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S∏owo wst´pne
gó∏owà wizj´ przysz∏oÊci, aby mogli byç
Êwiadomi i pewni wydarzeƒ i faktów, przed
którymi stoi Êwiat.

ZAKRES ESCHATOLOGII
Studium rzeczy ostatecznych, (które
z naszego punktu widzenia nale˝à
ciàgle do przysz∏oÊci) obejmuje biblijnà nauk´ na temat stanu
przejÊciowego (mi´dzy Êmiercià a zmartwychwstaniem), na temat zmartwychwstaƒ, pochwycenia KoÊcio∏a, powtórnego przyjÊcia Chrystusa
i okresu tysiàcletniego, czyli milenijnego.

SPOSÓB STUDIOWANIA WYDARZE¡
PRZYSZ¸YCH
ZNACZENIE TERMINU ESCHATOLOGIA
Eschatologia to nauka rzeczy ostatecznych. Jej studium mo˝e obejmowaç wszystko, co w chwili wypowiadania proroctwa
jest sprawà przysz∏oÊci, albo tylko to, co
z naszego punktu widzenia nadal nale˝y do
przysz∏oÊci. Eschatologia zainteresowana
jest proroctwami dotyczàcymi ludzi i Êwiata, jak równie˝ ich wype∏nianiem si´.
Nie ma cz∏owieka, który by nie myÊla∏
o przysz∏oÊci, ka˝dy, zatem wyznaje pewien
rodzaj eschatologii. JeÊli chodzi o chrzeÊcijan, to Biblia przedstawia im jasnà i szcze-

Tematy eschatologiczne mo˝na studiowaç
w ró˝ny sposób. Jednym z nich b´dzie oddzielenie problematyki zwiàzanej z przysz∏oÊcià poszczególnego cz∏owieka od problematyki zwiàzanej z przysz∏oÊcià Êwiata.
Innym sposobem b´dzie rozró˝nienie pomi´dzy przysz∏oÊcià KoÊcio∏a, Izraela i pogan. PowinniÊmy badaç wydarzenia przysz∏e pod kàtem chronologicznym. Teologia
biblijna obejmuje studia eschatologii poczàwszy od Starego Testamentu, poprzez
nauczanie Jezusa, Paw∏a, skoƒczywszy na
Objawieniu Jana. Do przyj´cia prawd biblijnych potrzebna jest wielka otwartoÊç umy-
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s∏u. Niebezpieczne jest skupienie uwagi na
wyk∏adni jednego cz∏owieka, „Duch Bo˝y
rozdziela ka˝demu poszczególnie jak
chce”.1 To Duch Âwi´ty nie dana religia daje jasne poznanie.2 Biblia i Historia, pokazuje nam niebezpieczeƒstwa, jakie kryjà si´
w zawierzeniu w tym temacie jednej religii,
czy danemu cz∏owiekowi. Cz∏owiek odrodzony duchowo nie boi si´ czytania komentarzy ró˝nych autorów, choçby nawet nie
zgadza∏ si´ z ich g∏ównà opinià, zawsze mo˝e znaleêç tam coÊ ciekawego.

ZNACZENIE ESCHATOLOGII
Ze wzgl´du na znaczne rozbie˝noÊci wyst´pujàce w tym dziale teologii tudzie˝ ze
wzgl´du na niejasnoÊç pewnych jego zagadnieƒ, niektórzy uwa˝ajà, ˝e znaczenie
eschatologii powinno byç mniejsze ni˝ znaczenie pozosta∏ych dziedzin prawdy biblijnej. Czy spotkaliÊmy jednak jakàÊ dziedzin´
nauki o Bogu, która obywa∏a si´ bez dyskusji? Podobnie, nie powinniÊmy lekcewa˝yç
tego, co Biblia mówi o przysz∏oÊci. ZnajomoÊç zagadnieƒ eschatologicznych pomo˝e
nam w∏aÊciwie rozpoznaç czas w jakim ˝yjemy, dostrzec wype∏nianie si´ proroctw dotyczàcych powrotu Pana Jezusa, jak te˝
ustrzec si´ nauk zwodzicieli wszelkiej maÊci, którzy pos∏ugujàc si´ Biblià zwodzà ludzi swoimi przepowiedniami.

(d) zaznajamia z faktami o ˝yciu po
Êmierci6
(e) uczy prawdy o kresie historii,
(f) poprzez Êwiadectwa o dok∏adnym
spe∏nieniu si´ proroctw dowodzi spolegliwoÊci Pisma Âwi´tego (realizacja odleg∏ych
w czasie proroctw nie mo˝e byç dzie∏em
przypadku, lecz dzia∏aniem Boga),
(g) pobudza nasze serca do wielbienia
Boga, który sprawuje ca∏kowità kontrol´
nad wszystkim i realizuje swojà wol´ wzgl´dem historii. Lekcewa˝enie proroctw by∏oby
wyrzekaniem si´ powy˝szych b∏ogos∏awieƒstw.

NIEBEZPIECZE¡STWA WYNIKAJÑCE
Z REINTERPRETACJI?

JeÊli idzie o wierzàcych, to znajomoÊç
proroctw niesie:
(a) radoÊç w cierpieniu3
(b) oczyszcza ich i zach´ca do Êwi´tego
˝ycia4
(c) przynosi po˝ytek w wielu dziedzinach
chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia5

„Nu˝e, zbudujmy sobie miasto i wie˝´,
której szczyt si´ga∏by a˝ do nieba, i uczyƒmy sobie imi´, abyÊmy nie rozproszyli si´
po ca∏ej ziemi”. 7 Cz∏owiek od chwili stworzenia próbowa∏ uniezale˝niç si´ od Boga.
Kierowany w∏asnymi ambicjami przekonuje
innych, ˝e takie ˝ycie jest mo˝liwe. Czytajàc Bibli´ i analizujàc histori´, musimy powiedzieç za królem Salomonem: „To co by∏o, znowu b´dzie, a co si´ sta∏o, znowu si´
stanie: nie ma nic nowego pod s∏oƒcem”.8
Bóg widzàc but´ ludzi, powo∏a∏ sobie jeden szczególny naród. „I wywy˝szy∏ go, ponad wszystkie narody, które stworzy∏, ku
chwale, s∏awie i chlubie, i ˝e b´dziesz
Êwi´tym ludem, Pana, Boga Twego, jak powiedzia∏”.9 Z tego narodu mia∏ przyjÊç Zbawiciel Êwiata z pokolenia Dawidowego. Gdy
oporni ˚ydzi nie chcieli s∏uchaç Ewangelii
g∏oszonej przez Paw∏a i Barnab´, aposto∏
wypowiedzia∏ prorocze s∏owa: „Wam to najpierw mia∏o byç opowiadane S∏owo Bo˝e,

1

6

W CZYM POMOCNE JEST ZROZUMIENIE
PROROCTW?

2
3
4
5

1 Kor. 12: 11
Jan 16; 13
2 Kor 4: 17
1 Jana 3: 3
2 Tym. 3: 16-17

7
8
9

2 Kor 5: 8
Rodz. 11: 4
Kaznodziei Sal. 1: 8
5 Moj˝. 26: 19
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Jednak ta wielka ∏aska, która
spotka∏a ludzi, zosta∏a odrzucona. Zwolennicy „wolnoÊci” mówià: „Bóg ogranicza naszà wolnoÊç!” Skoro w Niego nie wierzà,
dlaczego tak mówià, dlaczego
walczà z kimÊ, kogo nie ma? Samo wmówienie sobie, ˝e czegoÊ
lub kogoÊ nie ma, przypomina zabaw´ dzieci, które zakrywajà swe
oczka ràczkami i mówià: nie ma
mnie! A przecie˝ je widzimy, ale
udajemy, ˝e ich szukamy, i jest
fajna zabawa, która jednak koƒczy si´ z wiekiem dorastania.11
Ludzie próbujà stworzyç swój
rzàd, swoje prawa. Uczeni i politycy chcà za∏o˝yç swój system
pokojowy na Êwiecie, opracowali
j´zyk mi´dzynarodowy (esperanto). PacyfiÊci naprzód utworzyli
Lig´ Narodów, póêniej Organizacj´ Narodów Zjednoczonych
(ONZ). Religijni przywódcy podj´li walk´ z mniejszoÊciami religijnymi, jako 'heretykami'. Ale te
wysi∏ki jak na razie sà bezskuteczne, choç w przysz∏oÊci na pewien krótki czas uda im si´ to
wprowadziç w ˝ycie.
Fa∏szywa zewn´trzna jednoÊç
Spisywanie Objawienia Jezusa Chrystusa przez ap. Jana
zostanie narzucona narodom
przez antychrysta i fa∏szywego
skoro jednak je odrzucacie i uwa˝acie si´
proroka,
zarówno
w sensie politycznym, jak
za niegodnych ˝ycia wiecznego, przeto
i
religijnym.
'I
dozwolono
mu wszczàç walzwracamy si´ do pogan. Tak, bowiem nakak´ ze Êwi´tymi i zwyci´˝aç ich; dano mu
za∏ nam Pan; Ustawi∏em ci´ Êwiat∏oÊcià
te˝ w∏adz´ nad wszystkim plemionami i ludla pogan. AbyÊ by∏ zbawieniem a˝ po dami, i j´zykami, i narodami. I oddadzà
kraƒce ziemi. Poganie s∏yszàc to, radowali mu pok∏on wszyscy mieszkaƒcy ziemi, ka˝si´ i wielbili S∏owo Paƒskie, a wszyscy ci, dy, którego imi´ nie jest od za∏o˝enia Êwiaktórzy byli przeznaczeni do ˝ycia wieczne- ta zapisane w ksi´dze ˝ywota Baranka,
który zosta∏ zabity'.12
go, uwierzyli”.10
10

Dz. Ap. 13: 46-48

11
12

Rzym 2: 14,15; 1: 20
Obj. 13: 7,8
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Na to pytanie odpowiada: aposto∏ Piotr:
'Âwi´tymi bàdêcie, bo Ja jestem Êwi´ty'. 13
Piotr nazywa Êwi´tymi wszystkich, którzy
wielbià Boga. Bez zakwalifikowania ich do
jakiejÊ klasy czy grupy ludzi.
Obserwujàc staczanie si´ spo∏eczeƒstw,
nie zauwa˝amy jakiegoÊ opami´tania, ale
coraz bardziej widaç: dum´ i pych´ ludzkà,
która dà˝y do pot´gi, bogactwa, a ludzie
oddalajà si´ coraz bardziej od siebie i Boga.
Z∏o roÊnie w zastraszajàcym tempie i kwitnie. Choç wiedza si´ pomna˝a, i wi´cej mamy wynalazków, które u∏atwiajà ˝ycie, to
jednak ludzie nie radujà si´ z l˝ejszej pracy
i wygód.
Coraz g∏oÊniej i cz´Êciej s∏yszy si´ narzekania: na ludzkà z∏oÊç, bezbo˝noÊç i niemoralnoÊç, które nie dajà ludziom pokoju i radoÊci. LudzkoÊç znajdujàca si´ pod wp∏ywem szatana pokazuje, do czego jest zdolna. Przysz∏oÊç ich b´dzie taka, jakie b´dà
ich serca.
Jednak prawdziwa jednoÊç cz∏onków Cia∏a Chrystusowego nie wymaga wielkich
przedsi´wzi´ç narodów, ale jest osiàgalna
przez krew Jezusa Chrystusa przelana na
krzy˝u i moc Ducha Âwi´tego.
Ksià˝k´ t´ stara∏em si´ napisaç tak, aby
nauki Stra˝nicy by∏y oddzielone od nauk Bi-

blii. JeÊli czytelnika nie interesuje nauka
Stra˝nicy mo˝e jà ominàç. 'Poniewa˝ Duch
Prawdy wprowadzi nas we wszelkie poznanie'.14 Opracowanie to ma zach´ciç ci´ do
czytania Biblii, abyÊ nie da∏ si´ zwieÊç, gdy
zacznie si´ to wszystko dziaç. Czas Wielkiego Ucisku b´dzie najtrudniejszym okresem w dziejach Êwiata, dlatego oczytaj si´
z proroctwami, aby nie wpaÊç w pu∏apk´
z∏ego.
Do napisania tej ksià˝ki swymi listami zach´cali mnie czytelnicy. Zaczà∏em od odpowiedzi na ró˝ne pytania i w ten sposób zebra∏ si´ doÊç pokaêny materia∏. Nie jestem
nowym ‘niewolnikiem’, który daje pokarm
na czas s∏uszny. Potraktuj to opracowanie
jako materia∏ alternatywny, do w∏asnego
studium proroctw i spraw zwiàzanych
z czasami koƒca.
Moim celem nie jest wspieranie doktryny
˝adnego koÊcio∏a, ale ludzi szczerego serca,
którzy sà w ró˝nych denominacjach i do ludzi bezwyznaniowych. Opracowanie to jest
wynikiem osobistego studium w oparciu
o szerokie êród∏a. Stara∏em si´, aby wersety biblijne (nie wyrwane z kontekstu) dominowa∏y nad moimi komentarzami. Unika∏em komentarzy tam gdzie Pismo nie podaje szczegó∏ów. Materia∏ ten, ma zach´ciç
ci´ do zainteresowania si´ donios∏oÊcià Biblii.
Autor

13

14

KIM SÑ ÂWI¢CI OPISANI
W POWY˚SZYM TEKÂCIE?

1 Piotra 1: 16 NP

Jan 16: 13

Cz´Êç pierwsza
1. ZASADY ODCZYTYWANIA
PROROCTW
'Wtedy bowiem nastanie Wielki Ucisk,
jakiego nie by∏o od poczàtku Êwiata a˝ dotàd, i nie b´dzie. A gdyby nie by∏y skrócone owe dni, nie ocala∏aby ˝adna istota,
lecz ze wzgl´du na wybranych b´dà skrócone owe dni'.15 Skoro ma to byç najbardziej tragiczny okres w dziejach Êwiata, na
miejscu b´dzie postawienie kilku pytaƒ:
1. Kiedy si´ rozpocznie?
2. Jak d∏ugo b´dzie trwa∏?
3. Kto go prze˝yje?

blii. Prawdà jest, ˝e pewne zagadnienia sà
dla nas dziÊ jeszcze nieczytelne i niejasne.
Dlatego zamiast spekulowaç postarajmy si´
oczytaç z tekstem biblijnym, aby gdy przyjdzie nam prze˝ywaç ten czas, nie daç si´
oszukaç, zastraszyç, ani zwieÊç.

CO MÓWI BIBLIA O WIELKIM UCISKU?

Na ten temat napisano wiele ksià˝ek i publikacji. Niewàtpliwie wielu autorów stara∏o
si´ przedstawiç go tak jak opisany jest w Bi-

'Zaiste, nie czyni Wszechmocny Pan nic,
je˝eli nie objawi swojego planu swoim s∏ugom i prorokom'.16 Kiedy Pan Jezus mówi∏
do uczniów o swoim powtórnym przyjÊciu,
powiedzia∏ tak: 'Miejcie si´ wtedy na bacznoÊci. Oto przepowiedzia∏em wam wszystko'.17 Gdyby 'Wielki Ucisk' nie dotyczy∏
uczniów Chrystusa, to, po co by ich ostrzega∏? Przecie˝ Biblia nie jest pisana dla Êwiata, ale dla wierzàcych, i oni powinni jej bezgranicznie zaufaç.
Ta wypowiedê Jezusa Êwiadczy o tym, ˝e
Jego naÊladowcy b´dà mogli Êledziç wydarzenia Êwiatowe, aby w∏aÊciwie oceniç czas
Jego powtórnego przyjÊcia. Skàd ta pewnoÊç? Choçby tylko z proroctwa Amosa,
przez którego Bóg wlewa nadziej´ w serca
wierzàcych, aby nie musieli s∏uchaç zwodniczych opowiastek, ˝e Pan jest, tu˝, tu˝.
Bóg zawsze trzyma si´ tej zasady.

15

16

Mat. 24: 21,22

17

Amosa 3: 7
Mar. 13: 23 BWP
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ZAPOWIEDè POTOPU

ZAPOWIEDè ZNISZCZENIA SODOMY

Bóg nie zes∏a∏ potopu niespodziewanie
i znienacka, lecz na d∏ugo przed tym tragicznym wydarzeniem ostrzega∏ pokolenie
Noego o gro˝àcym sàdzie. 'Powiedzia∏ do
Noego: Postanowi∏em zniszczyç wszystkie
istoty ˝ywe, bo to z ich powodu jest na ziemi tyle przeciw mnie wykroczeƒ. Zniszcz´
wszystko razem z ziemià. Ty zaÊ zbuduj sobie ark´ z drewna ˝ywicznego, zrób w arce
przegrody, a ca∏oÊç pokryj smo∏à, wewnàtrz
i zewnàtrz. (...) Ja zaÊ sprowadz´ na ziemi´ wody potopu i wytrac´ wszystko, co ˝yje pod niebem; wyginie wszystko, co si´ rusza na ziemi. Z tobà zaÊ zawr´ przymierze.
Wejdziesz do arki ze swymi synami, z ˝onà
i ˝onami swoich synów. Ponadto wprowadzisz do arki spoÊród wszystkich istot ˝ywych po parze, samca i samic´, aby ich
uchroniç od zag∏ady'.18
Budowa arki trwa∏a d∏ugo i Noe potrzebowa∏ du˝o materia∏u i pracowników. Mo˝e
wielu z tych, którzy razem z nim jà budowali, nie weszli do niej, albowiem nie dali wiary Noemu. Opowiada∏ im o jakimÊ deszczu,
którego oni nigdy nie widzieli. Ale czas
bieg∏, arka by∏a gotowa tak jak zaprojektowa∏ jà Bóg. 'I uczyni∏ Noe wszystko tak, jak
nakaza∏ mu Bóg. Kiedy Noe ukoƒczy∏
szeÊçset lat, rozpoczà∏ si´ potop. Schroni∏
si´ tedy Noe do arki z synami, z ˝onà i ˝onami swoich synów, aby si´ w ten sposób
uratowaç przed wodami potopu. (...) Po
siedmiu dniach [od wejÊcia Noego do arki]
wody potopu zacz´∏y zalewaç ziemi´'.19
Bóg zleci∏ Noemu zbudowanie arki, oraz
og∏oszenie swego zamierzenia. Jednak nie
poleci∏ mu wyliczanie dnia i godziny tego
tragicznego kataklizmu.

'Powiedzia∏, zatem Jahwe: Skarga na Sodom´ i Gomor´ rozbrzmiewa g∏oÊno, bo ich
wyst´pki sà bardzo ci´˝kie (Rodz. 18: 20).
Wtedy powiedzieli owi dwaj m´˝owie do
Lota: JeÊli masz w tym mieÊcie zi´ciów, synów, córki lub kogoÊ bliskiego, to niech
wszyscy czym pr´dzej stàd uchodzà. Mamy,
bowiem zniszczyç ca∏kowicie to miasto,
gdy˝ bardzo bolesne sà skargi, które na jego mieszkaƒców dochodzà do Jahwe. Pos∏a∏ nas, zatem Jahwe, byÊmy to miasto
zrównali z ziemià'.20
Ostatni król Babilonu Baltazar równie˝
zosta∏ wczeÊniej uprzedzony o pozbawieniu
go w∏adzy królewskiej: 'Oto treÊç napisu
mene, mene, tekel, uparsin. Napisane zaÊ
s∏owa znaczà: Mene — Bóg zmierzy∏ ju˝
twoje królowanie i wyznaczy∏ jego dni. Tekel — zosta∏eÊ ju˝ zwa˝ony na wadze i wiele ci nie dostaje; Uparsin — twoje królestwo zosta∏o podzielone: cz´Êç otrzymali
Medowie, a cz´Êç Persowie. (...) Jeszcze
tej samej nocy król Baltazar zosta∏ zamordowany'.21
Wiele lat naprzód prorocy zapowiadali
zburzenie Jerozolimy i Samarii, oraz uprowadzenie ich mieszkaƒców do niewoli: 'A
Jahwe, Bóg ich ojców, upomina∏ przez swoich wys∏anników, ustawicznie i na ró˝ne
sposoby. ˚al mu, bowiem by∏o tego ludu
i miejsca swego zamieszkania. Ale oni naigrywali si´ z wys∏anników Boga, za nic
mieli s∏owa, szydzàc z samych proroków.
I zap∏onà∏ Bóg w koƒcu gniewem przeciwko
swojemu ludowi, i nie by∏o ju˝ ˝adnego ratunku'.22

18

20

19

1 Moj˝. 6: 13-14,17,18
Rodz. 7: 5-7,10

ZAPOWIEDè UPADKU BALTAZARA

Rodz. 19: 12,13 (przeczytaj 18 i 19 rozdz. Ksi´gi Rodzaju).
Dan. 5: 25-30 (czytaj Daniela rozdz. 5)
22 2 Kron. 36: 15,16
21
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Niektórzy pozak∏adali szko∏y prorockie,
i tam si´ uczà prorokowaç. Jednak Bóg nie
da si´ z siebie naÊmiewaç: 'Przede wszystkim to wiedzcie, ˝e wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wyk∏adowi'.25
Musi wype∏niç si´ ca∏oÊciowo. Jeden lub
kilka znaków nie Êwiadczy o tym, ˝e ˝yjemy
w czasie rzekomej niewidzialnej paruzji Jezusa Chrystusa. Los samowolnych proroków jest przesàdzony.26 Obliczono, ˝e musi
si´ wype∏niaç ponad trzysta proroctw zapi-

sanych w Starym i Nowym Testamencie,
dotyczàce powtórnego przyjÊcia Jezusa (widzialnie w chwale i w mocy).
Duch Âwi´ty, który ma wprowadziç wierzàcych we wszelkie poznanie (Jan 16:13)
nie mo˝e zmieniç proroctw biblijnych, przez
jakiegoÊ ‘proroka’, choçby cz∏owiek ten mia∏
wielkie zas∏ugi w budowaniu Królestwa Bo˝ego. Niektórzy traktujà 'proroków' jak wró˝ki, które majà przepowiedzieç im przysz∏oÊç. Biblia podaje nam kilka proroctw
dotyczàcych Bo˝ych m´˝ów, którym grozi∏a
utrata wolnoÊci a nawet ˝ycia:
'To mówi Duch Âwi´ty: M´˝a, do którego
ten pas nale˝y, tak oto zwià˝à go ˚ydzi
w Jerozolimie i wydadzà w r´ce pogan'.27
Ale nigdzie nie czytamy, aby ustawia∏y si´
kolejki do jakiegoÊ proroka, aby otrzymaç
s∏owo od Boga, poniewa˝ Jego S∏owo jest
zapisane w Biblii. Gdyby jednak ktoÊ dosta∏
szczególne s∏owo od Boga, musi ono byç
zgodne z Jego zamierzeniem.
Pawe∏ otrzyma∏ wiele objawieƒ i proroctw, ale zabiega∏ o nie. Dobrze pami´ta∏
s∏owa, które zosta∏y wypowiedziane w dniu
jego powo∏ania przez Ananiasza: 'Idê, albowiem mà˝ ten jest moim narz´dziem wybranym, aby zaniós∏ imi´ moje przed pogan
i królów, i synów Izraela. Ja sam bowiem
poka˝´ mu, ile musi wycierpieç dla mego
imienia'.28 To przez Paw∏a Bóg objawia∏
d∏ugo skrywane tajemnice o: zmartwychwstaniu, Chrystusie, antychryÊcie, o Izraelu, darach etc.
Wiele tekstów mo˝na wyk∏adaç w dwojaki sposób. Najcz´Êciej obok znaczenia dos∏ownego kryje si´ inna myÊl, myÊl duchowa, porównanie, lub przenoÊnia. Dotyczy to
wielu wydarzeƒ w historii Izraela opisanych
w Starym Testamencie: 'A to wszystko na

23

27

ZBURZENIE JERUZALEM W 70 ROKU N. E.
'A kiedy si´ zbli˝y∏ i zobaczy∏ miasto, zap∏aka∏ nad nim i powiedzia∏: GdybyÊ i ty
pozna∏o w tym dniu to, co s∏u˝y dla twego
pokoju, lecz jest teraz zakryte przed twoimi oczyma! Przyjdà na ciebie dni, kiedy to
nieprzyjaciele twoi otoczà ci´ wa∏em i oblegnà ci´, i Êcisnà zewszàd, i na ziemi´ powalà ciebie i twoich synów, którzy w tobie
sà. I nie zostawià w tobie kamienia na kamieniu, dlatego ˝eÊ nie rozpozna∏o czasu
nawiedzenia swego'.23
Takich przyk∏adów z biblijnej historii mo˝na podaç wiele. Kierujàc si´ jednak radà
z Listu do Rzymian 15: 4, ˝e to Bóg daje
nam wiele dowodów, abyÊmy potrafili we
w∏aÊciwej chwili rozpoznaç zapowiadane
proroctwa. Powtórne przyjÊcie Jezusa Chrystusa i towarzyszàce temu zjawiska zosta∏y
przepowiedziane tak szczegó∏owo, ˝e ka˝dy
jest wstanie zrozumieç z nich przynajmniej
to, co najwa˝niejsze. Niech ostrzenie aposto∏a Paw∏a b´dzie dla nas zawsze ˝ywe:
'Proroctw nie lekcewa˝cie'.24 Nie chodzi tu
bynajmniej o ludzkie przemyÊlenia, obserwacje, ale proroctwa, które sà zawarte
w PiÊmie.

SPOSÓB WYJAÂNIANIA PROROCTW

24
25
26

¸uk. 19: 41-44
1 Tes. 5: 20
2 Piotra 1: 20 NP
5 Moj˝. 18: 20-22

28

Dzieje 21: 11
Dzieje 9: 16 NP
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tamtych przysz∏o dla przyk∏adu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleêliÊmy si´ u kresu wieków'.29
Jako chrzeÊcijanie wierzymy, ˝e obowiàzuje nas nauka aposto∏ów (Dz. AP. 2: 42)
i przekonani powinniÊmy byç, ˝e najlepszy
komentarz do Starego Testamentu znajduje
si´ w Nowym Testamencie. Oto kilka przyk∏adów:
Ska∏a, w którà Moj˝esz uderzy∏ na górze
Horeb, aby daç wod´ ludowi by∏a obrazem
Chrystusa, Jego cierpienia, Êmierci na Golgocie.30
Manna, którà ˚ydzi ˝ywili si´ na pustyni,
by∏a symbolem ˝yciodajnego chleba, który
zstàpi∏ z nieba, by∏a symbolem Chrystusa.31
Ofiarowanie baranka wielkanocnego by∏o
symbolem ofiary z∏o˝onej przez Baranka
Bo˝ego, który ofiarowa∏ si´ za nas.32

KIERUJ SI¢ ZASADÑ
W pierwszej kolejnoÊci: nale˝y zrozumieç
tekst dos∏ownie i znaleêç najw∏aÊciwsze zastosowanie, korygujàc nasz tok myÊlenia
kontekstem, który nie pozwala nam na dowolnà interpretacj´
Poszukaç najbardziej literalnego lub symbolicznego znaczenia, albo duchowego sensu. Musimy pozwoliç, aby samo S∏owo,
a nie nasza interpretacja pokaza∏y nam inne miejsca w Biblii, które sà bardziej zrozumia∏e i dotyczà, tego samego tematu.
By∏oby nierozsàdnie uznawaç tylko wyk∏adni´ dos∏ownà z pomini´ciem symbolicznej lub odwrotnie.

Przysz∏oÊciowy punkt widzenia, który
g∏ównie zajmuje si´ przyjÊciem Pana Jezusa i zwiàzanych z tym proroctw, a sà nimi:
Powszechne odst´pstwo,
Pojawienie si´ antychrysta,
Ca∏kowity powrót Izraela do Palestyny
i uwierzenie w Jezusa
Straszliwe sàdy Bo˝e — Armagedon,
PrzyjÊcie Chrystusa i wszystkie prorocze
s∏owa z Apokalipsy wskazujà na przysz∏oÊç,
a mianowicie na zakoƒczenie czasów.

WYPE¸NIENIE PROROCTW
W PORZÑDKU CHRONOLOGICZNYM
Nie ma równie wa˝nego wydarzenia mi´dzy wniebowstàpieniem, a powtórnym
przyjÊciem Chrystusa. Dlatego w dalszych
rozwa˝aniach b´d´ zajmowaç si´ przysz∏oÊcià wracajàc do przesz∏oÊci.
Objawienie prorockie wype∏nia si´ we
w∏aÊciwym porzàdku chronologicznym,
tzn., ˝e proroctwa te nast´pujà po sobie,
lub mo˝e ich byç wi´cej ni˝ jedno w tym samym czasie na przyk∏ad:

UWZGL¢DNIAJ W PROROCTWACH CZAS

Historyczny punkt widzenia — wydarzenia, które si´ wype∏ni∏y

Pan Jezus zapowiadajàc te same wydarzenia w (Ewangelii Mateusza 24 i ¸ukasza
21 rozdziale), jedne zapowiadajà obl´˝enie
Jerozolimy w 70 r. n. e. i zwiàzane z tym
cierpienia ˚ydów, jak równie˝ ostatnie obl´˝enie Êwi´tego miasta przez antychrysta
podczas Wielkiego Ucisku, i dopiero wtedy,
gdy to nastàpi, proroctwo wype∏ni si´ ca∏kowicie.
Czytajàc liczne wersety z Biblii wydaje si´
nam, ˝e pierwsze i drugie przyjÊcie jest jakby ze sobà pomieszane, oto niektóre z nich:
O narodzeniu Syna i w∏adzy, Ksi´cia Pokoju.33
Wjazd Jezusa do Jerozolimy na oÊl´ciu.34

29

33

DWA G¸ÓWNE KIERUNKI
WYK¸ADANIA PROROCTW:

30
31
32

1 Kor. 10: 11
Moj˝. 17: 1-6; 1 Kor. 10: 4
2 Moj˝. 16; Jan 6: 31-35, 48-51
2 Moj˝. 12 Rozdz.; 1 Kor. 5: 7

34

Izajasza 9: 5-6
Zachariasz 10: 1-5
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Jego w∏adza nad Êwiatem.35
Pojawienie si´ Jana Chrzciciela i przyjÊcie
Pana, który b´dzie nawraca∏ Izrael w piecu
utrapienia.36
Szczególnie trafny przyk∏ad dwukrotnego,
a odleg∏ego od siebie w czasie wype∏nienia
si´ proroctwa, zawiera proroctwo Izajasza
61: 1-2, w których zawarte sà dwa niezwykle wa˝ne wydarzenia, z których jedno
otwiera, a drugie zamyka okres ∏aski, który
do naszego czasu trwa ju˝ prawie 2000 lat.
Jedno z nich Pan Jezus wype∏ni∏, drugie wype∏ni w czasie swego powtórnego przyjÊcia.
'Duch Pana Boga jest nade mnà, gdy˝
Pan sam mnie namaÊci∏. Pos∏a∏ mnie,
abym g∏osi∏ dobrà nowin´ ubogim i opatrywa∏ rany serc okaleczonych; abym zapowiada∏ darowanie kary wi´êniom i wolnoÊç
— pozostajàcym w zamkni´ciu; bym og∏asza∏ rok ∏aski od Pana, i dzieƒ zemsty, której nasz Bóg dokona; by ponieÊç przez to
uciÊnionym pociech´'.37
Jednak Jezus w Synagodze nie odczyta∏
do koƒca ca∏ego proroctwa. Poniewa˝:
dzieƒ zemsty, której nasz Bóg dokona; by
przynieÊç przez to uciÊnionym pociech´,
wype∏ni si´ podczas Jego powtórnego
przyjÊcia.38
Nie zra˝aj si´ tym, ˝e wszystkiego nie rozumiesz. ˚ydom Starego Przymierza nie
by∏o ∏atwo ustaliç miejsce narodzenie
i przyjÊcia Jezusa. Mia∏ przyjÊç z:
 Betlejem39
 Egiptu40
 Galilei41
Czy któreÊ z proroctw by∏o nieprawdziwe?
Ale˝ nie! Pan Jezus urodzi∏ si´ w Betlejem,
musia∏ uciekaç do Egiptu, a mieszka∏ w Galilei.

Kiedy coÊ nie pasuje nie czyƒ nic na si∏´,
aby proroctwo dopasowaç do swego punktu widzenia. Nie zamieniaj go na symbol,
skoro tekst mówi, ˝e proroctwo wype∏ni si´
dos∏ownie. 'PoÊpiech jest z∏ym doradcà', pisa∏ Salomon. Czy potrafisz czekaç na Boga?
To chyba najtrudniejsza rzecz dla chrzeÊcijan. Nie mówi´ tu o takim czekaniu, do którego Towarzystwo Stra˝nica zmusza swych
wyznawców, aby czekali, a˝ ‘niewolnik’ wymyÊli coÊ nowego.
W dalszej cz´Êci tego opracowania b´dziemy mogli przekonaç si´, ˝e przywódcy
w Brooklynie wcale nie czekajà na Boga, piszà, co chcà, a winà obarczajà pos∏usznych
g∏osicieli i Boga. Dopasowujà pewne wydarzenia na Êwiecie do proroctw biblijnych,
a powinno byç odwrotnie. Nadinterpretacjà
Biblii mo˝esz zwieÊç siebie i wielu innych.
Biblia wyraênie mówi o tym, co czeka tych,
którzy k∏amià wbrew prawdzie.
Musimy sobie tu powiedzieç, ˝e nie zajmujemy ˝adnego ustalonego sztywnego
systemu interpretacji proroctw. Jak to si´
koƒczy przerabialiÊmy to na w∏asnej skórze,
wierzàc w niepodwa˝alne 'proroctwa Stra˝nicy'. Raczej proÊmy Boga, aby Duch Âwi´ty pozwoli∏ nam dostrzec zgodnoÊç Ksiàg
Biblijnych, dotyczàcych objawienia prorockiego. W koƒcu b´dzie to najtrudniejszy
okres w dziejach Êwiata, dlatego Bóg przez
proroka Amosa mówi: 'Biada wam, którzy
z ut´sknieniem oczekujecie dnia Pana! Na
có˝ wam ten dzieƒ Pana? Wszak jest on
ciemnoÊcià, a nie Êwiat∏oÊcià'.42
Czy to znaczy, ˝e mamy zaniechaç badania tych tematów? By∏by to najwi´kszy sukces szatana, po prostu moglibyÊmy zostaç
zawiedzeni. Przecie˝ we wszystkich rozdzia∏ach eschatologicznych: prorocy, Pan

35

42

36
37
38
39
40
41

Mat. 3: 1-3
Izajasz 40: 1-5; Malach. 3: 23
Iz. 61: 1,2
Iz. 61: 1,2 ¸uk. 4: 18,19
Mich. 5: 1
Ozeasza 11: 1
Izaj. 8: 23

Amosa 5: 18
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Jezus i aposto∏owie zach´cajà nas do czujnoÊci i poznania.
Ale równie˝ mamy wiele pracy na niwie
Pana. Ludzie czekajà na Ewangeli´. Tak
wiele mamy do zrobienia z uÊwi´ceniem
naszego ˝ycia, poniewa˝ 'wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa∏y Bo˝ej'. To powinno byç
priorytetem, a gdy ten dzieƒ przyjdzie abyÊmy mogli powiedzieç: 'Panie uczyniliÊmy
wszystko, co nam nakaza∏eÊ'.
Najbardziej niebezpieczne w rozwa˝aniu
proroctw jest stawianie w∏asnych tez. Je˝eli pod te tezy podstawisz pewne daty, to
w najbli˝szych miesiàcach czy latach b´dziesz musia∏ si´ tego wstydziç.
Proroctwo nale˝y traktowaç powa˝nie,
ÊciÊle wg Biblii. Nie próbujmy zrozumieç
ani wyjaÊniç sobie wszystkiego, trzymajmy
si´ raczej najwa˝niejszych g∏ównych myÊli
proroctw. Pami´tajmy na ostrze˝enie Aposto∏a: 'Gdy˝ oznajmiliÊmy wam moc i powtórne przyjÊcie Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, nie opierajàc si´ na zr´cznie
zmyÊlonych baÊniach, lecz jako naoczni
Êwiadkowie jego wielkoÊci'.43
Raczej proÊmy Boga o prawy umys∏
i zdrowy rozsàdek, bo chwilowe b∏yÊni´cie
'nowym Êwiat∏em', powoduje pog∏´bianie
si´ w ciemnoÊci duchowej i niewiary.

Ludzie mi∏ujàcy prawd´ ca∏y czas z ut´sknieniem oczekujà powtórnego przyjÊcia
swego Pana. Ale czy powrót Chrystusa i dni
ostateczne, to ten sam okres? Aposto∏ Piotr

w swym kazaniu po wylaniu Ducha Âwi´tego, nie odwo∏ywa∏ si´ do uczuç s∏uchaczy,
nie wykorzysta∏ trudnej sytuacji politycznej,
nie próbowa∏ zastraszyç ich bliskoÊcià dnia
Paƒskiego, ale odwo∏a∏ si´ do proroctw.
W jego argumentacji g∏os mia∏o tylko Pismo
i fakty, powo∏a∏ si´ na proroctwo,44 cytujàc
wiersz po wierszu.
Mia∏ przed sobà dwie grupy s∏uchaczy,
którzy byli naocznymi Êwiadkami tego wydarzenia. ¸ukasz opisa∏ to doÊç szczegó∏owo: Zdumieli si´ wtedy wszyscy i b´dàc
w niepewnoÊci, mówili jeden do drugiego:
Có˝ to mo˝e znaczyç? Inni zaÊ drwiàc, mówili: M∏odym winem si´ upili.45
Aposto∏ Piotr widzàc nadprzyrodzone zjawisko, stanà∏ na wysokoÊci zadania, które
powierzy∏ mu Pan Jezus i w tej sprawie zabra∏ g∏os: ludzie ci nie sà pijani, jak mniemacie (...) Ale tutaj jest to, co by∏o zapowiedziane przez proroka Joela: I stanie si´
w ostateczne dni, mówi Pan, ˝e wylej´ Ducha mego na wszelkie cia∏o. I prorokowaç
b´dà synowie wasi i córki wasze, i m∏odzieƒcy wasi widzenia mieç b´dà, a starcy
wasi Êniç b´dà sny; Nawet i na s∏ugi moje
i s∏u˝ebnice moje wylej´ w owych dniach
Ducha mego i prorokowaç b´dà. I uczyni´
cuda w górze na niebie i znaki na dole na
ziemi, krew i ogieƒ, i k∏´by dymu. S∏oƒce
przemieni si´ w ciemnoÊç, a ksi´˝yc
w krew, zanim przyjdzie dzieƒ Paƒski wielki i wspania∏y. Wszak˝e ka˝dy, kto b´dzie
wzywa∏ imienia Paƒskiego, zbawiony b´dzie.46
To, co si´ sta∏o w dniu pi´çdziesiàtnicy,
by∏o rozpocz´ciem wype∏niania si´ wielkiego proroctwa rozciàgni´tego w czasie, który
trwa ju˝ prawie dwa tysiàce lat. Pismo mówi wyraênie, po jakich znakach miano roz-

43

44

2. A TO WIEDZ,
˚E W DNIACH OSTATECZNYCH
NASTANÑ CZASY TRUDNE
KIEDY ROZPOCZ¢¸Y SI¢ DNI OSTATNIE?

2 Piotra 1: 16

45
46

Joela z 3: 1-5 NP
Dz. Ap. 2: 12,13
Dzieje Ap. 2: 15-21
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poznaç rozpocz´cie si´ dni ostatnich. Wielu zapowiadajàc nastania ‘wielkiego ucisku’, ‘Armagedonu’, Paruzji Chrystusa, odrzucili znaki, które si´ na nich nie wype∏ni∏y. Nale˝a∏o odrzuciç daty, a zachowaç proroctwa. Duch Âwi´ty przez ap. Piotra wskaza∏, czas rozpocz´cia si´ dni ostatnich.
Piotr, w swej mowie podkreÊli∏, ˝e to, co
si´ wydarzy∏o w Jerozolimie, jest wype∏nieniem si´ wielu proroctw dotyczàcych Mesjasza. Obietnica ta bowiem odnosi si´ do
was i do dzieci waszych oraz do wszystkich,
którzy sà z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powo∏a.47
Dni ostateczne sà d∏ugie i bogate w treÊç,
jak to zosta∏o powiedziane, ˝e odnosi∏y si´
do dni aposto∏ów, jak i ich potomstwa.48
Jak ju˝ zosta∏o zaznaczone 'dni ostateczne'
ma t∏umaczyç nam kontekst, a nie ludzie.
‘Dzieƒ Paƒski’, mia∏ byç poprzedzony
wszystkimi znakami, które zapowiada∏ prorok Joel.
Jednak˝e proroctwo Joela nie wype∏ni∏o
si´ w ca∏oÊci, szczególnie wiersze: I uczyni´
cuda w górze na niebie i znaki na dole na
ziemi, krew i ogieƒ, i k∏´by dymu. S∏oƒce
przemieni si´ w ciemnoÊç, a ksi´˝yc
w krew, zanim przyjdzie dzieƒ Paƒski wielki i wspania∏y. Wszak˝e ka˝dy, kto b´dzie
wzywa∏ imienia Paƒskiego, zbawiony b´dzie.49 Te s∏owa wype∏nià si´ w dniu Paƒskim (Paruzji Chrystusa), o czym mówià
wszystkie rozdzia∏y eschatologiczne.
Dni ostatnie wcale nie mia∏y rozpoczàç
si´ od PrzyjÊcia Paƒskiego, czyli Paruzji, jak
wskaza∏ prorok Joel, a wyjaÊni∏ to aposto∏
Piotr. Na pytania uczniów zmartwychwsta∏ego Jezusa dostali odpowiedê:... 'Panie,
czy w tym czasie odbudujesz królestwo
Izraelowi? Rzek∏ do nich: Nie wasza to

rzecz znaç czasy i chwile, które Ojciec
w mocy swej ustanowi∏'.50
Pan Jezus nie wspomnia∏ im nic o swym
powtórnym przyjÊciu, ale o zadaniu, jakie
mieli do wykonania. Ale weêmiecie moc
Ducha Âwi´tego, kiedy zstàpi na was, i b´dziecie mi Êwiadkami w Jerozolimie i w ca∏ej Judei, i w Samarii, i a˝ po kraƒce ziemi.51 Dni ostatnie rozpocz´∏y si´ w 33 roku
n. e. na co wskaza∏ ap. Piotr. Potwierdzajà
to proroctwa biblijne. Jednak wielu nauczycieli ma problem z przyj´ciem proroctwa
tak, jak zosta∏o ono zapisane.
Kiedy Pan Jezus mówi∏ o swoim powtórnym przyjÊciu zada∏ pytanie: Tylko, czy Syn
Cz∏owieczy znajdzie wiar´ na ziemi, gdy
przyjdzie?52 Pan k∏ad∏ tu nacisk na naszà
wiar´. WÊród niektórych nauczycieli ludzie,
którzy dajà wiar´ Biblii uchodzà za g∏upich,
nie ma w tym nic nowego. Nie po raz pierwszy wierni chrzeÊcijanie uchodzà, za ludzi
niedouczonych. Nie wsz´dzie jest dziÊ dobrze widziany prosty przekaz ewangeliczny,
i nic w tym nie ma nowego: A widzàc odwag´ Piotra i Jana i wiedzàc, ˝e to ludzie nieuczeni i proÊci, dziwili si´; poznali ich te˝,
˝e byli z Jezusem.53
Aposto∏ Pawe∏ w swym po˝egnalnym LiÊcie do Tymoteusza udzieli∏ mu duszpasterskich rad dotyczàcy post´powania z ludêmi,
którzy z Bogiem nie mieli wiele wspólnego,
choç w Êrodowisku uchodzili za nader pobo˝nych. Tak jak wtedy tak i dziÊ wielu okazuje pozór pobo˝noÊci, grzeszàc i wykraczajàc przeciw Bogu. Sà coraz bardziej podst´pni, sprzeciwiajàcy si´ prawdzie, ludzie
'o spaczonym umyÊle', którzy nie zdali egzaminu wiary.

