? Raczej nie! Od pierwszego 

objawienia przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem (Genesis 12:1-3), zwieńczenie przymierza jest oddane w 

słowach: „i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi”. Ta sama fraza została powtórzona jeszcze 

czterokrotnie, gdy przymierze było przekazywane z Abrahama na Izaaka, i z Izaaka na Jakuba oraz jego synów. 

 

„Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione 

wszystkie narody ziemi” – Genesis 18:18 (I Księga Mojżeszowa) 

 

„Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na 

brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, i w potomstwie twoim błogosławione 

będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego” – Genesis 22:17-18 

 

„Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie 

narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje” – Genesis 26:4 

 

„Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i 

na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi” – Genesis 28:14 

 

Jest tutaj ciekawe zjawisko, które występuje w zestawieniu tych tekstów przymierza. Po pierwsze, niezależnie od różnej 

kolejności, w której błogosławieństwa przymierza Abrahamowego są wymieniane, to w każdym przypadku ostatecznym 

błogosławieństwem jest to, które obejmuje wszystkie narody, czy plemiona ziemi. Ta spójna, końcowa pozycja w 

zestawieniu błogosławieństw stawia błogosławieństwa plemion/narodów jako kulminację, czy apogeum przymierza. 

Chodzi po prostu o to, że ostatecznym wypełnieniem przymierza Abrahamowego jest błogosławieństwo, które spłynie na 

wszystkie narody ziemi. 

Po drugie, należy zauważyć, że w pierwszym (Genesis 12:3) i ostatnim (Genesis 28:14) zestawieniu błogosławieństw 

przymierza, użyte jest słowo „plemiona” [w dosłownym tłumaczeniu z hebrajskiego „rodziny”; przyp. tłum.] (ִמְׁשַּפחֹות) 

podczas, gdy w tych umieszczonych pomiędzy, występuje słowo „narody” (ּגֹוִים). Tak więc użycie terminu „plemiona” 

działa jak klamra spinająca błogosławieństwa przymierza. 

Dlaczego jest to tak ważne? Jest to ważne, ponieważ czytelnik Księgi Genesis (jeśli jest to czytane w języku hebrajskim) 

napotkał już słowo „plemię”, czy „plemiona” i zapoznał się z jego znaczeniem jako wskazania różnych grup ludzi w 

oparciu o fizyczne pochodzenie/rodowód. 

 

„Wszelkie zwierzę, wszelka gadzina, i wszelkie ptactwo, wszystko co się płaza po ziemi, według rodzajów 

swoich, wyszły z korabia” – Genesis 8:19 [tłumaczenie z Biblii Gdańskiej, w hebrajskim oryginale – według 

rodzin; przyp. tłum.] 

 

„Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i 

plemion w narodach swoich” – Genesis 10:5 

 

„Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków” – Genesis 10:18 

 

„To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów” – Genesis 10:20 

 

„To są synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów” – Genesis 10:31 

 

„To są plemiona synów Noego według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi 

po potopie” – Genesis 10:32 
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Należy zauważyć, że hebrajski tekst połączył razem wszelkie możliwe okoliczności, aby ukazać termin „plemię” jako 

termin identyfikujący odrębne rodowody: mają oni odmienny język, położenie geograficzne („kraje”) i polityczne cechy 

(„narody”).  

Dlatego uważny czytelnik jest dobrze poinformowany o znaczeniu słowa „plemiona”, kiedy dochodzi do 

błogosławieństw przymierza zawartego z Abrahamem. „Plemiona” wskazuje na odrębne grupy ludzi na podstawie 

rodowodu, czy pochodzenia. I te plemiona stanowią podstawę dla różnych narodów. Kiedy to Bóg obiecuje Abrahamowi, 

Izaakowi i Jakubowi, że poprzez nich wszystkie plemiona ziemi będą błogosławione, to jasnym jest, że przymierze 

zakłada błogosławieństwa spływające na narody, które są odrębne od nich – odmienne od rodziny Abrahama, Izaaka i 

Jakuba. 

