
Oryginalne wydanie książki „Embrace Your Jewish Heritage” 
z 2004 roku miało na celu wzmocnienie religijnych korzeni 
syjonizmu, szczególnie w młodszym pokoleniu amerykań-

skich i izraelskich Żydów, które obecnie bardziej niż kiedykolwiek za-
grożone jest asymilacją i utratą wiary ojców. Książkę przetłumaczono 
na język hebrajski, a niedawno również na niemiecki. Stanowi ona 
w pewnym sensie przedłużenie misji cieszącego się niezmienną popu-
larnością filmu „Izrael – Spotkanie z przeznaczeniem”, który wielokrot-
nie był prezentowany w Izraelu, USA oraz wielu innych krajach, gdzie 
jeszcze znajdują się społeczności żydowskie. Film, książka i liczne wy-
kłady pastora Kennetha Rawsona stanowią wyraz chrześcijańskiej so-
lidarności z narodem izraelskim oraz jego misją przewidzianą przez 
Boga w Jego planie zbawienia wszystkich ludzi. Jest to działalność 
w duchu realizacji przykazania zapisanego przez proroka Izajasza: Po-
cieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! (Izaj. 40:1).

Polskie tłumaczenie pod nieco zmienionym tytułem Powrót do hebraj-
skiego dziedzictwa ma w zamyśle, za zgodą autora skierowanie tej 
interesującej książki także do chrześcijańskiego czytelnika. Dziedzic-
two hebrajskiej Biblii jest bowiem wspólne dla trzech wielkich religii 
monoteistycznych. Młodsze pokolenia chrześcijan, podobnie jak ży-
dowska młodzież, przeżywają kryzys wiary i zagrożone są agnostycy-
zmem oraz obojętnością religijną. Nasilający się materializm współ-
czesnej rzeczywistości zabija powszechność odwiecznego przekonania 
o Bożym porządku otaczającego nas świata.
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Kenneth W. Rawson (ur. 1926, na zdjęciu z lewej) jest od ponad 
czterdziestu lat pastorem Zgromadzenia Studentów Biblii w New Brun-
swick (USA). Prowadzi działalność jako pisarz, dziennikarz i kazno-
dzieja. Wykłada zagadnienia związane z Izraelem i sytuacją na Bliskim 
Wschodzie zarówno w USA, jak i Europie.

Jego film „Izrael – spotkanie z przeznaczeniem” spotkał się z dużym 
poparciem w Izraelu ze strony członków rządu oraz Knesetu. Przy-
wódcy religijni, wydawcy, redaktorzy i wiodący akademicy społeczno-
ści żydowskich zarówno w USA, jak również w Izraelu, wyrażali swoje 
uznanie. Jego działalność została pozytywnie oceniona na łamach 
„Baltimore Jewish Times”, „The Jewish Press”, „The Jerusalem Post” 
oraz dwudziestu innych gazet żydowskich. Pastor Rawson prowadzi 
aktywną kampanię w prasie świeckiej przez publikowanie krótkich ar-
tykułów sprzeciwiających się antysemityzmowi, propagandzie anty-
izraelskiej, rewizjonizmowi Holokaustu oraz wysiłkom misyjnym wy-
mierzonym przeciwko narodowi izraelskiemu.

„Choć może się to wydać dziwne, jestem duchownym chrześcijańskim, 
uznanym przez żydowskich przywódców za przyjaciela narodu żydow-
skiego, który nie stara się nawracać, lecz raczej działa na rzecz wzmoc-
nienia żydowskich korzeni.” „Ponowne narodziny państwa Izrael przeczą 
prawom historii. (...) Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by starożytne 
państwo zostało zniszczone i by zamieszkujący je naród, rozproszony aż 
na krańce świata, pozostał jednak przez niemal dwa tysiące lat oddziel-
nym, odrębnym ludem. Potem zaś ten lud zebrany został ponownie 
w swej dawnej ojczyźnie i ustanowiony na nowo jako państwo po pra-
wie dwóch tysiącach lat – to kolejne zaprzeczenie czasu i logiki. (...) Co 
więcej, hebrajska Biblia zapewnia nas, że nadejdzie wreszcie czas god-
ności i bezpieczeństwa tak dla Żyda, jak i dla Araba.”  (Kenneth Rawson)
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