47

49

48

50

Dz. Ap. 2: 39
‘Ostateczne dni’ — to oczywiÊcie dni poprzedzajàce koniec
Êwiata i paruzj´ Chrystusa. Takiego rozumienia domaga si´
kontekst. Warto jednak zauwa˝yç przy okazji, ˝e sam przymiotnik w NT 52 razy, u Paw∏a 6 razy) w NT nie zawsze podsuwa sens eschatologiczny. (Lity do Tesaloniczan i Pasterskie
Pallottinum 1979 Poznaƒ-Warszawa s 433)

51
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Dz. Ap. 2: 19-21
Dz. Ap. 1: 6,7
Dz. Ap. 1: 8
¸uk. 18: 8
Dz. Ap. 4: 13
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DO CZASU ODNOWIENIA WSZECHRZECZY
Pierwszym i najwa˝niejszym wydarzeniem zapoczàtkowujàcym czasy ostateczne
by∏y: Êmierç i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Którego musi przyjàç niebo a˝ do
czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od
wieków mówi∏ Bóg przez usta Êwi´tych proroków.54 I b´dzie g∏oszona ta ewangelia
o Królestwie po ca∏ej zamieszkanej ziemi
na Êwiadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.55 Aposto∏ Piotr powo∏ujàc si´ na proroctwo Joela56 nawiàza∏ do
zapoczàtkowania dni ostatecznych, natomiast aposto∏ Pawe∏ udzielajàc duszpasterskich rad swemu uczniowi kieruje jego
uwag´ na czas ostateczny, który zakoƒczy
si´ powrotem naszego Pana Jezusa Chrystusa.
A to wiedz, ˝e dni ostatnie, b´dà to czasy trudne. Ludzie stanà si´ bardzo samolubni, chciwi, wynioÊli, zarozumiali, bluêniàcy Bogu, nie okazujàcy szacunku rodzicom, niewdzi´czni, niegodziwi. Bezw∏adni,
bezlitoÊni;
b´dà
si´
dopuszczaç
oszczerstw; b´dà niepohamowani [w gniewie], nieludzcy, nieprzychylni jedni dla
drugich; b´dà podst´pni zuchwali, nad´ci
pychà i rozmi∏owani bardziej w rozkoszach
doczesnych ni˝ w Bogu. B´dà udawali na
zewnàtrz pobo˝nych, ale wyzb´dà si´ si∏y
wiary. Unikaj takich ludzi.57
Koƒcowe dni czasu ostatecznego b´dà
poprzedzaç koniec Êwiata i paruzj´ Jezusa
Chrystusa. Takiego rozumienia domaga si´
kontekst. Aposto∏ Pawe∏ pragnà∏ szczególnie, aby Tymoteusz, tym samym i my mocno utrwalili sobie w pami´ci prawd´ o charakterze i klimacie dni ostatecznych. Dlatego piszàc: ‘to wiedz’, ‘o tym pami´taj’.
Prawd´ t´ przedstawi∏ w swym nauczaniu
54
55
56
57

Dz. 3: 21
Mat. 24: 14
Joel 3: 1-5
2 Tym. 3: 1-5

ju˝ sam zbawiciel: Wtedy wydadzà was na
cierpienia i na Êmierç. I b´dà was nienawidziç wszystkie narody z powodu mojego
imienia. Wówczas wielu upadnie. I b´dà
si´ wzajemnie wydawaç i nienawidziç. Powstanie wielu fa∏szywych proroków i uwiodà wiele ludzi. A poniewa˝ spot´guje si´
nieprawoÊç, u wielu os∏abnie mi∏oÊç. Lecz
kto wytrwa a˝ do koƒca b´dzie zbawiony.58
A wy uwa˝ajcie na samych siebie: b´dà
was, bowiem wodziç po sàdach i biczowaç
w synagogach. Ka˝à wam równie˝ stawaç
przed namiestnikami i przed królami z mego powodu, abyÊcie wobec nich dawali
Êwiadectwo. Przedtem jednak musi byç
g∏oszona Ewangelia wszystkim narodom.
I gdy was b´dà prowadziç na skazanie, nie
martwcie si´ o to, co b´dziecie mówili. To
nie wy b´dziecie mówili, lecz Duch Âwi´ty.
Brat b´dzie wydawa∏ na Êmierç w∏asnego
brata, a ojciec syna. Dzieci b´dà wyst´powaç przeciwko rodzicom, zabijaç ich. Z powodu mojego imienia b´dziecie znienawidzeni przez wszystkich. A kto wytrwa do
koƒca, b´dzie zbawiony.59
Lecz nawet w∏os z g∏owy waszej nie przepadnie. Dzi´ki swej wytrwa∏oÊci ocalicie
dusze wasze.60

CZASY OSTATECZNE
WYPACZÑ UMYS¸Y I SERCA LUDZI
Jak wynika to z wersetów, ˝e dni poprzedzajàce paruzj´ Chrystusa b´dà trudne
i niebezpieczne. Pawe∏ u˝ywa d∏ugiego szeregu okreÊleƒ, charakteryzujàcych post´powanie, tych, którym przyjdzie ˝yç w owym
okresie. Pawe∏ mówi tu o ca∏ym pokoleniu,
o ‘ludzkoÊci’ — nie okreÊlajàc liczby tych,
co znajdà si´ we w∏adaniu z∏a; nie u˝ywa58
59
60

Mat 24: 9-13 (Romaniuk)
Mar 13: 9-13
¸uk. 21: 12-19 (Romaniuk)
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jàc ani razu s∏owa 'niektórzy', ani 'wielu'.
Ludzie b´dà:
Samolubni — zapatrzeni w siebie, majàcy na wzgl´dzie jedynie w∏asne korzyÊci.
Nie uznajàcy Boga (gdy˝ mi∏oÊç w∏asna
sprzeciwia si´ mi∏oÊci Boga).
Chciwi — kochajàcy pieniàdze ‘Przys∏uchiwali si´ zaÊ temu faryzeusze, znani
z chciwoÊci, i drwili sobie z Niego.61 Pogoƒ
za pieniàdzem jest korzeniem wszelkiego
z∏a. To w∏aÊnie ˝àdza posiadania sprawi∏a,
˝e niektórzy odpadli od wiary i sami stali
si´ dla siebie przyczynà niewymownego
cierpienia.62
WynioÊli — zarozumiali a zarazem pe∏ni
b∏´du i zak∏amania, gdy˝ ich wynios∏oÊç
b´dzie nieuzasadniona i bezpodstawna:
nienawidzili Boga, popadli w zuchwa∏oÊç,
pych´ che∏pliwoÊç. WymyÊlali ró˝ne zbrodnie, byli niepos∏uszni rodzicom.63
Pyszni — okreÊlenie to zawiera w∏aÊnie
dwa aspekty: mówi z jednej strony o pogardzie i lekcewa˝àcym stosunku do innych,
a z drugiej — o zuchwa∏oÊci czy nawet
BezczelnoÊci: ramieniem swoim moc okaza∏, rozproszy∏ tych, co si´ wynosili
w swych sercach.64 Bóg sprzeciwia si´
pysznym, pokornym zaÊ okazuje swojà ∏askawoÊç.65
Bluêniercy — Tego rodzaju samokrytyk´
swej przedchrzeÊcijaƒskiej dzia∏alnoÊci
przeprowadzi∏ aposto∏ Pawe∏: Mimo to, ˝e
przedtem by∏em bluêniercà i przeÊladowcà,
i gn´bicielem, ale mi∏osierdzia dostàpi∏em,
bo czyni∏em to nieÊwiadomie, w niewierze.66 Nie jestem godzien nazywaç si´ aposto∏em, gdy˝ przeÊladowa∏em KoÊció∏ Bo˝y.67 Co do ˝arliwoÊci przeÊladowca KoÊcio∏a, co do sprawiedliwoÊci, opartej na
zakonie, cz∏owiek bez nagany.68

Niepos∏uszni rodzicom — Tacy twierdzà,
˝e znajà Boga, ale swoim post´powaniem
wyraênie temu przeczà. Budzà po prostu
odraz´, sà zbuntowani i niezdolni do dokonania jakiegokolwiek dobrego uczynku.69
KiedyÊ i my równie˝ byliÊmy nierozumni,
oporni, b∏àdziliÊmy, poddawaliÊmy si´ ró˝nym ˝àdzom i rozkoszom, trwajàc, w z∏oÊci
i w zawiÊci; gardziliÊmy sobà nawzajem,
byliÊmy pe∏ni nienawiÊci jedni ku drugim.70
Niewdzi´czni — Raczej mi∏ujcie waszych
nieprzyjació∏, czyƒcie dobrze i po˝yczajcie,
niczego w zamian nie spodziewajàc si´,
a wtedy wielka b´dzie wasza zap∏ata i b´dziecie synami Najwy˝szego, bo On równie˝ okazuje swojà ∏askawoÊç niewdzi´cznikom i z∏ym.71
Niegodziwi — potrzebne jest dla nich
Prawo Bo˝e
Bez serca — chodzi tutaj o brak mi∏oÊci
i wi´zów uczuciowych, zw∏aszcza tych, jakie zespalajà zazwyczaj rodziców i dzieci:
Nierozumni, niestali, bez serca, bez litoÊci.72
Bez litoÊci — nieskory do zawarcia pokoju, nieust´pliwy, nieub∏agany, bezlitosny
(zw∏aszcza dla wrogów).
Oszczercy — Kontekst wskazuje na ˝ony
diakonów, prezbiterów, ale dotyczà wszystkich. Tytus zwraca uwag´ starszym niewiastom, aby nie oczernia∏y innych.73
Niepohamowani — dajàcy upust swoim
impulsom, nami´tnoÊciom.
Nieludzcy — dzicy, pozbawieni uczuç
ludzkich.
Nienawidzàcy dobra — Chc´ tedy, aby
si´ m´˝czyêni modlili na ka˝dym miejscu,
wznoszàc czyste r´ce, bez gniewu i bez
swarów.74

61

68

62

69

¸uk. 16: 14 (Romaniuk)
1 Tym 6: 10
63 Rzym. 1: 30 Romaniuk; zobacz Jakuba 4: 16; 1 Jan 2: 16.
64 ¸uk 1: 51 (Romaniuk)
65 Jak 4: 6 (Romaniuk)
66 1 Tym 1; 13 NP
67 1 Kor. 15: 9 NP

70
71
72
73
74

Filip. 3: 6 NP
Tytusa 1: 16
Tytus 3: 3
¸uk. 6: 35 (Romaniuk)
Rzym 1: 31 NP
Tyt. 2: 3
1 Tym 2: 8 NP
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Zdrajcy — Odnoszà si´ do nich poni˝sze
s∏owa: ¸uk 6: 16; Dzieje 7: 52.
Bezczelni — Chodzi o tych, którzy dzia∏ajà szybko, w sposób gwa∏towny, cz´sto nieprzemyÊlany i zuchwa∏y.75
Nad´ci — Chodzi tutaj o zaÊlepienie zawinione, któremu sprzyja lub powoduje
ludzka zarozumia∏oÊç. B∏´dnowierca, bowiem ‘niczego nie pojmuje’ a przecie˝ ‘choruje’ na kontrowersje i bezu˝yteczne utarczki: Wy wiecie, ˝e dla ˚yda przestawanie
z ludêmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg
da∏ mi znak, ˝ebym ˝adnego cz∏owieka nie
nazywa∏ skalanym lub nieczystym.76 Ten,
kto nie trwa przy nauce Chrystusa, pogrà˝ony jest w zaÊlepieniu.77
B∏´dnowierca: nie pozna∏ niczego (przynajmniej z zakresu wiary) w sposób solidny,
wyczerpujàcy. Mimo to sk∏onny jest dysputowaç i wieÊç spory na tematy religijne.
Przejawy tej ‘choroby’ — to ‘poszukiwania’,
czyli bezowocne dociekania i spekulacje;
A g∏upich i niedorzecznych rozpraw unikaj,
wiedzàc, ˝e wywo∏ujà spory.78
Poczynania i metody b∏´dnowierców
szkodzà jednak nie tylko samemu or´dziu
chrzeÊcijaƒskiemu, ale i naturalnym, mi´dzyludzkim stosunkom. Z takich dysput
i dociekaƒ rodzi si´, bowiem zawiÊç — odruch samoobrony tego, kto zosta∏ pokonany
w dyskusji. Rodzi si´ te˝ sprzeczka, z∏oÊliwe podejrzenie, przypisywanie wszystkiego,
co najgorsze temu, z kim si´ dyskutowa∏o.
Sà dyskusje, które s∏uchaczy do zguby prowadzà, dlatego nie z wszystkimi mo˝emy
podejmowaç g∏´bokie dyskusje biblijne.
Bardziej mi∏ujàcy rozkosz ni˝ Boga —
s∏owa te sà jasne.
Okazujàcy pozór pobo˝noÊci — Wskazujà na zewn´trzny wyglàd, zewn´trznà po-

staç rzeczy. Przejawiajàca si´ w samych tylko zewn´trznych aktach i s∏owach jest w∏aÊciwie hipokryzjà, a przynajmniej — pozorem prawdziwej pobo˝noÊci. I uwa˝asz siebie samego za wodza Êlepych, za Êwiat∏oÊç
tych, którzy sà w ciemnoÊci. Za wychowawc´ nierozumnych, za nauczyciela dzieci,
majàcego w zakonie ucieleÊnienie wiedzy
i prawdy.79 JeÊli kto inaczej naucza i nie
trzyma si´ zbawiennych s∏ów Pana naszego
Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej
z prawdziwa pobo˝noÊcià. Ten jest zarozumia∏y, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie si´ o s∏owa,
z czego rodzà si´ zawiÊç, swary, bluênierstwa, z∏oÊliwe podejrzenia.80
Wyrzekajàcy si´ mocy — Prawdziwa
wiara kryje w sobie moc Bo˝à. AktywnoÊç
tej mocy uzale˝niona jest jednak od postawy cz∏owieka, od tego, czy wiernie trwa
w S∏owie: Utrzymujà, ˝e znajà Boga, ale
uczynkami swymi zapierajà si´ go, bo to
ludzie obrzydliwi i niepos∏uszni, i do ˝adnego dobrego uczynku niesk∏onni.81
Z∏o z czasem si´ udoskonala, co jest widoczne w czasach wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa. Du˝o zamieszania zwiàzanego
z odst´pstwem na terenie ekonomicznym,
politycznym, w dziedzinie moralnoÊci. Duch
buntu panuje wsz´dzie nawet w stosunkach
rodzinnych. Rzàdzi niesprawiedliwoÊç, zazdroÊç i nienawiÊç. OczywiÊcie, niespokojne
i trudne czasy bywa∏y w przesz∏oÊci, kiedy
z∏o si´ wzmaga∏o ponad miar´, lecz bezspornym jest fakt, ˝e grzech w ka˝dej postaci, chaos, nie∏ad, rozruchy i niepewnoÊç
nigdy przedtem nie wyst´powa∏y tak powszechnie i otwarcie jak dziÊ. Niech to nikogo nie dziwi; ropieƒ musi dojrzeç, nim
Boski chirurg u˝yje swego skalpela, aby go
usunàç jednym pociàgni´ciem.

75

79

76
77
78

zobacz Dzieje 19: 36
Dzieje 10: 28
1 Tym 6: 4
2 Tym 2: 23 zobacz Tyt. 3: 9

80
81

Rzym 2: 19,20 NP
1 Ty, 6: 3,4 NP
Tyt. 1: 16
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3. JAK REAGOWAå NA G¸OSY ZAPOWIADAJÑCE PRZYJÂCIE
PANA JEZUSA?

CZY ZNAKI Z 70 R. N. E. NIE MAJÑ RÓWNIE˚ DRUGIEGO WYPE¸NIENIA?
A gdy Jezus wyszed∏ ze Êwiàtyni, do∏àczyli doƒ uczniowie Jego i zwrócili Mu uwag´ na
zabudowania Êwiàtynne. Lecz Jezus odpowiedzia∏ im: 'Widzicie to wszystko? Otó˝ mówi´
wam: nie pozostanie tu kamieƒ na kamieniu. Wszystko b´dzie zwalone. A kiedy usiad∏
na Górze Oliwnej, przyszli uczniowie i pytali Go na osobnoÊci: Powiedz nam, kiedy si´ to
stanie i jaki b´dzie znak Twojego przyjÊcia oraz koƒca Êwiata'.82
Pan Jezus w swej wypowiedzi mówi∏ o dwóch ró˝nych wydarzeniach:
1. Najpierw o zburzeniu Êwiàtyni zbudowanej przez Heroda
2. A potem o koƒcu Êwiata83
Ewangelista ¸ukasz podaje nam wi´cej szczegó∏ów na ten temat: 'A gdy b´dziecie widzieli, jak Jerozolima jest otaczana przez wojsko, to wiedzcie, ˝e bliskie jest ju˝ jej zniszczenie. Wówczas ci, co sà w Judei, niech uciekajà w góry; ci, co sà wewnàtrz (miasta),
niechaj wyjdà na wieÊ, ci zaÊ, co sà na wsi, niech nie idà do wewnàtrz (miasta). B´dà to
bowiem dni pomsty, aby si´ wype∏ni∏o wszystko, co jest napisane. Biada zaÊ brzemiennym i karmiàcym w dni owe. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew straszny (objawi si´) przeciwko temu ludowi. I tak b´dà padaç od ostrza miecza i uprowadzà ich
w niewol´ po wszystkich narodach. Jerozolim´ zaÊ b´dà deptaç poganie, dopóki nie przeminà czasy pogaƒskie'.84
82
83
84

Mat. 24: 1-3 BWP
(systemu rzeczy — mówià ÂJ)
¸uk. 24: 20-24 BWP
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TrzydzieÊci siedem lat po wypowiedzeniu
tych s∏ów przez Jezusa wojska rzymskie
pod dowództwem Tytusa dopuszczajàc si´
wszelkich okrucieƒstw zdobyli, a potem
zniszczyli Jerozolim´ w 70 r. n. e. To, ˝e ten
naród nie zginà∏ z powodu rozproszenia
i przeÊladowaƒ przez prawie dwa tysiàce lat
jest prawdziwym cudem, a ÊciÊlej mówiàc
Bo˝ym zamierzeniem w stosunku do tego
narodu.

IZRAEL W PROROCTWIE
'Wtedy to w∏aÊnie Pan zawar∏ przymierze
z Abramem, mówiàc: Potomstwu twemu
daj´ ten kraj, od rzeki Egipskiej a˝ do wielkiej, rzeki Eufrat'.85 Bóg obieca∏, ˝e kraina
pomi´dzy Eufratem i Egiptem b´dzie nale˝a∏a do narodu wybranego. Po raz pierwszy
to s∏owo wype∏ni∏o si´ w roku 3400 przed
Chrystusem a nast´pnie w 1948 roku. To
zupe∏nie bezprecedensowy przypadek —
nie ma ˝adnego innego narodu w historii
Êwiata, który nie majàc swego kraju przez
prawie 2000 lat a potem wróci∏ na tereny
ojców swoich, z w∏asnym j´zykiem, religià
i tradycjà. Czy s∏ysza∏eÊ ostatnio jakieÊ wiadomoÊci o Moabitach, Edomitach, Filistynach czy Jebusytach? Chyba tylko z ksià˝ek
historycznych. Izrael nadal jest solà w oku
wielu narodów. W paêdzierniku 2005 roku
jeden z przywódców Iranu powiedzia∏: 'Izrael musi byç wymazany z mapy Êwiata'.
Próbowano to uczyniç setki, jeÊli nie tysiàce
razy. Jednak plan Bo˝y dotyczàcy tego narodu jest inny.

ROZPROSZENIE I POWRÓT IZRAELA
Zgin´∏y takie pot´gi jak Asyryjczycy, Babiloƒczycy, Persowie, Grecy Rzymianie itd.
Tylko Izrael ciàgle na tu∏aczce nadal istnieje. Po 1878 latach (od rozproszenia tego
narodu w 70 r. n. e.) powróci∏ w 1948 roku do swej ziemi, aby si´ wype∏ni∏o Bo˝e
postanowienie.
Rok 70 n. e. by∏ tylko cieniem tego co b´dzie dzia∏o si´ w Izraelu i na ca∏ym Êwiecie.
W czasie koƒca musi wype∏niç si´ oko∏o
300 proroctw, powrót do ziemi obiecanej
(w 1948 roku) by∏o jedno z nich.

'Ja jestem z tobà i b´d´ ci´ strzeg∏, gdziekolwiek si´ udasz; a potem sprowadz´ ci´
do tego kraju. Bo nie opuszcz´ ci´, dopóki
nie spe∏ni´ tego, co ci obiecuj´'.86 Ale powrót Izraela do ziemi ojczystej to tylko jedno z wielu proroctw. Bóg szczególnie k∏adzie nacisk na miasto Êwi´te, jakim jest Jerozolima, która: 'b´dzie deptana przez pogan, a˝ si´ dope∏nià czasy pogan'.87 Do
dziÊ stolicà Izraela nie jest Jerozolima (choç
˚ydzi ca∏y czas o to walczà), i nadal pozostanie we w∏adaniu pogan tak d∏ugo, a˝ si´
ich czasy (pogan) skoƒczà.
85
86
87

Rodz. 15: 18
Rodz 28: 15
¸uk. 21: 24bNP

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

NIESZCZ¢ÂCIA SPADNÑ NA IZRAEL
'W tym dniu gniew mój zap∏onie przeciwko niemu, opuszcz´ go, skryj´ przed nim
swe oblicze. Stanie si´ bliski zag∏ady i wiele nieszcz´Êç, i kl´sk zwali si´ na niego, tak
i˝ powie wtedy: Czy˝ nie dlatego, ˝e nie ma
u mnie mojego Boga, spotka∏y mnie te nieszcz´Êcia?88. To b´dzie okres Wielkiego
Ucisku, który ˚ydzi b´dà musieli prze˝yç,
razem z KoÊcio∏em.

PUSTYNIE IZRAELA STANÑ SI¢ JAK OGRÓD
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ciu waszych b´dzie Êcigaç ca∏à setk´, a setka waszych — dziesi´ç tysi´cy [nieprzyjació∏]. Wasi wrogowie upadnà od miecza
przed wami'.90 Bóg obieca∏ Izraelowi swà
pomoc. Kiedy w 1948 roku og∏oszono jego
niepodleg∏oÊç, sprzymierzone wojska Egiptu, Syrii, Jordanu, Iraku i Libanu natar∏y na
wielokrotnie mniejszy naród. ˚ydzi nie tylko
wygrali te wojny, ale powi´kszyli swój obszar o po∏ow´. W ataku lotniczym, w czasie
wojny szeÊciodniowej w 1967 roku Izrael
uzyska∏ mia˝d˝àcà przewag´ i odzyska∏
kontrol´ nad Jerozolimà po raz pierwszy od
2000 lat. Natomiast 6 paêdziernika 1973
roku Egipt i Syria zaatakowa∏y znowu Izrael, nie tylko atak zosta∏ odparty, ale Izrael
przejà∏ przygraniczne ich tereny.

B¸OGOS¸AWIE¡STWO
DLA B¸OGOS¸AWIÑCYCH, PRZEKLE¡STWO
DLA PRZEKLINAJÑCYCH

'B´dziecie Êcigaç nieprzyjació∏, a oni
upadnà od miecza przed wami, tak ˝e pi´-

'Uczyni´ bowiem z ciebie wielki naród,
b´d´ ci b∏ogos∏awi∏ i twoje imi´ rozs∏awi´:
staniesz si´ b∏ogos∏awieƒstwem. B´d´ b∏ogos∏awi∏ tym, którzy ciebie b∏ogos∏awiç b´dà, a tym, którzy tobie b´dà z∏orzeczyli, i ja
b´d´ z∏orzeczy∏. Przez ciebie b´dà otrzymywa∏y b∏ogos∏awieƒstwo ludy ca∏ej ziemi'.91
To szczególnie wa˝na obietnica, naród,
który b´dzie b∏ogos∏awi Izraelowi, mo˝e
oczekiwaç na Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo. Po
Drugiej Wojnie Âwiatowej bardzo wielu ˚ydów osiedli∏o si´ w USA, co przynios∏o temu paƒstwu wielki rozkwit gospodarczy.
Ludzie, którzy b∏ogos∏awià Izrael, choçby
dobrym s∏owem mogà liczyç na Bo˝à przychylnoÊç.
Ortodoksyjni ˚ydzi wiedzà, ˝e to Bóg sam
wymierza im kar´ za niepos∏uszeƒstwo, i ˝e
jest ona sprawiedliwa. Faktycznie, dopusz-
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90

'Zaiste, zlituje si´ Pan nad Syjonem, zlituje si´ nad wszelkà jego ruinà. Na Eden
zamieni jego pustyni´, a jego stepy na
ogród Pana. Zapanujà w nim radoÊç i wesele, pienia dzi´kczynne przy dêwi´ku muzyki'.89 Pod koniec XIX wieku obecny teren
Izraela by∏ pustkowiem. W wyniku prac rekultywacyjnych tereny te sta∏y si´ zielone
i przynoszà niespotykane plony. Posadzonych zosta∏o m. in. 200 milionów drzew.
Ludzie jadàc z Egiptu do Izraela majà wra˝enie, jakby nagle trafili do bogatego kraju
europejskiego, choç w latach czterdziestych
XX wieku by∏a tam naga pustynia.

IZRAEL SILNY MILITARNIE

89

5 Moj˝. 31: 17
Izaj. 51: 3

91

3 Moj˝. 26: 7-8
Rodz. 12: 2-3
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czajà si´ oni wcià˝ wielu czynów godnych
pot´pienia, ale nie za te czyny ich b∏ogos∏awimy, ale za to, kim sà, za to, ˝e sà narodem wybranym a pe∏nà sprawiedliwoÊç zostawiamy w Bo˝ych r´kach. W dalszej cz´Êci dowiesz si´, ˝e kara, która spotka Izraelitów za przymierze z antychrystem i niewiernoÊç Bogu, b´dzie bardzo surowa.

TRZECIA ÂWIÑTYNIA ˚YDOWSKA
Trzecia Êwiàtynia jest kluczowym obiektem proroctw, gdy˝ od wznowienia pos∏ugi
Êwiàtynnej zale˝y przysz∏y rzàd antychrysta, dlatego niektórzy przypuszczajà, ˝e to
on sam jà odbuduje. Obecnie potajemnie
czyni si´ przygotowania do jej odbudowy.
Twierdzi si´, ˝e gotowe jest wyposa˝enie
i instrumenty muzyczne do pos∏ugi Êwiàtynnej, a tak˝e otwarto szko∏´ dla przysz∏ych
kap∏anów. Niedawno grupka radykalnych
˚ydów usi∏owa∏a wbudowaç kamieƒ w´gielny pod budow´ Êwiàtyni, zamiar ten jednak
udaremniono. Odbudowa Êwiàtyni jest dla
˚ydów sprawà ich to˝samoÊci narodowej,
i wystarczy niewielka zmiana w niestabilnej
sytuacji na Bliskim Wschodzie i mo˝e otworzyç si´ droga do realizacji kluczowego proroctwa.

CZY ˚YDZI ODBUDUJÑ ÂWIÑTYNI¢?

Âwiàtynia za dni Zarobabela

Na jednego ˚yda przypada 18 Arabów,
z których prawie ka˝dy jest Muzu∏maninem. Historia biblijna donosi nam o jeszcze
bardziej niekorzystnej przewadze wroga. Na
jednego ˚yda przypada∏o wówczas 400 ˝o∏nierzy nieprzyjaciela.92
Od czasu zdobycia Jerozolimy w 1967 roku fundamentaliÊci ˝ydowscy nie myÊlà
o niczym innym, jak tylko o odbudowie swej
Êwiàtyni na Górze Moria. Arabowie nie dopuszczajà nawet myÊli, aby si´ zgodziç na
sprzeda˝ lub rozbiórk´ ich Meczetu. Inni
wieszczà, ˝e nastàpi trz´sienie ziemi, jeszcze inni, ˝e ˚ydzi zawrà jakiÊ kompromis
z Arabami. A co na ten temat mówi Biblia?
Jest szeÊç biblijnych fragmentów, które mówià o koniecznoÊci odbudowania Êwiàtyni
w czasach ostatecznych:
Pierwszy: 'i zawrze ÊciÊle przymierze
z wieloma na jeden tydzieƒ, w po∏owie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów.
A w Êwiàtyni stanie obraz obrzydliwoÊci,
który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.'93
Drugi: 'Od czasu zniesienia sta∏ej ofiary
codziennej’ i postawienia obrzydliwoÊci
spustoszenia up∏ynie tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni.'94
Trzeci: 'Kiedy wi´c ujrzycie obrzydliwoÊç
spustoszenia stojàcà na miejscu Êwi´tym,
o której mówi prorok Daniel — kto czyta,
niech rozwa˝y'.95
Czwarty: 'Gdy tedy ujrzycie ohyd´ spustoszenia, stojàcà tam, gdzie staç nie powinna — kto czyta, niech uwa˝a — wtedy
ci, co sà w Judei, niech uciekajà w góry'.96
Piàty: 'Niech was nikt w ˝aden sposób
nie wprowadza w b∏àd. Bo najpierw musi
dojÊç do odst´pstwa i objawi si´ cz∏owiek
grzechu. Syn zatracenia, przeciwnik wyno92
93
94
95
96

S´dziów 8: 4,10
Dan. 9: 27
Dan. 12: 11
Mat. 24: 15 (Wolniewicz)
Mar. 13: 14
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'I rzek∏ Pan do Moj˝esza (...) zrobià te˝
skrzyni´ z drzewa akacjowego, dwa i pó∏
∏okcia d∏uga, pó∏tora ∏okcia szerokà i pó∏tora ∏okcia wysokà. (...) Na wierzchu Skrzyni
po∏o˝ysz wieko, w skrzyni zaÊ z∏o˝ysz Âwiadectwo, które ci dam. Tam b´d´ si´ spotyka∏ z tobà i sponad wieka b´d´ z tobà rozmawia∏ spoÊród dwu cherubów, które sà na

Skrzyni Âwiadectwa, o wszystkim, co jako
nakaz przeka˝´ ci dla synów izraelskich'.100
Skoro Arce Przymierza towarzyszy∏a tak
wielka moc, kto móg∏ zagarnàç jà podczas
najazdu na Jerozolim´? Ka˝dy gdy Bóg
opuszcza∏ ˚ydów za ich niepos∏uszeƒstwo,
ust´powa∏a te˝ Jego moc. Historia donosi
nam, ˝e cz´Êç sprz´tu Êwiàtynnego wpad∏a
w r´ce króla babiloƒskiego Nabuchodonozora, który trzykrotnie naje˝d˝a∏ miasto
w 605, 597, 586 r. p. n. e. Jednak w spisie przedmiotów nale˝àcych do Êwiàtyni,
a wywiezionych do Babilonu, nie figuruje,
ani Arka Przymierza, ani o∏tarz.101 Nie ma
te˝ ˝adnego dowodu na to, i˝ dosta∏a si´
ona w r´ce Babiloƒczyków.
W Nowym Testamencie równie˝ nie znajdujemy informacji by w Miejscu NajÊwi´tszym Êwiàtyni, odbudowanej po najeêdzie
babiloƒskim znalaz∏a si´ Arka. Istnieje na
ten temat wiele domniemaƒ. Jedno z nich
zak∏ada, ˝e Arka zosta∏a wyniesiona z otoczonego miasta dzi´ki specjalnej konstrukcji murów Jerozolimy tworzàcych fa∏szywà,
Êcian´ dajàcà mo˝liwoÊç niedostrze˝onego
wymkni´cia si´ obl´˝onym. Inni twierdzà,
˝e kap∏ani mogli wynieÊç Skrzyni´ Tunelem
Hiskiasza (ok. 500 m d∏ugoÊci) ∏àczàcym
miasto ze êród∏em wody, le˝àcym poza Jeruzalem.102
Prorok Jeremiasz koƒczy te spekulacje: 'A
gdy si´ rozmno˝ycie i rozplenicie w kraju
w owych dniach — mówi Pan — ju˝ nie b´dà mówiç o Skrzyni Przymierza z Panem
i nikt o niej nie b´dzie myÊla∏, i nikt jej nie
b´dzie wspomina∏, nikt nie b´dzie odczuwa∏ jej braku ani te˝ nie b´dà sporzàdzaç
nowej'.103

97

100

szàcy si´ ponad wszystko, co nazwane jest
Bogiem lub odbiera czeÊç Boskà. Zasiàdzie
on nawet w Êwiàtyni Boga dowodzàc, ˝e
sam jest Bogiem'.97
Szósty: 'Potem dano mi trzcin´, podobnà
do pr´ta mierniczego i powiedziano:
Wstaƒ i zmierz Êwiàtyni´ Bo˝à i o∏tarz oraz
tych, co wielbià w niej Boga. Pomiƒ dziedziniec zewn´trzny Êwiàtyni; nie mierz go,
gdy˝ jest on przeznaczony dla pogan, którzy b´dà bezczeÊciç Âwi´te Miasto przez
czterdzieÊci dwa miesiàce.'98
Wersety te wskazujà, ˝e w po∏owie siedmioletniego okresu (ostatniego tygodnia
z proroctwa Daniela,99 antychryst zbezczeÊci Êwiàtyni´ ˝ydowskà.

CO SI¢ STA¸O Z ARKÑ PRZYMIERZA?

98
99

2 Tes. 2: 3-4 (Wolniewicz)
Obj. 11: 1-2 Romaniuk)
Daniela (9: 27)

2 Moj˝. 25: 1,10, 21,22
Druga Ksi´ga Królewska rozdz. 25, Druga Ksi´ga Kronik
rozdz. 36 i Ksi´ga Daniela rozdz. 5. Nawet tak szczegó∏owy
spis jaki jest zawar∏y w Ksi´dze Ezdrasza 1: 1-19 nie zawiera
danych o Bo˝ej Skrzyni
102 (zobacz 2 Machabejska 2: 4-6; BTII).
103 Jer. 3: 16
101
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CZERWONA JA¸ÓWKA

W marcu 2002 urodzi∏a si´ po raz pierwszy w historii Izraela czerwona ja∏ówka.
Zgodnie z instrukcjami w (Ksi´dze Liczb 19
rozdzia∏) taka w∏aÊnie m∏oda krowa ma byç
z∏o˝ona jako ofiara oczyszczenia nowej
Êwiàtyni. 5 kwietnia 2002 komisja rabinów
odwiedzi∏a farm´ i uzna∏a, ˝e ja∏ówka spe∏nia wymagane warunki do przeprowadzenia
rytua∏u. Jest bardzo strze˝ona, i nie wielu
zna miejsce jej przebywania.

ZNAKI — DLA WIERZÑCYCH
— CZY DLA ÂWIATA?
Zarówno dla jednych jak i drugich. Dla
wierzàcych b´dzie to znak koƒczàcej si´
udr´ki, dla Êwiata zapowiedzià zag∏ady niepos∏usznych.104 'A gdy si´ to zacznie dziaç,
wyprostujcie si´ i podnieÊcie g∏owy swoje,
gdy˝ zbli˝a si´ odkupienie wasze'.105 Co ujrzymy? To wszystko, o czym mówili prorocy,
Psalmy, Pan Jezus, oraz aposto∏owie.106

SKUTKI B¸¢DNEJ INTERPRETACJI
Od pierwszego wieku obserwujàc pewne
wydarzenia, wielu pochopnie zapowiada∏o
rych∏e przyjÊcie Pana Jezusa. W XIX i XX
wieku nauka ta przybra∏a na swej mocy. Zapowiadali te daty AdwentyÊci, Âwiadkowie
104
105
106

2 Piotra 3: 7
¸uk. 21: 28
Dzieje Apostolskie 2: 42

Jehowy i inni, których nie sposób wszystkich wyliczyç. Niestety nie wyciàgn´li z historii ˝adnej lekcji, ale ustanawiali nowe
daty, które s∏uchaczy doprowadza∏y do niewiary w Boga i w Jego S∏owo. Prawid∏owa
ocena znaków czasów ostatecznych polega
na uwzgl´dnieniu wszystkich jej elementów — z przyrody, polityki, KoÊcio∏a i Izraela. Czy to znaczy, ˝e koniec jest jeszcze
bardzo daleki? Nic bardziej zwodniczego ni˝
takie myÊlenie. ChrzeÊcijanie powinni ˝yç
tak, jakby spodziewali si´, ˝e w ka˝dej
chwili mo˝e rozpoczàç si´ Wielki Ucisk.
Mo˝e ˝yjemy u progu tych trudnych a jednoczeÊnie ciekawych czasów, o których pisali prorocy. Prawie zawsze proroctwa wype∏nia∏y si´ nagle, gwa∏townie. Babilon
upad∏ w ciàgu jednej nocy. Kiedy przyszed∏
wyznaczony przez Boga czas. To, co by∏o
niemo˝liwe sta∏o si´ rzeczywistoÊcià. Czas,
jaki nam pozosta∏ powinniÊmy poÊwieciç na
g∏oszenie Ewangelii, aby wielu zagubionych
uwierzy∏o w Pana Jezusa (Jana 3: 16),
a nie w przepowiednie ró˝nych wieszczów,
którzy przemijajà jak ich ‘proroctwa’. Nigdy
nie wyznaczajmy ˝adnych dat.