Boży plan zbawienia nie przewiduje odkupienia jednego narodu (Izraela) ani nawet przede wszystkim jednego narodu 

(głównie Izrael z kilkoma innymi). Boży plan zbawienia obejmuje „wszystkie plemiona (odrębne rody) ziemi.” Ponadto, 

z opisu końcowego obrazu zbawienia, przedstawionego przez apostoła Jana w Objawieniu, wynika, że obietnice Bożego 

przymierza są wreszcie i ostatecznie zrealizowane: 

 

„I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś 

zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu” – Objawienie 

św. Jana 5:9 

 

„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować 

mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” – Objawienie św. Jana 14:6 

 

Bóg wybrał Izraela, aby był Jego sługą i zaniósł światło Mesjasza narodom. Możemy to zilustrować na przykładzie 

kamerdynera. Kamerdyner jest wybraną, obdarzoną zaufaniem osobą, której pan domu powierza swoje sprawy. 

Kamerdyner ubrany w swój wspaniały strój, przynosi na srebrnej tacy jedzenie rodzinie, podane na wysokiej jakości 

porcelanie oraz serwuje to z zachowaniem najlepszych manier. Ale pan nie oczekuje, że każdy powinien stać się jego 

kamerdynerem. Nie jest wymagane, aby być kamerdynerem, po to by cieszyć się posiłkiem, który jest serwowany. Raczej 

to kamerdyner jest sługą, aby usługiwać rodzinie – posiłek jest przygotowany przede wszystkim dla rodziny, nie dla 

kamerdynera. W tej analogii, panem jest Bóg, kamerdynerem jest Izrael, wspaniała zastawa i chińska porcelana to Tora, 

która zawsze prowadzi do Mesjasza, a posiłek to błogosławieństwo zbawienia w Jeszui lub Ewangelia. A rodzina, której 

się usługuje, to ci powołani z narodów, aby stać się rodziną Pana. (Oczywiście kamerdyner również spożywa ten sam 

posiłek!) 

 

Jakimś cudem teoria Dwóch Domów sprawia, że wydaje się, iż każdy w rzeczywistości jest kamerdynerem – tylko o tym 

jeszcze nie wie. Więc każdy idzie i kupuje ubrania kamerdynera oraz stara się nosić tacę i wyborną porcelanę – tysiące 

kamerdynerów do obsługi jednej, czy dwóch osób przy stole. Coś jest zdecydowanie nie tak z tym obrazem! 

Przeciwnie, plan zbawienia jasno przedstawiony w Piśmie Świętym mówi, że Bóg wybrał Izraela, aby był Jego sługą, aby 

zanieść dobrą nowinę o zbawieniu do wszystkich plemion ziemi. Ponieważ plemiona ziemi przychodzą, aby dostąpić 

błogosławieństwa w tym zbawieniu, są przyjmowane do rodziny Pana i jedzą przy Jego stole. Celem jest, aby usiąść przy 

Jego stole i cieszyć się korzyściami płynącymi z przymierza (posiłek), a nie stać się kamerdynerem. Z pewnością 

wszyscy, którzy siedzą przy Jego stole otrzymują błogosławieństwa oraz odpowiedzialność płynące z bycia częścią 

rodziny Pana. Ale czynią to, ponieważ zostali przyjęci do Jego rodziny, a nie dlatego, że stali się kamerdynerami w Jego 

domu. 

 

Tak więc drugi poważny błąd w teorii Dwóch Domów to fiasko związane z podkreślaniem narodowej ekskluzywności 

koncentracji Bożego zbawienia. Teoria Dwóch Domów ostatecznie oznacza przede wszystkim jeden naród cieszący się 

przywilejami płynącymi z przymierza – jeden naród Izraela. Mimowolnie, teoria Dwóch Domów kwestionuje Bożą 

wierność, ponieważ On nie obiecał błogosławić tylko plemię Jakuba, ale błogosławić wszystkie plemiona ziemi, czyli 

plemiona ziemi, które są odrębne od plemienia Jakuba. Do czasu, aż takie błogosławieństwa nie spłyną na wszystkie 

plemiona ziemi, to Bóg nie spełnił jeszcze Swojej obietnicy. 

