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Naszą wizją (i mam nadzieję waszą) jest wypełnić wielki nakaz misyjny Jeszuy
(Jezusa). „Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi“ –
Dzieje Apostolskie 1:8.
Istnieje oczywista zależność między działaniem Ducha Świętego a misją głoszenia
Ewangelii na świecie. „Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił
mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę“ – Izajasz 61:1.
Są ludzie, którzy chcą doświadczać charyzmatów i przeżywać duchowe dary, ale nie
chcą angażować się w głoszenie Ewangelii. Inni natomiast ewangelizację traktują jak
biznes i organizują wielkie przedsięwzięcia ewangelizacyjne, które są pozbawione
ponadnaturalnego działania Ducha Świętego. Żadna z tych opcji nie jest prawidłowa.
Duch Święty i Ewangelizacja idą w parze.
Te dwa zadania – Duch Święty i Ewangelizacja – łączą się z trzecim zadaniem, które
dotyczy Izraela. Dzieje Apostolskie 1:6 – „Czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraelowi?” Pierwsi Żydowscy uczniowie pytali o Królestwo w
nieodpowiednim czasie. Nie miało zostać przywrócone w ich czasach (I wiek) ale w
naszych czasach (XXI wiek). Jeszua narodził się po to, aby być Królem Izraela
(Mateusz 2:6, Łukasz 1:32, Jan 18:37) i powróci, aby wypełnić to przeznaczenie.
Przywrócenie Królestwa Izraelowi nie przyjdzie bez wylania Ducha Świętego,
przebudzenia i ogólnoświatowej ewangelizacji. Królestwo i panowanie Jeszuy
z Jerozolimy rozchodzi się aż po krańce ziemi. Chrzest Ducha Świętego,
Ewangelizacja świata i przywrócenie Królestwa idą razem. Ruch modlitwy, ruch
misyjny i ruch mesjaniczny – te trzy są nierozerwalne.
Bez przywrócenia Królestwa Izraelowi nie da się zrozumieć czasów końca. Jeszua
powróci do Jerozolimy w ten sposób, w jaki wstąpił do nieba. „Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.”
Dzieje Apostolskie 1:11. Jego stopy znowu staną na Górze Oliwnej: „W owym dniu
stopy Jego staną na Górze Oliwnej, która znajduje się po stronie wschodniej,
naprzeciw Jerozolimy“ – Zachariasz 14:4.
Jeszua jest Głową Kościoła i Królem Izraela. Jego Królestwo wiąże się
z odnowieniem Izraela i Kościoła. Niektórzy Żydzi chcą przywrócenia Królestwa, ale
bez Kościoła, a niektórzy chrześcijanie odnowienia Kościoła bez udziału Izraela;
Jednak jedno nie istnieje bez drugiego.
Chrzest Ducha Świętego wyposaża nas do głoszenia Ewangelii na świecie (Dzieje
Apostolskie 1:8) oraz do ogólnoświatowego przebudzenia (Dzieje Apostolskie 2:17).
Owocem ewangelizacji i przebudzenia jest międzynarodowa społeczność wierzących
– grupa świętych ludzi, oddanych Bogu i trwających w uwielbieniu (Objawienie 7:49). Ta społeczność nazwana jest „Oblubienicą“. Gdy Oblubienica się przygotuje na
spotkanie Jeszuy – On powróci. „Nastało wesele Baranka, i oblubienica jego
przygotowała się” – Objawienie Jana 19:7.

Społeczność świętych opisywana w Objawieniu Jana 7 jest podzielona na dwie grupy:
jedna jest Izraelska (wers 4) a druga międzynarodowa (wers 9).
Objawienie 7:4 „I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto
czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich.”
Objawienie 7:9 „Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł
zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali
przed tronem.“
Nazywamy to „dwoistym odnowieniem Izraela i Kościoła.“ Resztka Izraela i Kościół
międzynarodowy są zjednoczone w jedno duchowe ciało. Mimo to Pismo Święte
mówi o nich jako o dwóch grupach różnego pochodzenia. Oblubienica Mesjasza
składa się z dwóch obozów połączonych w jeden, podobnie jak Oblubienica opisana
w Pieśniach nad Pieśniami.
„A cóż wam się tak podoba u tej Szulamitki? Coś przypominającego taniec
dwóch obozów" – Pieśni nad Pieśniami 7:1
Te dwie grupy – Żydzi i Poganie są zjednoczeni poprzez stworzenie „jednego
nowego człowieka“ – Efezjan 2:15, oraz przez wszczepienie w to samo „drzewo
oliwne“ – Rzymian 11:17.
Rzymian 11 mówi nie tylko o dwóch rodzajach odnowienia, ale także o dwóch
rodzajach pełni – jedna jest dla Izraela (wers 12) a druga dla Pogan (wers 25).
Rzymian 11:12 – „(...) to o ileż bardziej ich [Izraela] pełnia.”
Rzymian 11:26 – „(...) gdy poganie w pełni wejdą.”
Odnowienie Izraela przychodzi w dwóch etapach; pierwszy jest fizyczny a drugi
duchowy (I Koryntian 15:46). Obecnie Izrael znajduje się w stanie częściowego
odnowienia, a nie pełni. Duchową częścią odnowienia Izraela jest Mesjaniczna
resztka wierzących w Jeszuę. Ta resztka będzie rosła, aż osiągnie liczbę 144 tysięcy;
wtedy osiągnie swoją pełnię, i „cały Izrael będzie zbawiony“ – Rzymian 11:26.
Pełnią Izaela jest narodowe przebudzenie, które niebawem nadejdzie. Jest ono zależne
od modlitwy, wstawiennictwa oraz dawania świadectwa przez Kościół
międzynarodowy. To pełnia Kościoła przynosi pełnię Izraela. „Zatwardziałość
przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób
będzie zbawiony cały Izrael.“
Jeśli pełnia Kościoła przyniesie pełnię Izraela – to co w takim razie przyniesie pełnia
Izraela? Zmartwychwstanie. Rzymian 11:15 – „to czym będzie przyjęcie ich, jeśli
nie powstaniem do życia z martwych?” Zmartwychwstanie umarłych będzie miało
miejsce podczas drugiego przyjścia Jeszuy – na początku jego panowania w
Tysiącletnim Królestwie.
Reasumując, wizją Jeszuy dla Izraela i Kościoła jest: 1.Chrzest Duchem Świętym,
2.Ewangelizowanie świata, 3.Pełnia międzynarodowego Kościoła, 4.Odnowienie
Izraela, 5.Milenium – Tysiącletnie Królestwo Jeszuy.