SKRAJNOÂCI W OCENIE CZASU KO¡CA
Niektórzy pytajà: czy to mnie dotyczy?
Jedni majà tendencj´ do odsuwania, drudzy
do przybli˝ania tego okresu. S∏owo Bo˝e
przekonuje, ˝e dzieƒ i godzina jest ju˝ ustalona, wierzàcy majà czekaç do chwili, kiedy
to wszystko si´ wype∏ni. Ka˝dy odrodzony
chrzeÊcijan odczyta te dni poprawnie jak to
mia∏o miejsce za dni Noego: 'A jak by∏o za
dni Noego, tak b´dzie z przyjÊciem Syna
Cz∏owieczego. Albowiem jak w czasie przed
potopem jedli i pili, ˝enili si´ i za mà˝ wydawali a˝ do dnia, kiedy Noe wszed∏ do arki, i nie spostrzegli si´, a˝ przyszed∏ potop

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

i poch∏onà∏ wszystkich, tak równie˝ b´dzie
z przyjÊciem Syna Cz∏owieczego.107 Za dni
Noego ludzie widzieli budow´ Arki. Nie panowa∏ wtedy szczególny g∏ód. Natomiast ludzie byli zaj´ci sobà, a nie ich wyzwoleniem.
Tak jak wtedy Bóg sam zatroszczy∏ si´
o ˝ycie Noego i jego rodzin´, tak samo
uczyni to teraz. JeÊli ktoÊ podaje daty koƒca Êwiata jest fa∏szywym prorokiem. Aposto∏ Piotr przestrzega∏: 'gdy oczekujecie
i staracie si´ przyÊpieszyç przyjÊcie dnia
Bo˝ego, który sprawi, ˝e niebo zapalone
pójdzie na zag∏ad´, a gwiazdy w ogniu si´
rozsypià'.108
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'A od figowego drzewa uczcie si´ przez
podobieƒstwo! Gdy jego ga∏àzka staje si´
soczysta i liÊcie wypuszcza, poznajecie, ˝e
zbli˝a si´ lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, ˝e blisko jest, we
drzwiach.109 Czuwajcie wi´c, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.110
Wszystkie proroctwa, na które si´ powo∏a∏em o przysz∏oÊci Êwiata nie nape∏niajà
optymizmem, jednak 'ludzie znajàcy swego
Boga'111 nie powinni wpadaç z tego tytu∏u
w depresje. Przecie˝ to wszystko zapowiedzia∏ nasz Pan. Mówiàc o wojnach Pan Jezus ostrzega∏, ˝e wojny i wieÊci wojenne nie
sà dowodem Jego przyjÊcia. Wyraênie podkreÊli∏: '˝e to jeszcze nie jest koniec'.112 Tymi s∏owy przygotowywa∏ nas abyÊmy nie
traktowali ka˝dej wojny i wieÊci wojennych
jako ostatniego sygna∏u. Strze˝my si´
dwóch kraƒcowoÊci:

1. Oboj´tnego traktowanie proroctw
2. Nadmiernej wra˝liwoÊci, sk∏aniajàcej
nas do upatrywania znaków tam, gdzie ich
nie ma.
Sygna∏em koƒca b´dzie powszechne wype∏nianie si´ proroctw w tym czasie. Uczucie oczekiwania, jakie wówczas ogarnie lud
Bo˝y, mimo bardzo trudnych warunków, nie
b´dzie mia∏o w sobie nic z chorobliwego l´ku. Przeciwnie pomo˝e nam pewnie i z odwagà przejÊç przez ostatni odcinek drogi.
B´dzie to czas szczególnego Êwiadczenia
o naszym Bogu i naszej nadziei. KoÊció∏
w pierwszym wieku sta∏ si´ widowiskiem
Êwiata, ale ich cierpienia przyczyni∏y si´ do
tego, ˝e ca∏y ówczesny Êwiat us∏ysza∏ ewangeli´ i wielu ludzi odda∏o czeÊç naszemu
Panu Jezusowi Chrystusowi. To on przygotowywa∏ swój KoÊció∏ s∏owami: 'Najpierw
musi byç g∏oszona Dobra Nowina wszystkim narodom. Gdy was ju˝ b´dà prowadziç
na przes∏uchanie, nie martwcie si´ zawczasu, co macie mówiç. Mówcie to, co wam
w natchnieniu przyjdzie na myÊl, bo to nie
wy b´dziecie mówiç, lecz Duch Âwi´ty.
Wtedy brat wyda na Êmierç brata, a ojciec
syna; dzieci wystàpià przeciw rodzicom
i wydadzà ich na Êmierç. Wówczas was
znienawidzà z mojego powodu, lecz kto wytrwa do koƒca zbawiony b´dzie'.113
Nie wiemy jak wielkie przeÊladowanie b´dziemy znosiç, jednak aposto∏ Piotr przygotowuje nas do nich: 'Nadszed∏, bowiem
czas, aby si´ rozpoczà∏ sàd od domu Bo˝ego; a jeÊli zaczyna si´ od nas, to jaki˝ koniec czeka tych, którzy nie wierzà ewangelii Bo˝ej'.114 Aposto∏ Pawe∏ przypomina
nam: A nie tylko to, chlubimy si´ te˝ z ucisków, wiedzàc, ˝e ucisk wywo∏uje cierpliwoÊç, A cierpliwoÊç doÊwiadczenie, do-

107

113

BACZCIE ABYÂCIE SI¢ NIE TRWO˚YLI
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Mat 24: 37-39
2 Piotra 3: 12
Mat 24: 32-33
Mat. 24: 42
Dan. 11: 32
Mat. 24: 6
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Marka 13: 10-13
1 Piotra 4: 17

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

24

Êwiadczanie zaÊ nadziej´; A nadzieja nie
zawodzi, bo mi∏oÊç Bo˝a rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Âwi´tego, który
nam jest dany'.115
˚ydzi mieli dostatecznà iloÊç dowodów na
to, ˝e nasta∏ za ich dni czas pojawienia si´
Mesjasza. Jednak to, co czyni∏ i g∏osi∏ nie
odpowiada∏o im, dlatego Go odrzucili. Czuli si´ wybrani i pewni: 'Gdy˝ ty jesteÊ Êwi´tym ludem Pana, Boga, twego. Ciebie wybra∏ Pan, Bóg twój, spoÊród wszystkich ludów na ziemi, abyÊ by∏ jego wy∏àczna w∏asnoÊcià. Nie dlatego, ˝e jesteÊcie liczniejsi
ni˝ wszystkie inne ludy, przylgnà∏ Pan do
was i was wybra∏, gdy˝ jesteÊcie najmniej
liczni ze wszystkich ludów'.116
Faryzeusze i Saduceusze g∏ówne ugrupowania religijne, pami´tali o przywilejach,
ale nie chcieli przyjàç do wiadomoÊci, ˝e
Jerozolima i ca∏y ten kraj pójdzie w ruin´ ze
wzgl´du na ich pych´ i niepos∏uszeƒstwo.
Izrael zawiód∏ na ca∏ej linii i ponosi tego
konsekwencje. Na Panu Jezusie zacz´∏o
wype∏niaç si´ 'nowe przymierze', o którym
czytamy w proroctwie Jeremiasza: 'Oto idà
dni — mówi Pan — ˝e zawr´ z domem
izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawar∏em z ich ojcami w dniu, gdy ich ujà∏em za
r´k´, aby ich wyprowadziç z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chocia˝ ja by∏em ich Panem — mówi Pan —
Lecz takie przymierze zawr´ z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Z∏o˝´
mój zakon w ich sercu. Ja b´d´ ich Bogiem, a oni b´dà moim ludem. I ju˝ nie b´dà siebie nawzajem pouczaç, mówiàc: Poznajcie Pana! Gdy˝ wszyscy oni znaç mnie
b´dà, od najm∏odszego do najstarszego

z nich — mówi Pan — Odpuszcz´ bowiem
ich win´, a ich grzechów nigdy nie wspomn´'.117
To 'Nowe Przymierze' Jezus zawar∏ z domem Izraela i domem judzkim, ale nie
z przywódcami tego ludu, lecz z tymi, którzy w tym narodzie byli wzgardzeni. Dlatego wybra∏ Chrystus to, co by∏o poni˝one
w oczach wynios∏ych ludzi do budowania
swego KoÊcio∏a. To oni Mu uwierzyli, choç
byli rybakami i pasterzami, wzgardzonymi
przez elity. Ale znaleêli si´ wÊród nich lekarz, i niektórzy kap∏ani i Faryzeusze. Tak
jak za dni Jezusa tak i dziÊ sà ludzie, którzy
sami si´ ustanowili pasterzami i powo∏ani
przez Boga.
Zresztà zgodnie z naukà o kàkolu i pszenicy Jezus, kaza∏ im róÊç razem a˝ do ˝niwa. Ci, którzy byli w Izraelu ustanowieni do
przewodzenia trzodzie z biegiem lat zapomnieli o swych obowiàzkach, i zacz´li rozbudowywaç swoje przywileje. Poni˝sza historia potwierdza tà zasad´: 'I przystàpili do
niego faryzeusze i saduceusze, i kuszàc,
prosili go, ˝eby im pokaza∏ znak z nieba.
A On, odpowiadajàc, rzek∏ im: Gdy nastanie wieczór, mówicie: B´dzie pogoda, bo
si´ niebo czerwieni; A rano: DziÊ b´dzie
niepogoda bo si´ niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznaç, a znamion czasów nie potraficie? Ród
z∏y i cudzo∏o˝ny domaga si´ znaku, ale
znak nie b´dzie mu dany, chyba tylko znak
Jonasza. I opuÊciwszy ich odszed∏'.118 Zosta∏ dany im znak Jonasza,119 ale oni przekupili stra˝ników, aby og∏osili k∏amstwo:
'Powiedzcie, ˝e uczniowie jego w nocy
przyszli i ukradli go, gdy spaliÊmy'.120 Na
nic zda∏ im si´ ten znak, poniewa˝ serce ich
by∏o daleko od Boga. 'Ob∏udnicy! Dobrze
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Rzym. 5: 3-5
5 Moj˝. 7: 6,7
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Jer. 31: 31-34NP
Mat. 16: 1-4
Pan Jezus po trzech dniach zmartwychwsta∏
Mat. 28: 13
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Taki zarzut us∏yszeli ci, którzy mieli strzec
S∏owa. Mo˝e on dotyczyç równie˝ ciebie
i mnie, gdy zdamy si´ na ludzkie przywództwo zapominajàc o Bo˝ym S∏owie. Pan Jezus patrzàc na nas, widzi, o czyje wzgl´dy
tak naprawd´ zabiegamy.122 Oby nie musia∏
zap∏akaç nad nami jak nad Jerozolimà: 'A
gdy si´ przybli˝y∏, ujrzawszy miasto, zap∏aka∏ nad nim, mówiàc: GdybyÊ i ty pozna∏o
w tym to dniu, co s∏u˝y ku pokojowi. Lecz
teraz zakryte to jest przed oczyma twymi.
Gdy˝ przyjdà na ciebie dni, ˝e twoi nieprzyjaciele usypià wa∏ wokó∏ ciebie i otoczà, i Êcisnà ci´ zewszàd. Zrównajà ci´
z ziemià i dzieci twoje w murach twoich
wyt´pià, i nie pozostawià z ciebie kamienia
na kamieniu, dlatego, ˝eÊ nie pozna∏o czasu nawiedzenia swego'.123 S∏owa te spe∏ni∏y si´, co do joty, w roku 70 roku n. e.
Pan Jezus nawiàzujàc do swego wtórnego
przyjÊcia powiedzia∏: 'Tak i wy, gdy to
wszystko ujrzycie, wiedzcie, ˝e blisko jest,
tu˝ u drzwi.124 Trzy razy powtarza si´
w ewangeliach to stanowcze polecenie: S∏owo Bo˝e nie mówi: nie mo˝ecie wiedzieç
o tym, ˝e przybli˝a si´ koniec, gdy˝ nikt
nie zna dnia i godziny. Kto tak myÊli ten nie
rozró˝nia dwóch rzeczy: tajemnicy o dok∏adnym dniu i godzinie, powtórnego przyjÊcia Pana Jezusa Chrystusa, od wyraênego
objawienia czasu, w którym to si´ stanie.
'Wy tedy baczcie, przepowiedzia∏em wam
to wszystko'.125 'A gdy si´ to zacznie dziaç,

wyprostujcie si´ i podnieÊcie g∏owy swoje,
gdy˝ zbli˝a si´ odkupienie wasze'.126 Do
kogo Chrystus powiedzia∏ te s∏owa, do
Êwiata, czy do KoÊcio∏a? Jestem przekonany, ˝e do KoÊcio∏a, a zatem wierzàcy b´dà
tu na ziemi przechodziç Wielki Ucisk. Mo˝e trudno b´dzie nam si´ z tym pogodziç
tak jak przywódcom Izraela ze zmianà Zakonu! Ale jak˝e pokrzepiajàce b´dà te s∏owa dla tych, którzy prze˝yjà te dni. PrzyjÊcie Paƒskie b´dzie najpi´kniejszym dniem
w dziejach Êwiata. Dlaczego mielibyÊmy
˝yç w l´ku i strachu? Dobrze wiemy, gdzie
jest miejsce bojaêliwych.127
'W mi∏oÊci nie ma l´ku. Có˝ na to powiemy? JeÊli Bóg za nami, któ˝ przeciwko
nam? Któ˝ nas od∏àczy od mi∏oÊci Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy przeÊladowanie, czy g∏ód, czy nagoÊç, czy niebezpieczeƒstwo, czy miecz? Jak napisano:
Z powodu ciebie co dzieƒ nas zabijajà,
Uwa˝ajà nas za owce ofiarne. Ale w tym
wszystkim zwyci´˝amy przez tego, który
nas umi∏owa∏. Albowiem jestem tego pewien, ˝e ani Êmierç, ani ˝ycie, ani anio∏owie, ani pot´gi niebieskie, ani teraêniejszoÊç, ani przysz∏oÊç, ani moce, ani wysokoÊç, ani g∏´bokoÊç, ani ˝adne inne stworzenie nie zdo∏a nas od∏àczyç od mi∏oÊci
Bo˝ej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym'.128
Tak wo∏a∏ ten, któremu nie obce by∏o:...
'nad miar´ by∏em ch∏ostany, cz´sto znajdowa∏em si´ w niebezpieczeƒstwie Êmierci.
Od ˚ydów otrzyma∏em pi´ç razy po czterdzieÊci uderzeƒ bez jednego. Trzy razy by∏em ch∏ostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbi∏ si´ ze mnà okr´t, dzieƒ i noc sp´dzi∏em w g∏´binie morskiej. By∏em cz´sto
w podró˝ach, w niebezpieczeƒstwach na

121

126

prorokowa∏ o was Izajasz w s∏owach: Lud
ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak
cz´Êç oddajà, g∏oszàc nauki, które sà nakazami ludzkimi'.121
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Mat. 15: 7-9
Mat 6: 33
¸uk. 19: 41: 44
Mat. 24: 33
Mat. 24: 42-44; Mar. 13: 23-37; ¸uk. 21: 34-36
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¸uk. 21: 28
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rzekach, w niebezpieczeƒstwach od zbójców, w niebezpieczeƒstwach od rodaków,
w niebezpieczeƒstwach od pogan, w niebezpieczeƒstwach w mieÊcie, w niebezpieczeƒstwach na pustyni, w niebezpieczeƒstwach na morzu, w niebezpieczeƒstwach
mi´dzy fa∏szywymi braçmi. W trudzie
i znoju, cz´sto w niedosypianiu, w g∏odzie
i pragnieniu, cz´sto w postach, w zimie
i nagoÊci'.129
Ju˝ nieraz wydawa∏o si´, ˝e przeciwnik
Bo˝y odniós∏ ca∏kowite zwyci´stwo nad KoÊcio∏em, ale: 'Mamy zaÊ ten skarb w naczyniach glinianych, aby si´ okaza∏o, ˝e moc,
która wszystko przewy˝sza, jest z Boga. Zewszàd uciskani, nie jesteÊmy jednak pogn´bieni, zak∏opotani, ale nie zrozpaczeni.
PrzeÊladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze Êmierç Jezusa na ciele swoim noszàcy, aby i ˝ycie
Jezusa na ciele naszym si´ ujawni∏o. Zawsze bowiem my, którzy ˝yjemy, dla Jezusa na Êmierç wydawani bywamy, aby i ˝ycie Jezusa na naszym Êmiertelnym ciele
si´ ujawni∏o'.130
'Niech ˝ycie wasze b´dzie wolne od chciwoÊci; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedzia∏: Nie porzuc´ ci´ ani ci´ nie opuszcz´'. Tak, wi´c z ufnoÊcià mo˝emy mówiç: 'Pan jest pomocnikiem moim, nie b´d´ si´ l´ka∏; Có˝ mo˝e
mi uczyniç cz∏owiek? Nie bójcie si´ tych,
którzy zabijajà cia∏o, ale duszy zabiç nie
mogà; bójcie si´ raczej tego, który mo˝e
i dusz´ i cia∏o zniszczyç w piekle',131 tak
uczy∏ Pan Jezus.132 Strach parali˝uje tych,
którzy nie mi∏ujà i do koƒca nie poznali
mocy i mi∏oÊci Bo˝ej.

Nie wiadomo, kiedy i jak wkrada∏o si´ do
KoÊcio∏a przekonanie, ˝e chrzeÊcijan musi
byç pi´kny zdrowy i bogaty, bez problemów
i smutnych chwil, a jeÊli choruje i jest biedny i przeÊladowany to ˝yje w grzechu. Gdyby to by∏a nauka Biblii to wszystkie te boleÊci pasowa∏yby do Aposto∏a Paw∏a. Jednak
on pod natchnieniem napisa∏, aby KoÊció∏
nie da∏ si´ zwieÊç takim oszustwom: 'Cokolwiek, bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyÊmy przez
cierpliwoÊç i przez pociech´ z Pism nadziej´ mieli'.133
Idêmy w Êlady Moj˝esza, który wlewa∏
wiele otuchy i nadziei w serca Izraelitów,
aby weszli do ziemi obiecanej: 'Nie bójcie
si´ ich, ani si´ nie l´kajcie; Pan, wasz Bóg,
który idzie przed wami, b´dzie walczyç za
was tak samo, jak to na waszych oczach
uczyni∏ w Egipcie. A tak˝e na pustyni,
gdzie, jak widzia∏eÊ, Pan Twój Bóg, nosi∏
ci´, tak jak ojciec nosi swoje dzieci´, przez
ca∏à drog´, którà szliÊcie, a˝ doszliÊcie do
tego miejsca'.134 Choç otacza∏y ich liczne
narody, przewy˝szali ich wzrostem, warownymi miastami, ale Jahwe by∏ z nimi. Kara∏
ich, napomina∏, ale nie opuÊci∏.
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2 Kor. 11: 23-27
2 Kor. 4: 7-11
Mat. 10: 28
Hebr. 13: 5,6

ABYÂCIE PRZEZ POCIECH¢ Z PISM
NADZIEJ¢ MIELI
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Rzym. 15: 4
5 Moj˝. 1: 29-31
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Podobnie zach´ca∏ Jozue: 'Nie bójcie si´
i nie l´kajcie si´, bàdêcie silni i odwa˝ni'.135 ˚ycie proroków i ludu Bo˝ego nie zawsze by∏o ∏atwe, ale dobry Bóg, który ich
wysy∏a∏ przygotowywa∏ ich do tego: 'Nie bój
si´ ich, bo ja jestem z tobà, aby ci´ ratowaç! — mówi Pan'.136 'Ale ty, synu cz∏owieczy, nie bój si´ ich i nie bój si´ ich s∏ów,
chocia˝ ci´ otaczajà cierniem i mieszkasz
wÊród skorpionów; nie bój si´ ich s∏ów i nie
dr˝yj przed ich obliczem, gdy˝ to dom
przekory'.137
Zasada Bo˝a jest niezmienna, On pragnie
od nas wiary i pos∏uszeƒstwa w to, co mówi na kartach Biblii. Wojna i zwyci´stwo
nale˝y do Niego. My, zatem mamy z nadziejà i ufnoÊcià oczekiwaç przyjÊcia naszego
Pana i towarzyszàcych Mu zjawisk na niebie i na ziemi.138
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CZY POWINNIÂMY OCZEKIWAå DOS¸OWNEGO
WYKONANIA PROROCTW DOTYCZÑCYCH
PARUZJI CHRYSTUSA?

Mówi∏ cz´sto i obszernie
1.Wypowiedzi dotyczàce dni ostatnich
w rozdzia∏ach: (Mat. 24 i 25; Marka
13; ¸uk. 17 i 21
2.Podobieƒstwa
 o pszenicy i kàkolu, Mat. 13: 24-30,
38-43
 o sieci, Mat. 13: 47-50
 o dziesi´ciu pannach, Mat. 25: 1-13
 o dziesi´ciu minach, ¸uk. 19: 12-37
 o wiernym i niewiernym s∏udze,
¸uk. 12: 35-46; Mat. 24: 45-51
 o niesprawiedliwym s´dzi, ¸uk. 18:1-8
 o wàskiej bramie, ¸uk. 13: 23-30
Bez wiary w Bo˝e S∏owo i bez radosnego
oczekiwania na Jego przyjÊcie nie mo˝emy
byç prawdziwymi chrzeÊcijanami.

Aby odpowiedzieç na to pytanie wystarczy sobie przypomnieç niektóre proroctwa
dotyczàce Jego pierwszego przyjÊcia i dos∏ownego spe∏nienia:
 Urodzi∏ si´ z dziewicy, Izaj. 7: 14
 Urodzi∏ si´ jako potomek Dawida,
Izajasza 11: 1
 Urodzi∏ si´ w Betlejem, Mich. 5: 1;
Mat. 2: 4,6
 rzeê dzieci w Betlejem, Jer. 31: 15;
Mat. 2: 16-18
 Ucieczka i powrót z Egiptu,
Ozeasza 11: 1; Mat. 2: 15
 Jezus wychowa∏ si´ w Galilei, Iz.8: 23;
Mat. 2: 22-23,
 Wjecha∏ na oÊl´ciu do Jerozolimy,
Zach. 9: 9; Mat. 21: 4-5
 Zosta∏ zdradzony przez ucznia,
Ps. 41: 10; Jana 13: 18
 uczniowie Go opuÊcili, Zach. 13: 7;
Mat. 26: 31
 do picia podano mu ˝ó∏ç i ocet,
Ps. 69: 22; Mat. 27: 34,48
 koÊci Jego nie by∏y po∏amane,
2 Moj˝. 12: 46; Jana 19: 33,36
Proroctwa te wype∏ni∏y si´ wiele stuleci
po ich wypowiedzeniu przez proroków Paƒskich. To jest niepodwa˝alnym dowodem
Boskiej inspiracji Biblii. Tak równie˝ pewne
jest to, ˝e proroctwa dotyczàce wtórnego
przyjÊcia Pana Jezusa wype∏nià si´ dos∏ownie. Bardzo mocno podkreÊli∏ to nasz Pan:,
'Bo zaprawd´ powiadam wam: Dopóki nie
przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota,
ani jedna kreska nie przeminie z zakonu,
a˝ wszystko to si´ stanie';139 'a gdy skoƒczy∏ mówiç do uczniów o znakach poprze-
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GDZIE, KIEDY I JAK MÓWI¸ PAN JEZUS
O SWYM POWTÓRNYM PRZYJÂCIU?
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Joz. 10: 25
Jer. 1: 8
Ezech. 2: 6
Mat. 24: 29-31

Mat. 5: 18
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dzajàcych i o koƒcu Êwiata, doda∏: 'Niebo
i ziemia przeminà, ale s∏owa moje nie
przeminà'.140 Biblia i historia potwierdzajà,
˝e s∏owa podane przez Boga, zapisane
przez proroków wype∏niajà si´ w najdrobniejszych szczegó∏ach.

DLACZEGO PAN JEZUS
MUSI PRZYJÂå POWTÓRNIE?
Odpowiedê na to pytanie znajdujemy
w LiÊcie do Hebrajczyków: 'Tak i Chrystus,
raz ofiarowany, aby zg∏adziç grzechy wielu,
drugi raz uka˝e si´ nie z powodu grzechu,
lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekujà'.141 Werset ten nie mówi o trzecim, czy
czwartym powrocie, lub niewidzialnym, jak
nauczajà tego Âwiadkowie Jehowy. Skoro
przyszed∏ niewidzialnie w 1914 po raz drugi, to musia∏by przyjÊç pod koniec wielkiego ucisku po raz trzeci.
Pan Jezus przyjdzie po raz wtóry, aby do
koƒca wype∏niç wszelkie plany i zamierzenia Bo˝e.
'Wszystko podda∏eÊ pod stopy jego.
A poddawszy mu wszystko, nie pozostawi∏
niczego, co by mu poddane nie by∏o. Teraz
jednak nie widzimy jeszcze, ˝e mu wszystko jest poddane; Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony zosta∏ mniejszym od
anio∏ów, Jezusa, ukoronowanego chwa∏à
i dostojeƒstwem za cierpienia Êmierci, aby
z ∏aski Bo˝ej zakosztowa∏ Êmierci za ka˝dego'.142
Od zmartwychwstania naszego Zbawcy
min´∏o ju˝ prawie dwa tysiàce lat, które
Bóg darowa∏ ludziom, aby mogli poznaç
Ewangeli´ Chrystusowà. Jest to czas ∏aski
dla Êwiata, która jest nam dana za darmo.143 Jednak przyjdzie dzieƒ, kiedy to Bóg
przystàpi do sfinalizowania swego planu:
140
141
142
143

Mat. 24: 35
Hebr. 9: 28
Hebr. 2: 8,9
Efez. 2: 8-10

1. On wyzwoli tych, którzy nale˝à do niego.144
2. B´dzie sàdzi∏ grzeszny Êwiat:145 'A
wam, uciskanym, daç odpoczniecie wespó∏
z nami, gdy si´ objawi Pan Jezus z nieba
ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu p∏omienistym, wymierzajàc kar´ tym, którzy
nie znajà Boga, oraz tym, którzy nie sà pos∏uszni ewangelii Pana naszego Jezusa'.
3. On ustanowi wieczne królestwo sprawiedliwoÊci i pokoju,146 oczywiÊcie to Królestwo, b´dzie mia∏o ca∏kiem inny charakter, od tego, które g∏oszà ró˝ni ludzie.
Gdyby Pan Jezus nie przyszed∏ po raz
wtóry, KoÊció∏ nigdy nie zosta∏by uwolniony
od ataków nieprzyjaciela i przeÊladowaƒ od
Êwiata. Cieszymy si´ z tego, ˝e przyjdzie,
aby wype∏niç wol´ Bo˝à w niebie jak i na
ziemi.

RADOÂå DLA JEDNYCH
SMUTEK DLA DRUGICH
PrzyjÊcie Pana Jezusa Chrystusa wzbudza
w wielu sercach ró˝ne uczucia. Ludzie, którzy trwajà w niewierze, nie mogà oczekiwaç
niczego dobrego, albowiem Jego przyjÊcie
b´dzie zapowiedzià rozrachunku. Runie ˝a∏oÊnie bezbo˝na i zdeprawowana cywilizacja. Nietrudno zrozumieç, ˝e Êwiatu trudno
pogodziç si´ z takà perspektywà.
Niektórzy ˝yjà w z∏udnej nadziei, ˝e dzi´ki post´powi technicznemu uda si´ wyeliminowaç wojny, g∏ód, wzroÊnie dobrobyt,
a mi´dzy narodami zapanuje szcz´Êcie i pokój. OczywiÊcie wielu ludziom uda∏o i uda
si´ zaprowadziç pokój. Biblia przepowiada
nam okres panowania 'antychrysta', który
pozornie osiàgnie to szcz´Êcie, lecz tam nie
b´dzie Boga.
144
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¸uk. 21: 28
2 Tes. 1: 7,8
Dan: 7: 13, 14
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Nie ma bardziej g∏uchych od tych, którzy
nie chcà s∏yszeç poselstwa ewangelii. Niestety wzrasta liczba tych, którzy szydzà sobie z Boga i Jego S∏owa, jak i z tych, którzy
w Niego wierzà. Nie jest to nic nowego,
prorokowa∏ o tym aposto∏ Piotr: 'Wiedzcie
przede wszystkim to, ˝e w dniach ostatecznych przyjdà szydercy z drwinami, którzy
b´dà post´powaç wed∏ug swych w∏asnych
po˝àdliwoÊci. I mówiç: Gdzie˝ jest przyobiecane przyjÊcie jego? Odkàd bowiem
zasn´li ojcowie, wszystko tak trwa, jak by∏o od poczàtku stworzenia'.147
'B∏ogos∏awiony ten, który czyta i ci, którzy
s∏uchajà s∏ów proroctwa i zachowujà to, co
w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski. I oto przyjd´ wkrótce. B∏ogos∏awiony,
który strze˝e s∏ów proroctwa tej ksi´gi'.148
Natomiast Prorok Daniel, który domaga∏ si´
wyjaÊnienia wczeÊniejszej wizji us∏ysza∏:
'Danielu, zamknij te s∏owa i zapiecz´tuj
ksi´g´, a˝ do czasu ostatecznego. ˚aden
bezbo˝ny nie b´dzie mia∏ poznania, lecz
roztropni b´dà mieli poznanie'.149
Czekajàc idêmy w Êlady aposto∏a Paw∏a,
który pisa∏: 'Dobry bój wojowa∏em, biegu
dokona∏em, wiar´ zachowa∏em; a teraz
oczekuje mnie wieniec sprawiedliwoÊci,
a nie tylko mnie, lecz i wszystkich, którzy
umi∏owali przyjÊcie jego'.150
Sam Pan Jezus powiedzia∏: 'Niechaj biodra wasze b´dà przepasane i Êwiece zapalone. Wy zaÊ bàdêcie podobni do ludzi
oczekujàcych pana swego, aby mu zaraz
otworzyç, kiedy powróci z wesela, przyjdzie
i zapuka. B∏ogos∏awieni owi s∏udzy, których
pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwajàcych.
Zaprawd´ powiadam wam, i˝ si´ przypasze
i posadzi ich przy stole, i przystàpiwszy,

b´dzie im us∏ugiwa∏. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej stra˝y, a zastanie ich
tak, b∏ogos∏awieni oni! '151
Pan Jezus wyraênie we wszystkich rozdzia∏ach ewangelii mówi∏ o swoim przyjÊciu, podkreÊla∏ jak bardzo wa˝ne w chrzeÊcijaƒskim ˝yciu jest czuwanie. Proroctwa
zrozumiejà roztropni, we w∏aÊciwym czasie,
nawet te, które b´dà do pewnego czasu zapiecz´towane. Jest zachowany wieniec
sprawiedliwoÊci dla tych, którzy umi∏owali
s∏awne przyjÊcie Jego. Im wi´cej krzyku, ˝e
Pan jest tu˝, tu˝, dowodzi, ˝e taka wersja
jest k∏amliwà. Pan Jezus wsz´dzie mówi∏,
˝e przyjdzie, jak z∏odziej w nocy, jak b∏yskawica. A w przypowieÊci o màdrych i g∏upich
pannach przedstawi∏ stan czuwajàcych: 'A
gdy oblubieniec d∏ugo nie nadchodzi∏,
zdrzemn´∏y si´ wszystkie i zasn´∏y'.152
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2 Piotra 3: 3,4
Obj. 1: 3; 22: 7
Dan. 12: 4,9,10
2 Tym. 4: 7, 8

CZEGO POWINNIÂMY SI¢ WYSTRZEGAå?
Niewiele nauk zawartych w Biblii zosta∏o
tak zniekszta∏conych i przeinaczonych jak
nauka o drugim przyjÊciu Jezusa. Âwiadczy
to o tym, ˝e diabe∏ tak bardzo boi si´ tego
dnia, ˝e wywo∏uje fa∏szywe alarmy, aby ludzie zniech´cili si´ do dalszego oczekiwania. Niektórzy wierzàcy dajà si´ mu podjeÊç, choç dobrze znajà ten tekst:, 'Ale
o tym dniu i godzinie nikt nie wie'.153 Szatan te˝ nie!
Ludzie przez minione tysiàclecia przepowiadali setki razy Jego rych∏e przyjÊcie wyznaczajàc ró˝ne lata miesiàce dni i godziny.
Choç zawsze spotyka∏o ich rozczarowanie,
jednak nie powstrzymywa∏o to innych do
powtarzania tego samego b∏´du.
152
153

¸uk. 12: 35-38
Mat. 25: 5.
Marka 13: 23
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4. KRÓLESTWA Z PROROCTWA DANIELA

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?
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Prorok Daniel przez biblistów nazywany jest jako: prorok narodów, poniewa˝ w jego proroctwie mamy zapisany przeglàd historii Êwiata od dni, w których ˝y∏, do czasu ostatecznego.154 Ze wszystkich królestw ziemi Daniel wymienia cztery mocarstwa, które z proroczego punktu widzenia trzy si´ wype∏ni∏y, ostatnie czeka na spe∏nienie. Wszystkie te mocarstwa majà Êcis∏y zwiàzek z Izraelem. Czytajàc to proroctwo szukamy w nim odpowiedzi na nurtujàce nas pytania:
1.Jak narody zachowajà si´ w swej nowej roli?
2.Jakie b´dà dalsze dzieje narodu izraelskiego?
Ze wzgl´du na to, ˝e proroctwo to szczególnie zajmuje si´ czasem ostatecznym, moje
dociekanie b´dzie dotyczy∏o w∏aÊnie tego okresu, dlatego b´d´ powo∏ywa∏ si´ na wersety
biblijne, które b´dà mówi∏y o tym wprost.

PIERWSZY — BABILON (606 — 539)
'Ty, o królu jesteÊ królem królów, któremu Bóg niebios da∏ królestwo, moc i si∏´, i chwa∏´. W którego r´ce na ca∏ej zamieszkanej ziemi da∏ ludzi, polne zwierz´ta i ptactwo niebieskie, którego uczyni∏ w∏adcà tego wszystkiego, ty jesteÊ g∏owà za z∏ota'.155

Przedstawione w proroctwie w postaci posàgu i zwierzàt
Pot´gi Êwiatowe
Babilon
Medo-Persja
Grecj´
Rzym

Przedstawiony w metalu
Z∏oto
Srebro
Miedê
˚elazo

Daniela 2 rozdzia∏
G∏owa 2: 37,38
Piersi 2: 32,39
Brzuch i biodra 2: 32,39
Golenie 2: 40-45

Daniela 7 rozdzia∏
Lew 7: 3
Niedêwiedê 7: 5
Pantera 7: 6
Zwierz´ 7: 7-14

W rozdziale siódmym: cztery zwierz´ta sà symbolem czterech królestw.156 Identycznie jak cztery cz´Êci
posàgu z drugiego rozdzia∏u. Pierwsze
zwierze, lew ze skrzyd∏ami or∏a, podobnie jak i g∏owa ze z∏ota, przedstawia królestwo babiloƒskie. 'Pierwsze
by∏o podobne do lwa i mia∏o orle
skrzyd∏a. Gdy potem spojrza∏em, wyrwano jego skrzyd∏a; wtedy podnios∏o
si´ z ziemi i stan´∏o na dwóch nogach jak cz∏owiek i dano mu ludzkie
serce'.157
Imperium babiloƒskie bardzo negatywnie zapisa∏o si´ w historii Izraela,
bioràc ich do niewoli na 70 lat.
154
155
156
157

Rozdzia∏y: 2, 7, 8, 11 i 12
Dan. 2: 37,38
Dan. 7: 2-23
Dan. 7: 3
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DRUGI — MEDO-PERSJA (539 — 331)
Wiemy z Biblii i historii, ˝e po upadku Babilonu powsta∏o nowe mocarstwo: Medów
i Persów. W widzeniu Daniela, symbolami
tego królestwa z posàgu jest klatka piersiowa, (Dan. 2: 32-39), a z czterech zwierzàt,
jest niedêwiedê: 'Potem pojawi∏o si´ inne,
drugie zwierz´, podobne do niedêwiedzia;
by∏o ono podniesione tylko jednà stronà,,
a mia∏o w paszczy mi´dzy z´bami trzy ˝ebra, i powiedziano mu: Wstaƒ, jedz du˝o
mi´sa!'.158

W ósmym rozdziale mocarstwo to wyst´puje pod symbolem barana: A gdy podnios∏em oczy, widzia∏em, a oto baran stanà∏
na brzegu rzeki; mia∏ dwa rogi. Oba rogi
by∏y d∏ugie, lecz jeden by∏ d∏u˝szy od drugiego, a ten d∏u˝szy wyrós∏ póêniej'. 'Baran
z dwoma rogami, którego widzia∏eÊ, oznacza królów Medii i Persji. A kozio∏ to król
grecki…160

TRZECI — GRECJA (331-30 P. N. E.)
Król Cyrus zezwoli∏ ˚ydom na powrót do
Palestyny. Jego nast´pcy, Dariusz i Artakserkses, zezwolili na odbudow´ Êwiàtyni
i Jerozolimy. A wi´c za panowania Medo-Persów ˚ydzi mogli powróciç do ziemi
swoich ojców i odnowiç s∏u˝b´ Bo˝à
w Êwiàtyni, ale bez odzyskania niezawis∏oÊci politycznej. Prorok Izajasz pod natchnieniem oko∏o 200 lat przed pojawieniem si´
Cyrusa na arenie Êwiata pisa∏: Tak rzek∏ Pan
do swojego pomazaƒca Cyrusa, którego
ujà∏em za jego prawic´, aby przed nim
zdeptaç narody i odpiàç pas na biodrach
królów, aby przed nim otworzyç podwoje
i aby bramy nie by∏y zamkni´te.159
158
159

Dan. 7: 5
Izaj. 45: 1

160

Dan 8: 2,20,21BW
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Rozwój pot´gi Grecji i podboje Aleksandra Wielkiego spowodowa∏y upadek królestwa Medów i Persów. Daniel przepowiedzia∏ taki rozwój wydarzeƒ Êwiata, na d∏ugo
przedtem. Mocarstwo to w posàgu z drugiego rozdzia∏u, zajmuje widzenie, 'brzucha
i bioder'.161 W siódmym rozdziale widzimy
Grecj´ jako panter´: 'Potem spojrza∏em,
a oto pojawi∏o si´ inne, podobne do pantery; mia∏o ono na grzbiecie cztery ptasie
skrzyd∏a, i cztery g∏owy mia∏o to zwierz´,
i dano mu w∏adz´'.162
W ósmym rozdziale przedstawione jest
jako kozio∏: '... nadszed∏ kozio∏ z zachodu
po powierzchni ca∏ej ziemi, nie dotykajàc
ziemi, a ten kozio∏ mia∏ mi´dzy oczami jeden róg'. Gabriel wyjaÊni∏ to widzenie nast´pujàco: 'A kozio∏, to król grecki, a wielki
róg, który jest mi´dzy jego oczami, to król
pierwszy. A to, ˝e zosta∏ z∏amany, a cztery
inne wyros∏y zamiast niego, znaczy: Z jego
narodu powstanà cztery królestwa, ale nie
z takà mocà, jakà on mia∏'. 163

Proroctwo to wype∏ni∏o si´ dos∏ownie
w 336 roku przed narodzeniem si´ Jezusa.
W wieku dwudziestu lat Aleksander wstàpi∏
na tron macedoƒski, podbi∏ Medo-Persj´,
zdoby∏ Azj´ Mniejszà, Syri´, Tyr i Sydon, Palestyn´ i Egipt, gdzie za∏o˝y∏ miasto Aleksandri´, nast´pnie zdoby∏ Mezopotami´
i dotar∏ a˝ do Judei. Istotnie w swoim szybkim i zwyci´skim pochodzie robi∏ wra˝enie,
161
162
163

Dan. 2: 32,39
Dan. 7: 6
Dan. 8: 21,22 czytaj do wiersza 27
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jakby nie dotyka∏ ziemi.164 Ale w wieku 33
lat, b´dàc u szczytu pot´gi i s∏awy, nagle
zmar∏. Potomkowie, których zostawi∏, wszyscy zmarli Êmiercià gwa∏townà, ˝aden
z nich nie odziedziczy∏ tronu.

NAST¢PCY ALEKSANDRA WIELKIEGO
Daniel mówi∏ trzy razy o tym, ˝e Aleksander b´dzie mia∏ czterech nast´pców. Pantera mia∏a cztery g∏owy. Cztery rogi, które wyros∏y mi´dzy oczami koz∏a na miejscu z∏amanego wielkiego rogu, 'oznacza∏y cztery
mniejsze paƒstwa, które powstanà z pierwszego wielkiego królestwa. 165 'Królestwo
jego b´dzie rozdzielone... lecz nie mi´dzy
jego potomków, i nie b´dzie mia∏o takiej
mocy, z jakà on w∏ada∏, gdy˝ jego królestwo
b´dzie rozbite i przypadnie innym z pomini´ciem tamtych.'166
Czterej genera∏owie Aleksandra Wielkiego, przyczynili si´ do gwa∏townej Êmierci jego potomków, a po Êmierci króla podzielili
mi´dzy siebie jego paƒstwo, i tak: Ptolomeusz — zagarnà∏ Egipt, Palestyn´ i Arabi´.
Seleukos Syri´, Babiloni´ i Persj´. Lysimach Tracj´ i cz´Êç Azji Mniejszej. Kassander Grecj´ i Macedoni´. Przez taki podzia∏
paƒstwo straci∏o na swej sile. Egipska dynastia Ptolemeuszy i syryjska dynastia Seleucydów toczy∏y ze sobà bezustanne wojny
przez ponad pó∏tora wieku, a Ziemia Âwi´ta wiele w tym czasie ucierpia∏a wskutek
przemarszów wojsk, a równie˝ cz´sto bywa∏a polem bitwy.