 

Twierdzenie, że tylko ci, którzy są wierzącymi w Jeszuę i którzy podążają za Torą stanowią efraimicki Izrael, jest 

również błędne. Czy to oznacza, że chrześcijanie, którzy pokochali Torę tym samym udowadniają swoją prawdziwą 

tożsamość jako Izrael? (To w rzeczywistości przytrafiło się większości ludzi, którzy identyfikują się z Ruchem Dwóch 

Domów). Jeśli tak, to ten sam problem nadal istnieje, ponieważ w ostatecznym rozrachunku, wszystkie narody zaczną 

przestrzegać Tory! Zachariasz opisuje czas, kiedy narody będą świętowały Sukkot i przybędą do Jerozolimy, aby oddać 

pokłon. Zaiste, fakt, że Izajasz prorokuje, iż Tora wyjdzie z Syjonu wskazuje, że w tysiącletnim panowaniu, wszyscy 

którzy oddadzą pokłon Jeszui jako Bożemu Mesjaszowi, będą żyli w posłuszeństwie Torze. Jeżeli uważa się, że 

naśladowcy Jeszui, którzy żyją zgodnie z Torą są w rzeczywistości ponownie zebranym Izraelem, to po raz kolejny, 

ostatecznie, zbawieniem na końcu będzie cieszył się Izrael, a nie narody, jak obiecuje Pismo Święte. 
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3. Teoria Dwóch Domów uczy, że tylko wtedy, gdy wierzący zdadzą sobie sprawę z tego, że w 

rzeczywistości są potomkami Północnych Plemion, to proroctwa o zjednoczeniu pomiędzy Judą i 

Izraelem mogą zostać wypełnione. Ale Pismo Święte naucza, że jedność pomiędzy Judą i Izraelem to 

zdarzenie odrębne od zbawienia narodów. 
 

Pismo Święte wyraźnie naucza o ponownym zgromadzeniu Izraela (Północnych Plemion) i Judy (Południowych Plemion) 

jako jednego, zjednoczonego narodu w czasach ostatecznych. W tej kwestii nie ma żadnych sporów
5
. Ale jak i kiedy 

ludzie z Izraela i Judy w rozproszeniu zostaną zebrani w ziemi i zjednoczeni pod panowaniem Jednego Pasterza? 

Pierwszą rzeczą, którą należy zauważyć podczas czytania Pisma Świętego odnośnie ponownego zgromadzenia Izraela, 

jest to, że istnieją trzy odrębne grupy: Juda, Izrael i narody. 

 

„I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech 

krańców świata” – Księga Izajasza 11:12 

 

Tutaj, w paralelnych wersetach hebrajskiej poezji, są wymienione te trzy grupy: „narody”, „wygnańcy z Izraela” i 

„rozproszeni z Judy”. Nawet jeśli „Izrael” i „Juda” wyraźnie odnoszą się odpowiednio do Północnych i Południowych 

Plemion, to „narody” stanowią osobny podmiot w proroctwie Izajasza. 

 

„Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu, i o 

Judzie, i o wszystkich narodach, od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia 

dzisiejszego” – Księga Jeremiasza 36:2 

 

Po raz kolejny, w prorockim języku Jeremiasza, są wymienione trzy odrębne podmioty: Izrael, Juda i narody. Podobnie 

jak Izajasz, Jeremiasz nie uważa „Izraela” za równoznaczny z „narodami”, ale za odrębny podmiot rozproszony wśród 

narodów. 