DLACZEGO PROROCTWA TAK WIELE MÓWIÑ
O KRÓLU ANTIOCHII EPIFANESIE?
W jednym z czterech paƒstw podzielonego królestwa greckiego wyrós∏ 'ma∏y róg', co
oznacza króla, który od poczàtku niewiele
znaczy∏. Ten król pochodzi∏ z Syrii, po∏o˝o164
165
166

Dan. 8: 5
Dan. 8: 22
Dan. 11: 4
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nej na pó∏noc od Palestyny, gdy˝ jak czytamy ˝e: 'bardzo wyrós∏ ku po∏udniowi i ku
wschodowi i ku przeÊlicznej ziemi'.167 Król
ten przebieg∏y i podst´pny pojawi∏ si´ na
widowni ju˝ pod koniec istnienia paƒstwa
Seleucydów, na krótko przed zagarni´ciem
jego terytorium przez Rzym. 168 Historycy
nazwali tego króla Antiochem IV Epifanesem (175-164 r. p. n. e.) Antioch IV Epifanes wÊród wielu ówczesnych w∏adców by∏
niewiele znaczàcà postacià, ale Bóg ukaza∏
go Danielowi w widzeniu, z dwóch wa˝nych
wzgl´dów:
1. Antioch Epifanes by∏ jednym z najstraszliwszych przeÊladowców Izraela,169
niektórzy bibliÊci uwa˝ajà, ˝e jest on obrazem antychrysta.

w ofierze, samà zaÊ Êwiàtyni´ poÊwieci∏
Zeusowi Olimpijskiemu i nazwa∏ jà 'Êwiàtynià Jupitera'. Opisana w wierszach 11-13
profanacja Êwiàtyni rozpocz´∏a si´ w grudniu 167 r. p. n. e.. Ten tragiczny i smutny
okres poni˝enia narodu ˝ydowskiego i profanacji Êwiàtyni jerozolimskiej trwa∏ a˝ do
roku 164.

Jednak wiersze koƒcowe ósmego rozdzia∏u przenoszà nas do czasów ostatecznych.
'Zwa˝ synu cz∏owieczy', rzek∏ anio∏ do Daniela, '˝e widzenie dotyczy czasu ostatecznego... I rzek∏ oto ja objawi´ ci, co b´dzie
si´ dziaç pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy koƒca czasu... A widzenie
o wieczorach i porankach, jak powiedziano
jest prawdà; ale ty zapiecz´tuj widzenie,
bo spe∏ni si´ po wielu dniach'.170

2. Antioch Epifanes by∏ pierwszym pogaƒskim w∏adcà, który po zdobyciu Jerozolimy postawi∏ sobie za cel zniszczenie czci
Boga Jahwe i zmuszenie ˚ydów do ba∏wochwalstwa przez wprowadzenie boga Jowisza, z którym sam si´ identyfikowa∏. Tak,
wi´c w rzeczywistoÊci stawia∏ siebie na
miejscu Boga i ˝àda∏, ˝eby jemu oddawano
chwa∏´, jaka nale˝y si´ Bogu. Tak post´powa∏ we wszystkich prowincjach swojego
paƒstwa i dà˝y∏ do celu z takà samà zaciek∏oÊcià i uporem, ˝e nazwano go zamiast
'Epifanes' (okryty chwa∏à) lub 'Epimanes',
(g∏upiec).
W 167 roku p. n. e. kiedy zdoby∏ Palestyn´, zbezczeÊci∏ Âwiàtyni´ w Jerozolimie.
Postawi∏ ba∏wana na o∏tarzu, z∏o˝y∏ Êwini´

Czwarte mocarstwo (od 30 r. p. n. e. do
364 n. e.) jest opisane w rozdziale drugim,
proroctwa Daniela i przedstawione w postaci goleni i stóp, natomiast w rozdziale siódmym, przez czwarte zwierz´. Sàdzàc po
d∏ugoÊci opisu, dotyczàcego tego królestwa,
musi ono przewy˝szaç znaczeniem pozosta-

167

170

168
169

Dan. 8: 9
Dan. 8: 23
Wikipedia- Wolna Encyklopedia- strona internetowa

CZWARTY — RZYM

Dan. 8: 17.19-26
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∏e trzy królestwa. I tak jest w istocie. Czwarte zwierz´ (mocarstwo) ma do wykonania
poni˝sze proroctwa: Czwarte królestwo b´dzie mocne jak ˝elazo, bo ˝elazo wszystko
kruszy i ∏amie; i jak ˝elazo, które kruszy,
tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A,
˝e widzia∏eÊ nogi i palce po cz´Êci z gliny,
a po cz´Êci z ˝elaza, znaczy, ˝e królestwo
b´dzie rozdzielone, lecz b´dzie mia∏o coÊ
z trwa∏oÊci ˝elaza, jak widzia∏eÊ ˝elazo
zmieszane z ziemià gliniastà. A to, ˝e palce u nóg by∏y po cz´Êci z ˝elaza, po cz´Êci
z gliny, znaczy, ˝e królestwo b´dzie po cz´Êci mocne, a po cz´Êci kruche. A ˝e widzia∏eÊ ˝elazo zmieszane z gliniastà ziemià, znaczy: zmieszajà si´ z sobà. Lecz jeden nie b´dzie si´ trzyma∏ drugiego, tak
jak ˝elazo nie mo˝e si´ zmieszaç z glinà.
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bez udzia∏u ràk, rozbi∏ ˝elazo i miedê, glin´, srebro, z∏oto. Wielki Bóg objawi∏ królowi, co potem si´ stanie. Sen jest prawdziwy, a wyk∏ad jego pewny.171
Dlaczego uwa˝a si´, ˝e tym czwartym
mocarstwem jest Imperium rzymskie?
W historii Êwiata po upadku Grecji, na aren´ wszed∏ Rzym, który mia∏ wszystkie cechy charakterystyczne opisane w proroctwie.172 W roku 364 za panowania cesarza
Walentyniana I Imperium Rzymskie rozpada∏o si´ na dwa cesarstwa:
Rzymskie (zachodnie) - upad∏o w roku 476
Bizantyjskie (wschodnie) — upad∏o w roku 1453
W 70 roku n. e. miasto Jeruzalem i Êwiàtynia w Izraelu zosta∏y ca∏kowicie zburzone,
przez Tytusa, zgodnie z proroctwem. Czwarte zwierz´ z proroctwa Daniela jednak nie
przemin´∏o jak poprzednie królestwa, ale
si´ podzieli∏o. Znowu pojawia si´ w ostatniej ksi´dze Biblii, jako symbol antychrysta
i jego królestwa. Nosi ono ∏àczne znamiona,
lwa, niedêwiedzia i pantery.173 Ma ono
dziesi´ç rogów i siedem g∏ów.174

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
CZWARTEGO MOCARSTWA

Za dni tych królów Bóg niebios stworzy
królestwo, które na wieki nie b´dzie zniszczone, a królestwo to nie przyjdzie na inny
lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi si´ na wieki. Jak to
wiedzia∏eÊ, ˝e z góry oderwa∏ si´ kamieƒ

Przede wszystkim brutalna przemoc. Jego
golenie z ˝elaza, jego nogi po cz´Êci z ˝elaza po cz´Êci z gliny.175 Potem spojrza∏em
i w widzeniu nocnym pojawi∏o si´ czwarte
zwierz´, straszne i groêne i nadzwyczaj silne; mia∏o ono pot´˝ne z´by, po˝era∏o
i mia˝d˝y∏o wszystko, a co pozosta∏o, depta∏o swoimi nogami; by∏o ono inne ani˝eli
wszystkie poprzednie zwierz´ta...' Taki sam
opis powtarza si´ w wierszu 19, objaÊniajàcy czwarte królestwo na ziemi, które jest inne ni˝ wszystkie królestwa; ono poch∏onie
ca∏à ziemi´, podepcze i zmia˝d˝y jà.176
171
172
173
174
175
176

Dan. 2: 40-45) zobacz Dan. 7: 7-14
Dan. 2: 40
Obj. 13: 2); Dan. 7: 4-6
Obj. 13: 1
Dan. 2: 33
Dan. 7: 23
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W istocie Rzym podporzàdkowa∏ sobie
nie tylko Wschód, tak jak jego poprzednicy
Grecy i Persowie, ale równie˝ wszystkie kraje po∏o˝one w basenie Morza Âródziemnego, a nawet Angli´, Holandi´, Niemcy a˝ po
¸ab´, Ba∏kany, a˝ do Dunaju i wybrze˝e
Morza Czarnego.

CO OZNACZA ZMIESZANIE GLINY Z ˚ELAZEM?
Odpowiedê na to znajdujemy w rozdziale
drugim, w wierszach 2: 41-43: Jest to opis
Imperium Rzymskiego, które na poczàtku
swego istnienia by∏o pot´˝niejsze ni˝ po podziale, (na cesarstwo wschodnie i zachodnie). Niektórzy uwa˝ajà, ˝e ˝elazo jest symbolem w∏adzy dyktatorskiej, a glina symbolem anarchii, gdy˝ absolutna w∏adza i anarchia cz´sto wyst´puje obok siebie. Taka
w∏adza pod pozorem pot´gi i ÊwietnoÊci,
ukrywa swe s∏aboÊci i rozpoczyna si´ proces jej upadku, jak to mia∏o miejsce choçby
za czasów Hitlera czy komunizmu.

JAK MOG¸O POWSTAå,
SKORO JU˚ DAWNO UPAD¸O?
Jak to widzia∏eÊ, ˝e z góry oderwa∏ si´
kamieƒ bez udzia∏u ràk, rozbi∏ ˝elazo
i miedê, glin´, srebro, z∏oto. Wielki Bóg
objawi∏ królowi, co potem si´ stanie. Sen
jest prawdziwy, a wyk∏ad jego pewny.177
Kamieƒ jest symbolem Królestwa Bo˝ego,
które ostoi si´ na wieki.
Pan Jezus przyszed∏ na Êwiat w okresie
panowania tego czwartego królestwa.
Lp.

Mocarstwo

1
2
3
4
5
6

Egipt
Asyria
Babilon
Medo-Persja
Grecja
Rzym zachodni
Rzym wschodni

177

Dan 2: 45

Z czasem chrzeÊcijaƒstwo zatryumfowa∏o
w staro˝ytnym Rzymie i na ca∏ym Êwiecie,
ale nie wszyscy ludzie si´ nawrócili i nie zapanowa∏a wtedy, Bo˝a sprawiedliwoÊç i Jego pokój. Wed∏ug proroctwa Daniela dopiero powtórne przyjÊcie Pana Jezusa Chrystusa po∏o˝y koniec istnienia tego Imperium,
jak i wszystkich królestw ca∏ego Êwiata.
Prorok Daniel zapowiada, ˝e czwarte królestwo tak samo jak Antioch Epifanes b´dzie
charakteryzowa∏ si´ podobnymi cechami,
jako samozwaƒczy w∏adca, przetrwa a˝ do
sàdu powtórnego przyjÊcia Pana Jezusa:
'Wmówi∏ w siebie pot´g´, jakà ma Ksià˝e
wojsk, tak ˝e odj´ta mu zosta∏a codzienna
ofiara i zosta∏o zbezczeszczone miejsce jego Êwiàtyni.178

W TYM MIEJSCU TRZY ZAGADNIENIA
WYMAGAJÑ WYJAÂNIENIA:
1.Imperium rzymskie na d∏ugi czas przesta∏o istnieç
2.Ponowne ma si´ pojawiç w nowej postaci, przy koƒcu czasów.
3.Dlaczego Daniel w swym proroctwie
nie wspomina o przerwie w istnieniu tego
Imperium?
Dzieje innych narodów nie interesujà proroków, o ile nie sà zwiàzane z narodem wybranym — Izraelem. Zechciejmy wymieniç
Imperia, które mia∏y Êcis∏y zwiàzek z narodem izraelskim:

Okres panowania od — do

Panowa∏ lat

606 — 539
238 — 331
331 — 168
168 — 476
168 — 1453

67
93
163
644
1621

178

Dan. 8: 11; zobacz wiersze 12-13
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BESTIA, KTÓRA BY¸A I NIE MA JEJ
Aposto∏ Jan w Ksi´dze Objawienia nawiàzuje do tego: 'Bestia, którà widzia∏eÊ, by∏a
i nie ma jej, i ma wyjÊç z przepaÊci, i idzie
na zatracenie. Zdumiejà si´ mieszkaƒcy
ziemi, — ci, których imi´ nie jest zapisane
w ksi´dze ˝ycia od za∏o˝enia Êwiata —
spoglàdajàc na Besti´, i˝ by∏a, i ju˝ jej nie
ma, ale ma przyjÊç. Tu trzeba zrozumienia,
o majàcy màdroÊç.
Siedem g∏ów to jest siedem gór, na których siedzi Niewiasta. Królów jest siedmiu:
pi´ciu upad∏o, jeden jest, ale inny jeszcze
nie przyszed∏, a kiedy przyjdzie, ma na
krótko pozostaç. A Bestia, która by∏a,
a której ju˝ nie ma — ona jest ósmym [królem] i nale˝y do tych siedmiu, i idzie na
zatracenie. A dziesi´ç rogów, które widzia∏eÊ, to dziesi´ciu królów, którzy w∏adzy królewskiej jeszcze nie obj´li, lecz na jednà
godzin´ wraz z Bestià wezmà w∏adz´ jakby
królowie. Ci majà jeden zamys∏: pot´g´
i w∏adz´ swojà oddajà Bestii. Ci b´dà walczyç z Barankiem, a Baranek ich zwyci´˝y,
bo jest Panem nad panami, Królem nad
królami, a tak˝e ci, którzy sà z Nim [zwyci´˝à]: powo∏ani wybrani i wierni.179
Temat ten szczegó∏owo zosta∏ omówiony
w rozdziale 18 pt. 'Wielka Nierzàdnica'.
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Wielkiego Ucisku ich obrz´dy religijne zostanà przez niego zbezczeszczone. B´dà
przeÊladowani tak d∏ugo, a˝ do akcji wkroczy Bóg, aby ich wybawiç. 'A gdy patrzy∏em, wtedy ów róg prowadzi∏ wojn´ ze Êwi´tymi i przemóg∏ ich, a˝ przyszed∏ S´dziwy
i odby∏ si´ sàd i prawo zosta∏o przyznane
Âwi´tym Najwy˝szego, i nadszed∏ czas, ˝e
Êwi´ci otrzymali zap∏at´'.181

Rzymianie ukrzy˝owali Mesjasza, zniszczyli miasto i Êwiàtyni´, i rozproszyli naród
˝ydowski po ca∏ym Êwiecie. Niestety ˚ydzi
poprà podczas Wielkiego Ucisku, antychrysta, upatrujàc w nim oczekiwanego mesjasza, poniewa˝ dotychczas nie uznali Jezusa
Chrystusa.180 Drogo zap∏acà za ten duchowy i polityczny uk∏ad, kiedy w po∏owie

Historià odrodzonego czwartego mocarstwa, pozwala nam lepiej zrozumieç, dlaczego Daniel nazywa go strasznym i groênym.
Na to czwarte mocarstwo wraz z jego królami 'spadnie kamieƒ bez udzia∏u r´ki
ludzkiej' uderzy w ten posag w nogi i skruszy je. Wtedy ten olbrzymi posàg rozpadnie
si´ na kawa∏ki i wiatr rozniesie go tak, ˝e
nie postanie po nim Êladu. Potem, na
dêwi´k zuchwa∏ych s∏ów, które wypowiedzia∏ róg, spojrza∏em i widzia∏em, jak zwierz´ zosta∏o zabite, jego cia∏o zniszczone
i wrzucone do ognia na spalenie.182
Mocarstwo to b´dzie dotkliwiej ukarane
ni˝ wszystkie poprzednie, poniewa˝ grzech
jego b´dzie wi´kszy ni˝ wszystkich razem
wzi´ty, poniewa˝ powa˝y si´ zmierzyç
z Chrystusem i Jego KoÊcio∏em.

179

181

STOSUNEK CZWARTEGO MOCARSTWA
DO IZRAELA
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Obj. 17: 8-14
Dan. 9: 27

182

Dan. 7: 21,22
Dan. 7: 11); zobacz Dan. 2: 40-45
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5. CZY POCHWYCENIE KOÂCIO¸A
NASTANIE PRZED
WIELKIM UCISKIEM?

 Inni pok∏adajà ufnoÊç w 'teorii pochwycenia cz´Êciowego', utrzymujàc, i˝
w pierwszej kolejnoÊci dostàpià go osoby
najbardziej oddane Chrystusowi, a póêniej
te, które sà silnie zwiàzane ze Êwiatem.183

CZY ZOSTANIESZ PORWANY DO NIEBA?

CZYM SI¢ RÓ˚NI WIELKI UCISK,
OD WIELU UCISKÓW?

 Mnóstwo osób wierzy, ˝e po Êmierci
pójdzie do nieba. Jednak˝e niektórzy sàdzà, i˝ zostanà porwani do nieba, co bywa
powszechnie nazywane pochwyceniem.
Czy i Ty si´ tego spodziewasz?
 Jedni umiejscawiajà pochwycenie
przed tym wielkim uciskiem, drudzy —
w trakcie trwania. Zdaniem jeszcze innych
nastàpi to dopiero po tej bezprzyk∏adnej
udr´ce.
 Teoria g∏oszàca pochwycenie po wielkim ucisku przewa˝a∏a do poczàtku XIX
wieku. Wówczas powsta∏ w Anglii pewien
ruch, na czele którego stanà∏ by∏y duchowny KoÊcio∏a irlandzkiego, John Nelson Darby. Wraz z podzielajàcymi jego poglàdy Anglikami przyj´li nazw´ 'braci plymuckich'.
Z oÊrodka w Plymouth odbywa∏ Darby podró˝e kaznodziejskie do Szwajcarii oraz innych krajów europejskich. Utrzymywa∏, ˝e
powrót Chrystusa b´dzie mia∏ dwie fazy.
Rozpocznie si´ od potajemnego pochwycenia 'Êwi´tych' przed siedmioletnim uciskiem, który spustoszy ziemi´. Póêniej
Chrystus pojawi si´ widzialnie w towarzystwie owych 'Êwi´tych i razem z nimi b´dzie panowaç na ziemi przez tysiàc lat.
 Cz∏onkowie innego od∏amu, kierowanego przez B. W. Newtona, wierzyli w pochwycenie, ale umiejscawiali je po wielkim
ucisku. Aleksander Reese, b´dàcy rzecznikiem tego poglàdu, twierdzi∏, i˝ teorie Potajemnego Pochwycenia mocno zagra˝ajà
nadziei na PrzyjÊcie Chrystusa.

Wiele nieporozumieƒ poÊród chrzeÊcijan
bierze si´ z ∏àczenia dwóch s∏ów, (wiele
i wielkiego), które Biblia wyraênie ró˝nicuje.
Aposto∏ Pawe∏, rozgranicza wiele ucisków,
od wielkiego ucisku. Sam zniós∏ ich mnóstwo: by∏ bity, kamienowany, odrzucony,
przeÊladowany przez fa∏szywych braci i 'samozwaƒczych aposto∏ów'. Utwierdzajàc
dusze uczniów i zach´cajàc, aby trwali
w wierze, i mówiàc, ˝e musimy przejÊç
przez wiele ucisków (Dz. 14: 22).
Jego przyk∏ad jest godny naÊladowania.
Nie pozostawi∏ swoich uczniów w b∏´dzie
(dla Êwi´tego spokoju), ale ostrzega∏, ˝e zanim przyjdzie Chrystus musi si´ jeszcze
wiele wydarzyç: 'Co si´ zaÊ tyczy przyjÊcia
Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania
naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyÊcie nie tak szybko dali si´ zba∏amuciç
i nastraszyç, czy to przez jakieÊ wyrocznie,
czy przez mow´, czy przez list, rzekomo
przez nas pisany, jakoby ju˝ nasta∏ dzieƒ
Paƒski. Niechaj was nikt w ˝aden sposób
nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim
nie przyjdzie odst´pstwo i nie objawi si´
cz∏owiek niegodziwoÊci, syn zatracenia'.184
Proroctwa biblijne przekonujà nas, ˝e na
arenie Êwiata muszà zajÊç wielkie zmiany,
zanim nastàpi powtórne przyjÊcie Pana Jezusa. JesteÊmy Êwiadkami niedawnych tragicznych wydarzeƒ, jakie mia∏y miejsce
w Ameryce (11 wrzeÊnia 2001 roku), która
183
184

Stra˝nica 2/1993 rok s 2-7 (podkreÊlenie autora)
2 Tes. 2: 1-3
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zosta∏a zaatakowana w taki sposób, ˝e ˝aden strateg obronnoÊci tego kraju, w ogóle
nie bra∏ pod uwag´. Co prawda, zagro˝enie
przysz∏o z zewnàtrz, ale samoloty wystartowa∏y z lotnisk amerykaƒskich. Co mo˝e
z tego wyniknàç? Je˝eli ˝yjemy w czasie,
o którym mówià proroctwa, to wielki ucisk
mo˝e rozpoczàç si´ od ka˝dego konfliktu
militarnego na Êwiecie. Cytat historyczny
przytoczony przez Papie˝a Benedykta XVI
spowodowa∏ niespotykanà dotychczas agresj´ krajów arabskich.
Jednak rozpocz´cie wielkiego ucisku
wcale nie jest jednoznaczne z porwaniem
KoÊcio∏a. Po wydarzeniach w Ameryce pojawi∏y si´ pierwsze komentarze (wypowiedzi), które odwo∏ywa∏y si´ do wielu prywatnych proroctw, w których zabrak∏o wyk∏adni S∏owa Bo˝ego. Taki sam b∏àd pope∏ni∏o
Towarzystwo Stra˝nica, które dopatrzy∏o si´
w Objawieniu (13 rozdzia∏) szkar∏atno-czerwonej bestii w Lidze Narodów, a gdy przepowiednia zawiod∏a, zastosowano to samo
‘proroctwo’ do pot´gi Anglo-Amerykaƒskiej
(ONZ), choç wczeÊniej w tych wersetach
Russell, obserwujàc wydarzenia historyczne, dopatrzy∏ si´ te˝ Napoleona, który odnosi∏ wielkie zwyci´stwa, podbi∏ wiele krajów, a w koƒcu dotar∏ te˝ do przeÊlicznej
góry (Izraela). Biblijne proroctwa dotyczà
czasu koƒca koncentrujà si´ na dniach
ostatecznych: W czasach ostatecznych zetrze si´ z nimi król po∏udnia. Lecz król pó∏nocy uderzy na niego z wozami, jeêdêcami
i wieloma okr´tami; wtargnie do kraju i zaleje je jak powódê.185 Musi, wi´c zaistnieç
taka sytuacja geopolityczna, która b´dzie
odpowiadaç treÊci wszystkich proroctw.
DziÊ nie jest to takie oczywiste, kto jest królem pó∏nocy, a kto królem po∏udnia, oczywi185

Dan 11: 40

Êcie geograficznie od Izraela. Jakà rol´ odegra Ameryka, z kim si´ po∏àczy militarnie?

LEKCJA ZE ZBORU W TESALONICE
Na pociech´ tym, którzy pragnà jak najszybciej ujrzeç przychodzàcego w chwale
Chrystusa, i wziàç udzia∏ w Jego triumfie,
aposto∏ móg∏ powiedzieç tylko, ˝e 'tajemnica nieprawoÊci ju˝ si´ dokonuje. Moc, która mia∏a za zadanie powstrzymaç paruzj´
Chrystusa ju˝ wtedy dzia∏a∏a. Dzia∏a jednak
powoli, w ukryciu, przygotowujàc stopniowo grunt do przesz∏ego odst´pstwa. Aposto∏
Jan pisa∏: Wszelki zaÊ duch, który nie wyznaje, ˝e Jezus Chrystus przyszed∏ w ciele,
nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta,
o którym s∏yszeliÊcie, ˝e ma przyjÊç, i teraz
ju˝ jest na Êwiecie.186
Rozpoznawczym znakiem Ducha Bo˝ego
jest wiara we wcielenie Jezusa, w to, ˝e Jezus przyszed∏ na Êwiat w ciele, jako prawdziwy cz∏owiek (w gr. Semityzm.187 Pierwszym i niepodwa˝alnym argumentem jaki
zarzuci szatan Jezusowi, to to, ˝e nie przyszed∏ w ciele. Chrystus nie jest jakimÊ bytem czysto duchowym, ani te˝ jakàÊ eterycznà emanacjà bóstwa, lecz prawdziwym
cz∏owiekiem, który móg∏ oddaç za nas swe
˝ycie.188
Gnostycy nigdy nie mogli si´ z tym pogodziç. W ich przekonaniu materia by∏a elementem z∏ym, rzeczywiste wcielenie by∏o
niemo˝liwoÊcià, gdy˝ Syn Bo˝y nigdy nie
móg∏ wziàç na siebie ludzkiego cia∏a.

JAN TE˚ NIE ZNA¸ DNIA I GODZINY
Dzieci, nadesz∏a ju˝ ostatnia godzina:
tak jak s∏yszeliÊcie, Antychryst przychodzi.
Teraz wielu jest antychrystów, po tym w∏aÊnie poznajemy, ˝e nadesz∏a ostatnia godzina (1 Jana 2; 18).
186
187
188

1 Jan 4; 3
zobacz te˝ 2 Jana 2: 7
zobacz 1 Jan 5; 6
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Ostatnia godzina — to czas poprzedzajàcy bezpoÊrednio przyjÊcie Pana. Autor nie
okreÊla jednak czasu trwania tej godziny.
Data powtórnego przyjÊcia Chrystusa jest
tajemnicà.189 Z kontekstu tego rozdzia∏u jak
i innych wersetów zajmujàcych si´ wprost
tym tematem, pokazujà nam ostatnià faz´
historii zbawienia, która rozciàga si´ od
pierwszego przyjÊcia a˝ do Jego paruzji.
Znakiem ostatniej godziny jest przyjÊcie Antychrysta. Chrystus i aposto∏owie za znak
koƒca Êwiata uwa˝ali ukazanie si´ przeciwnika, któremu nadawali ró˝ne imiona.190
Jan nazywa go Antychrystem. Trzeba tu
stwierdziç, ˝e duch antychrysta oznacza
zbiorowoÊç, a nie jednostk´, która jest
uosobieniem si∏ przeciwnych Chrystusowi.
Pochodzi i dzia∏a przez konkretne jednostki,
tzn. przez chrzeÊcijan apostatów, którzy nie
mieli prawdziwej wspólnoty z Bogiem
i braçmi. To przez tego zwodniczego ducha,
ca∏y czas stara si´ zwodziç chrzeÊcijan
z drogi prawdy. Jednak kiedy pojawi si´
sam Antychryst w dniach ostatecznych,
zbierze niewyobra˝alne ‘˝niwo’.191
Obietnica Chrystusa dotyczàca zachowania wiernych, jest spójna z obietnicà Paw∏a,
zawartà w LiÊcie Tesaloniczan: I oczekiwaç
Syna Jego z niebios, którego wzbudzi∏
z martwych, Jezusa, który nas ocali∏ przed
nadchodzàcym gniewem.192 Wi´kszoÊç biblistów twierdzi, ˝e nadchodzàcy gniew,
mówi o przysz∏ym sàdzie nad Êwiatem, który nastàpi w czasie wielkiego ucisku.
Poczàwszy od Ewangelii Mateusza.193 Jezus mówi∏ o szczególnych znakach, jakie
wystàpià w tym czasie. Podane przez S∏owo
Bo˝e proroctwa przekonujà nas, ˝e Jego
wierni ˝yjàcy w czasie wielkiego ucisku, b´dà mogli rozpoznaç po podanych im zna-

kach termin jego zakoƒczenia i nadejÊcia
Chrystusa jako w∏adcy. Jezus cz´sto powtarza∏: Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko,
wiedzcie, ˝e zbli˝a si´ wasze odkupienie.194
Kto i co ma ujrzeç? Przede wszystkim ci,
którzy uwierzà i zaufajà ca∏kowicie Jego s∏owom, oni osobiÊcie ujrzà swego Pana. A zatem s∏owa te skierowane sà do KoÊcio∏a, do
uczniów Chrystusa, a nie tylko do ˚ydów,
którzy dopiero uwierzà w Syna Bo˝ego
w koƒcowej fazie tego ucisku.195 Od rozpocz´cia wielkiego ucisku do jego koƒca czterokrotnie podany jest okres: 1260 dni. Proroctwo Daniela podaje nam okres wielkiego
ucisku.196 Jednak rozdzia∏y wspomnianego
proroctwa Daniela oraz Objawienia197: koncentrujà si´ na drugiej cz´Êci tego trudnego
okresu (dlatego niektórzy bibliÊci sà sk∏onni
broniç 3,5 letniego okresu ucisku).
Po co i dla kogo zosta∏y podane te dni?
Nie wolno zapominaç nam, ˝e Pan Jezus
ca∏y czas ostrzega∏ przed zwiedzeniem.
Czas w tym bardzo trudnym okresie, b´dzie
wlók∏ si´ bardzo powoli, a ludzie b´dà spragnieni ka˝dej wyzwoleƒczej wieÊci, która
b´dzie im og∏aszaç rych∏e wybawienie. Biblia ostrzega nas, ˝e to nie ludzie, ale niebiosa og∏oszà nadchodzàcego Syna Bo˝ego, który przyjdzie po swój KoÊció∏. Jego
przyjÊcie b´dzie zauwa˝alne dla wszystkich
ludzi na ca∏ym Êwiecie, jak b∏yskawica na
niebie zwiastujàca nadchodzàcà burz´.
Pan Jezus przestrzega wszystkich wierzàcych w Niego i Jemu, aby mieli si´ na bacznoÊci, szczególnie przed ludêmi udajàcymi
chrzeÊcijan. Samozwaƒczymi prorokami,
nauczycielami i kaznodziejami, przez których — szatan b´dzie dokonywa∏ rzekomych znaków i cudów, uzdrowienia, a oni

189

194

190
191
192
193

Mat. 24: 36
Mar.13:6; Mat.24:5,24; Dz.20:30; 2Tes. 2:3; 1 Tym.4:1.
Obj. 13: 8
1 Tes. 1: 10
Mat. 24: 15
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Mat. 24; 33
Mat. 23: 37-39
Dan. 9: 25-27; 7,12
Obj. 11: 1-2; 12: 6,14; 13: 5-7
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sami zwiedzeni ca∏kowicie przez ducha
ciemnoÊci, któremu si´ oddali.198 Okres
zwodzenia nie b´dzie trudny. Chrystus przekonuje nas, ˝e oszustwo b´dzie na tyle powszechne, ˝e nawet samym 'wybranym' b´dzie trudno nieraz odró˝niç prawd´ od
k∏amstwa. Ci spoÊród ludu Bo˝ego, którzy
nie umi∏owali prawdy — zostanà zwiedzeni.
I wÊród wszelkich podst´pnych oszustw
wobec tych, którzy majà zginàç, poniewa˝
nie przyj´li mi∏oÊci prawdy, która mog∏a ich
zbawiç. I dlatego zsy∏a Bóg na nich ostry
ob∏´d, tak i˝ wierzà k∏amstwu.199 Zbawienia doÊwiadczà tylko ci, którzy przez wiar´
w Chrystusa, ˝arliwie i szczerze 'kochajà
prawd´', którzy z niezachwianym przekonaniem wierzà Bogu i odrzucà wszelkie nowe
objawienia i nauczanie zwane w Êwiecie
populizmem.
Wielki ucisk b´dzie okresem wielkiego
przesiewu dla wszystkich ludzi na Êwiecie.
Prorok Daniel pisze, ˝e b´dzie to okres najtragiczniejszego ucisku, w dziejach ludzkoÊci.200 Pan Jezus w szczególny sposób
zwraca naszà uwag´ na nast´pujàce proroctwo: Gdy wi´c ujrzycie na miejscu Êwi´tym ohyd´ spustoszenia, którà przepowiedzia∏ prorok Daniel — kto czyta niechaj
uwa˝a.201 Kontekst wskazuje na podwójne
wype∏nienie si´ tych s∏ów:
 pierwsze — w roku siedemdziesiàtym,
kiedy zosta∏a zniszczona Jerozolima przez
wojska rzymskie,
 drugie: — okres wielkiego ucisku; b´dzie to okres straszliwego cierpienia dla ludzi wierzàcych. I dozwolono mu wszczàç
walk´ ze Êwi´tymi i zwyci´˝aç ich; dano
mu te˝ w∏adz´ nad wszystkimi plemionami
i ludami, i j´zykami, i narodami.202

I zawrza∏ smok gniewem na niewiast´,
i odszed∏, aby podjàç walk´ z resztà jej potomstwa, które strze˝e przykazaƒ Bo˝ych
i trwa przy Êwiadectwie o Jezusie.203 Pan
Jezus mówi∏ te˝ o skróceniu owych dni. Nasuwa si´ pytanie, jakich dni? Prorok Daniel
s∏ysza∏ o: 1260, 1290, 1335 dniach, które
dotyczà czasu ostatecznego — czasu wielkiego ucisku. A gdyby nie by∏y skrócone
owe dni, nie ocala∏aby ˝adna istota, lecz ze
wzgl´du na wybranych b´dà skrócone owe
dni.204 Niektórzy komentatorzy biblijni
uwa˝ajà, ˝e nie nale˝y tych s∏ów przyjmowaç jako stwierdzenia, ˝e nastàpi skrócenie
zapowiedzianego okresu 1260 dni, czyli
3,5 lat. Ja sam nie znajduj´ jednak ˝adnego innego wyjaÊnienia, oprócz tego, które
poda∏ Jezus.
(...) B´dzie to trwa∏o czas wyznaczony,
dwa czasy i pól czasu, a gdy doszcz´tnie
b´dzie zniszczona, wtedy si´ to wszystko
spe∏ni. Wielu b´dzie oczyszczonych, wybielonych i wyp∏awionych, lecz bezbo˝ni
b´dà post´powaç bezbo˝nie. ˚aden bezbo˝ny nie b´dzie mia∏ poznania, lecz roztropni b´dà mieli poznanie. Od czasu zniesienia sta∏ej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwoÊci spustoszenia up∏ynie tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni. B∏ogos∏awiony, kto wytrwa i do˝yje do tysiàca
trzystu trzydziestu pi´ciu dni. Lecz ty idê
swojà drogà, a˝ przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swego losu u kresu dni.205 Prorok Daniel us∏ysza∏, ˝e powstanie (czyli zmartwychwstanie) u kresu
tych dni (1335). WczeÊniej us∏ysza∏, ˝e: ma
zapiecz´towaç te s∏owa do czasu ostatecznego. Ksi´ga Objawienia mówi o 1260
dniach. Ró˝nica wynosi 75 dni.
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Z wypowiedzi biblijnych wynika jasno, ˝e
lepiej przygotowaç si´ na (na nieprzewidziane okolicznoÊci), na trudne chwile, jeÊli
przyjdzie nam wtedy ˝yç. Nic na tym nie
tracimy— wprost przeciwnie — trudnoÊci
i ci´˝kie warunki hartujà i umacniajà charakter i wiar´. A zatem twierdzenie, ˝e KoÊció∏ nie b´dzie przechodzi∏ wielkiego ucisku jest domniemaniem, a nie przes∏aniem
wynikajàcym z Biblii. Jednak niew∏aÊciwe
by∏oby spieraç si´ o s∏owa, gdy˝ sama tylko
wiedza wbija w pych´, mi∏oÊç buduje.206
Z wiedzy nie nale˝y czyniç oparcia, we
wszystkim potrzebna jest nam màdroÊç od
Boga, którà powinniÊmy umacniaç wiar´ innych. Wskazujàc na dane wersety, bàdê dobrej myÊli ufajàc, ˝e szczery czytelnik Biblii,
kierowany Bo˝ym Duchem, otrzyma poznanie zgodnie z obietnicà. 207
Nie tylko wiedza — ale nasze ˝ycie
z ludêmi i z Bogiem jest gwarancjà zbawienia w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym.
Nie oznacza to jednak, ˝e mamy byç podatni na ka˝dà nauk´, i dla Êwi´tego spokoju
zgodzimy si´ z ka˝dà 'ludzkà filozofi´'. Taka
manipulacja prowadzi do nikàd.
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wie czeka, a˝ sam bieg wydarzeƒ ods∏oni
proroczy program dzia∏ania'.208
Nieuczciwe by∏oby z mej strony atakowaç
w tym temacie wypowiedê Stra˝nicy, aby
w jakiÊ sposób obroniç nauk´ innych chrzeÊcijan. Wszystkich obowiàzuje ta sama zasada w interpretacji Biblii. Nikt nie ma prawa jej dopasowywaç do w∏asnych za∏o˝eƒ.
Ka˝dy z ludzi boi si´ przykrych doÊwiadczeƒ, i wola∏by, aby ominà∏ go najtragiczniejszy ostatni 'wielki ucisk', ale nasze dobre ch´ci nie sà w stanie zmieniaç kolejnoÊci wydarzeƒ zapisanych w Biblii.
Pan Jezus równie˝ l´ka∏ si´ haniebnej
Êmierci, wo∏a∏ do swego Ojca, 'o ile mo˝liwe aby odjà∏ Mu ten kielich goryczy'. Czy
Ojciec s∏ysza∏ wo∏anie swego Syna — oczywiÊcie, ˝e tak. Ale gdyby wtedy zmieni∏ to,
co zosta∏o postanowione, ludzkoÊç by∏aby
bez nadziei, bez zbawienia. JeÊli Bóg do
czegoÊ dopuszcza, przynosi to zawsze Jemu
chwa∏´, a ludziom radoÊç i zbawienie w wyznaczonym przez Niego czasie. Droga ta
cz´sto jest bardzo bolesna i nieraz trudno
si´ z nià pogodziç. Bóg jednak nie lubuje si´
w cierpieniach ludzi, ale pragnie, abyÊmy
byli zawsze blisko Niego. Niestety, gdy jest
nam dobrze, nasza wi´ê z Nim cz´sto s∏abnie przysparzajàc nam wiele zmartwieƒ
i k∏opotów.

Wiele grup ewangelicznych zwiastuje bliskie ju˝ pochwycenie wiernych chrzeÊcijan.
Poniewa˝ istniejà na ten temat rozmaite
opinie, wi´c w broszurze wydanej przez jeden z KoÊcio∏ów ZielonoÊwiàtkowych
w Wielkiej Brytanii napisano: Chocia˝ zgadzamy si´ co do ogólnego zarysu wydarzeƒ
zwiàzanych z powrotem Pana Jezusa (,,,),
to jednak dopuszczalna jest swobodna
w interpretacji proroctwa, w zale˝noÊci od
osobistych przekonaƒ. Sporo osób zajmuje
stanowisko wolne od dogmatyzmu i cierpli-

Stra˝nica przynajmniej w tej kwestii,
uczciwie przytacza nauki, jakie g∏oszone sà
w niektórych wyznaniach. W wi´kszoÊci (w
Polsce) chrzeÊcijanie wierzà, ˝e ci´˝kie
chwile wielkiego ucisku ominà KoÊció∏,
a wielki ucisk spadnie na literalny Izrael
i pogan:
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1 Kor. 8: 1,2
Jan 14: 26

PYTANIE WYMAGAJÑCE
ODPOWIEDZI BIBLIJNEJ

Stra˝nica 2/1993 rok s 4 ak. 3 (podkreÊlenie autora)
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'Powsta∏a ona w 1830 roku, z wypowiedzi pewnej kobiety ze Szkocji, którà to wypowiedê niektórzy uznali za proroctwo. Jednak wÊród tych chrzeÊcijan, nie wszyscy
zgodzili si´ z tym poglàdem. Pewien chrzeÊcijanin, nazwiskiem Miller, stara∏ si´ przekonaç zwolennika tej drogi: Darby, jesteÊ
w powa˝nym b∏´dzie i czynisz KoÊcio∏owi
wielkà krzywd´, nie przygotowujàc go na
doÊwiadczenia, które b´dà mia∏y miejsce
podczas wielkiego ucisku'.209
Nauka ta ma byç niedwuznacznie oparta
na Biblii, a nie nadinterpretacjà ró˝nych kaznodziei. Powtórne przyjÊcie Jezusa Chrystusa jest zbyt powa˝nym biblijnym faktem,
abyÊmy mogli wyciàgaç dowolne wnioski.
Z pewnoÊcià Bóg nie poda∏ trzech wersji.
Jeszcze ponad trzysta proroctw w Starym
i Nowym Testamencie, czeka na literalne
wype∏nienie si´.
OsobiÊcie nie wyczyta∏em wprost z Biblii,
aby chrzeÊcijanom, którym przyjdzie przechodziç wielki ucisk uda∏o si´ obejÊç te
trudne doÊwiadczenia. Sà to raczej wnioski
(pobo˝ne ˝yczenia) ni˝ fakty. Wola∏bym,
aby wierzàcych ten gniew Bo˝y ominà∏, czytajàc jednak histori´ KoÊcio∏a, widzimy, ˝e
wielu chrzeÊcijan przechodzi∏o najró˝niejsze próby i doÊwiadczenia, do utraty ˝ycia
w∏àcznie. Czy byli w czymÊ gorsi od wspó∏czesnego KoÊcio∏a? MyÊl´, ˝e nie! Czy wtedy do nich nie odnosi∏y si´ poni˝sze s∏owa:
Nie l´kaj si´ cierpieƒ, które majà przyjÊç
na ci´. Oto diabe∏ wtràci∏ niektórych z was
do wi´zienia, abyÊcie byli poddani próbie,
i b´dziecie w udr´ce przez dziesi´ç dni.
Bàdê wierny a˝ do Êmierci, a dam ci koron´ ˝ywota.210
Nie znajduj´ te˝ ˝adnego potwierdzenia
lub wskazówki na to, ˝e tekst z Objawienie

dotyczy literalnego wype∏nienia si´ na
uczniach Chrystusa, natomiast dalsza wypowiedê nie dotyczà wiernych KoÊcio∏a dni
ostatecznych. Poniewa˝ zachowa∏eÊ nakaz
mój, by przy mnie wytrwaç, przeto i Ja zachowam ci´ w godzinie próby, jaka przejdzie na ca∏y Êwiat, by doÊwiadczyç mieszkaƒców ziemi.211 Zachowanie kogoÊ, wcale
nie oznacza oszcz´dzenie komuÊ doÊwiadczeƒ i prób. By∏ czas, ˝e z uczniów Chrystusa zrobiono sobie ˝ywe pochodnie, byli oni
rozszarpywani przez dzikie zwierz´ta, t´piono ich na ka˝dym kroku, czy Bóg ich wtedy
opuÊci∏? Wprost odwrotnie. Ich niewinnie
przelana krew, sta∏a si´ niezniszczalnym
nasieniem ewangelicznym.
Czas próby, oznacza równie˝ gniew szatana, skierowany wobec bogobojnych, tzn.
tych, którzy w tym strasznym czasie nawrócà si´. Czeka ich wszystko to, co zosta∏o na
te czasy zapowiedziane. DoÊwiadczà nieszcz´Êç, wojen, g∏odu i Êmierci. Doznajà
przetrzebienia z r´ki szatana i si∏ demonicznych,212 b´dà torturowani, utràcà domy
i maj´tnoÊci w pop∏ochu b´dà musieli szukaç schronienia. Ten czas b´dzie szczególnie ucià˝liwy dla majàcych rodziny i dzieci.
Biada kobietom brzemiennym i karmiàcym
w owych dniach.213 W tym czasie ludzie
b´dà pragn´li Êmierci, ale jej nie b´dzie.
Kto czyta niech uwa˝a. (BW):... niechaj
rozwa˝y (BP); niech dobrze rozwa˝y (NT
Kowalski); niech czytelnik wyka˝e rozeznanie. PNÂ.); niechaj rozumie — (Mat. KUL.)
— S∏owa te sà wyraênym ostrze˝eniem
skierowanym do wspólnoty wyznawców Jezusowych ca∏ego Êwiata. Jezus zapowiada,
˝e Jego wyznawcy (wybrani) spotkajà si´
z przeÊladowaniami na miar´ czasów machabejskich. Zapowiada powszechny ucisk,

209 Dawid Pawson — konferencja w (02-620 Warszawie ul.
Pu∏awska 114), która odby∏a si´ 20.10.1998 (kasety do nabycia pod wskazanym adresem).
210 Obj. 2; 10
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Obj. 3; 10
Obj. 9: 3-5); 12: 13
Mat. 24: 15-20
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strach i pop∏och wÊród ludzi — którzy zginà w wielkim ucisku.
Dopiero od tego czasu zostanà nazwani
b∏ogos∏awionymi, poniewa˝ odpoczywaç
b´dà po swym trudzie i od przeÊladowaƒ.214 S∏owo Bo˝e nazywa tych ludzi zwyci´zcami. Ocalenie jest nagrodà dla tych,
którzy wytrwajà w próbach i doÊwiadczeniach, zachowujàc ˝ywà wiar´ w Bo˝e S∏owo. Biblia przekonuje nas, ˝e tylko niewielu ludzi nawróci si´ w tym okresie. Jednak
by∏oby to niemo˝liwe bez udzia∏u Ducha
Âwi´tego.215
Pan Jezus mówi∏, ˝e ze wzgl´du na wybranych, b´dà skrócone owe dni. Wyraz
wybrani ma tu zabarwienie eschatologiczne, ale nie charakter uniwersalny, nie narodowy czy ezoteryczny. Tragizm czasu ci´˝kich prób i doÊwiadczeƒ, którym zostanà
poddani wszyscy ludzie, powi´kszy obecnoÊç fa∏szywych proroków i mesjaszy.216
Pos∏u˝à si´ oni znakami i cudami, ˝eby —
o ile mo˝liwe — wprowadziç w b∏àd wybranych, tj. wyznawców Jezusa,217 który przestrzega uczniów przed ∏atwowiernoÊcià
w tym wzgl´dzie.
Powtórne przyjÊcie Syna Cz∏owieczego
b´dzie nosiç pewne wyraêne znamiona. B´dzie od poczàtku jawne i powszechnie znane, a nie ukryte (o którym mia∏aby wiedzieç
tylko garstka wtajemniczonych). Stàd przestroga, ˝eby nie byç ∏atwowiernym i naiwnym. Przyjdzie ono nagle, jak b∏yskawica
rozjaÊniajàca w jednym momencie ca∏e niebo. Paruzja b´dzie ∏atwo przez wszystkich
rozpoznana, i zbyteczne jest wkuwanie wielu ró˝nych doktryn na ten temat. Wa˝ne jest
abyÊmy wiedzieli, co o tym dniu mówi Pismo Âwi´te. S∏owa: uka˝e si´ znak Syna
Cz∏owieczego, nale˝y rozumieç dos∏ownie,

˝e uka˝e si´ On sam, tj. uwielbiony Jezus,
tak jak literalnie wype∏ni∏y si´ na Nim proroctwa Jonasza.218 Syn Cz∏owieczy objawi
si´ jako S´dzia wszystkich ludzi bez wyjàtku, równie˝ tych, którzy sà Jego uczniami
i wyznawcami.219
Albowiem Syn cz∏owieczy przyjdzie
w chwale Ojca swego z anio∏ami swymi,
i wtedy odda ka˝demu wed∏ug uczynków
jego.220 Wzmianka o anio∏ach zwo∏ujàcych
na sàd Bo˝y wszystkich ludzi przy pomocy
tràby, tak jak zwo∏ywali lewici Izraelitów na
Êwi´ta religijne,221 s∏u˝y do podkreÊlenia
uroczystoÊci tej chwili oraz mocy i majestatu Syna Cz∏owieczego.
Jego przyjÊcie jest tak pewne, jak pewne
jest to, ˝e zdrowe drzewo wypuÊci pàczki
i liÊcie na wiosn´. Gdy wszystkie znaki,
o jakich mówi∏ Jezus, spe∏nià si´, nastàpi
paruzja. A zatem, o czas jej wype∏nienia nie
trzeba si´ martwiç i niepokoiç. Mamy Go
oczekiwaç z takim spokojem, jak ogrodnicy
i rolnicy oczekujà nowej wegetacji roÊlin
i drzew.222 Zapowiedê Jezusa jest bardziej
niezmienna, ni˝ ca∏e stworzenie, tj. niebo
i ziemia, w potocznym ludzkim uj´ciu. Niebo i ziemia przeminà, ale s∏owa Moje nie
przeminà.223
Nie nale˝y zapominaç, ˝e g∏ównym êród∏em i centrum nauki aposto∏a Paw∏a
w ogóle (w tym nauki eschatologicznej),
jest sam Jezus Chrystus, który mu si´ ukaza∏ w drodze do Damaszku, aby go oÊwieciç i przygotowaç do apostolatu wÊród pogan. Na to nadprzyrodzone êród∏o powo∏uje
si´ zresztà sam Aposto∏ Pawe∏: Albowiem ja
przyjà∏em od Pana to, co wam przekaza∏em...224
Nauka Bo˝a przyj´ta z tak wiarygodnego
êród∏a, pokrywa si´ oczywiÊcie z tym, co
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o rzeczach ostatecznych s∏yszeli z ust Chrystusa i aposto∏ów: Najpierw bowiem poda∏em wam to, co i ja przejà∏em, ˝e Chrystus
umar∏ za grzechy nasze wed∏ug Pism. I ˝e
zosta∏ pogrzebany, i ˝e dnia trzeciego zosta∏ z martwych wzbudzony wed∏ug Pism,
I ˝e ukaza∏ si´ Kefasowi, potem dwunastu;
Potem ukaza∏ si´ wi´cej ni˝ pi´ciuset braciom naraz, z których wi´kszoÊç dotychczas ˝yje, niektórzy zaÊ zasn´li; Potem
ukaza∏ si´ Jakubowi, nast´pnie wszystkim
aposto∏om; A w koƒcu po wszystkich, ukaza∏ si´ i mnie jako poronionemu p∏odowi.225
Pawe∏ z ca∏à mocà podkreÊla pe∏nà zgodnoÊç swego nauczania z naukà g∏oszonà
przez pozosta∏ych aposto∏ów.226 Widaç to
szczególnie w mowie Piotra, wyg∏oszonej
w domu Korneliusza: Przykaza∏ nam te˝,
abyÊmy ludowi g∏osili i sk∏adali Êwiadectwo, ˝e On jest ustanowionym przez Boga
s´dzià ˝ywych i umar∏ych. O Nim to Êwiadczà wszyscy prorocy, i˝ ka˝dy, kto w Niego
wierzy, dostàpi odpuszczenia grzechów
przez imi´ Jego.227 To samo stanowisko widzimy w mowie Paw∏a w Areopagu: Bóg
wprawdzie puszcza∏ p∏azem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wsz´dzie, wszystkich ludzi, aby si´ upami´tali, gdy˝ wyznaczy∏ dzieƒ, w którym b´dzie sàdzi∏ Êwiat
sprawiedliwie, przez m´˝a, którego ustanowi∏, potwierdzajàc to wszystkim przez
wskrzeszenie Go z martwych.228
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Pawe∏ jako ortodoksyjny ˚yd oczekiwa∏ 'dnia Paƒskiego'
jeszcze przed swoim nawróceniem. Zna∏
przecie˝ dobrze Stary Testament i zapowiedzi Bo˝ego Sàdu i czasów ostatecznych
z ksiàg prorockich, zw∏aszcza druga cz´Êç
Izajasza i innych Psalmach.229 a przede

wszystkim z Ksi´gi Daniela230 gdzie jest
wyraênie mowa o zmartwychwstaniu, nagrodzie i karze wiecznej. Te s∏owa nie mog∏y ujÊç jego uwadze:
W owym czasie powstanie Micha∏, wielki
ksià˝´, który jest or´downikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku,
jakiego nigdy nie by∏o, odkàd istniejà narody, a˝ do owego czasu. W owym to czasie,
wybawiany b´dzie twój lud, ka˝dy kto jest
wpisany do ksi´gi ˝ywota. A wielu z tych,
którzy sà w prochu ziemi, obudzà si´, jedni do ˝ywota wiecznego, a drudzy na haƒb´
i wieczne pot´pienie. Lecz roztropni jaÊnieç b´dà jak jasnoÊç na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodà do sprawiedliwoÊci, jak gwiazdy na wieki wieczne.
Ale, ty Danielu, zamknij te s∏owa i zapiecz´tuj ksi´g´, a˝ do czasu ostatecznego!
Wielu b´dzie to badaç i wzroÊnie poznanie.
Najbardziej charakterystyczne wyra˝enia
Paw∏a o rzeczach ostatecznych, takie jak:
'dzieƒ paƒski', 'ostatnie dni', 'czas ostateczny', majà, wi´c swe êród∏o ju˝ w Starym Testamencie:
∑(...) I stanie si´ w dniach ostatecznych,
˝e góra ze Êwiàtynià Pana, b´dzie staç
mocno jako najwy˝sza z gór i b´dzie wyniesiona ponad pagórki, a t∏umnie b´dà do
niej zdà˝aç wszystkie narody.231
∑ Nie uÊmierzy si´ ˝ar gniewu Pana, a˝
spe∏ni i urzeczywistni zamys∏y Jego serca;
w dniach ostatecznych dok∏adnie to zrozumiecie.232
∑Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi
izraelskiemu jak ob∏ok, aby okryç ziemi´;
a w dniach ostatecznych stanie si´, ˝e poprowadz´ ci´ przeciwko mojej ziemi, aby
pozna∏y mnie narody, gdy na ich oczach
oka˝e si´ Êwi´tym na tobie, Gogu.233
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∑Potem synowie Izraela si´ nawrócà
i znów b´dà szukaç Pana, swojego Boga,
i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaênià zwrócà si´ do Pana
i jego dobroci.234
Pawe∏, przed nawróceniem, by∏ gorliwym
faryzeuszem. Mówi∏ o sobie: Znajà mnie
oni od dawna i mogliby zaÊwiadczyç, gdyby
chcieli, ˝e ˝y∏em wed∏ug naszego najsurowszego stronnictwa religijnego, jako faryzeusz.235 Judaizm, a zatem i Pawe∏,
oczekiwa∏ przede wszystkim królestwa
ziemskiego jako przygotowania do królestwa wiecznego. Dyskutowano na temat
trwania czasu tego ziemskiego królestwa
i zastanawiano si´, czy koniec Êwiata nastàpi na poczàtku tego królestwa, czy te˝ dopiero w jego ostatniej fazie. Niektórzy wyobra˝ali sobie nawet dwa sàdy i dwa zmartwychwstania: jedno przed rozpocz´ciem
tego ziemskiego królestwa mesjaƒskiego,
a drudzy pod jego koniec.236 Trudno tak˝e
przypuÊciç, aby Pawe∏, obeznany z pràdem
religijnym swojej epoki, nie zna∏ Spo∏ecznoÊci Przymierza, której rozkwit przypad∏ na
m∏odzieƒczy i m´ski okres ˝ycia Aposto∏a.
A wiadomo, ˝e ludzie z Qumran ˝yli w t´sknym oczekiwaniu rzeczy ostatecznych. Ma∏o tego, byli przekonani, ˝e koniec Êwiata
jest ju˝ bliski. Âwiadczy o tym ca∏a ich literatura, a g∏ównie 'Komentarz Habakuka'
i 'Podr´cznik Regu∏y', 'Dokument Sadokicki', 'Wojna Synów Âwiat∏oÊci' i 'Hymny'.237
Znajdujemy tam równie˝ oznaki wyprzedzajàce koniec Êwiata, analogicznie do
tych, jakie podaje aposto∏ Pawe∏, a mianowicie: ucisk, bezbo˝noÊç, apostazja, brak
wiary i uleg∏oÊç cz∏owiekowi niegodziwoÊci.
Jest tam równie˝ mowa o tym, ˝e Bóg ustanowi∏ kres nieprawoÊci i czas nawiedzenia,

w którym niezbo˝noÊç zostanie osàdzona,
by mog∏a objawiç si´ na wieki prawda Êwiat∏oÊci.238
Eschatologia qumraƒska, podobnie jak
eschatologia ortodoksyjnego judaizmu, jest
nacjonalistyczna, tymczasem eschatologia
Paw∏a wychodzi poza ramy narodowoÊciowe, co by∏o rzeczà bardzo znamiennà jak
na owe czasy — nie wiàza∏ on wype∏nienia
si´ eschatologii z ˝adnym wydarzeniem politycznym za jego dni. Naucza∏, ˝e Lud Bo˝y — to Bo˝y Izrael239, (nie duchowy jak
chcà tego Âwiadkowie Jehowy) — to wybrani, wierzàcy. W Biblii widzimy podzia∏
na wierzàcych i niewierzàcych. W ogniu
p∏omienistym, wymierzajàc kar´ tym, którzy nie znajà Boga, oraz tym, którzy nie sà
pos∏uszni ewangelii Pana naszego Jezusa.
Poniosà oni kar´: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy Chwa∏y
Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby byç
uwielbionym wÊród Êwi´tych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo Êwiadectwu naszemu uwierzyliÊcie.240
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Oz. 3: 5
Dz. Ap. 26; 5
236 J. St´pieƒ, Eschatologia Êw. Paw∏a STV 1 (1963) 148154;
237 M. Burows, The Dead Sea Scrols, New York8 1956, 222

ESCHATOLOGICZNA TERMINOLOGIA PAW¸A
Aposto∏ u˝ywa czterech wyrazów na okreÊlenie chwalebnego przyjÊcia Pana:
1.paruzja
2.epifania
3.apokalipsa
4.dzieƒ Paƒski
Choç mo˝na by je nazwaç synonimami,
zw∏aszcza dwa pierwsze, to przecie˝ ka˝dy
z nich, posiadajàc swà histori´, musia∏
otrzymaç odcieƒ oryginalny, ró˝niàcy go od
dwu pozosta∏ych. Zbadanie tej historii
i okreÊlenie (w jej Êwietle) w∏aÊciwego znaczenia ka˝dego z tych terminów jest niezb´dne dla g∏´bszego i pe∏niejszego poznania nauki eschatologicznej ap. Paw∏a.
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1 QS IV, 18-19; V, 4n
Gal. 6: 16
2 Tes. 1: 7-10
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PARUZJA241— POSIADA, W GRECKIEJ
LITERATURZE KLASYCZNEJ, DWA ZNACZENIA:
 obecnoÊç jako przeciwieƒstwo nieobecnoÊci oraz 'przybycie'. Te dwa zasadnicze znaczenia tego terminu przejà∏ hellenizm, z tym jednak, ˝e obok dotychczasowego pos∏ugiwania si´ nim w odniesieniu
do zwyk∏ych ludzi, rozwinà∏ go w dwu kierunkach. Ju˝ od III wieku przed Chrystusem
zacz´to u˝ywaç go przewa˝nie dla okreÊlenia przybycia, wzgl´dnie donios∏ej wizyty
monarchy lub jakiegoÊ wy˝szego urz´dnika.
 Paruzja by∏a Êwi´tem ludowym. Aby jà
upami´tniç, wybijano specjalne monety.
Nowa era rozpocz´∏a si´ np. w Grecji paruzjà cesarza Hadriana. OkreÊla∏ on radosny,
triumfalny ingres monarchów obejmujàcych
w posiadanie swoje stolice.
 Drugi kierunek — to jego zastosowanie religijne, sakralne, (datujàce si´ od IV
wieku przed Chrystusem). Rzeczownikiem
paruzja okreÊlano obecnoÊç bóstwa,
zw∏aszcza przy wró˝bach i misteriach.
W Êwiecie hellenistycznym mia∏a dwa znaczenia: Êwieckie i religijne. Pomieszanie ich
u∏atwia∏y: kult monarchów oraz idea królestwa bogów. Warto podkreÊliç, ˝e obydwa
znaczenia ∏àczy∏a nadto ich istotna, wspólna cecha, a mianowicie radoÊç.
 W Nowym Testamencie, wyraz ten wyst´puje 24 razy, w tym, poza Listami Êw.
Paw∏a — 10 razy242, zawsze w znaczeniu
eschatologicznym. Pawe∏ pos∏uguje si´ tym
terminem (14 razy) i to w dwojakim znaczeniu: 6 razy w ogólnym, okreÊlajàcym
zwyk∏à obecnoÊç lub przybycie243 i 8 razy
w sensie eschatologicznym.244
 Paruzja zatem w NT, w tym oczywiÊcie
i w Listach Paw∏owych, jest podobnie, jak
241

Listy do Tesaloniczan i Pasterskie s. 244 Pallottinum 1979
Poznaƒ W-wa
242 Mat. 24: 3,27,39; Jak. 5: 7,8; 2 Piotra 1: 16; 3,4,12;
1 Jana 2: 28.
243 1 Kor. 16: 17; 2 Kor. 7: 6,7; 1o: 10; Filip. 1: 26; 2: 12
244 1 Tes. 2: 19; 3: 13;; 5: 23; 2 Tes. 2: 1,8; 1 Kor. 15: 23
(paruzja Chrystusa); 2 Tes. 2: 9 paruzja Antychrysta.

w hellenizmie, terminem technicznym,
okreÊlajàcym chwalebne przyjÊcie mesjasza. Ale znaczenie pe∏ne terminu daje dopiero kontekst. To w∏aÊnie w nim dêwi´czy
radoÊç — istotny element hellenistycznej
paruzji królów i cesarzy. I tu pe∏no jest
chwa∏y i majestatu: w tym g∏osie archanio∏a i dêwi´ku Bo˝ej tràby, w orszaku Êwi´tych zmartwychwsta∏ych i ˝yjàcych. Wreszcie, w tym porwaniu na ob∏oki na spotkanie
Pana w przestworzach. Sam wyraz 'paruzja'
nie oznacza w NT powtórnego przyjÊcia Pana. Zawsze o tym decyduje kontekst. Pawe∏ równie˝ mówi o paruzji Antychrysta.245 Z pewnoÊcià nie ma tutaj radoÊci,
ale jest pozór chwa∏y, bo przyjÊcie jego (Antychrysta), dokona si´ pod∏ug dzia∏alnoÊci
szataƒskiej, w mocy wszelkiej, wÊród znaków i cudów k∏amliwych

EPIFANIA246
Wyrazu tego nie spotykamy w greckiej literaturze klasycznej. W grece póêniejszej,
oznacza on nag∏e zjawienie si´: bóstwa,
monarchy, czy nieprzyjaciela. JeÊli idzie
o epifanie boskie, to termin ten wyra˝a si´
raczej cudownà interwencjà bóstwa ni˝ jego objawieniem si´ w ciele. Hellenizm dorzuci∏ nowy akcent do poj´cia epifanii, ∏àczàc jà zawsze z niesieniem jakiejÊ pomocy.
Obok tego terminu, pojawia si´ termin
(zbawca, zbawiciel).
To religijne zastosowanie wyrazu zaczyna
jednak powoli zanikaç, na korzyÊç Êwieckiego, do czego g∏ównie przyczynia∏ si´ hellenistyczny kult monarchów. Epifania, podobnie jak paruzja, staje si´ terminem technicznym na oznaczenie przybycia, wzgl´dnie wizyty monarchy, wy˝szego urz´dnika,
czy armii.
245

2 Tes. 2: 9-12
Listy do Tesaloniczan i Pasterskie s. 245 Pallottinum 1979
Poznaƒ W-wa
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W LXX omawiany termin wyst´puje 12
razy. Pos∏ugujà si´ nim przede wszystkim
greckie ksi´gi ST, okreÊlajàc nadprzyrodzonà interwencj´ Boga, wyra˝ajà si´ z jednej
strony w udzielaniu pomocy wybranemu ludowi, z drugiej zaÊ — w zapowiedzi nieszcz´Êcia dla jego nieprzyjació∏. U ap. Paw∏a wyst´puje tylko w Listach Pasterskich247
(i niemal wsz´dzie — z wyjàtkiem,248 gdzie
mowa o pierwszym przyjÊciu Pana Jezusa,
tj. o Jego Wcieleniu i Odkupieniu — jest synonimem paruzji.
Oryginalnà formu∏´ mamy w LiÊcie do Tesaloniczan249 którego Pan Jezus zabije
tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem
przyjÊcia swego. Chodzi tutaj o po∏àczenie
obydwu rzeczowników-synonimów: epifanii
i paruzji. Chodzi tak˝e o podkreÊlenie pot´gi Chrystusa, który zatraci bezbo˝nika —
Antychrysta samym objawieniem przyjÊcia
Swego, tzn. samà Swojà obecnoÊcià.

APOKALIPSA
Objawiaç coÊ, co by∏o zakryte. Nigdzie
jednak nie ma znaczenia religijnego, które
to w pe∏ni ukazane zosta∏o Janowi na wyspie Patmos. Dlatego powiedzieç mo˝na, ˝e
apokalipsa — objawienie jest poj´ciem wybitnie biblijnym. Judaizm póêniejszy nada∏
apokalipsie znaczenie nowe i uczyni∏ z tego
wyrazu termin techniczny, na okreÊlenie objawienia rzeczy ukrytych, szczególnie tajemnic Bo˝ych, odnoÊnie dziejów i koƒca
Êwiata, objawienia danego ludziom, albo
wprost przez Boga, albo za poÊrednictwem
anio∏ów. Takie w∏aÊnie 'objawienie' stanowi
g∏ównà treÊç apokaliptyki ˝ydowskiej.
W NT. s∏owo to wyst´puje 26 razy, w tym
13 razy w Listach Paw∏a, przybierajàc jedno z nast´pujàcych znaczeƒ:
247 1 Tym. 6: 14,; 2 Tym. 1: 10; 4: 1,8; Tyt. 2: 13) oraz
w 2 Tes. 2: 8
248 2 Tes. 1: 10,
249 2 Tes. 2: 8
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1. znaczenie ogólne: objawiç myÊli ukryte (w tym sensie nie spotykamy go w listach
Paw∏owych);
2. objawiaç w sposób nadprzyrodzony
(przez Êwiat∏o ∏aski) tajemnice wiary;
3. znaczenie eschatologiczne: objawiaç
rzeczy ostateczne.
Nie sà to jednak terminy techniczne, na
okreÊlenie objawienia Paƒskiego w dniu
ostatecznym. O takim ich znaczeniu decyduje dopiero kontekst. Wsz´dzie jednak
u˝yte sà w sensie religijnym i wsz´dzie
oznaczajà objawienie kogoÊ wzgl´dnie czegoÊ, co dla ludzi jest normalnie zakryte. To
objawienie dokonuje si´ przewa˝nie (a
zw∏aszcza u Êw. Paw∏a) w sposób nadprzyrodzony: przez Êwiat∏o ∏aski, czy specjalne
wizje. Jego przedmiotem sà prawdy wiary,
a g∏ównie Pan nasz, Jezus Chrystus. Ale On
b´dzie dopiero ca∏kowicie odkryty (objawiony) i widzialny w sensie materialnym, dopiero w dzieƒ ostateczny. Dlatego sens
eschatologiczny jest najpe∏niejszym sensem
tych wyrazów:... wam, którzy oczekujecie
objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.250

DZIE¡ PA¡SKI
Wyra˝enie 'dzieƒ Paƒski' w ST, jest od
czasów Amosa251 wyra˝eniem technicznym
(u proroków) na okreÊlenie przyjÊcia, nawiedzenia Jahwe lub Mesjasza. Choç to nawiedzenie Paƒskie ∏àczone jest czasem z jakimÊ innym wydarzeniem historycznym,
mniej lub bardziej odleg∏ym, to jednak zwykle odnosi si´ ono do czasów ostatecznych.
Idea 'Dnia Paƒskiego' jest Izraelitom tak dobrze znana, ˝e cz´sto mówi si´ o nim jako
o 'Owym dniu'.252
250

1 Kor. 1: 7; 2 Tes. 1: 7
Amos 5: 18-20; 8: 2
Amos 2: 16; 8: 9,13; Izaj. 2: 20; Mich. 2: 4 itd.), lub tylko o 'Dniu' (por. Mal. 3: 19
251
252
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Ten 'Dzieƒ Paƒski' to dzieƒ gniewu i kary
dla grzeszników253 a jednoczeÊnie dzieƒ
zbawienia i b∏ogos∏awieƒstwa dla sprawiedliwych.254 Ju˝ prorok Amos zapowiada∏,
˝e Jahwe nie wyg∏adzi doszcz´tnie ludu
Swego, ale cz´Êç ocali i 'dnia owego' podniesie z gruzów przybytek Dawidowy i pobudujà go, jak za dni dawnych. 255 Izajasz
oznajmia, ˝e Jahwe nazwie Syjon miastem
sprawiedliwoÊci, miastem wiernych256 ziemia b´dzie nape∏niona znajomoÊcià PANA;
stanie si´ to 'owego dnia'.257 Oto 'dni idà' —
wieÊci Jeremiasz — kiedy Jahwe zawrze
z Izraelem i Judà Przymierze Nowe; da Prawo Swoje do wn´trznoÊci ich i wypisze je
w ich sercu; b´dzie Bogiem ich, a oni b´dà Jego ludem.258
'Dzieƒ Paƒski' jest dniem gniewu a zarazem dniem zbawienia, nie tylko dla Izraela,
ale i dla pogan. I nie jedynie w sensie kary,
wtedy, kiedy Jahwe wkracza w histori´, aby
wziàç pod opiek´ i pomÊciç swój lud wybrany. 'Dzieƒ Paƒski' jest dla nawróconych pogan dniem zbawienia. Winni b´dà ukarani,259 ale prawi ca∏kowicie nawrócà si´ do
Boga, a On da si´ im ub∏agaç i uzdrowi
ich.260 Sofoniasz zwiastuje, ˝e 'na ten czas'
Bóg przywróci ocalonym wargi czyste, którzy b´dà wzywaç wszyscy imienia Paƒskiego i s∏u˝yç Mu jednomyÊlnie.261
Dnia Paƒskiego oczekuje ca∏e stworzenie
Bo˝e. Nastanie pokój wÊród narodów, tak
pi´knie opisany przez Izajasza w znanym
proroctwie. 'Wtedy wilk b´dzie przebywa∏
razem z barankiem, pantera po∏o˝y si´
obok koêl´cia, wó∏ i m∏ody lew paÊç si´ b´-

dà razem a pilnowaç ich b´dzie ca∏kiem
m∏ode ch∏opi´. Krowa zaprzyjaêni si´
z niedêwiedziem, ich ma∏e b´dà le˝eç razem. Lew b´dzie jad∏ s∏om´ jak bawó∏, niemowl´ b´dzie si´ zabawiaç przy samej jamie kobry, a dzieci wk∏adaç b´dà r´ce do
gniazd ze ˝mijami. Nikt ju˝ nie b´dzie czyni∏ z∏a ani dzia∏a∏ podst´pnie na ca∏ej mej
górze Êwi´tej, bo kraj jest nape∏niony màdroÊcià Pana, tak jak morze jest nape∏nione wodà'.262
Takie uj´cie 'Dnia Paƒskiego' oddaje istot´ czasów Mesjaƒskich. To w∏aÊnie Mesjasz
b´dzie zwyci´skim oswobodzicielem Izraela. To On przyniesie pokój i bezpieczeƒstwo ludowi wybranemu i Êwiatu. Ale kiedy? Izraelici spodziewajà si´ tego pod koniec Êwiata. Widaç to wyraênie w proroctwie Daniela263 przyjÊcie Syna Cz∏owieczego w ob∏okach i pokonanie mocy piekielnych,264 (zmartwychwstanie wszystkich
sprawiedliwych ku ˝ywotowi wiecznemu
w apokaliptyce ˝ydowskiej. W poj´ciu Izraelitów, zatem 'Dzieƒ Paƒski', podobnie ja
i paruzja Pana posiada znaczenie eschatologiczne.
'Dzieƒ Paƒski' u Êw. Paw∏a — to zawsze
dzieƒ Chrystusa, niezale˝nie od tego, czy
aposto∏ u˝ywa formu∏y d∏ugiej: 'dzieƒ Pana
naszego Jezusa Chrystusa',265 wzgl´dnie
'dzieƒ naszego Pana Jezusa'266 albo 'dzieƒ
Chrystusa,267 czy 'dzieƒ Paƒski',268 czy tylko 'dzieƒ'.269 Oznacza on dzieƒ sàdu nie
tylko nad niewiernymi, ale i nad wierzàcymi,270 w tym i nad aposto∏ami271 dzieƒ
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262

(Amos 5: 18-20; 6: 1-3; 9: 10; Mich. 2: 7; 3; 11; Izaj.
5: 19; Jer. 5: 12; 7: 4; 8: 8; 14: 9; 21: 2; Sof. 1: 15-18: 2:
2; Ezech. 7: 7;
254 Amos 9: 8-11; Oz. 2: 16; Izaj. 1: 26; 11: 9; Jer. 30: 811; 16-24; 31: 31; Sof. 3: 8-20
255 Amos 9: 9-11
256 Izaj. 1: 26
257 Izaj. 11: 9
258 Jer. 31: 31-34
259 Izaj. 19: 1-18
260 Izaj. 19: 22
261 Sof. 3: 9

Izaj. 11: 6-9 BWP
Dan. 7: 13-28
264 Dan. 12: 1: 'a w owym czasie zbawiony b´dzie twój lud'.
Zobacz Dan. 12: 1-12
265 1 Kor. 1: 8
266 2 Kor. 1: 14
267 Filip. 1: 6,10
268 1 Tes. 5: 2; 2 Tes. 2: 1; 1 Kor. 5: 5
269 1 Tes. 5: 4; 1 Kor. 3; 13; Rzym. 2: 16
270 por. 1 Kor. 1: 8; Filip. 1: 6,10
271 2 Kor. 1: 14; Filip. 2; 16
272 1 Tes. 5; 2; 2 Tes. 2; 2
263
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przyjÊcia pod koniec czasu ucisku,272 dzieƒ
gniewu dla bezbo˝nych, a chwa∏y dla sprawiedliwych. Si´gnà∏em do historii tej nauki,
aby lepiej jà unaoczniç historycznie, co pomo˝e nam lepiej i szerzej spojrzeç na ten
temat.
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A to wam mówimy na podstawie S∏owa
Pana, ˝e my, którzy pozostaniemy przy ˝yciu, a˝ do przyjÊcia Pana, nie wyprzedzimy

tych, którzy zasn´li. Gdy˝ sam Pan na dany
rozkaz, na g∏os archanio∏a i tràby Bo˝ej
zstàpi z nieba; wtedy najpierw powstanà ci,
którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy ˝yciu, razem z nim
porwani b´dziemy w ob∏okach w powietrze,
na spotkanie Pana; i tak zawsze b´dziemy
z Panem. Przeto pocieszajcie si´ tymi s∏owy.276
Aposto∏ w tym miejscu podaje nam najbardziej wyczerpujàcy opis paruzji. Pragnie
uspokoiç Tesaloniczan, którzy obawiajà si´,
˝e w dniu przyjÊcia Paƒskiego zmarli b´dà
w gorszej sytuacji, ni˝ pozostali przy ˝yciu.
Problem nie jest wcale nowy. Tesaloniccy
chrzeÊcijanie nie potrafili wówczas zrozumieç losu tych chrzeÊcijan, którzy pomarli
nie doczekawszy si´ paruzji. Pytali wi´c:
Czy zmarli b´dà mieç udzia∏ w zmartwychwstaniu podczas triumfu Chrystusa, i jaki
b´dà mieli udzia∏ w Jego Królestwie? Pawe∏
nie chcia∏, by adresaci tego listu trwali
w niepewnoÊci (...) nie chcemy, abyÊcie nie
wiedzieli). T∏umaczy∏ im — ˝e powód do
smutku mogà mieç tylko ci, którzy nie posiadajà prawdziwej nadziei. ChrzeÊcijanie,
gdy prze˝ywajà odejÊcie z tego Êwiata kogoÊ ze swych bliskich, nie sà pozbawieni
prawa i podstaw do niej.
Pawe∏ okreÊla tych, którzy umarli w Chrystusie terminem: Êpiàcy, gdzie w terminologii staro˝ytnej (w literaturze Êwieckiej i religijnej), Êmierç okreÊla∏o si´ jako sen. Spoglàda∏ na Êmierç z pozycji chrzeÊcijaƒskiej
i wiedzia∏, ˝e nie oznacza ona definitywnego koƒca, lecz tylko przejÊcie w stan odpo-
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MARANATHA
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e oczekiwanie
paruzji w sensie eschatologicznym stanowi∏o zasadniczy element w∏aÊciwej postawy
chrzeÊcijanina. Potwierdza to znakomicie
znane powitanie stosowane w pierwotnym
chrzeÊcijaƒstwie: Maran atha —'Pan przychodzi' albo 'Panie przyjdê',273 gdzie paruzja jest nie tylko przedmiotem wiary, ale
i nadziei, a tak˝e i wyznaniem wiary w Królestwo Chrystusa, którego pe∏nym objawieniem b´dzie w∏aÊnie Jego paruzja.
Problem paruzji Pawe∏ podejmuje wyraênie do Zboru w Tesalonice,274 którzy oczekiwali ˝arliwie 'Dnia Paƒskiego'. Niepokoili
si´ jednak losem zmar∏ych, sàdzàc, ˝e
w dniu przyjÊcia Paƒskiego zmarli b´dà
w gorszej sytuacji, ni˝ pozostali przy ˝yciu.
Nie wolno nam tu przeoczyç nauki, którà
widzimy w nauczaniu Starego jak i Nowego
Testamentu, ˝e przyjÊciu Paƒskiemu zawsze towarzyszy pierwsze (lub lepsze)
zmartwychwstanie.275

PARUZJA, WED¸UG NAUCZANIA
APOSTO¸A PAW¸A

274
275

1 Kor. 16: 22; Obj. 22: 20
1 Tes. 4: 13-18
1 Kor. 15: 22,23

(1 Tes. 4: 15-18)
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czynku, i pewnego odosobnienia, z którego
to stanu, niby ze snu, zostanie cz∏owiek wyprowadzony w odpowiednim czasie przed
oblicze Chrystusa — S´dziego.
Skàd u Paw∏a tyle optymizmu? Wywodzi∏
go z chrzeÊcijaƒskiego podejÊcia do zagadnienia Êmierci? P∏ynà∏ on z wiary w to, ˝e
Jezus naprawd´ zmartwychwsta∏. Taka jest
zasadnicza prawda chrzeÊcijaƒskiego or´dzia. Pawe∏ dos∏ownie cytuje... umar∏ i powsta∏; w odniesieniu do Chrystusa s∏owa te
wyst´pujà tylko w tym tekÊcie. Dalej przekonuje ich (a jednoczeÊnie i nas), ˝e skoro
Jezus przeszed∏ przez Êmierç i zmartwychwsta∏, pewne jest, ˝e zmartwychwstanà ci,
którzy zasn´li w Nim.
To, ˝e argumenty jego by∏y prawdziwe —
Êwiadczà s∏owa: powiadam to wam jako
s∏owo Paƒskie. Wprowadzajàc t´ uwag´,
autor listu nie powo∏a∏ si´ na jakieÊ szczególne objawienie. Stwierdza po porostu
fakt, ˝e prawdy, które im przedstawia, znajdujà potwierdzenie w ewangelicznym or´dziu. Mówi∏ im, ˝e ci, którzy doczekajà paruzji, nie znajdà si´ w sytuacji uprzywilejowanej wzgl´dem tych co umarli, poniewa˝
jedni drugich nie wyprzedzà.
W oznaczonym przez Boga dniu najpierw
zstàpi z nieba Pan i przywo∏a do ˝ycia tych,
co pomarli w Nim. Dokona si´ to w sposób
niezwykle uroczysty, na dany znak, na rozkaz Bo˝y, na g∏os archanio∏a, i na dêwi´k
tràby Bo˝ej. Ci, którzy zmarli, powstanà.
Pawe∏ nie mówi jednak o wszystkich ludziach w stanie Êmierci, lecz tylko o tych,
którzy zmarli w Chrystusie. Los innych w tej

chwili go nie zajmuje, odpowiada na ich pytanie: bracia, którzy z tego Êwiata odeszli,
w dniu paruzji w ˝aden sposób nie b´dà pomini´ci. Wprost przeciwnie, powstanà jako
pierwsi.
Poucza nas, ˝e uczestnikami ostatecznego triumfu stanà si´ wszyscy ˝yjàcy, pozostawieni na tej ziemi na dzieƒ przyjÊcia Pana. Pawe∏ bardzo mocno akcentuje równoÊç
jednych i drugich mówiàc, ˝e razem zostanà porwani do wiecznej chwa∏y. Nie zach´ca chrzeÊcijan do oczekiwania nowego
Êwiat∏a na ten temat, ale trzymania si´ tej
nauki i do pocieszania jedni drugich.
ChrzeÊcijanie nie majà si´ smuciç. Niepotrzebne sà nam rzekome objawienia czy wizje, podajàce czas rozpocz´cia zmartwychwstania. S∏owo Paƒskie niesie prawdziwà,
autentycznà pociech´. Ci, którzy poznali jej
g∏´bi´, i którzy mogà poszczyciç si´ silnà,
niezachwianà wiarà, niechaj pocieszajà
ma∏odusznych, wàtpiàcych i s∏abych w wierze, aby wszyscy razem mogli wyczekiwaç
Dnia Paƒskiego.
Tesaloniczanie pytajà równie˝ Paw∏a
o czas i chwil´ drugiego przyjÊcia Pana. Byç
mo˝e powodowa∏a nimi zwyk∏a ciekawoÊç
lub zniecierpliwienie i nastrój napi´cia spowodowany koniecznoÊcià czujnego oczekiwania. Pawe∏ nie ukrywa przed nimi prawdy. Wyznaje otwarcie, ˝e dok∏adnego terminu Dnia Paƒskiego podaç nie jest w stanie.
Dzieƒ ten bowiem przyjdzie niespodziewanie, jak z∏odziej w nocy.
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PRZYJÂCIE PA¡SKIE