 

„I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i 

będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!” – Księga Zachariasza 8:13 

 

Tutaj, w języku przypominającym bezpośrednio obietnicę daną Abrahamowi, że „w tobie będą błogosławione wszystkie 

plemiona ziemi”, prorok Zachariasz przekazuje słowa Adonai, obiecujące wybawienie domu Judy i domu Izraela spośród 

narodów, przez które zostały przeklęte. To przez obiecane zbawienie oni, Izrael i Juda, staną się błogosławieństwem dla 

narodów. Zauważmy, że „Izrael” i „narody” stanowią dwa odrębne podmioty. Izrael nie jest tożsamy z „narodami”, jak 

gdyby „zagubiony” Izrael był tym samym co narody, tj. Izrael stracił swoją tożsamość i sądzi, że jest narodami. 

Co więcej, Juda i Izrael są przeklęte wśród narodów. W toku historii początków Kościoła chrześcijańskiego w II i III 

wieku n.e., Kościół (niezależnie od tego jaką nazwę przyjął) prześladował potomków Jakuba. Sam nie był 

prześladowany, a przynajmniej nie w szerokim tego słowa znaczeniu. Antysemityzm Kościoła chrześcijańskiego w 

średniowieczu, w czasach renesansu, aż do czasów nowożytnych jest bardzo dobrze udokumentowany. To nie Kościół 

chrześcijański był prześladowany. To było zupełnie odwrotnie: Kościół przeklinał Izraela. 

 

Zachariasz prorokując o czasach ostatecznych z myślą o tysiącletnim panowaniu Mesjasza, mówi o zbawieniu Judy i 

Izraela jako środka do stania się błogosławieństwem. Od kogo są wybawione? Są wybawione od narodów, pośród 

których były przeklinane. To wyraźnie wskazuje, że zarówno Juda, jak i Izrael, zachowały swoją tożsamość, gdy 

pozostawały w rozproszeniu pośród narodów. Jest niemożliwym przeklinanie czegoś, co nie daje się zidentyfikować. 

Izrael jest przekleństwem pomiędzy narodami, wśród których jest rozproszony właśnie dlatego, że narody postrzegają go 

jako Izrael. 

Ezechiel zwraca uwagę na to samo. Naucza, że Izrael, podczas rozproszenia, profanuje Imię Boże, ponieważ narody 

wiedzą, że powinien być w swojej własnej ziemi, a nie na wygnaniu u nich: 

 

„Lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż 

mówiono o nich: Oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, 

które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył” – Księga Ezechiela 36:20-21 

 

Jeżeli Izrael zatracił swoją tożsamość i nie stanowił odrębnej grupy ludzi pośród narodów, do których został wygnany, to 

jak narody mogły to mówić o nim? 

                                                 
5
 Księga Izajasza 43:5; 56:8; Księga Jeremiasza 23:3; 29:14; 31:8.10; 32:37; Księga Ezechiela 11:17; 20:34.41; 28:25; 34:13; 36:24; 

37:21; 39:27; Księga Micheasza 2:12; Księga Sofoniasza 3:19-20; Księga Zachariasza 10:10. 
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Wreszcie, pojmowanie tożsamości Izraela przez apostoła Pawła jest jasne: on identyfikuje Izraela jako jego braci „według 

ciała”: 

 

„Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych 

moich według ciała” – List św. Pawła do Rzymian 9:3 

 

Aby nie zostać zrozumianym, że Paweł miał na myśli tylko Judę, a nie Północne Plemiona, należy zauważyć w jaki 

dokładnie sposób używa słowa „Izrael” w odniesieniu do całego narodu, do którego Boże zbawienie przychodzi w 

czasach ostatecznych. Pomimo, że „Izrael” uległ zatwardziałości na pewien czas, to na końcu „cały Izrael będzie 

zbawiony”. 