Legenda:
1 widzialne odejÊcie Jezusa do nieba
2 drugi raz przyjdzie tak, jak odchodzi∏ — widzialnie
3 naprzód zmartwychwstanà umarli w Chrystusie
4 potem przemienieni ˝ywych (w jednej chwili, w oka mgnieniu (1 Kor. 15: 51,52)
5 odejdà razem — jedni drugich nie wyprzedzà, (umarli ˝ywych i odwrotnie)

CZAS PARUZJI
Pierwotna gmina chrzeÊcijaƒska nie czeka∏a na zburzenie Jerozolimy, ale na paruzj´
Chrystusa. W LiÊcie do Tesaloniczan zauwa˝a si´ przeÊwiadczenie o rych∏ej paruzji. Znaleêli si´ ludzie, którzy g∏osili, ˝e Dzieƒ Paƒski ju˝ nadszed∏. Powo∏ywali si´ na swe w∏asne,
osobiste proroctwa, a nawet na rzekomy list napisany przez Paw∏a,277 dlatego Pawe∏ wzy277

2 Tes. 2; 1
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wa ich do zachowania spokoju. OkreÊlenie
'pochwycenie' jest t∏umaczeniem gr. harpazo — porwaç, zabieraç kogoÊ, porwaç do
góry. Wydarzenie to jest opisane w 1 Tes. 4:
17 oraz w 1 Kor. 15: 51,52 i odnosi si´ do
pochwycenia KoÊcio∏a z ziemi na spotkanie
Pana. Obejmuje tylko wiernych z KoÊcio∏a
Chrystusa.278
Jest faktem, ˝e Tesaloniczanie byli przeÊwiadczeni o rych∏ej paruzji. Ich niepokój
bra∏ si´ ze sfa∏szowanego przeÊwiadczenia
niektórych braci, ˝e ju˝ nastàpi∏a paruzja,
czyli nasta∏ Dzieƒ Paƒski. Pawe∏ wzywa ich
do wyciszenia emocji i zachowania rozwagi.
Tak jak wtedy, tak samo przez ca∏e stulecia
znajdowali si´ ludzie, którzy na pobo˝noÊci
próbowali zrobiç zysk. Bo gdy byliÊmy
u was nakazaliÊmy wam: Kto nie chce pracowaç, niechaj te˝ nie je. Albowiem dochodzà nas s∏uchy, ˝e niektórzy pomi´dzy
wami post´pujà nieporzàdnie: nic nie robià, a zajmujà si´ tylko niepotrzebnymi
rzeczami.279
JeÊli ktoÊ nie chcia∏ uczciwie pracowaç
w oczekiwaniu na przyjÊcie Paƒskie, Pawe∏
nie widzia∏ w tym problemu, ale doda∏: niechaj te˝ nie je. Ci ludzie niejako w∏o˝yli
w usta aposto∏a Paw∏a s∏owa, których nigdy
nie wypowiedzia∏, powo∏ywali si´ przy tym
na charyzmat proroctwa.
Niektórzy komentatorzy jego listów czynià
go odpowiedzialnym za wprowadzenie
swych adresatów w b∏àd tym, ˝e niebawem
nastàpi powtórne przyjÊcie Jezusa, opierajàc si´ na s∏owach: my, którzy ˝yjemy, którzy pozostawieni jesteÊmy na przyjÊcie
Paƒskie280 S∏owa te bowiem mo˝na rozumieç, albo w sensie warunkowym: jeÊli do˝yjemy, jeÊli pozostaniemy do przyjÊcia
Paƒskiego, albo jako figur´ literackà, zwanà

enallage personarum (zast´pstwo osób),
polegajàce na tym, ˝e autor stawia si´
w po∏o˝eniu tych osób, o których pisze.281
S∏owa 'my', które Pawe∏ u˝ywa odnoszà
si´ w ca∏oÊci do KoÊcio∏a od chwili jego powstania, jako jedno Cia∏o: Bo mà˝ jest g∏owà ˝ony, jak Chrystus g∏owà KoÊcio∏a, którego jest Zbawicielem.282 I nie jest wa˝ne,
czy paruzja nastàpi rych∏o, czy w odleg∏ej
przysz∏oÊci, istotne jest tylko to, aby ci, którzy umierajà, umierali w Jezusie: który
umar∏ za nas, abyÊmy, czy czuwamy, czy
Êpimy, razem z nim ˝yli.283
˚yç z Jezusem, to nie tylko mówiç o Nim
i wymawiaç Jego Imi´. To — wystrzegaç si´
wszelkiej nieczystoÊci,284 nie obra˝aç i nie
krzywdziç bliênich,285 ale wzrastaç w doskona∏oÊci i Êwi´toÊci.286 Jak˝e ∏atwo jest
obra˝aç, a jak trudno w pokorze przeprosiç.
To uÊwi´cenie jest dzie∏em Ducha Âwi´tego,
który w nas mieszka.287 Wià˝e si´ ono ÊciÊle z paruzjà, poniewa˝ celem wszystkiego
jest nasze zbawienie i zachowanie (bez skazy) na przyjÊcie Paƒskie.
Poza tym odpowiedzialnoÊç Paw∏a za
przekonanie Tesaloniczan o rych∏ym nadejÊciu dnia Paƒskiego zdajà si´ wykluczaç
w∏asne s∏owa Paw∏a: Co si´ zaÊ tyczy przyjÊcia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia,
abyÊcie nie tak szybko dali si´ zba∏amuciç
i nastraszyç, czy to przez jakieÊ wyrocznie,
czy przez mow´, czy przez list, rzekomo
przez nas pisany, jakoby ju˝ nasta∏ Dzieƒ
Paƒski. Niechaj was nikt w ˝aden sposób
nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim
nie przyjdzie odst´pstwo i nie objawi si´
cz∏owiek niegodziwoÊci, syn zatracenia.288
Gdzie wi´c nale˝y szukaç êród∏a tych
b∏´dnych poj´ç o rych∏ej paruzji? Chyba
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najpierw wÊród ˚ydów i niektórych Judeo-chrzeÊcijan. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
wspó∏czesny Paw∏owi Judaizm, zarówno ortodoksyjny, jak ten sekciarski (Qumran),
oczekiwa∏ rych∏ego koƒca Êwiata, który poprzedziç mia∏a era mesjaƒska. Królestwo
mesjaƒskie pojmowano przy tym w sensie
politycznym, nacjonalistycznym.
Âlady tych politycznych nadziei odnajdujemy zresztà w najbli˝szym otoczeniu Jezusa — i to, a˝ do zes∏ania Ducha Âwi´tego,
a wi´c do dnia, w którym aposto∏owie poznali ca∏à prawd´.289 Matka synów Zebedeuszowych, Jana i Jakuba, prosi dla nich
o pierwsze miejsca w królestwie Chrystusowym,290 uczniowie idàcy do Emaus nie kryjà swego rozczarowanie po Êmierci Zbawiciela: a myÊmy si´ spodziewali, ˝e On mia∏
odkupiç Izraela.291 Aposto∏owie pytajà
zmartwychwsta∏ego Chrystusa: Panie, czy
w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela?292 Te b∏´dne poj´cia Zbawiciel cierpliwie prostowa∏.
Wydaje si´ wi´c, ˝e 'fa∏szywi bracia', tzw.
judaizujàcy wszcz´li w Tesalonice agitacj´
paruzyjnà, i to o zabarwieniu politycznym,
co nie by∏o zgodne, ani z naukà Chrystusa,
ani Paw∏a.
Wielu og∏asza∏o rok, miesiàc, a nawet
dzieƒ paruzji. Jednak aposto∏ Pawe∏ nie
zna∏ tego czasu, pragnà∏ tylko uspokoiç Tesaloniczan, ˝e Dzieƒ Paƒski jeszcze nie
nadszed∏. Ale nie znaczy to, ˝e nie mo˝e
przyjÊç rych∏o. Tajemnica nieprawoÊci ju˝
si´ dokonuje293 Trzeba wi´c czuwaç zawsze i nie ustawaç w czynieniu dobra.294
Warto jeszcze dodaç, ˝e po∏àczenie niespodziewanego, nag∏ego Dnia Paƒskiego (1
Tes.) z wyprzedzajàcymi go znakami (2 Tes)
nie powinno dziwiç, poniewa˝ z tym samym

S∏yszymy o nich przez ca∏e stulecia. Jednak nie wolno ∏àczyç wersetu szóstego
z wersetem siódmym i ósmym (Mat 24 rozdzia∏u), poniewa˝ Pan Jezus wyraênie je oddzieli∏ i podkreÊli∏, ˝e od wersetu (7,8) zaczyna si´ dopiero poczàtek boleÊci. Zwróçmy uwag´, ˝e aposto∏ Jan opisujàc widzenie o czterech jeêdêcach297 wymienia te same plagi, które sà zapisane w Ewangelii
Mateusza.298 Dlatego s∏usznie wielu biblistów uwa˝a, ˝e VI rozdz. Objawienia rozpoczyna wielki ucisk, inaczej mówiàc poczàtek boleÊci, poniewa˝ wype∏niajà si´ zapisane tam te same znaki.

289

295

290
291
292
293
294

Jan 16: 13
Mat. 20: 20
¸uk. 24: 21
Dz. Ap. 1: 6
1 Tes. 2: 7
2 Tes. 2: 17; 3: 13

zjawiskiem spotykamy si´ w apokaliptyce
˝ydowskiej i chrzeÊcijaƒskiej.
Apokalipsa Êw. Jana opisuje liczne znaki,
poprzedzajàce paruzj´, a mimo to koƒczy
si´ s∏owami: Zaiste, przyjd´ rych∏o.295 Podobnie naucza∏ sam Jezus: Kiedy wi´c us∏yszycie o wojnach i pog∏oskach wojennych,
nie trwó˝cie si´. To musi si´ staç, ale to
jeszcze nie koniec.

WOJNY I WIEÂCI WOJENNE
Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciwko królestwu; b´dà
miejscami trz´sienia ziemi, b´dà kl´ski g∏odu. To jest poczàtek boleÊci.296

Okres
dni ostatecznych
od 33 r. n. e.
do rozpocz´cia
Wielkiego Ucisku
Mat. 24: 6

296
297
298

Obj. 22: 12,20
Mat. 24: 6-8
Obj. 6: 1-8
Mat. 24: 7, 8

Wielki Ucisk
Mat 24: 7,8
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Niektórzy autorzy utrzymujà, ˝e Dzieƒ
Paƒski przyjdzie jak z∏odziej w nocy dla niewiernych. T∏umaczenie to nie zgadza si´
jednak z kontekstem. Aposto∏ Pawe∏ wzywa
do czujnoÊci wszystkich chrzeÊcijan, podajàc w∏aÊnie, ˝e dzieƒ Paƒski przyjdzie niespodziewanie dla wszystkich, (nie wy∏àczajàc nikogo). Pan Jezus w przypowieÊci
o dziesi´ciu pannach powiedzia∏ wyraênie:
zdrzemn´∏y si´ g∏upie i màdre.299
Aposto∏ Pawe∏ oczywiÊcie nie naucza∏
o rych∏ym przyjÊciu Pana. Nie móg∏ tego
uczyniç, poniewa˝ sam nie zna∏ tego dnia.
Goràco pragnà∏ oglàdaç paruzj´ jeszcze za
swego ˝ycia, dlatego nie protestowa∏ przeciwko rych∏ej paruzji wyczekiwanej przez
Tesaloniczan, lecz przeciwko b∏´dnej nauce
dotyczàcej gorszej pozycji tych, którzy
zmarli przed przyjÊciem Paƒskim, jak
i przeciw temu, ˝e paruzja ju˝ si´ zacz´∏a.
Âwiadczà o tym jego s∏owa: abyÊmy ˝ywi
czy umarli wespó∏ z Nim ˝yli.300
Uznawa∏ za mo˝liwe jedno i drugie. Niektórzy interpretatorzy wk∏adali w usta Paw∏a s∏owa, których nigdy nie wypowiedzia∏,
a mianowicie, ˝e: ewangelia rozszerzy si´
na ca∏y Êwiat, co doprowadzi do nawrócenia ca∏ej ludzkoÊci. Aposto∏ nie zapowiada∏
nawrócenia ca∏ej ludzkoÊci; Antychryst b´dzie mia∏ zawsze swoich popleczników.
Dobra, jakie osiàgnàç mo˝emy tu, na ziemi, nie sà zdolne zaspokoiç wszystkich pragnieƒ, a po wtóre — ich posiadanie nie
uwalnia nas od znoszenia cierpieƒ i upokorzeƒ, które sà czymÊ normalnym w naszym
doczesnym ˝yciu: ˚eby si´ nikt nie chwia∏
w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, ˝e
takie jest nasze przeznaczenie.301
299

Mat. 25: 5
1 Tes. 5: 10
1 Tes. 3: 3
302 2 Tes. 2: 7 Ernest Best (The First and Second Epistoles to
the Thessalonianus s 295-302) Interpretatorzy proponowali
ju˝ rozmaitych kandydatów na tego, który 'stoi na przeszkodzie' — Bóg, Mesjasz, Duch Âwi´ty, imperium rzymskie, g∏o300
301

TEN KTÓRY GO POWSTRZYMUJE
Albowiem tajemna moc nieprawoÊci ju˝
dzia∏a, tajemna dopóty, dopóki ten, który
teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.302
Kto to jest: ten, który go powstrzymuje? Tesaloniczanie wiedzieli kto go b´dzie powstrzymywa∏, Êwiadczà o tym s∏owa Paw∏a:
A wiecie, co Go teraz powstrzymuje, tak i˝
si´ objawi dopiero we w∏aÊciwym czasie.303
Kontekst przekonuje nas, ˝e tego przeciwnika Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich.
JeÊli by przyjàç nauczanie, ˝e jest to Duch
Âwi´ty, to przecie˝ nie Jego zabije Pan Jezus. Inni nauczajà, ˝e Duch Âwi´ty zostanie
zabrany przed 'wielkim uciskiem', to k∏uci
si´ to z wypowiedzià Jezusa, który powiedzia∏, ˝e Duch Âwi´ty b´dzie na wieki: Ja
b´d´ prosiç Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby by∏ z wami na wieki. Ducha
prawdy, którego Êwiat przyjàç nie mo˝e, bo
go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo
przebywa wÊród was i w was b´dzie.304
Nie wolno nam zapominaç o tym, ˝e
w Tesalonice i innych zborach zacz´∏a si´
rozprzestrzeniaç nauka o tym, ˝e nastàpi∏o
ju˝ wtóre przyjÊcie Chrystusa. Tesaloniczanie zostali pouczeni, ˝e nie majà b∏àdziç
w swoich domys∏ach i dociekaniach na temat czasu objawienia si´ Chrystusa. Otrzymali wyraênà informacj´, ˝e Dzieƒ Paƒski
musi byç poprzedzony 'odst´pstwem' i objawieniem si´ 'cz∏owieka nieprawoÊci'.

CZY DUCH ÂWI¢TY ZOSTANIE ZABRANY
PRZED POCHWYCENIEM?
Lecz ja wam mówi´ prawd´: Lepiej dla
was, ˝ebym Ja odszed∏. Bo jeÊli nie odejd´,
Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeÊli zaÊ
odejd´, poÊl´ Go do was.305 Jeden z komentatorów tego tematu napisa∏:
szenie Ewangelii, a tak˝e wroga Bogu si∏a. Mo˝na wysuwaç argumenty przeciwko ka˝demu z nich, mnie jednak najsensowniejsza wydaje si´ ostatnia mo˝liwoÊç, poniewa˝ wyra˝enie
'zejdzie z drogi' mo˝na logicznie odnieÊç do Przeciwnika —
szatana, który trzyma teraz Êwiat w szachu (Efez. 6: 11-13
1 Kor. 5: 8; 1 Jan 5: 19, w przysz∏oÊci jednak Bóg zajmie si´
nim (Apokalipsa 12-13; 20). W∏aÊnie w tym czasie szatan poÊle
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Powstanie wielu fa∏szywych proroków
i uwiodà wielu ludzi. A poniewa˝ spot´guje si´ nieprawoÊç, u wielu os∏abnie mi∏oÊç.308 JeÊli wam wtedy powiedzà: Patrzcie, oto Mesjasz tu albo tam — nie wierzcie. Pojawià si´ bowiem fa∏szywi mesjasze
i fa∏szywi prorocy, tacy, którzy b´dà nawet

czyniç cuda i znaki, aby wprowadziç
w b∏àd, gdyby to by∏o mo˝liwe, nawet wybranych.309 W tych s∏owach Pan Jezus mówi∏ o trzech ró˝nych znakach rozpoznawczych czasu koƒca to jest pojawieniu si´
fa∏szywych mesjaszy, fa∏szywych proroków, oraz znaków i cudów czynionych
przez nich. Szatan tak bardzo boi si´ przyjÊcia Chrystusa, dlatego wys∏a∏ na Êwiat ca∏y szereg podróbek ‘mesjasza’, aby o ile
mo˝na zwieÊç i wybranych. Ostrzega∏ przed
nimi w natchnieniu aposto∏ Pawe∏ kiedy wezwa∏ starszych z Efezu do Miletu: Wiem
te˝, ˝e gdy mnie tu zabraknie, zjawià si´
wÊród was wilki drapie˝ne, nie oszcz´dzajàce trzody. A i spomi´dzy was samych wyjdà z czasem ludzie, którzy pocznà g∏osiç
przewrotne nauki, aby pociàgnàç za sobà
wielu.310
Fa∏szywi mesjasze wo∏ajà: mam namaszczenie, jam jest’, ‘czas si´ przybli˝y∏’. Jednak: My wiemy, ˝e z Boga jesteÊmy, a ca∏y
Êwiat tkwi w mocy z∏ego.311 Dlatego nie powinien dziwiç fakt, ˝e ludzie bardziej umi∏owali k∏amstwo, ni˝ Boga. B´dzie si´ pos∏ugiwa∏ z∏em we wszelkich jego postaciach,
byle tylko uwieÊç tych, którzy idà na zatracenie, poniewa˝ nie przyj´li z mi∏oÊcià
prawdy majàcej doprowadziç ich do wiecznego zbawienia. I dlatego w∏aÊnie Bóg zezwala, by ulegli oszustom, by uwierzyli
k∏amstwu. W ten sposób bowiem zas∏u˝à
sobie na wyrok pot´pienia ci wszyscy, którzy zamiast uwierzyç prawdzie, znaleêli
upodobanie w nieprawoÊci.312 Te s∏owa
Bóg skierowa∏ do swego KoÊcio∏a przez
aposto∏a Paw∏a, a dotyczà one czasu powrotu Jezusa Chrystusa, mówiàce, jak wielkie b´dzie to odst´pstwo.

'cz∏owieka’ który trzyma si´ z dala od Tory' (2 Tes. 2: 9-11).
Komentarz ˚ydowski do Nowego Testamentu Dawid H. Stern
s 858 wyd. Oficyna Wydawnicza VOCATIO 1997 rok
303 2 Tes. 2: 6
304 Jana 14: 16,17
305 Jan 16: 7
306 s. 58 Wim Malgo Biblijne odpowiedzi na problemy ˝ycio-

we. Wydawnictwo Ewangeliczne T. E. W. Poznaƒ 1989
307 Dz. 2: 4
308 Mat. 24: 11,12
309 Mat. 24: 23-26
310 Dz. AP. 20: 29,30
311 1 Jana 5: 19
312 2 Tes. 2: 10-12

'Je˝eli zastanowimy si´ nad s∏owami Pana, to nieodparcie nasunie si´ wniosek, ˚e
Pan Jezus musia∏ odejÊç z tej ziemi, aby
móg∏ przyjÊç Duch Âwi´ty. I odwrotnie:
Duch Âwi´ty musi zostaç zabrany z tej ziemi nie tylko dlatego, by Antychryst móg∏
si´ objawiç, ale równie˝ dlatego, ˝e dopiero wtedy Pan Jezus b´dzie móg∏ przyjÊç
ponownie w wielkiej mocy i chwale.306
W Êlad za tym nauczaniem niektórzy bibliÊci uto˝samiajà s∏owo ten, z Duchem
Âwi´tym, który ma byç zabrany wraz z KoÊcio∏em przed wielkim uciskiem. Teksty, na
których wspar∏ si´ Wim Malgo wype∏ni∏y si´
i sà opisane w Dziejach Apostolskich. Czytamy tam o wylaniu Ducha Âwi´tego I nape∏nieni zostali wszyscy Duchem Âwi´tym,
i zacz´li mówiç innymi j´zykami, tak jak
im Duch poddawa∏.307 Nie znajduj´ jednak
w Biblii ˝adnego wersetu, który by mnie
przekonywa∏, ˝e Duch Âwi´ty musi odejÊç
do Nieba przed przyjÊciem Jezusa Chrystusa. Wszystkie bowiem wydarzenia — nie
wy∏àczajàc tych, które rozegraç si´ majà
w czasach ostatecznych — muszà zachowaç sobie w∏aÊciwà, ustalonà w planach
Bo˝ych kolejnoÊç. Chrystus objawi si´ dopiero 'w Swoim czasie'. Jego paruzja, wed∏ug niektórych, opóênia si´, aby dzia∏anie
mocy powstrzymujàcej nie dosz∏o jeszcze
do pe∏ni.

ODST¢PSTWO
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Pan Jezus pyta: Czy tylko Syn Cz∏owieczy
znajdzie wiar´ na ziemi, gdy przyjdzie?313
Co w∏aÊciwie znaczy s∏owo — odst´pstwo?
Jest to porzucenie wiary przez tych, którzy
znali i wyznawali prawdziwego Boga. Odst´pstwo, to inaczej bunt lub anarchia na
religijnej p∏aszczyênie. Aposto∏ podaje dwa
znaki, które majà poprzedziç paruzj´. Sà to:
apostazja i objawienie si´ cz∏owieka grzechu. Te znaki jeszcze nie wystàpi∏y. I to jest
dowodem na to, ˝e Dzieƒ Paƒski jeszcze
nie nadszed∏. Termin apostazja oznacza:
oddalenie si´, odst´pstwo. Ten, który odst´pstwa dokona∏, nazwany by∏ apostatà.
Apostazjà nazywano w literaturze Êwieckiej
g∏ównie odst´pstwo polityczne, sprzeciw,
bunt. W Biblii s∏owa te sà u˝yte w sensie
religijnym: (...) Je˝eli si´ to sta∏o przez
bunt czy przez wiaro∏omstwo wobec Pana,
to niech nas dziÊ oszcz´dzà!314
Prorok Daniel, kreÊlàc wizj´ koƒca Êwiata, mówi o apostazji, czyli o odst´pstwie,
do którego wielu b´dzie nak∏onionych podst´pnie; ci jednak, którzy 'znajà swego Boga, utwierdzà si´ i b´dà dzia∏aç.315 Przez
proroka Ozeasza, Bóg mówi o apostazji
Izraela: Je˝eli Izrael znarowi∏ si´ jak krowa
narowista, to czy Pan ma ich paÊç jak jagni´ na rozleg∏ej ∏àce.316 Apostazja pod koniec dziejów Êwiata dokona si´ w ∏onie samego chrzeÊcijaƒstwa, czyli w KoÊciele. Pawe∏ l´ka∏ si´ o wytrwa∏oÊç w wierze Tesaloniczan i wys∏a∏ do nich Tymoteusza, aby ich
utwierdzi∏ w wierze i doda∏ otuchy.317 Tak
samo dziÊ, chrzeÊcijanie potrzebujà takich
wspó∏pracowników Bo˝ych, którzy b´dà
umacniaç wierzàcych: Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie si´ przekazanej nauki, której nauczyliÊcie si´ czy to
przez mow´, czy przez list nasz.318

Wiadomo, ˝e odst´pstwo to b´dzie znakiem poprzedzajàcym koniec tego Êwiata.
Co jest 'tà mocà' powstrzymujàcà objawienie si´ Antychrysta? Od najdawniejszych
czasów pada∏y ró˝ne odpowiedzi. Od wieku
IV upatrywano jà w charyzmatach, w darach Ducha Âwi´tego, przeciwko czemu wyst´powali: Jan Chryzostom, Teoderet i Teodor z Mopswestii. Ci dwaj ostatni przypuszczali, ˝e mocà powstrzymujàcà paruzj´ Antychrysta jest dekret Bo˝y, postanawiajàcy,
˝e przedtem musi byç g∏oszona ewangelia
po ca∏ym Êwiecie. Wi´kszoÊç jednak staro˝ytnych egzegetów, za Janem Chryzostomem, uto˝samia∏a je z imperium rzymskim...319
W LiÊcie do Tymoteusza, aposto∏ pisa∏
wprost: A Duch wyraênie mówi, ˝e w póêniejszych czasach odstàpià niektórzy od
wiary i przystàpià do duchów zwodniczych
i b´dà s∏uchaç nauk szataƒskich.320 Ca∏y
czas ostrzega∏: Strze˝cie si´, ˝eby was ktoÊ
nie zwiód∏. Taka by∏a niewàtpliwie pierwotna nauka chrzeÊcijaƒska. Odst´pstwo w ∏onie chrzeÊcijaƒstwa zbierze wielkie ˝niwo.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wielkie odst´pstwo, o którym mówi Aposto∏ Pawe∏, jest
apogeum szatana, jest bowiem jego dzie∏em. Ale nie tylko Jego, lecz i tych, którzy
nie przyj´li mi∏oÊci prawdy, a uwierzyli
k∏amstwu i upodobali sobie nieprawoÊç.
Jednak najbardziej tragicznym wydarzeniem b´dzie pojawienie si´ Antychrysta
tam, gdzie wielu si´ go nie spodziewa.
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skich, synowie nieprawoÊci — to ci, którzy
oddali si´ w∏adzy anio∏a ciemnoÊci, i dlatego chodzà jego drogami.
 W Nowym Testamencie (w sensie
eschatologicznym), nieprawoÊç oznacza
wrogoÊç i bunt si∏ ciemnoÊci przeciw Królestwu Bo˝emu w czasach ostatecznych. Posiada ona wyraêny wp∏yw szataƒski.321
 Drugim znakiem, który musi poprzedziç paruzj´ Chrystusa, jest objawienie si´
Antychrysta. Imi´ to spotykamy tylko u Jana.322 Celem pseudochrystusów jest zwodnicza dzia∏alnoÊç wÊród ludu, oczekujàcego
prawdziwego Chrystusa,
 Zadaniem antychrystów jest wprowadzenie zamieszania, fa∏szywe namaszczenie
i jest ono przeciwko Bo˝emu pomazaniu.
W ten sposób szatan sam osobiÊcie b´dzie
próbowa∏ przejàç pe∏nà w∏adz´ i kontrol´
nad KoÊcio∏em Bo˝ym i Êwiatem, podobnie
jak uczyni∏ to w Edenie.
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Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zg∏adziç grzechy wielu, drugi raz uka˝e si´ nie
z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym,
którzy go oczekujà.323 Taj jak Chrystus poszed∏ do nieba, tak powróci, aby zabraç sowich naÊladowców do Siebie.324 Taka by∏a
nadzieja wczesnochrzeÊcijaƒskiego KoÊcio∏a, i takà nadziej´ powinni dziÊ mieç wszyscy wierzàcy. Jednak niektórzy zapowiadajà
przyjÊcie Jezusa w trzech i wi´cej etapach,
podobnie czyni 'niewolnik' twierdzàc, ˝e Jezus przyszed∏ niewidzialnie w 1874, 1914
roku, ale znowu przyjdzie kolejny raz rozprawiç si´ z tym Êwiatem podczas Armagedonu. S∏owo Bo˝e przekonuje nas jednak,
˝e przyjÊcie Paƒskie b´dzie mia∏o dwa wyraêne cele.
 — pierwszy raz — gdy si´ urodzi∏
z dziewicy Marii; zosta∏ zabity, zmartwych-

wsta∏ i poszed∏ do Ojca, aby wybranym
przygotowaç miejsce.
 — drugi raz — przyjdzie wraz z anio∏ami, którzy oddzielà pszenic´ od kàkolu
w sposób widzialny, aby zabraç tych swoich
do siebie, tak jak im obieca∏.
Biblia mówi jasno i wyraênie, ˝e Jezus
przyjdzie po tych, którzy b´dà na Niego czekaç. Aposto∏ Pawe∏ przekonuje chrzeÊcijan
w Koryncie, a jednoczeÊnie i nas, ˝e: jak
w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝
w Chrystusie wszyscy zostanà o˝ywieni.
A ka˝dy w swoim porzàdku: jako pierwszy
Chrystus, potem ci, którzy sà Chrystusowi
w czasie jego przyjÊcia (czyli powrotu).325
Zawsze pierwsze (lub lepsze) zmartwychwstanie towarzyszy powtórnemu przyjÊciu
Jezusa. Pan Jezus, wyk∏adajàc przypowieÊç
o kàkolu i pszenicy, powiedzia∏: Rola zaÊ to
Êwiat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kàkol zaÊ — to synowie Z∏ego. A nieprzyjaciel, który go posia∏ — to diabe∏,
a ˝niwo — to — koniec Êwiata, ˝eƒcy zaÊ
—to — anio∏owie.326
Pan Jezus nie naucza∏ o wielokrotnym oddzielaniu kàkolu od pszenicy; b´dzie ono
mia∏o miejsce tylko raz, poniewa˝ On przyjdzie tylko jeden raz jako S´dzia Êwiata, oraz
dokonaç wskrzeszenia, jak i przemienieniu
tych, którzy oczekujà z wiarà na Jego przyjÊcie.
W Objawieniu s∏yszymy pytanie: Kim sà
ci?... A on rzek∏ do mnie: To sà ci, którzy
przychodzà z wielkiego ucisku i wyprali
szaty swoje, i wybielili je we krwi Branka.327 Tekst, ten mówi, ˝e ludzie ci wyszli
z ucisku wielkiego. Albowiem dni owe b´dà
takà udr´kà, jakiej nie by∏o a˝ dotàd od poczàtku stworzenia, którego dokona∏ Bóg,
i jakiej ju˝ nie b´dzie.328
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Dopiero podczas przyjÊcia nastàpi oddzielenie: I ukarze si´ na niebie znak Syna
Cz∏owieczego, (...) I poÊle anio∏ów swoich
z wielkà tràbà, i zgromadzà wybranych Jego z czterech stron Êwiata, z jednego kraƒca nieba a˝ po drugi. 329
Jego przyjÊciu towarzyszyç b´dzie sàd
nad Êwiatem, który obejmie wszystkich ˝yjàcych ludzi. Ka˝dy z ˝yjàcych zostanie oddzielony przez anio∏ów: jedni pójdà do
wiecznej chwa∏y, inny na wieczne pot´pienie. Uczniowie Paƒscy, jak i wszyscy wierzàcy pragn´li poznaç czas powtórnego
przyjÊcia swego Pana.330 KoÊció∏ mia∏ jednak przede wszystkim zajàç si´ g∏oszeniem
Ewangelii, która mia∏a byç rozg∏aszana po
kraƒce ziemi. Z pewnoÊcià w pierwszym
wieku nie zosta∏a zakoƒczona ewangelizacja Êwiata, ale dopiero rozpocz´ta, dlatego
uczniowie nie koncentrowali si´ na obliczaniu i na wymyÊlaniu kolejnych dat powtórnego przyjÊcia swego Pana, lecz na Jego
ostatnim nakazie: aby czyniç uczniów
z wszystkich narodów, chrzczàc je w imi´
Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego.331

GDY B¢DÑ MÓWIå
POKÓJ I BEZPIECZE¡STWO…
A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisaç. Sami bowiem dok∏adnie wiecie, i˝ Dzieƒ Paƒski przyjdzie jak
z∏odziej w nocy. Gdy mówiç b´dà: Pokój
i bezpieczeƒstwo, wtedy przyjdzie na nich
nag∏a zag∏ada, jak bóle na kobiet´ brzemiennà, a nie umknà. Wy zaÊ bracia, nie
jesteÊcie w ciemnoÊci, aby was dzieƒ ten,
jak z∏odziej zaskoczy∏. Wy wszyscy bowiem
synami Êwiat∏oÊci jesteÊcie i synami dnia.
Nie nale˝ymy do nocy, ani do ciemnoÊci.
Przeto nie Êpijmy jak inni, lecz czuwajmy
i bàdêmy trzeêwi.332
329
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Mat. 24: 30,31
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Z tego Listu jasno wynika, ˝e Tesaloniczanie nie nale˝eli do ludzi nieprzewidujàcych.
Wiedzieli bardzo dobrze, jak przedstawia
si´ sprawa z Dniem Paƒskim. Aposto∏ uwa˝a∏ za s∏uszne nie koncentrowaç si´ zbytnio
na tym wielkim dniu, który by∏ odleg∏à przysz∏oÊcià, lecz na w∏asnym przygotowaniu
si´ naƒ. Pisa∏, ˝e paruzja nastàpi wtedy, gdy
ludziom wydawaç si´ b´dzie, ˝e nie grozi
im ju˝ ˝adne niebezpieczeƒstwo, gdy b´dà
mówiç pokój i bezpieczeƒstwo. Nastàpi to
tak nagle, jak nagle pojawiajàce si´ pierwsze bóle na brzemiennà niewiast´.
Przyjdzie niespodziewana zag∏ada na ludzi, przed którà nie b´dà w stanie si´
uchroniç. Nale˝y tu zwróciç uwag´, ˝e gdy,
b´dà mówiç pokój i bezpieczeƒstwo, przyjdzie na nich nag∏a zag∏ada i nie ujdà.
Z pewnoÊcià s∏owa te odnoszà si´ do koƒcowej fazy wielkiego ucisku, a nie jego poczàtku, poniewa˝, Chrystus przyjdzie po
otwarciu siódmej piecz´ci. Za tymi symbolami kryjà si´ straszne wydarzenia. Koniec
wszystkich cierpieƒ dla wiernych i wybranych, nastàpi dopiero wraz z przyjÊciem Jego.
Z tego Listu wynika, ˝e sàdy Bo˝e dotknà
ludzi z∏ych, niewierzàcych i nieprzygotowanych na Jego przyjÊcie. Pawe∏ jest pewny,
˝e Dzieƒ Paƒski nie zaskoczy czuwajàcych,
ale trudne warunki sprawià ogólne znu˝enie
duchowe. Jednak˝e obwieszczenie (przez
moce niebiaƒskie), ˝e Pan nadchodzi, spowoduje przebudzenie, i wyjÊcie Mu na spotkanie. Nie sà oni bowiem pogrà˝eni
w ciemnoÊciach.
CiemnoÊç (u Paw∏a, jak i w ca∏ej literaturze biblijnej) jest symbolem z∏a, niewiedzy
i przewrotnoÊci, znamieniem Êwiata wrogiego i nieprzychylnego Bogu. W ciemnoÊciach
pozostajà ludzie, którzy nie przyj´li Chrystusowego or´dzia (mi∏oÊci Prawdy, która mo-
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g∏a ich zbawiç) i nie myÊlà o dniu przyjÊcia
Jego. Tesaloniczanie nawrócili si´ od bo˝ków do Boga, by oczekiwaç z niebios Jego
Syna,333 i s∏usznie uwa˝aç si´ mogli za synów Êwiat∏a i synów dnia, jako synowie nowego, odrodzonego ˝ycia w Chrystusie.
Przynale˝noÊç do 'dnia i Êwiat∏oÊci' nie
mo˝e jednak powodowaç u chrzeÊcijan stanu biernego zadowolenia. Pawe∏ napomina:
nie Êpijmy przeto jak inni. Beztroskie i nieodpowiedzialne ˝ycie prowadzà tylko ludzie
nie zdajàcy sobie sprawy z ostatecznego
przeznaczenia. ˚o∏nierze Chrystusa muszà
zachowaç trzeêwoÊç. Pawe∏, w dalszej cz´Êci, przyrównuje chrzeÊcijan do ˝o∏nierza
przysposabiajàcego si´ do walki. Ka˝dy wojownik wiedzia∏, ˝e czeka go ci´˝ki bój, dlatego, zanim wyruszy∏ do walki, musia∏ wyposa˝yç si´ w odpowiednià zbroj´. Ta zbroja to po prostu: wiara, nadzieja i mi∏oÊç.
Pawe∏, bazowa∏ tu na tekÊcie z Izajasza:
Przyoblók∏ si´ w sprawiedliwoÊç jak w pancerz i he∏m zwyci´stwa w∏o˝y∏ na swojà g∏ow´, przyoblók∏ si´ w szat´ pomsty i odzia∏
si´ w p∏aszcz ˝arliwoÊci.334 W swym LiÊcie
do Efezjan poucza: przyodziejcie ca∏à zbroj´ Bo˝à...335
Albowiem Bóg nie przeznaczy∏ nas do
gniewu, ale do osiàgni´cia zbawienia, przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.336 ChrzeÊcijanin kroczy wi´c nie ku zag∏adzie, lecz
ku wiecznemu obcowaniu z Chrystusem.
Pan nasz, po to przecie˝ umar∏ za nas, abyÊmy razem z Nim ˝yli. A ˝e przysz∏o i przyjdzie, jeszcze wielu wiernym uczniom przechodziç ró˝ne próby i doÊwiadczenia, a mo˝e i oddaç ˝ycie za g∏oszenie Ewangelii, to
wcale nie oznacza, ˝e zostali przeznaczeni
na gniew Bo˝y. Ich ofiara oddaje chwa∏´
Bogu, poniewa˝ bardziej umi∏owali prawd´,
ni˝ swoje ˝ycie.

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie by∏o od poczàtku Êwiata a˝ dotàd,
i nie b´dzie. A gdyby nie by∏y skrócone owe
dni, nie ocala∏aby ˝adna istota, lecz ze
wzgl´du na wybranych, b´dà skrócone owe
dni.337 B´dzie to najbardziej tragiczny
okres w dziejach Êwiata, dlatego Biblia poÊwi´ca mu tak wiele miejsca. Mamy jednak
zapewnienie: 'Zaiste, nie czyni Wszechmocny Pan nic, je˝eli nie objawi swojego
planu swoim s∏ugom i prorokom.338 Jezus
mówiàc do uczniów o swoim powtórnym
przyjÊciu, powiedzia∏ tak: Miejcie si´ tedy
na bacznoÊci. Oto przepowiedzia∏em wam
wszystko.339
Âwiat nie oczekuje przyjÊcia Pana Jezusa.
Gdyby przyjàç, ˝e KoÊció∏ zostanie porwany
przed wielkim uciskiem, to, do kogo skierowane by∏y s∏owa: przepowiedzia∏em wam
wszystko? Te s∏owa Chrystus skierowa∏ do
aposto∏ów KoÊcio∏a, a tym samym i do nas:
I wy bàdêcie gotowi, gdy˝ Syn Cz∏owieczy
przyjdzie o takiej godzinie, której si´ nie
spodziewacie.'340 Kiedy Pan Jezus mówi∏
o swym drugim przyjÊciu nie kierowa∏ ich
uwagi na dok∏adnà godzin´ lecz na czasy
charakteryzujàce si´ okreÊlonymi cechami.
Bóg zawsze przekazywa∏ swój plan (szczegó∏y tego planu) za poÊrednictwem swoich
wybranych s∏ug proroków, szczególnie do
tego celu namaszczonych. Zawsze przez
nich (przez ich usta) przychodzi∏o objawienie planów Bo˝ych dotyczàcych ludzi,
zw∏aszcza ludu Bo˝ego. Ta zasada Bo˝a
jest niezmienna, tak samo jak ka˝da inna
Bo˝a zasada. Prawdziwi namaszczeni Duchem Âwi´tym s∏udzy Bo˝y, prorocy nigdy

333

337

334
335
336

2 Tes. 1: 9
Izaj. 59: 17
Efez. 6: 10-18
1 Tes. 5: 9

PRZEPOWIEDZIA¸EM WAM TO WSZYSTKO,
ABYÂCIE NIE BYLI ZASKOCZENI

338
339
340

Mat. 24: 21, 22
Amosa 3: 7
Mar. 13: 23 BWP
¸uk. 12: 40

66

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

nie przedstawiali swoich osobistych przekonaƒ, lecz prowadzeni i inspirowani przez
Ducha Âwi´tego, wypowiadali S∏owa Bo˝e.
Wed∏ug tego kryterium, które zawsze zgadza si´ z Biblià, ich proroctwa nie mogà negowaç tego, czego uczy Bo˝e S∏owo.
Wielu chce wyÊwiadczyç Bogu przys∏ug´,
nie znajàc przy tym osobiÊcie Jego woli.
S∏owo Bo˝e poucza nas, ˝e Bóg sam dokonuje wyboru 'tych swoich' i namaszczajàc
ich potwierdza ich s∏u˝b´, tak jak to mia∏o
miejsce w przesz∏oÊci: Samuel dorasta∏,
a Pan by∏ z nim. Nie pozwoli∏ upaÊç ˝adnemu jego s∏owu na ziemi´.341 KoÊció∏ ma za
zadanie rozpoznaç danego proroka.342 Lecz
jeÊli wszyscy prorokujà, a wejdzie jakiÊ niewierzàcy albo zwyk∏y wierny, wszyscy go
badajà, wszyscy go osàdzajà. SkrytoÊci serca jego wychodzà na jaw i wtedy upad∏szy
na twarz, odda pok∏on Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest poÊród was. Ka˝dy powinien rozpoznaç, kto ich pos∏a∏ i komu s∏u˝à.
Dobre ch´ci nie wystarczà. Musi byç Bo˝e
powo∏anie. A zatem bàdêmy gotowi.

6. SIEDEMDZIESIÑT TYGODNI LAT
A gdy mówi∏em, modli∏em si´ i wyznawa∏em mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosi∏em moje b∏agania przed
oblicze Pana, mojego Boga, za Êwi´tà gór´
mojego Boga. Gdy wi´c jeszcze modli∏em
si´, oto nagle w czasie ofiary wieczornej
przylecia∏ do mnie ów mà˝ Gabriel, którego przedtem oglàda∏em w widzeniu. Przyby∏ i rzek∏ do mnie: Danielu, oto wyszed∏em, aby ci daç jasne zrozumienie.343
… ja Daniel, zwróci∏em uwag´ w ksi´gach na liczb´ lat, które mia∏y up∏ynàç wed∏ug s∏owa Pana do proroka Jeremiasza,
341
342
343

1 Samuela 3: 19 BT
1 Kor. 14: 24,25
Dan 9: 20-22NP

nad ruinami Jeruzalem, to jest siedemdziesiàt lat.344
Daniel szuka∏ odpowiedzi, ale jednoczeÊnie wskazywa∏ przyczyny swej niedoli modlàc si´: Ca∏y Izrael przekroczy∏ twój zakon
i odwróci∏ si´, by nie s∏uchaç twojego g∏osu. Dlatego rozla∏a si´ nad nim klàtwa
i przysi´ga, zapisana w zakonie Moj˝esza,
s∏ugi Bo˝ego, bo zgrzeszyliÊmy przeciwko
niemu.345 Przeto spe∏ni∏ swoje s∏owo, które wypowiedzia∏ przeciwko naszym s´dziom, którzy nas sàdzili, ˝e zeÊle na nas
wielkie nieszcz´Êcie, gdy˝ pod ca∏ym niebem nie wydarzy∏o si´ to, co si´ sta∏o w Jerozolimie.346

PRZYSZED¸EM CI DAå JASNE ZROZUMIENIE
I ca∏a ta ziemia stanie si´ rumowiskiem
i pustkowiem, i narody te b´dà poddane
królowi babiloƒskiemu, siedemdziesiàt lat.
A po up∏ywie siedemdziesi´ciu lat ukarz´
króla babiloƒskiego i ów naród za ich win´
— mówi Pan — i kraj Chaldejczyków obróc´ go w wiecznà pustyni´.347 Siedemdziesiàt tygodni wyznaczono twojemu ludowi
i twojemu miastu Êwi´temu, a˝ dope∏ni si´
zbrodnia, przypiecz´towany b´dzie grzech
i zmazana wina, i przywrócona b´dzie
wieczna sprawiedliwoÊç, i potwierdzi si´,
widzenie i prorok i NajÊwi´tsze b´dzie namaszczone.348

PRZETO WIEDZ I ZROZUM:
Odkàd objawi∏o si´ s∏owo o ponownej odbudowie Jeruzalemu a˝ do PomazaƒcaKsi´cia jest siedem tygodni, w ciàgu szeÊçdziesi´ciu dwu tygodni znowu b´dzie odbudowane z rynkiem i rowami; a b´dà to
ci´˝kie czasy.349
344
345
346
347
348
349

Dan 9: 2NP
3 Moj˝ 26: 14-39; 5 Moj˝ 27: 15-26
Dan 9: 11,12 NP
Jeremiasza 25: 11,12
Dan. 9,24
Dan 9: 25 NP
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OD KTÓREGO ROKU MIANO ODLICZAå
TE TYGODNIE?
Tekst mówi wyraênie: od ponownej odbudowie Jerozolimy, która zosta∏a zniszczone
w 587/6 p. n. e.

JAK LICZYå DANE TYGODNIE?
U˝yty w tym proroctwie 9: 25 termin
'SZABUJIM' (l. poj. szabua) — TYDZIE¡,
mo˝e oznaczaç siedem dni albo siedem lat,
jak to na innych miejscach Pisma Âwi´tego
spotykamy.350 Poniewa˝ w danym przypadku nie mo˝e byç mowy o tygodniu w sensie
7 dni, pozostaje wi´c druga alternatywa —
7 lat, innymi s∏owy zastosowana tu prorocka miara czasu: TYGODNIE — LAT.351

DEKRET ARTAKSERKSESA
O ODBUDOWIE JERUZALEM
Tak rzek∏ Pan do swojego pomazaƒca Cyrusa, którego ujà∏em za jego prawic´, aby
przed nim zdeptaç narody i odpiàç pas na
biodrach królów, aby prze nim otworzyç podwoje i aby bramy nie by∏y zamkni´te.352
To Cyrus król Medo-Persji wyda∏ poni˝szy
Edykt: W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby si´ spe∏ni∏o s∏owo
Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudzi∏ Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, ˝eby og∏osi∏ ustnie, a tak˝e pisemnie w ca∏ym swoim królestwie, co nast´puje: Kto wi´c spoÊród was nale˝y do jego ludu, niech jego Bóg b´dzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie,
i niech buduje Êwiàtyni´ Panu, Bogu izraelskiemu. To jest, bowiem ten Bóg, który jest
w Jeruzalemie. Wszystkich tych, wi´c, którzy si´ zachowali w jakiejkolwiek miejscowoÊci, gdzie byli przechodniami, niech wesprà mieszkaƒcy tych miejscowoÊci sreb350

3 Moj˝ 25: 3,4,8; 26: 34,35,43. Porównaj 2 Kronik 36:
21, Liczb 14: 33,34; Ezdrasza 4: 5,6.
351 Henryk Turkanik Ksi´ga Daniela s 47 wyd. ¸aska i Pokój
Warszawa
352 Izaj 45: 1 NP
353 Ezdrasz 6 rozdz. mówi o szczegó∏ach tego Edyktu Cyrusa
porównaj Ezdrasza 1: 13,4 NP
354 Ezdrasza 4: 7-23 BP
355 Neh. 4: 17-23

rem i z∏otem, mieniem i byd∏em, nie liczàc
daru dobrowolnego dla Êwiàtyni Bo˝ej
w Jeruzalemie.353

I i II EDYKT ARTAKSERKSESA
Jerozolima354 pozostawa∏a miastem
otwartym, bez obwarowania. Dlatego jej
mieszkaƒcy byli przedmiotem poÊmiewiskiem, oraz wzgardy za strony sàsiednich
paƒstewek. Na podstawie Ksi´gi Nehemiasza355 mo˝na s∏usznie wnioskowaç, ˝e pozwolenie na odbudow´ murów nie zostanie
wydane, tymczasem zmiana decyzji królewskiej nastàpi∏a nadspodziewanie szybko.
Patrzàc na te wydarzenia przez perspektyw´ proroctw biblijnych nadchodzi∏ czas tykania zegara proroczego.
Zbli˝a∏ si´ rok 445 w którym to miano
odbudowaç mury Jeruzalem. Ezdrasz wyruszy∏ z Babilonu w siódmy roku panowania
króla Artakserksesa,356 a przyby∏ do Jeruzalemu w piàtym357 miesiàcu siódmym roku panowania tego króla.
Siedem tygodni — 49 lat od roku 445–
396 p. n. e.
SzeÊçdziesiàt dwa tygodnie 395 r. p. n.29 r. n. e.
W TYM OKRESIE DOPE¸NI SI¢:
1. Zbrodnia — Êmierç Pana Jezusa358
2. Przypiecz´towany b´dzie grzech359
3. Zamazana b´dzie wina360
4. Przywrócona zostanie wieczna sprawiedliwoÊç361
Po up∏ywie szeÊçdziesi´ciu dwóch tygodni pomazaniec zostanie stracony i nie b´dzie mia∏ [nast´pcy]. Miasto i sanktuarium
zniszczy naród ksi´cia, który przyjdzie,
a dokona si´ to poÊród powodzi. Wojna b´dzie do koƒca i zniszczenie pozostawione
(Dan 9: 26).
356 Artakserkses I panowa∏ (465-424) nale˝a∏ do ludzi ∏agodnych uczynnych, ale te˝ ∏atwo ulega∏ wp∏ywom matki i siostry.
BP uwaga marginesowa s. 820
357 lipiec –sierpieƒ 458 r pne.
358 Mat. 27: 22-27
359 Izajasz 53 rozdzia∏; Jan 19: 30
360 Hebr. 8: 12; 10: 17 Izj. 43: 25; Jer 31: 34 Rzym 3: 25
361 Jer. 23: 5,6 33: 15,16 Izaj 11: 2-5 53: 11
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SIEDEMDZIESIÑTY DZIE¡ — ROK? — 7 LAT

7. SIEDEM PIECZ¢CI
(Obj. 6: 1 — 8: 1)
Zapowiedê w Biblii
Pierwsza piecz´ç
Druga piecz´ç
Trzecia piecz´ç
Czwarta piecz´ç
Piàta piecz´ç
Szósta piecz´ç

Siódma piecz´ç

Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.

6:
6:
6:
6:
6:
6:
7:
7:
8:

2
3,4
5-7
8
9-11
12-7-17
1-8
9-17
1

Wykonanie
Rusza koƒ bia∏y
Rusza koƒ barwy ognistej
Rusza koƒ kary
Rusza koƒ siwy
Wo∏anie Dusz zabitych
Niezwyk∏e zjawiska na niebie i ziemi
Opiecz´towanie 144,000
Wizja zbawionej Wielkiej rzeszy
cisza w niebie na pó∏ godziny

ZAPOWIEDZI PANA JEZUSA
Pan Jezus mówiàc o czasach ostatecznych wyraênie zaznaczy∏, ˝e wojny i wieÊci wojenne, [b´d´ ca∏y czas od jego Êmierci a˝ do paruzji] uwa˝ajcie, nie l´kajcie si´, tak musi
si´ staç. Lecz to jeszcze nie koniec.
Nadejdzie jednak taki okres w dziejach Êwiata, ˝e znaki wymienione w Mat. 24:7 zacznà
wype∏niaç si´ jeden po drugim.362 Bo powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo
362

Mat. 24: 21,22
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przeciw królestwu, a w niektórych miejscach nastanie g∏ód i b´dà trz´sienia ziemi. To wszystko poczàtek boleÊci.363 Te same nieszcz´Êcia zosta∏y powtórzone w Objawieniu 6: 1-8 podczas galopu czterech
jeêdêców.

ROZPOCZ¢CIE WIELKIEGO UCISKU
Okres Wielkiego Ucisku jest opisany
w Ksi´dze Objawienia od rozdzia∏u od 619. Zaczniemy nasze rozwa˝anie od trzech
serii sàdów:
Pierwsza seria wià˝e si´ ze z∏amaniem
siedmiu piecz´ci,
druga, z sygna∏em siedmiu tràb,
trzecia, z wylaniem siedmiu czasz
Wielu czytelników Biblii zadaje sobie pytania: Czy wspomniane tu trzy serie sàdów
Bo˝ych nastàpià kolejno po sobie, czy b´dà
si´ przeplata∏y? Na ten temat zdania wÊród
biblistów sà podzielone. Jedno jest pewne,
˝e: szósty rozdzia∏ Ksi´gi Objawienia rozpoczyna Wielki Ucisk.

PIERWSZA PIECZ¢å:
Po z∏amaniu pierwszej piecz´cie przez
Baranka (Jezusa Chrystusa) Jan zapisa∏:
I widzia∏em, a oto bia∏y koƒ, ten zaÊ, który
siedzia∏ na nim, mia∏ ∏uk, a dano mu koron´, i wyruszy∏ jako zwyci´zcà, aby dalej
zwyci´˝aç.364

W interpretacji Objawienia nale˝y zawsze
zaczynaç od tego, co jest najjaÊniejsze.
W tym obrazie jest rzeczà oczywistà, ˝e opisuje poczàtek Wielkiego Ucisku, pokonywanie narodów przez jeêdêca na bia∏ym koniu. Kogo przedstawia pierwszy jeêdziec?
Do dziÊ dnia trwa w tym temacie spór. Bia∏a maÊç konia zawsze budzi zaufanie, zdaje
si´ Êwiadczyç o ∏agodnym, niegroênym
usposobieniu. Dlatego bia∏y koƒ usypia
czujnoÊç, która b´dzie wykorzystana. Apokalipsa przedstawia nam bia∏ego konia
w dwóch miejscach.365
Czym szczególnym ró˝nià si´ jeêdêcy na
bia∏ych koniach? Dziewi´tnasty rozdzia∏
opisuje Pana Jezusa, który przybywa z anio∏ami i Êwi´tymi (zobacz Judy 13,14). Pan
Jezus jest tym, który: otwiera Ksi´g´ i zrywa z niej siedem piecz´ci.366 Jezus nie rozpoczyna, ale koƒczy Wielki Ucisk.
Kim zatem jest jeêdziec z szóstego rozdzia∏u? Wszystko wskazuje na to, ˝e jeêdêcem tym b´dzie 'cz∏owiek grzechu, syn zatracenia, czyli antychryst.367 Aposto∏ Pawe∏ przestrzega∏ KoÊció∏, ˝e zanim nastanie
dzieƒ Paƒski swà misj´ musi wype∏niç antychryst. Niechaj was nikt w ˝aden sposób
nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej (dzieƒ
Paƒski), zanim nie przyjdzie odst´pstwo
i nie objawi si´ cz∏owiek niegodziwoÊci, syn
zatracenia.
S∏owo Bo˝e przygotowuje wierzàcych, ˝e
w omawianym proroczym okresie mo˝e
dojÊç do kolejnych wojen, a nawet wojny
Êwiatowej. Nied∏ugi pokój Êwiatowy, który
potem nastanie, b´dzie poprzedza∏ przyjÊcie Pana.368
Niewykluczone, ˝e antychrystowi uda si´
zdobyç zaufanie ca∏ego Êwiata przez za˝egnanie konfliktów mi´dzynarodowych, jeêdziec
365

363
364

Mat. 24: 6-8 BP
Obj. 6: 1
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366
367
368

Obj. 6: 1 i 19: 11-15
Obj. 5: 5
2 Tes. 2: 3-5
1 Tes. 5: 3
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na ognistym koniu odbierze ziemi pokój.
Wszyscy mieszkaƒcy ziemi b´dà oddawaç
pok∏on w∏adcy, ka˝dy, którego imi´ nie jest
zapisane od za∏o˝enia Êwiata w ksi´dze ˝ycia
zabitego Branka.369 Jednak dla tych, którzy
znajà swego Boga, jego zabiegi b´dà odczytane jako wierutne k∏amstwa. Wiedzà oni, ˝e jego powodzenie b´dzie krótkotrwa∏e do chwili,
a˝ wype∏nià si´ wszystkie proroctwa, a wtedy
Êwiat okrzyknie: pokój i bezpieczeƒstwo.370
Wtedy wystàpi jawnie ów gwa∏ciciel prawa,
ale Pan Jezus powali go tchnieniem ust swoich, zniszczy go w chwili swojego przyjÊcia.371 Niewàtpliwie, w miar´ zbli˝ania si´
koƒca, duch ten b´dzie dawa∏ o sobie coraz
wyraêniej znaç, a proroctwa b´dà coraz bardziej czytelne.

towy tej wojny. Wielki miecz nale˝y do arsena∏ów apokaliptycznych, oznaczajàc nieuchronny globalny Sàd Bo˝y. Przejawia si´
on w zapowiedzianych przez Chrystusa
wojnach.373 Koƒ tego jeêdêca ma barw´
ognia, bo to, co ze sobà przyniesie, b´dzie
mia∏o charakter wojny globalnej. Czerwony
kolor niektórzy komentatorzy Biblii przyrównujà do przelewu krwi.

TRZECIA PIECZ¢å (OBJ. 6: 5-6).

DRUGA PIECZ¢å:

A gdy zdjà∏ trzecià piecz´ç, us∏ysza∏em,
jak trzecia postaç mówi∏a: Chodê! I widzia∏em, a oto koƒ kary, ten zaÊ, który na nim
siedzia∏, mia∏ wag´ w r´ce swojej. I us∏ysza∏em, jakby g∏os poÊród czterech postaci
mówi∏: Miarka pszenicy za denara i trzy
miarki j´czmienia za denara; a oliwy i wina
nie tykaj.374

A gdy zdjà∏ drugà piecz´ç, us∏ysza∏em,
jak druga postaç mówi∏a: Chodê! I wyszed∏
drugi koƒ, barwy ognistej, a temu, który
siedzia∏ na nim, dano moc zak∏óciç pokój
na ziemi, tak by mieszkaƒcy jej zabijali si´
nawzajem; nawzajem; dano mu wielki
miecz.372 Niektórzy chcà tutaj widzieç wojny domowe, ale tekst nic o tym nie mówi —
przeciwnie, wskazuje na zasi´g ogólnoÊwia-

Trzeci jeêdziec to g∏ód. (‘z∏owieszczy
czarny kolor’). Waga zaÊ to biblijny symbol skàpego odmierzania racji ˝ywnoÊci.
Rzymski denar375 stanowi∏ wartoÊç dziennego wynagrodzenia pracownika w Palestynie za czasów Jezusa. W normalnych
warunkach za denara mo˝na by∏o kupiç
dziesi´ç miar j´czmienia. W sytuacji zapowiadanego w piecz´ci g∏odu, dzienne

369

373

370
371
372

Obj. 13: 8
1 Tes. 5: 1
2 Tes. 2: 8 BP
Obj. 6: 3,4NP

374
375

Mat. 24: 7,8
Obj. 6: 5,6 NP
Obj. 6: 6; zobacz Mat 20: 2
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wy˝ywienie wystarczy na jednà miar´ pszenicy i trzy miary j´czmienia, czyli na jednà
dziesiàtà tego, co zazwyczaj. Jednak˝e g∏ód
ten przyjmie dziwny obrót: Nie jest napisane, ˝e nie b´dzie tej ˝ywnoÊci, ale, ˝e b´dzie ona dost´pnà dla tych, którzy oddadzà
chwa∏´ antychrystowi. Brak ˝ywnoÊci doprowadzi zwyk∏ych ludzi do wielkiego ubóstwa i Êmierci, ale nie do ca∏kowitego wygini´cia. Gdy przyjdzie Pan powitajà Go ˝ywi
cz∏onkowie KoÊcio∏a, choç antychryst b´dzie przekonany, ˝e ich wypleni∏.376

73

(wojny, g∏odu), który cz´sto towarzyszy wojnie, i innych kl´sk. Byç mo˝e chodzi o epidemie i choroby oraz dzikie zwierz´ta, które b´dà bez przeszkód napadaç na ludzi.
Ludzkie koncepcje doprowadzenia Êwiata
do pokoju i szcz´Êcia, w krótkim czasie ca∏kowicie b´dà zdruzgotane.

PIÑTA PIECZ¢å (OBJ. 6: 9-11)

A gdy zdjà∏ czwartà piecz´ç, us∏ysza∏em
g∏os czwartej postaci, która mówi∏a: Chodê!
I widzia∏em, a oto siwy koƒ, temu, który na
nim siedzia∏, by∏o na imi´ Âmierç, a piek∏o
sz∏o za nim; i dano im w∏adz´ nad czwartà
cz´Êcià ziemi, by zabijali mieczem i g∏odem, i morem, i przez dzikie zwierz´ta ziemi.377
MaÊç wspomnianego tutaj konia jest—
˝ó∏tawo-zielona. Siedzàcy na nim jeêdziec
jest jedynym, który nosi to imi´. Brzmi ono:
Âmierç. Towarzyszy mu Hades (piek∏o),
miejsce, przebywania zmar∏ych. Rezultatem czwartego sàdu b´dzie — Êmierç jednej czwartej ludzkoÊci Êwiata od miecza

A gdy zdjà∏ piàtà piecz´ç, widzia∏em poni˝ej o∏tarza dusze zabitych dla S∏owa Bo˝ego i dla Êwiadectwa, które z∏o˝yli. I wo∏ali donoÊnym g∏osem: Kiedy˝, Panie Êwi´ty
i prawdziwy, rozpoczniesz sàd i pomÊcisz
krew naszà na mieszkaƒcach ziemi? I dano
ka˝demu z nich szat´ bia∏à, i powiedziano
im, aby jeszcze odpocz´li przez krótki czas,
a˝ si´ dope∏ni liczba wspó∏s∏ug i braci ich,
którzy mieli podobnie jak oni ponieÊç
Êmierç.378
Piàta piecz´ç dotyczy m´czenników
chrzeÊcijaƒskich w myÊl zapowiedzi Chrystusa: I oni zwyci´˝yli przez krew Baranka
i przez s∏owo Êwiadectwa swojego, nie umi∏owali ˝ycia swojego tak, by raczej je obraç
ni˝ Êmierç.379 Wtedy wydawaç was b´dà
na udr´k´ i zabijaç was b´dà, i wszystkie
narody pa∏aç b´dà nienawiÊcià do was dla
imienia mego. I wówczas wielu si´ zgorszy
i nawzajem wydawaç si´ b´dà, i nawzajem
nienawidziç. I powstanie wielu fa∏szywych
proroków, zwiodà wielu.380 Zwyci´stwo
ewangelii musi kosztowaç.
Gdzie znajduje si´ ten o∏tarz? Wielu twierdzi, ˝e w niebie. Rabini wierzyli w to, ˝e dusze sprawiedliwych sà pod 'tronem chwa∏y'.
Aposto∏ Pawe∏ pisa∏: abyÊcie sk∏adali cia∏a
swoje jako ofiar´ ˝ywà, Êwi´tà, mi∏à Bogu,
bo tak winna byç duchowa s∏u˝ba wasza.381 Pawe∏ w swym po˝egnalnym LiÊcie
do Tymoteusza pisa∏: Albowiem ju˝ nieba-

376

378

CZWARTA PIECZ¢å (OBJ. 6: 7,8)

377

1 Tes. 4: 15-17
Obj. 6: 7,8 NP

379
380
381

Obj. 6: 9-11 NP
Obj. 12: 11 NP
Mat. 24: 9-14
Rzym. 12: 1
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wem b´d´ z∏o˝ony w ofierze, a czas rozstania mego z ˝yciem nadszed∏.382
M´czennicy ci otrzymali bia∏à szat´ jako
zwyci´zcy, ale nie otrzymali jeszcze uwielbionego cia∏a, poniewa˝ nie dope∏ni∏a si´
liczba ich, a jedni drugich nie majà wyprzedziç.383 ObecnoÊç t∏umu m´czenników
(w. 9) to rezultat ziemskiego Ucisku. Ludzie
ci b´dà Êwiadczyç o Chrystusie w okresie
Wielkiego Ucisku i z powodu swego Êwiadectwa, zostanà zabici.

SÑD SZÓSTEJ PIECZ¢CI (OBJ 6: 12-17).
I ujrza∏em: gdy otworzy∏ piecz´ç szóstà,
sta∏o si´ wielkie trz´sienie ziemi i s∏oƒce
sta∏o si´ czarne jak w∏osienny wór, a ksi´˝yc i gwiazdy spada∏y z nieba na ziemi´,
jak kiedy drzewo figowe wstrzàsane silnym
wiatrem zrzuca na ziemi´ swe niedojrza∏e
owoce, a niebo zosta∏o usuni´te jak ksi´ga,
która si´ zwija, a ka˝da góra i wyspa
z miejsc swych poruszone. A królowie ziemi, wielmo˝e i wodzowie, bogacze i mo˝ni,
i ka˝dy niewolnik, i wolny ukryli si´ do jaskiƒ i do ska∏ [wÊród] gór. I mówià do gór
i do ska∏ padnijcie na nas i zakryjcie nas od
Siedzàcego na tronie i od gniewu Baranka,
bo nadszed∏ Wielki Dzieƒ Jego gniewu,
a któ˝ mo˝e si´ ostaç.
Szósta piecz´ç ods∏ania ponury obraz kar
o rozmiarach kosmicznych. Zwiastunów
Wielkiego Dnia gniewu i jasny obraz wybranych, których piecz´ç Bo˝a uchroni od z∏ego. Kl´ski sà opisane terminami apokaliptyki biblijnej. Przedstawiony tu zosta∏ obraz
paniki mieszkaƒców ziemi. Wrogowie na
pró˝no usi∏ujà ukryç si´ przed Bogiem.384
O dziwo b´dà wiedzieli, ˝e to: 'Gniew Baranka', który jest 'Lwem z pokolenia Judy'.385 Zwyci´ski Jeêdziec386, odp∏aci tylko
niewdzi´cznym.387
382
383
384
385
386
387

2 Tym. 4: 6
1 Tes. 4: 13-17; zobacz ¸uk 18: 7,8
zobacz Izajasza 2: 9-19
Obj. 5: 5
Obj. 19: 11
Obj. 1: 7

SKUTKI OTWARTYCH PIECZ¢CI:
(1) Wystàpi pot´˝ne trz´sienie ziemi. (2)
S∏oƒce stanie si´ ciemne jak wór. (Tekst nie
mówi, ˝e s∏oƒce przemieni si´ w wór, ale ˝e
stanie si´ ciemne jak wór). (3) Ksi´˝yc stanie si´ czerwony jak krew. (4) Spadnie
deszcz meteorytów pociàgajàc za sobà
wszelkie niszczàce konsekwencje. (5)
Prawdopodobnie na krótkà chwil´ otworzy
si´ niebo, by ludzie mogli zobaczyç pe∏nà
grozy dla siebie scen´. (6) Wszystkie góry
i wyspy poruszà si´ ze swoich miejsc.
Wymienione sàdy wywo∏ajà w sercach
wszystkich ˝yjàcych niesamowity strach.
Groza spadnie na nich nie tylko z powodu
kl´sk ˝ywio∏owych, wojen, epidemii i g∏odu,
ale siedzàcego na tronie Boga i Baranka.
Ludzie b´dà marzyç, aby móc ukryç si´
'przed obliczem Tego, który siedzi na tronie
i przed gniewem Baranka'. B´dà czyniç
wszystko, by uniknàç spotkania ze swoim
Stwórcà i S´dzià. B´dà szukaç Êmierci pod
zwa∏ami ska∏. B´dzie to dotyczyç wszystkich ludzi (w. 15). I tak, jak donosi nam historia i Biblia to jednak ludzie nie nawrócà
si´, ale przeciwstawià si´ Bogu. To, co nam
przedstawiajà czterej jeêdêcy, to nie koniec,
lecz poczàtek boleÊci.388 Co natomiast czeka wiernych, uka˝e obraz nast´pny — siódma piecz´ç.

M¢CZENNICY WIELKIEGO UCISKU
Do czasu otwarcia piàtej piecz´ci, wielu
prawdziwie wierzàcych zostanie zamordowanych. Innymi s∏owy, pierwsze lata Wielkiego Ucisku b´dà okresem sk∏adania
prawdziwego Êwiadectwa ewangelii. Przeciwstawi si´ im ‘klika pseudo wierzàcych
z wszystkich religii Êwiata’, którzy pójdà na
uk∏ady z 'antychrystem', niestety wielu
388

Mat. 24: 7,8
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uchodzàcych za wierzàcych przy∏àczy si´
do nich. B´dà 'pijani krwià Êwi´tych i krwià
m´czenników Jezusowych'.389

75

W imieniu religii, zorganizowany pseudo
koÊció∏ pierwszego okresu Ucisku, b´dzie
zabija∏ uczniów Chrystusa z powodu ich
nieugi´tej wiary w Jezusa. Duch wyraênie
mówi, ˝e w póêniejszych czasach odstàpià
niektórzy od wiary i przystanà do duchów
zwodniczych i b´dà s∏uchaç nauk szataƒskich.390 Wielu wierzàcych odpadnie, poniewa˝ przestanà mi∏owaç prawd´391 i nie
b´dà przeciwstawiaç si´ grzesznym sk∏onnoÊciom czasów ostatecznych. I tak przekr´cona ewangelia b´dzie g∏oszona przez
niektórych skompromitowanych kaznodziejów.
Podobnie jak za dni ap. Paw∏a wielu posz∏o za anty-aposto∏ami, którzy g∏osili
sprzeczne nauki ze S∏owem Bo˝ym, którymi
doprowadzili uczniów do katastrofy duchowej. Fa∏szywi nauczyciele przekonywali
i przekonujà, ˝e Pismo ma racj´, ale pokr´tnymi metodami udowadniajà, i˝ to im zo-

sta∏y objawione, Bo˝e tajemnice i tylko oni
wiedzà jak nale˝y je rozumieç. W rzeczywistoÊci ich pseudo-proroctwa stawiane sà
ponad autorytet Pisma Âwi´tego. Takie fa∏szywe nauki wciàgajà chrzeÊcijaƒstwo
w synkretyzm z innymi religiami czy filozofiami. Dla takich 'nauczycieli' Pismo i Chrystus zajmujà miejsce drugorz´dne.
Diabe∏ jako zwodziciel392 wykorzystuje
z∏ych ludzi jako swych agentów, czyniàc
z nich fa∏szywych aposto∏ów, pracowników
zdradliwych. Biblia mówi, ˝e inspirowani
przywódcy przez szatana, b´dà wykonywaç
wielkie rzeczy, aby zwieÊç wybranych. Choç
b´dà g∏osiç atrakcyjne kazania i b´dà wyglàdaç na sprawiedliwych, w rzeczywistoÊcià odrzucà prawdziwà pobo˝noÊç i zaprà
si´ jej mocy393. B´dà imitowaç prawdziwych s∏ug Chrystusa w∏àczajàc pozornà pobo˝noÊç. Jednak ich nauka nie ma i nie b´dzie mia∏a nic wspólnego z ewangelià Chrystusowà.
Wszyscy wierzàcy powinni uwa˝aç, aby
nie daç si´ zwieÊç charyzmie, elokwencji,
wykszta∏ceniu, cudom, naukom ∏echcàcym
ucho, sukcesom w pozyskiwaniu zwolenników.394 Wszystkich przywódców trzeba
oceniç na podstawie lojalnoÊci wobec odkupieƒczej krwi Jezusa Chrystusa i wobec
ewangelii przedstawionej przez Niego.
JeÊliby przyjàç wyk∏adni´ o porwaniu KoÊcio∏a przed Wielkim Uciskiem to bezpoÊrednio po tym wydarzeniu nie by∏oby nikogo, kto móg∏by sk∏adaç Êwiadectwo o Jezusie. JeÊli czytamy o m´czennikach, to przecie˝ muszà byç w ciele, tu na ziemi. Uwielbionego cia∏a nie da si´ zabiç, (tak jak
zmartwychwsta∏ego cia∏a Jezusa)395 A zatem KoÊció∏ b´dzie przechodzi∏ Wielki
Ucisk.

389

392

Âwiat∏o ewangelii b´dzie ledwo Êwieciç,
ale nikomu nie uda si´ go zgasiç

390
391

Obj. 17: 6
1 Tym. 4: 1NT Life
2 Tes. 2: 10

393
394
395

Jan 8: 44
2 Tym. 3: 5
Mat. 7: 15; 16: 6
Filip. 3: 21
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'Nie czyƒcie szkody ziemi ni morzu, ni
drzewom, a˝ opiecz´tujemy s∏ugi Boga naszego na ich czo∏ach. I us∏ysza∏em liczb´
opiecz´towanych: sto czterdzieÊci cztery tysiàce opiecz´towanych ze wszystkich pokoleƒ synów Izraela'.400 Âwiat staro˝ytny zna∏
pi´tnowanie (lub tatua˝) na czo∏ach nie tylko niewolników czy przest´pców, lecz tak˝e
u s∏ug Êwiàtynnych lub ˝o∏nierzy. Tu idzie
o przynale˝noÊç do 'Boga ˚ywego' Jeden

b´dzie mówi∏: 'Nale˝´ do Jahwe! ' A inny
si´ nazwie imieniem Jakuba; jako 'w∏asnoÊç Jahwe' napisze na swej r´ce, a inny
nada sobie imi´ Izraela'.401
Przez ca∏e wieki akcja piecz´towania mia∏a charakter symboliczny— a znami´ duchowe, które to s∏owa cz´sto wyst´pujà
w Nowym Testamencie. (...) 'na nim bowiem Bóg po∏o˝y∏ piecz´ç swojà'.402 'wszak
piecz´cià apostolstwa mego wy jesteÊcie'.403 'W nim i wy, którzy us∏yszeliÊcie
s∏owo prawdy, ewangeli´ zbawienia waszego, i uwierzyliÊcie w niego, zostaliÊcie zapiecz´towani obiecanym Duchem Âwi´tym'.404
Zapiecz´towanie nie jest równoznaczne
z uchronieniem wiernych od przeÊladowaƒ,
co by∏o omówione w piàtej piecz´ci: 'I dozwolono mu wszczàç walk´ ze Êwi´tymi
i zwyci´˝aç ich; dano mu te˝ w∏adz´ nad
wszystkimi plemionami i ludami, i j´zykami, i narodami'.405 Ci Êwi´ci nie uniknà
ziemskich prób, co widaç z przestróg w listach do siedmiu zborów. Zostanie im okazana nadzwyczajna moc ∏aski406 do przetrwania prób szczególnych, o które modli∏
si´ Jezus: 'Nie prosz´, abyÊ ich wzià∏ ze
Êwiata, lecz abyÊ ich zachowa∏ od z∏ego'.407
Istnieje wiele ró˝nych opinii na temat
144.000 o którym mówi siódmy i czternasty rozdzia∏ Objawienia. W przypisach do
Biblii Tysiàclecia czytamy, ˝e jest to: Izrael
Bo˝y (Gal. 6; 16), 'KoÊció∏ Powszechny Nowego Przymierza'. Wed∏ug katolickich komentatorów, wizja opiecz´towanych to:
'Obraz niebiaƒskiej Êwi´toÊci KoÊcio∏a na
ziemi'.

396

401

ANIO¸OWIE TU RZÑDZÑ,
˝ywio∏ami, wiatrami powstrzymujàcymi
ich szkodliwà dzia∏alnoÊç, podobnie jak
w Obj. 14: 10 — ogniem, oraz wodà Obj.
16: 5. Ziemia dla lepszego zilustrowania
ró˝nych si∏ dobra i z∏a, przedstawiona jest
jako czworokàtna. Stary Testament zna wiatry jako wykonawców woli Bo˝ej zw∏aszcza
karcàcej: 'Czynisz wiatry pos∏aƒcami swymi, ogieƒ p∏onàcy s∏ugami swymi'.396 'Uderza na mnie w nawa∏nicy i mno˝y moje rany bez przyczyny'.397 Jeremiasz prorokowa∏
o Elamie: 'Sprowadz´ na Elam cztery wiatry
z czterech kraƒców nieba, i rozprosz´ ich
na wszystkie te wiatry, i nie b´dzie narodu,
do którego by nie przyszli rozproszeni Elamu'.398 U proroka Ezechiela widzimy pozytywne dzia∏anie anio∏ów: 'Prorokuj do o˝ywczego tchnienia, synu cz∏owieczy, i powiedz
o˝ywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdê o˝ywcze tchnienie
z czterech stron i tchnij na tych zabitych,
a o˝yjà'.399 W opisie apokaliptycznym wiatry sà symbolem plag Bo˝ych o skali ogólnoÊwiatowej.