 

„Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli 

zatwardziałości” – List św. Pawła do Rzymian 11:7 

 

„A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: 

zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie 

zbawiony cały Izrael” – List św. Pawła do Rzymian 11:25-26 

 

Paweł czyni wyraźne rozróżnienie pomiędzy „poganami” i „Izraelem” w tym wersecie. Każdy odczyt, który myli te 

rozróżnienia jest z góry skazany na porażkę w znajdowaniu zgodnej hermeneutyki dla słów Pawła. Paweł dobrze wie, że 

Ewangelia streszcza się w obietnicy danej Abrahamowi, że: 

 

„W tobie będą błogosławione wszystkie narody” – List św. Pawła do Galacjan 3:8 

 

I podaje on chronologiczną kolejność: najpierw poganie (inaczej nazywani też „narody”) są przyprowadzani do 

zbawienia, a potem cały Izrael. Te dwa wydarzenia nie dzieją się jednocześnie. Jednak teoria Dwóch Domów chciałaby 

nam wmówić, że podczas, gdy narody są zbawiane przez wiarę w Jeszuę, Izrael jest faktycznie zbawiany, ponieważ 
zbawieni „poganie” to w rzeczywistości „zagubione” plemiona Izraela. Jeżeli przyjmie się spójną hermeneutykę, to po 

prostu nie można zaakceptować teorii Dwóch Domów. 

Ale przesłanie Pawła jest bardzo spójne. Bóg dał Abrahamowi obietnicę, i ta obietnica przewidziana jest dla wszystkich 

plemion ziemi. Izrael został wybrany, aby zanieść wielkie przesłanie Ewangelii wszystkim narodom, ale odmówił 

posłuszeństwa swojemu Bogu i w rezultacie tego został rozproszony. To Boży suwerenny plan, jednak nieposłuszeństwo 

Izraela nie pokrzyżowało Bożych zamiarów, aby błogosławić narody. Narody zostaną pobłogosławione i to 

pobłogosławione w taki sposób, że zadziałają jak katalizator, aby przywieść Izraela z powrotem do posłuszeństwa 

przymierzu, gdy z pokorą przyjmie on Jeszuę, jako swojego prawdziwego Mesjasza. 

Trzecim poważnym błędem zatem jest nieprawidłowa interpretacja Pisma Świętego poprzez niepoprawną hermeneutykę. 

Tam, gdzie Pismo wyraźnie czyni rozróżnienie pomiędzy Judą, Izraelem i narodami, teoria Dwóch Domów próbuje 

stopić „Izrael” (który stracił swoją tożsamość) i narody, razem jako jedno. Ale gdy Pismo jest interpretowane spójnie, to 

teoria Dwóch Domów nie może się ostać.  

 

Podsumowanie 
 

Teoria Dwóch Domów zawiera trzy poważne błędy, które sprawiają, że jest nie do przyjęcia. 

Po pierwsze, historyczne i biblijne dane pokazują, że Północne Plemiona nigdy nie zostały zagubione. Od czasu ich 

rozproszenia i w całej historii świata, Północne Plemiona, czy Izrael, były rozpoznawane jako naród wybrany przez Boga 

i wybawiony z Egiptu. 

Po drugie, historia zbawienia jaka jest ukazana w Biblii, zakłada błogosławieństwo narodów jako odrębnej grupy ludzi od 

Judy i Izraela. Identyfikowanie większości wierzących w Jeszuę jako potomków Północnych Plemion Izraela neguje tę 

obietnicę przewidzianą dla narodów. 

Po trzecie, z Pisma jasno wynika, że w czasach ostatecznych trzy grupy, nie dwie, zostaną zgromadzone, aby wierzyć w 

Jednego prawdziwego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Te trzy grupy to: Juda, Izrael i narody. Gdy Juda i Izrael 

zjednoczą się ponownie i staną się Izraelem, tak, jak były przed podziałem królestwa, wtedy wszystkie narody, które 

zgromadzą się w Izraelu i wejdą do Bożej rodziny, zostaną połączone w jeden lud pod panowaniem Mesjasza Jeszua. Jest 

to biblijna historia odkupienia. Fakt, że obecnie w ciele Mesjasza, Żydzi i poganie tworzą „jednego nowego człowieka” 

(List św. Pawła do Efezjan 2:15) stanowi „pierwociny”, czy przedsmak ostatecznego żniwa, gdy Nowe Przymierze 

(Księga Jeremiasza 31:31-34) zostanie wypełnione. 
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Epilog 
 

Pisząc ten krótki, powyższy komentarz, nie jestem nieświadomy tego, co wydaje mi się być oczywistym powodem, 

dlaczego teoria Dwóch Domów została tak ochoczo przyjęta przez wielu ludzi. Po tym, jak wiele grup doświadczyło 

powrotu do Tory i piękna życia opartego na Torze, wielu, którzy nie mają rodowodu żydowskiego, czuje się w 

społecznościach wierzących, jak obywatele drugiej kategorii. W wierzeniu, że ci z żydowskimi nazwiskami i 

dziedzictwem to „autentyk”, podczas, gdy poganie to tylko „ci którzy udają”, naturalne staje się poszukiwanie sposobu, 

aby znaleźć się „wewnątrz”, a nie „patrzeć na to z zewnątrz”. Odkrycie w Biblii sposobu interpretowania Pisma tak, aby 

w rzeczywistości twierdzić o fizycznym pochodzeniu od Izraela, rozwiązuje ten problem. Nagle ci, którzy zawsze 

myśleli, że nie są prawdziwie związani z Izraelem, mogą „legalnie” stwierdzić, że w rzeczywistości oni są Izraelem! W 

końcu są „wewnątrz”. 

 

 Ten „kryzys tożsamości” opiera się na braku nauczania i zrozumienia chwały Bożego zbawienia. Oczywistym jest, że 

Bóg wybrał Izraela i dał mu szczególne oraz chwalebne obietnice. Ale wybrał go w celu, aby był światłem dla narodów, 

nie jako celu samego w sobie. Izrael nie jest ostatecznym przejawem chwały – ale niezliczona liczba narodów jako 

świetliste zakończenie symfonii zbawienia. 

 

Moja żona i ja mieliśmy ogromny zaszczyt adopcji dwóch cudownych córek z Liberii, w Zachodniej Afryce. Gdy 

otrzymaliśmy certyfikat adopcyjny, to jego język, którym był napisany wręcz oszołomił nas. Było tam powiedziane, że 

nasze córki miały zostać uznane tak, jakby faktycznie zostały zrodzone z naszych ciał! To są nasze córki i my jesteśmy 

ich rodzicami. Nasza miłość do naszych biologicznych dwóch synów niczym się nie różni od miłości, którą obdarzamy 

nasze dwie córki. Ani też wymagania, zasady, przywileje i oczekiwania. Nasze dwie córki mają nasze nazwiska i żyją w 

taki sposób, jakby były biologicznymi dziećmi w naszym domu. 

 

Podobnie i my musimy patrzeć na siebie, czy to Żyd, czy nie-Żyd, jak na pełnoprawnych członków domostwa Bożego, bo 

wszyscy zostaliśmy zaadoptowani do Jego rodziny. Nasz certyfikat adopcji został zapisany drogocenną krwią Baranka, 

który jest niepokalany i bez skazy. To w Nim i tylko w Nim możemy znaleźć naszą drogę do Ojca, niezależnie od tego, 

czy jesteśmy Żydami, czy nie-Żydami. Jego przejawem łaski i Jego pełnym miłości nauczaniem Tory, cieszą się na równi 

wszyscy, którzy są Jego dziećmi. Nie ma potrzeby poszukiwania jakiś innych sposobów dzięki którym myślimy, że 

moglibyśmy doświadczyć bliższej i bardziej usankcjonowanej relacji z naszym Ojcem. Wziął nas na Swoje kolana i 

nazwał nas Swoją własnością. Jego słowa, potwierdzone przez pełne miłości dzieło Jego Syna, są wystarczające dla nas. 

Możemy być pewni, że jesteśmy Jego dziećmi i że On jest naszym Ojcem. Odnajdujemy naszą tożsamość w Jego 

obietnicach, zobrazowanych i potwierdzonych przez Jego Syna, a wypisanych na naszych sercach przez Jego Ducha. Oto 

kim jesteśmy – dziećmi Wiecznego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.   

 

 

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