144.000 Z WSZYSTKICH POKOLE¡ IZRAELA

397
398
399
400

Psalm 104: 4 NP
Hioba 9: 17 NP
Jer. 49: 36 NP
Ezech. 37: 9
Obj. 7: 1,3,4 NP

402
403
404
405
406

Izaj. 44: 5 BP
Jan 6: 27
1 Kor. 9: 2
Efez. 1: 13 NP
Obj. 13: 7 NP
Obj. 3: 10
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144.000 — LICZBA SYMBOLICZNA
CZY LITERALNA?
I us∏ysza∏em liczb´ opiecz´towanych: sto
czterdzieÊci cztery tysiàce opiecz´towanych
ze wszystkich plemion Izraela.408
Celem chwilowego zawieszenia realizacji
wyroków sàdów b´dzie 'zapiecz´towanie' tej
grupy ludzi.409 Objawienie nazywa tych ludzi 's∏ugami naszego Boga'. Na podstawie
tych wierszy410 mo˝emy wnosiç, ˝e sà to
˚ydzi pochodzàcy z dwunastu plemion majàcy do spe∏nienia szczególna misj´. Ludzie
ci b´dà w∏asnoÊcià Boga.411 Fragment ten
nie podaje, w jaki sposób Bóg b´dzie ochrania∏ t´ szczególnà grup´, ale wiemy, ˝e b´dzie to mia∏o miejsce. W czternastym rozdziale tej samej Ksi´gi liczba 144.000 'podà˝a za Barankiem', co mo˝e oznaczaç, ˝e
w okresie Ucisku b´dà specjalnymi Êwiadkami ewangelii. S∏u˝ba 144.000 zapiecz´towanych oraz innych Êwiadków doprowadzi do tego, ˝e 'ta ewangelia o królestwie
b´dzie g∏oszona po ca∏ej ziemi na Êwiadectwo wszystkim narodom' (w. 14).
Âwiadkowie Jehowy nazwali ich pierwszymi owcami, lub pomazaƒcami, którzy
b´dà zabrani do nieba (od razu po Êmierci,
aby tam panowaç razem z Chrystusem, który wg ich nauki rozpoczà∏ w∏adnie w 1914
roku).412

CO MÓWI BIBLIA O 144.000?
Z kontekstu Biblii niezbicie wynika, ˝e
144.000 opiecz´towanych piecz´cià to
wierzàcy narodowoÊci ˝ydowskiej. 'Nie wyrzàdzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani
drzewom, dopóki nie opatrzymy piecz´cià
407

Jan 17: 15 NP
Obj. 7: 4
Obj. 7: 3
410 Obj. 7: 4-8
411 Zwolennicy porwania KoÊcio∏a przed Wielkim Uciskiem nauczajà, ˝e: 'bezpoÊrednio po ‘Pochwyceniu’ na ziemi nie b´dzie
chrzeÊcijan, to jednak pozostanie Pismo Âwi´te i inna literatura chrzeÊcijaƒska. Innymi s∏owy, ludzie b´dà mieli dost´p do
informacji prowadzàcych do zbawczej wiary. Jednak Pismo
uczy nas, ˝e to Duch Âwi´ty, a nie ksià˝ka wprowadza we
408
409
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s∏ug Boga naszego na czo∏ach ich'.413 'I widzia∏em, a oto Baranek sta∏ na górze Syjon,
a z nim sto czterdzieÊci cztery tysiàce tych,
którzy mieli wypisane jego imi´ na czole
i imi´ jego Ojca'.414 Ponadto plemiona te sà
imiennie wymienione w (wersetach 5-8), co
nie daje absolutnie ˝adnych podstaw ku temu, aby uto˝samiaç opiecz´towanych
z którymkolwiek koÊcio∏em. Opiecz´towani
b´dà mieli wypisane imi´ Ojca i Jezusa
Chrystusa. Tym bardziej, ˝e nast´pne wiersze mówià o wszystkich pokoleniach ziemi:

WIELKA RZESZA
'Potem widzia∏em, a oto t∏um wielki, którego nikt nie móg∏ zliczyç, z ka˝dego narodu i ze wszystkich plemion, wiatrów ludów,
i j´zyków, którzy stali przed tronem i przed
Barankiem, odzianych w szaty bia∏e, z palmami w swych r´kach. I wo∏ali g∏osem donoÊnym, mówiàc: Zbawienie jest u Boga
naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka'.415
Jest to nowa wizja. Zmienia si´ scena —
nie wyst´pujà tu tylko zapiecz´towani
(144.000), lecz t∏um wielki, którego nikt
nie móg∏ policzyç, ka˝dego narodu...
odzianych w bia∏e szaty. Wielka to radoÊç
niebiaƒskiego triumfu. T∏um ten stoi przed
tronem Boga. Jest tu te˝ obraz, walczàcego
KoÊcio∏a Chrystusowego jako zwyci´zcy,
który nigdy nie zapomni skàd przyjdzie pomoc: 'Nasza ojczyzna jest w niebie, skàd
te˝ Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa
Chrystusa'.416
wszelkie poznanie (Jan 16: 13). Podobne argumenty stosujà
ÂJ, ˝e w okresie Milenium b´dà korzystaç z dzisiaj drukowanych ksià˝ek. Skoro Duch Âwi´ty mia∏by byç zabrany przed
Wielkim Uciskiem, to nikt nie móg∏by byç zbawiony, (przypis
autora).
412 B´dziesz móg∏ ˝yç wiecznie w raju na ziemi s 124-126
413 Obj. 7: 3 NP
414 Obj. 14: 1 NP
415 Obj. 7: 9,10 NP
416 Filip. 3: 20
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LUD WIELKI- KIEDY SI¢ POJAWI?
'A jeden ze starców odezwa∏ si´, mówiàc: Ci w szaty bia∏e przyodziani, kim sà i skàd
przybyli? I Powiedzia∏ do niego: Panie ty wiesz. I rzek∏ do mnie: To sà ci, co przychodzà
z ucisku wielkiego i op∏ukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili'.417
Widzimy tu ˝ywy dialog. Jeden ze starców zapyta∏: kim oni sà i skàd przychodzà? Odpowiedê by∏a jasna: Panie ty wiesz. To chrzeÊcijanie, którzy po odbytej próbie wyjdà zwyci´sko z 'Wielkiego Ucisku.
To ci, co op∏ukajà... i wybielà swe szaty we krwi Baranka'. Ten opis pokazuje dobitnie
moc oczyszczajàcà krew Chrystusa, jako Pana Nowego Przymierza.418 Wybieleni z wszelkich plam i grzechów, Krew Chrystusa wybiela i oczyszcza, usprawiedliwia i uÊwi´ca. Mo˝emy powiedzieç, ˝e jest to owoc ∏aski.
'Dlatego sà przed tronem Boga i w Jego Êwiàtyni czeÊç mu oddajà we dnie i w nocy.
A siedzàcy na tronie namiot rozciàgnie nad nimi. Nie b´dà ju˝ ∏aknàç ani nie b´dà ju˝
pragnàç i nie porazi ich s∏oƒce ani ˝aden upa∏, bo paÊç ich b´dzie Branek, który jest poÊrodku tronu, i prowadzi ich do êróde∏ wód ˝ycia: i ka˝dà ∏z´ z ich oczu otrze Bóg'.419 To
nie ziemia, ale Êwiàtynia Boga.
Pan Jezus powiedzia∏: 'Mam i drugie owce, które nie sà z tej owczarni; równie˝ i te musz´ przyprowadziç, i g∏osu mojego s∏uchaç b´dà, i b´dzie jedna owczarnia i jeden pasterz'.420 O jakich owcach, inaczej mówiàc, o jakim narodzie mówi∏? Odpowiedê na to pytanie znajdujemy w Ewangelii:

JESTEM POS¸ANY TYLKO DO OWIEC
ZAGINIONYCH Z DOMU IZRAELA.421

417
418
419
420
421

Obj. 7: 13,14
Jer. 31: 31-34
Obj. 7: 15-17
Jana 10: 16
Mat. 15: 24
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Pan Jezus zburzy∏ przegrod´, która dzieli∏a pogan od Izraela i od Boga. Aposto∏ w liÊcie do zboru w Efezie pisa∏: 'ByliÊcie w tym
czasie bez Chrystusa, dalecy od spo∏ecznoÊci izraelskiej i obcy przymierzom, zawierajàcym obietnic´, nie majàcy nadziei i bez
Boga na Êwiecie. Ale teraz wy, którzy niegdyÊ byliÊcie dalecy, staliÊcie si´ w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusowà. Albowiem On jest pokojem naszym, On
sprawi∏, ˝e z dwojga jednoÊç powsta∏a,
i zburzy∏ w ciele swoim stojàcà poÊrodku
przegrod´ z muru nieprzyjaêni. On zniós∏
zakon przykazaƒ i przepisów, aby czyniàc
pokój, stworzyç w sobie samym z dwóch
jednego nowego cz∏owieka. I pojednaç obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez
krzy˝, zniweczywszy na nim nieprzyjació∏.
I przyszed∏szy, zwiastowa∏ pokój wam, którzyÊcie daleko, i pokój tym, którzy sà blisko. Albowiem przez niego mamy dost´p
do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu'.422
Poganie przypominali owce bez pasterza,.
Aposto∏ Piotr pisa∏ o nich: 'ByliÊcie, bowiem
zb∏àkani jak owce, lecz teraz nawróciliÊcie
si´ do pasterza i stró˝a dusz waszych'.423
Podczas nawrócenia si´ Paw∏a Pan Jezus
powiedzia∏ do Ananiasza, aby przekaza∏
skruszonemu przeÊladowcy, ˝e: (...) 'Ten
jest moim narz´dziem wybranym, aby zaniós∏ imi´ moje przed pogan i królów, i synów Izraela'.424
Nawróceni Izraelici mieli problem z zaakceptowaniem postanowienia Bo˝ego dotyczàcego pogan. Kiedy nawróci∏ si´ Korneliusz i ca∏y jego dom, rodowici ˚ydzi stawiali Piotrowi zarzuty: 'Poszed∏eÊ do m´˝ów
nieobrzezanych i jad∏eÊ z nimi'.425 Kiedy
Piotr wyjaÊni∏ im jak wielkie rzeczy czyni∏

Bóg, i jak go doÊwiadcza∏: 'A gdy to us∏yszeli, uspokoili si´ i wielbili Boga, mówiàc: Tak
wi´c i poganom da∏ Bóg opami´tanie ku ˝ywotowi'.426
˚ydzi bluênili i przeciwstawiali si´ temu,
co g∏osi∏ Pawe∏. Wtedy Pawe∏ i Barnaba odpowiedzieli odwa˝nie i rzekli: Wam to najpierw mia∏o byç opowiadane S∏owo Bo˝e,
skoro jednak je odrzucacie i uwa˝acie si´
za niegodnych ˝ycia wiecznego, przeto
zwracamy si´ do pogan. Tak, bowiem nakaza∏ nam Pan: Ustanowi∏em ci´ Êwiat∏oÊcià
dla pogan, ObyÊ by∏ zbawieniem nam a˝ po
kraƒce ziemi. Poganie s∏yszàc to radowali
si´ i wielbili S∏owo Paƒskie, wszyscy ci,
którzy byli przeznaczeni do ˝ycia wiecznego, uwierzyli.427

422

426

423
424
425

Efez. 2: 12-18
1 Piotra 2: 25
Dz. Ap. 9: 15
Dz. Ap. 11: 3

SIÓDMA PIECZ¢å
'A skoro otworzy∏ piecz´ç siódmà, zapanowa∏a w niebie cisza jakby na pó∏ godziny.
I ujrza∏em siedmiu Anio∏ów, którzy stojà
przed Bogiem, a dano im siedem tràb.
I przyszed∏ inny Anio∏ i stanà∏ przy o∏tarzu,
majàc z∏ote naczynie na ˝ar, i dano mu wiele kadzide∏, aby [je] da∏ w [ofierze] na rzecz
modlitw wszystkich Êwi´tych, na z∏oty o∏tarz, który jest przed tronem. I wzniós∏ si´
dym kadzide∏ na rzecz modlitw Êwi´tych
z r´ki Anio∏a przed Bogiem. I anio∏ wzià∏
naczynie na ˝ar, nape∏ni∏ je ogniem z o∏tarza i zrzuci∏ [˝ar] na ziemi´, a nastàpi∏y
grzmoty, g∏osy, b∏yskawice i trz´sienia ziemi'.428
Po otwarciu siódmej piecz´ci nast´puje
w nieba milczenie. Sama cisza jest bardziej
skuteczna od grzmotu i b∏yskawicy. Jeden
uczestnik Drugiej Wojny Âwiatowej opowiada∏ mi, ˝e cisza na froncie jest czymÊ wykaƒczajàcym ˝o∏nierza. Wszyscy w napi´ciu
427
428

Dz. Ap. 11: 18
Dz. Ap. 13: 46-48
Obj. 8: 1
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oczekujà, s∏ychaç bicie serc najbli˝szych
kompanów. Panuje bezwzgl´dna cisza, ka˝dy szelest odczytywany jest jako ruch skradajàcego si´ nieprzyjaciela
Wizja ta obejmuje dwa obrazy: cisza na
pó∏ godziny i wr´czenie siedem tràb siedmiu anio∏om. G∏os tràb w Starym Testamencie towarzyszy teofani synajskiej.429
Nawo∏uje Izraela do powrotu, zwo∏uje sàd

'Dnia Jahwe'.430 Zapewnia pomst´ Jego
nad grzesznikami i poganami.431 W Nowym Testamencie w chwili paruzji stanowi
sygna∏ pierwszego zmartwychwstania.432
i gromadzi wybranych.433
˚ydzi do dziÊ proszà w g∏ównej modlitwie: 'Niech dla naszej wolnoÊci zabrzmi
wielka tràba.'

429

430

2 Moj˝. 19: 1-16,19

431
432
433

Izaj. 27: 13). (Joel 2: 1,2a NP
Sofon. 1: 16; Zach. 4: 9,14
1 Kor. 15: 52; 1 Tes. 4: 16
Mat. 24: 31

Cz´Êç druga
8. DEMONICZNA SZARA¡CZA?
Zapowiedê w Biblii
Sàd pierwszej tràby Obj. 8: 7
Sàd drugiej tràby Obj. 8: 8,9
Sàd trzeciej tràby Obj. 8: 10,11

Wykonanie
Sp∏onie 1/3 ziemi i roÊlin
1/3 morza zamieni si´ w krew
Spadnie pot´˝ny meteoryt „Pio∏un”,
który uczyni wod´ niezdatna do picia
Sàd czwartej tràby Obj. 8: 12
Zaçmienie 1/3 s∏oƒca, gwiazd itd.
Wykonanie pierwszego biada Obj. 9: 12
Sàd piàtej tràby Obj. 9: 1-11
Spada pot´˝na gwiazda
i wychodzi szaraƒcza
Zapowiedê drugiego biada Obj. 9: 12

SÑD PIERWSZEJ TRÑBY
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e nieszcz´Êcia towarzyszàce ka˝demu zad´ciu w tràb´ harmonizujà z opisami w Ksi´dze WyjÊcia 7: 14
— 11: 10 plagami, jakie spad∏y na Egipt.
Pierwszy Anio∏ swym dêwi´kiem tràby sprowadza planetarne nieszcz´Êcie, która nawiàzuje do siódmej plagi egipskiej, gradu,
b∏yskawic.434 W Objawieniu do∏àcza si´ do
tego równie˝ deszcz krwi. 'I pierwszy zatràbi∏. A powsta∏ grad i ogieƒ — pomieszane
z krwià, i spad∏y na ziemi´. A sp∏on´∏a trzecia cz´Êç ziemi i sp∏on´∏a trzecia cz´Êç
drzew, i sp∏on´∏a wszystka trawa zielona'.435
434
435

2 Moj˝. 9: 23-25
Obj. 8: 7

Nie jest to jednak Sàd Ostateczny i definitywny. W rzeczywistoÊci dotyka on jedynie
trzeciej cz´Êci ziemi. Jest to kontrolowane
zburzenie harmonii i porzàdku stworzenia,
które Bóg postanawia przeprowadziç. Po
otwarciu czwartej piecz´ci zginie czwarta
cz´Êç ziemi.

SÑD DRUGIEJ TRÑBY
'I drugi anio∏ zatràbi∏: i jakby wielka góra
p∏onàca ogniem zosta∏a w morze rzucona,
a trzecia cz´Êç morza sta∏a si´ krwià i wygin´∏a w morzu trzecia cz´Êç stworzeƒ —
te, które majà dusze — i trzecia cz´Êç
okr´tów uleg∏a zniszczeniu'.436 Powy˝szy
436
437

Obj. 8: 8,9
2 Moj˝. 7: 20,21
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opis cz´Êciowo odsy∏a nas do pierwszej plagi
egipskiej. Nie tylko ludzie, ale ca∏a natura
b´dzie uczestniczyç w tym pot´piajàcym
wyroku Bo˝ym:437
'Bo ca∏e stworzenie podlega marnoÊci —
nie z w∏asnej woli, lecz z woli tego, który to
sprawi∏. Ma ono jednak nadziej´, ˝e doczeka si´ uwolnienia z niewoli powodujàcej zag∏ad´ i otrzyma wolnoÊç, która darzy chwa∏à, jakà cieszà si´ dzieci Boga. Wszak wiemy, ˝e ca∏e stworzenie cierpi straszne udr´ki a˝ do tej pory'.438

SÑD TRZECIEJ TRÑBY
'I trzeci anio∏ zatràbi∏: i spad∏a z nieba
wielka gwiazda, p∏onàca jak pochodnia,
a spad∏a na trzecià cz´Êç rzek i na êród∏a
wód. A imi´ gwiazdy zowie si´ Pio∏un.
I trzecia cz´Êç wód sta∏a si´ pio∏unem,
i wielu ludzi pomar∏o od wód, bo sta∏y si´
gorzkie'.439 W powy˝szym opisie nieszcz´Êciem zostanà dotkni´ty wody pitne. Prorok
Jeremiasz prorokowa∏, ˝e Bóg 'nakarmi ten
lud, pio∏unem i napoi wodà zatrutà'.440
Gorzkie wody Hebrajczycy spotkali na pustyni w czasie swej w´drówki ku ziemi obiecanej: 'I przybyli do miejscowoÊci Mara,
i nie mogli tam piç wody, bo by∏a gorzka;
dlatego nazwano t´ miejscowoÊç Mara'.441
I ta plaga dotknie jednà trzecià wód s∏odkich.

na dziewiàta plaga, polegajàca na zaçmieniu s∏oƒca i gwiazd. W opisie Janowym dotyczy zburzenia rytmu s∏oƒca, ksi´˝yca
i gwiazd, które dotknie jednà trzecià ziemi.
Prorok Amos pod natchnieniem pisa∏: 'W
owym dniu, mówi Wszechmogàcy Pan,
sprawi´, ˝e s∏oƒce zajdzie w po∏udnie,
i mrokiem okryj´ ziemi´ w bia∏y dzieƒ'. Podobnie i Pan Jezus nawiàzujàc do swej paruzji powiedzia∏: 'A zaraz po udr´ce tych
dni 's∏oƒce si´ zaçmi i ksi´˝yc nie da Êwiat∏a, i gwiazdy b´dà spadaç' z nieba i 'moce
niebieskie' b´dà wstrzàÊni´te'.444 W Opisie
Janowym jest tylko przyçmienie jasnoÊci,
Chrystus Pan mówi o Bo˝ym Sàdzie. Po tràbieni czwartego Anio∏a pojawia si´ orze∏,
który zdaje si´ ostrzegaç przed kolejnymi
kataklizmami zwiàzanymi z nast´pnymi
trzema tràbami.445

PIERWSZE BIADA Obj. 9: 12
SÑD PIÑTEJ TRABY

'I czwarty anio∏ zatràbi∏: i zosta∏a ra˝ona
trzecia cz´Êç s∏oƒca i trzecia cz´Êç ksi´˝yca, i trzecia cz´Êç gwiazd, tak i˝ zaçmi∏a si´
trzecia ich cz´Êç i dzieƒ nie jaÊnia∏ w trzeciej swej cz´Êci, i noc — podobnie'.442
W Ksi´dze WyjÊcia443 jest podobnie opisa-

'Kiedy zatràbi∏ piàty anio∏, ujrza∏em
gwiazd´, która spad∏a z nieba na ziemi´,
i której dano klucz od zejÊcia prowadzàcego ku przepaÊci. A gdy otworzy∏a zejÊcie do
przepaÊci, z wewnàtrz, jakby z wielkiego
pieca, wydoby∏ si´ dym, od którego zaçmi∏o si´ s∏oƒce i powietrze'.446 W tradycji
Wschodu spadajàce gwiazdy, stawa∏y si´
symbolem upadajàcych anio∏ów, o czym
równie˝ wspomina∏ Pan Jezus: 'Widzia∏em,
jak szatan, niby b∏yskawica, spad∏ z nieba'.447 Podobnie czytamy u proroka Izajasza: 'O, jak˝e spad∏eÊ z nieba, ty gwiazdo
jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteÊ na
ziemi´ pogromco narodów.'448

438

444

SÑD CZWARTEJ TRÑBY

439
440
441
442
443

Rzym. 8: 20-22 BP
Obj. 8: 10,11
Jer. 9: 14 zobacz 23: 15 BW
2 Moj˝. 15: 23-25 BW
Obj. 8: 12
2 Moj˝. 10: 21.22

445
446
447
448

Mat 24: 29 BW
Obj. 8: 13
Obj. 9: 1,2
¸uk. 10: 18
Izaj. 14: 12

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

83

KIM JE ST OWA SZARA¡CZA?

SKUTKI UWOLNIENIA SZARA¡CZY

Jan tu zobaczy∏ innà gwiazd´, która spada na ziemi´ (9: 1), od tej, która wczeÊniej
zosta∏a nazwana 'Pio∏unem'.449 Ta nie zosta∏a zidentyfikowana, ale opisana, ˝e: 'Dano jej klucz od studni otch∏ani'. Niektórzy
czytelnicy Biblii uto˝samiajà owà postaç
z szatanem, który zostanie zrzucony na ziemi´.450 Gwiazda ta otrzymuje klucz od piekielnej czeluÊci (otch∏ani). Podobny opis pojawia si´ w Obj. 20: 1 z tà ró˝nicà, ˝e tam:
anio∏ zstàpi z nieba. W Objawieniu 9:
1 niezidentyfikowana 'gwiazda spada' do
'studni', która jest miejscem upad∏ych anio∏ów, fa∏szywego proroka i antychrysta.451
Aposto∏ Piotr pisa∏ o nich: 'Bóg, bowiem
nie oszcz´dzi∏ anio∏ów, którzy zgrzeszyli,
lecz stràciwszy ich do otch∏ani, umieÊci∏
ich w lochach, aby byli zachowani na
sàd.'452 Dlatego demony wyrzucone z op´tanego Gerazeƒczyka b∏aga∏y Jezusa: 'aby
im nie nakazywa∏ odejÊç w otch∏aƒ. A by∏o
tam du˝e stado Êwiƒ, pasàce si´ na górze.
I prosi∏y go, aby im pozwoli∏ w nie wejÊç.
I pozwoli∏ im.'453 Tam b´dzie ich ostateczne miejsce: 'Diab∏a zaÊ, który ich zwodzi,
wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam,
gdzie i Bestia, i Fa∏szywy Prorok. A b´dà
cierpieç katusze we dnie i w nocy na wieki
wieków.'454

'A z dymu wysz∏a na ziemi´ szaraƒcza,
której dano moc [szkodzenia], jakà majà
skorpiony. Szaraƒcza owa otrzyma∏a nakaz
niewyrzàdzania ˝adnej szkody trawie rosnàcej na ziemi lub jakiejkolwiek zieleni albo
drzewu. Mia∏a atakowaç tylko ludzi nie posiadajàcych piecz´ci Boga na czo∏ach'.455
Ze studni otch∏ani wychodzàcego dymu
wychodzi stado szaraƒczy o potwornych
i demonicznych rysach. Gwa∏townie rzuca
si´ na ziemi´ ca∏à swà niszczycielskà i trucicielskà mocà. W przeciwieƒstwie do tego,
czego uczy zoologia i botanika, unika ona
traw i drzew, a rzuca si´ na niewiernà
i grzesznà ludzkoÊç, która nie ma na sobie
Boskiej piecz´ci wiary i zbawienia.456 Jest
ona, zatem narz´dziem Boskiego sàdu nad
z∏em, a okres jej dzia∏ania trwaç b´dzie pi´ç
miesi´cy. Moj˝esz przypomnia∏ Izraelowi, ˝e
podczas czterdziestoletniej w´drówki przez
pustyni´, Bóg: 'przeprowadzi∏ ich przez
wielkà i strasznà pustyni´, gdzie jest tyle
jadowitych w´˝y i skorpionów, przez owe
miejsca suche i bezwodne, na których On
sprawia∏, ˝e woda wytryskiwa∏a dla ciebie
z najtwardszej ska∏y.
Choç Âwiadkowie Jehowy, twierdzà, ˝e
oni sà owà szaraƒczà.457 To Pan Jezus swoim uczniom poleci∏, aby: 'Idàc na ca∏y
Êwiat, g∏osiç dobrà nowin´ wszystkiemu
stworzeniu.'458 Nie mieli k∏uç ani dr´czyç
ludzi. Ma∏o tego, uczniowie dostali od Pana
Jezusa: 'moc deptania po wszelkiej pot´dze
nieprzyjacielskiej', wÊród której wymieniono i skorpiony.'459 Ludzie odrzucajàcy nauk´ g∏oszonà przez proroka Ezechiela zostali przyrównani do skorpionów: 'A ty, synu
cz∏owieczy, nie bój si´ ich ani si´ nie l´kaj
ich s∏ów, nawet gdyby wokó∏ ciebie by∏y

449

455

450
451
452
453
454

Obj. 8: 10,11
Obj. 12: -7-12
Obj. 20: 10
1 Piotra 2: 4
¸uk. 8: 31-32
Obj. 20: 10 BP

Obj. 9: 3,4
W Obj. 7: 2 czytamy, ˝e zakazano czterem anio∏om wyrzàdzaç krzywd´ ludziom.
457 Wi´cej informacji o nauczaniu ÂJ znajdziesz w rozdziale
27
458 Mat. 24: 14
459 ¸uk. 10: 19 — czy˝by mieli deptaç po Êwiadkach Jehowy?
456
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osty i ciernie i gdybyÊ si´ znalaz∏ wÊród
skorpionów. Nie obawiaj si´ ich s∏ów ani
si´ nie l´kaj ich twarzy, bo to lud oporny'.460

LUDZIE B¢DÑ SZUKAå ÂMIERCI,
LECZ JEJ NIE ZNAJDÑ
'I nakazano im, by nie zabija∏y ich, lecz
dr´czy∏y przez pi´ç miesi´cy; a ból przez
nie wywo∏any by∏ jak ból od uk∏ucia skorpiona, gdy uk∏uje cz∏owieka'.461
Zakazano szaraƒczy zabijaç ludzi, lecz
przez pi´ç miesi´cy b´dà cierpieç udr´czenie. Ból zaÊ, który b´dzie im zadawala demoniczna szaraƒcza, b´dzie przypomina∏
cierpienie, jakie znosi cz∏owiek ukàszony
przez skorpiona. 'A w owe dni b´dà ludzie
szukaç Êmierci, lecz jej nie znajdà, i b´dà
chcieli umrzeç, ale Êmierç omijaç ich b´dzie'.462
Co sprawi ten ból? Nie ma chyba na Êwiecie cz∏owieka, który by to wyjaÊni∏. Odpowiedê przyjdzie w czasie Wielkiego Ucisku.
My mamy wiedzieç, co mówi S∏owo Bo˝e,
kiedy to zacznie si´ wype∏niaç. Jednak nie
wielu si´ opami´ta. Pan Jezus zapowiada∏:
'Wtedy zacznà mówiç do gór: Padnijcie na
nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!463
Zbola∏y i doÊwiadczany Hiob pisa∏: 'Tym,
którzy wyglàdajà Êmierci, a nie przychodzi’
którzy poszukujà jej gorliwiej ni˝ skarbów
ukrytych.'464

poruszanych skrzyde∏ przypomina∏ odg∏osy
wozów wielokonnych, p´dzàcych do boju.
Mia∏y ogony takie jak u skorpionów i ˝àd∏a.
W∏aÊnie za pomocà owych ogonów mog∏y
wyrzàdzaç ludziom szkody przez pi´ç miesi´cy'.465
Jan zobaczy∏ szaraƒcz´ niejako w szyku
militarnym. Opancerzone konie, ∏oskot
skrzyde∏ w locie. Prorok Joel zapisa∏ jà jako:
'Wyglàd ich podobny do wyglàdu koni,
a b´dà biec jak rumaki, co skaczà po szczytach gór'.466
Za dni ap Jana nie by∏o samolotów, rakiet, czo∏gów, dlatego opisu biblijnego nie
mo˝emy rozumieç dos∏ownie. Opis oddaje
wra˝enie przera˝ajàcej si∏y duchowej i militarnej. Ten fragment cz´sto u˝ywa s∏owa
jakby. 'Twarze ich jakby twarze ludzkie'.
'CoÊ jakby z∏ote korony'. 'Jakby kobiece
w∏osy'. 'A z´by jak u lwów'. Symbole, jakimi
si´ pos∏uguje Jan Êwiadczà, ˝e sà to istoty
inteligentne, a jednoczeÊnie brutalne, o dzikiej mocy. Wszystko wzi´te razem stanowi
zatrwa˝ajàce zjawisko. Jednak po pi´ciu
miesiàcach ta demoniczna horda b´dzie
musia∏a poddaç si´ Wszechmocnemu.

ICH KRÓLEM JEST ABADDON,
A PO GRECKU APOLLYON.

'Z wyglàdu szaraƒcza owa podobna by∏a
do koni ustawionych w bojowym szyku: na
g∏owach ich widnia∏y jakby wieƒce ze z∏ota,
oblicza przypomina∏y twarze ludzi, a ich
w∏osy by∏y jakby w∏osy kobiet, z´by zaÊ jakby z´by lwów. Ich tu∏owie od przodu by∏y
podobne do ˝elaznych pancerzy, szum zaÊ

Ich wodzem jest anio∏ przepaÊci, który
nazywa si´ po hebrajsku Abaddon, a po
grecku Apollyon. Tak oto min´∏o pierwsze
Biada. Nast´pujà po nim dwa inne Biada'.467
Salomon pisa∏, ˝e 'szaraƒcza nie ma króla, ca∏a rusza w porzàdku.'468 Natomiast
w Ksi´dze Objawienia czytamy, ˝e na czele
tej potwornej armii stoi anio∏ CzeluÊci, który nosi piekielne imi´, wyra˝one po hebrajsku i grecku. Po hebrajsku brzmi Abaddon,

460

465

WYGLÑD SZARA¡CZY
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Ezech. 2: 6 BT
Obj. 9: 5
Obj. 9: 6
¸uk. 23: 30 Zobacz Ozeasza 10: 8
Hioba 3: 21 BW

466
467
468

Obj. 9: 7-10
Joel 2: 4,5 przeczytaj ca∏y rozdzia∏
Obj. 9: 1-12 BWP
PrzypowieÊci 30: 27
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termin ten pochodzi o czasownika zwiàzanego ze zniszczeniem.469 Po grecku Apollyon tzn.
'niszczyciel'. NaÊladowcy Abaddona sà niszczycielami ziemi, których zniszczy Chrystus.470
Ka˝dy odrodzony chrzeÊcijanin wie, ˝e jego Panem i Królem jest Jezus Chrystus. Dlatego ap. Pawe∏ przypomina nam, ˝e: 'Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia∏u, lecz
przeciw ZwierzchnoÊciom, przeciw W∏adzom, przeciw rzàdcom Êwiata tych ciemnoÊci,
przeciw pierwiastkom duchowym z∏a na wy˝ynach niebieskich'.471
Szatan zaczà∏ uzurpowaç sobie nieprawdziwe królowanie, które bez wzgl´du na jego intencje, nie stanowi prawdziwego zagro˝enia dla Pana Boga Wszechmogàcego. Zostanie on
obalony, ale w mi´dzyczasie z powodu tego, ˝e idà zanim odst´pczy- ludzie i anio∏owie,
opisywany jest jako 'w∏adca tego Êwiata' Jan 12: 31, 'Bóg Êwiata tego' 2 Kor. 4: 4 'i w∏adca, który rzàdzi w powietrzu, duch który teraz dzia∏a w synach opornych'.
Koƒcowa uwaga przestrzega nas, ˝e szaraƒcza jest pierwszym z trzech biada, zapowiedzianych w Obj. 8: 13

Rysunek z ksià˝ki pt. Wspania∏y Fina∏ Objawienia bliski, s. 145, wyd. 1993 r.

9. DRUGIE „BIADA”
Obj. 9: 13-21 — 11: -1-14
Szósta tràba Obj. 9: 13-21

Zginie dodatkowo 1/3 ludzkoÊci Êwiata

Wizja wielkiego Anio∏a Obj. 10: 1-11

Z ksià˝eczkà wyroków

Wizja niewiasty

Obj. 12: 1-6,14-18

Stràcenie szatana

Obj. 12: 7-12

Antychryst

Obj. 13: 1-10

Fa∏szywy prorok

(Obj. 13: 11-18

Prorokowanie dwóch Êwiadków

Obj. 11: 1-1

469
470
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Hioba 26: 6
Obj. 11: 18
Efez 6: 12
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SÑD SZÓSTEJ TRÑBY (OBJ. 9: 13-21)

Jak ju˝ wspomnia∏em Jan nie móg∏ napisaç, ˝e zobaczy∏ rakiet´, samolot czy czo∏g,
poniewa˝ ich jeszcze nie by∏o, ale opisa∏, ˝e
z ich pysków czy ogonów wydobywa∏a si´
siarka i ogieƒ, które pasujà do militarnych
wyposa˝eƒ wojennych.
Mo˝na by∏o by spodziewaç si´, ˝e te tragedie sk∏onià ludzi do zmieniany swej relacji z Bogiem. Jednak zamiast pokuty i nawrócenia, zamiast szukania Jego mi∏osierdzia, odpowiedzà b´dzie wi´ksza zatwardzia∏oÊç serca. ‘Religia niezbawionych ludzi’ okresu Wielkiego Ucisku b´dzie si´
opieraç na kulcie demonów i fa∏szywych
bóstw. Pospolitym zjawiskiem stanà si´
zbrodnie, czary, wszeteczeƒstwo i kradzie˝.475 Odzwierciedleniem ich religii,
w tym czasie, b´dzie raczej pod∏oÊç, ni˝
cnota, która b´dzie Êwi´ciç tryumfy.

W czasie sàdu czwartej piecz´ci zginie
jedna czwarta ludnoÊci Êwiata. W czasie sàdu szóstej tràby, zginie dodatkowo jedna
trzecia ludnoÊci. Znaczy to, ˝e tylko te dwa
sàdy zmniejszà liczb´ ludnoÊci Êwiata o po∏ow´. JeÊli dodamy do tego wszystkich zaginionych w czasie ró˝nych wojen, którzy
umrà z powodu g∏odu i chorób, to mo˝emy
sobie uÊwiadomiç, jak powszechnà rzeczà
b´dzie w tym czasie Êmierç.
Sàd szóstej tràby wystawi dwustumilionowà armi´ jeêdêców. Wielu biblistów uwa˝a, ˝e b´dzie to armia ze Wschodu, która
wyruszy, by wkroczyç do Palestyny. Inni dopatrujà si´ w niej hord demonów, gdy˝ Pismo Âwi´te podaje inne przyk∏ady ponadnaturalnych armii.472 Same Chiny, które
le˝à na pó∏noc od Izraela sà wstanie wystawiç takà armi´.473 Or´˝em zniszczenia b´dzie w tym przypadku ogieƒ, dym i siarka.
Od tych trzech plag zosta∏a zabita trzecia
cz´Êç ludzi, od ognia, dymu, siarki, wychodzàcych z ich pysków. Moc bowiem koni
jest w ich pyskach, w ich ogonach, bo ich
ogony podobne sà do w´˝y: majà g∏owy
i nimi czynià szkod´.474

I ujrza∏em innego pot´˝nego anio∏a, zst´pujàcego z nieba. Obleczonego w chmur´,
i t´cza [by∏a] nad jego g∏owà, a oblicze jego [by∏o] jak s∏oƒce, a nogi jego jak s∏upy
ogniste, i w prawej swej r´ce mia∏ otwartà
ksià˝eczk´. I nog´ prawà postawi∏ na morzu, a lewà — na ziemi. I zawo∏a∏ donoÊnym g∏osem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawo∏a∏, g∏osem swym siedem grzmotów
przemówi∏o. A kiedy przemówi∏o siedem
grzmotów, zabra∏em si´ do pisania, lecz
us∏ysza∏em g∏os mówiàcy z nieba:
Zapiecz´tuj to, co siedem grzmotów powiedzia∏o, i nie pisz tego! I Anio∏, którego
ujrza∏em stojàcego na morzu i na ziemi,
podniós∏ ku niebu prawà r´k´ i przysiàg∏ na
˚yjàcego na wieki wieków, Który stworzy∏

472

475

473
474

2 Król 2: 11; 6: 13-17; Obj. 19: 14
Dan. 11: 41-45
Obj. 9: 18,19 BT II

POT¢˚NY ANIO¸

Obj. 9: 20-21
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KOGO WIDZIA¸ JAN?
‘Innego anio∏a’ to nie Chrystusa, jak niektórzy sàdzà na podstawie niektórych cech
wspólnych z wizjà Syna Cz∏owieczego Nie
jest on te˝ spoÊród, Siedmiu, którzy tràbià:
'A nogi jego podobne do mosiàdzu w piecu
roz˝arzonego, g∏os zaÊ jego jakby szum
wielu wód. W prawej d∏oni swej trzyma∏
siedem gwiazd, a z ust jego wychodzi∏ obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaÊnia∏o
jak s∏oƒce w pe∏nym swoim blasku'.477 Niektórzy dopatrujà si´ w nim Gabriela.

NIE PISZ TEGO CO WIDZIA¸EÂ

niebo i to, co w nim jest, i ziemi´, i to, co
w niej jest, morze, i to, co w nim jest, ˝e
ju˝ nie b´dzie odw∏oki, ale w dniach siódmego Anio∏a, gdy b´dzie mia∏ tràbiç, tajemne dzie∏o Boga si´ dokona, jak poda∏
dobrà nowin´ s∏ugom swym prorokom.
I g∏os, który z nieba s∏ysza∏em, znów [us∏ysza∏em] zwrócony do mnie i mówiàcy: idê,
weê ksi´g´ otwartà w r´ce Anio∏a stajàcego
na morzu i ziemi! I poszed∏em do Anio∏a,
mówiàc mu, by da∏ mi ksià˝eczk´. I rzecze
mi: Weê po∏knij jà, a nape∏ni wn´trznoÊci
twoje goryczà, lecz w ustach twych b´dzie
s∏odka jak miód. I wzià∏em ksià˝eczk´ z r´ki Anio∏a i po∏knà∏em jà, a w ustach moich
sta∏a si´ s∏odka jak miód, a gdy spo˝y∏em
jà, goryczà nape∏ni∏y si´ moje wn´trznoÊci.
I mówià mi: Trzeba ci znów prorokowaç
o ludach, narodach, j´zykach i o wielu królach.476

Ksià˝eczka, podobnie jak u Ezechiela, to
zwój papirusu — opis tego, co czeka ludzkoÊç. Or´dzie anio∏a jak widaç z opisu ma
zakres powszechny. 'Jak lew ryczàcy'— g∏osem tajemniczym, nie zawierajàcym s∏ów
zrozumia∏ych dla cz∏owieka, a wzbudzajàcy
przera˝enie, ale przekaz zrozumia∏y dla prorockiego objawienia Janowi, który nie mia∏
tych s∏ów zapisaç, ale zapiecz´towaç, znaczy tyle, co zatrzymaç, dla siebie. TreÊç tego przes∏ania mog∏a byç zbyt przera˝ajàca.
Podobnie i aposto∏ Pawe∏ mia∏ widzenie:
i us∏ysza∏ tam niewypowiedziane s∏owa,
których cz∏owiekowi nie godzi si´ powtarzaç.478
Natomiast w proroctwie Daniela jest odwrotnie, prorok mia∏ zapisaç i zapiecz´towaç widzenie: A widzenie o wieczorach
i porankach, jak powiedziano, jest prawdà;
ale ty zapiecz´tuj to widzenie, bo spe∏ni si´
po wielu dniach.479
Ale ty Danielu, zamknij te s∏owa i zapiecz´tuj ksi´g´, a˝ do czasu ostatecznego!
Wielu b´dzie badaç to i wzroÊnie poznanie.480 Dociekanie przed tym czasem jest
bezcelowe, skoro na niej spoczywa piecz´ç
Bo˝ej tajemnicy.

476

477

Obj. 10: 1-11KUL

478
479
480

Obj. 1: 15,16
2 Kor. 12: 4NP
Dan. 8: 26NP
Dan 12: 4 NP
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ZANIM PRZYJDZIE ÓW DZIE¡
Pot´˝ny Anio∏ przysiàg∏ na Wszechmogàcego, ˝e s∏owa te nie b´dà oddalone w czasie. Kiedy dope∏nià si´ ostateczne dzieje
Êwiata: z∏o osiàgnie punkt kulminacyjny,
a kres temu po∏o˝y interwencja Chrystusa,
jako S´dziego. Jasno wyraênie nawiàzuje do
chwili: siódmego Anio∏a, gdy b´dzie mia∏
tràbiç, tajemne dzie∏o Boga si´ dokona,
Aposto∏ Pawe∏ nawiàzujàc do tego okresu
napisa∏: Niechaj was nikt w ˝aden sposób
nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim
nie przyjdzie odst´pstwo i nie objawi si´
cz∏owiek niegodziwoÊci, syn zatracenia (...)
A wtedy objawi si´ ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich
i zniweczy blaskiem przyjÊcia swego.481
Jest to pe∏na pociechy odpowiedê na wàtpliwoÊci targajàce duszami ca∏ych pokoleƒ
chrzeÊcijan, co do rzekomej zw∏oki powrotu
Chrystusa, o której pisa∏ Piotr: Gdzie˝ jest
przyobiecane przyjÊcie jego? Odkàd bowiem zasn´li ojcowie, wszystko trwa, jak
by∏o od poczàtku stworzenia.482 Odpowiedê ta nie mówi nic jeszcze o bliskoÊci tej
chwili, tylko o jej niezawodnym przyjÊciu
zaraz po g∏osie tràby siódmego anio∏a.

TAJEMNE DZIE¸O,

i o sprawiedliwoÊci. 'Oto przychodz´ jak
z∏odziej; b∏ogos∏awiony ten, który czuwa
i pilnuje szat swoich, aby nie chodziç nago
i aby nie widziano jego sromoty.483

DEMONICZNA KONNICA Z NAD EUFRATU
spowoduje wi´kszà kl´sk´ ni˝ szaraƒcza,
bo dokonuje rzezi jednej trzeciej ludzi. Ta
tragedia u pozosta∏ych nie wywo∏uje nawrócenia, bo sà tak zatwardziali w ba∏wochwalstwie i w innych wyst´pkach. Plaga
nast´puje jako bezpoÊredni skutek sygna∏u
szóstej tràby. To szósty anio∏ mia∏ rozwiàzaç
zwiàzanych czterech z∏ych anio∏ów nad
wielkà rzeka Eufratem. Wielu komentatorów Biblii uwa˝ajà ich za z∏e duchy.484
Anio∏owie ci spe∏niajà analogicznà rol´ jak
ich król Abaddon.485

ZWIÑZANI NA GODZIN¢, DZIE¡, MIESIÑC
I ROK,
Bo˝y wierni anio∏owie nigdy nie byli
zwiàzani, natomiast demony zosta∏y zwiàzane nad rzekà Eufrat — niejako granicà biblijnej ziemi obiecanej. Tylko Bóg zna dzieƒ
i godzin´, dlatego zostanà do tego czasu
zwiàzani. Za nimi wyruszy pot´˝na konnica
z∏ych duchów, a ich broƒ to: ogieƒ, dym,
siarka, biblijne symbole karzàcej sprawiedliwoÊci Bo˝ej. Pomimo tak wielkiej kary
ludzie nie odrzucà z∏a, poniewa˝ b´dà pod
mocà z∏ych duchów.

to zapowiedziany w Objawieniu ca∏okszta∏t Bo˝ego planu zbawczego w jego
ziemskiej realizacji, a nie tylko pokonanie
wrogów Boga. Opis podobny jest do Ksi´gi
Ezechiela 2: 8 — 3: 9, tu jednak wyst´puje nowy sk∏adnik goryczy. Przedsmak kary
jest gorzki nie tylko dla proroka, ale i naÊladowców Chrystusa, którzy podczas g∏oszenia doznajà niewdzi´cznoÊç ze strony s∏uchaczy. TreÊç objawiona zawiera fakty radosne, i bolesne, które mówià o mi∏osierdziu

Prorocy Starego Testamentu odczuwali
nieodparte wewn´trzne przekonanie, zaprzestania swej misji: Prorok Jeremiasz pisa∏: Namówi∏eÊ mnie Panie, i da∏em si´ namówiç; pochwyci∏eÊ mnie i przemog∏eÊ.
Sta∏em si´ poÊmiewiskiem na co dzieƒ,
ka˝dy szydzi ze mnie. Gdy˝ ilekroç przema-

481

483

482

2 Tes. 2: 3,8 NP
2 Piotra 3: 4 NP

GDY PAN KA˚E

484
485

Obj. 16: 15 BW
Sickenberger, Simon — Prado
Obj. 9: 11
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wiam, musz´ krzyczeç i wo∏aç: Gwa∏t
i zniszczenie! I tak S∏owo Pana sta∏o mi si´
haƒbà i poÊmiewiskiem na co dzieƒ. A gdy
pomyÊla∏em: Nie wspomn´ o nim i ju˝ nie
przemówi´ w jego imieniu, to sta∏o si´ to
w moim sercu jak ogieƒ p∏onàcy, zamkni´ty w moich koÊciach. Mozoli∏em si´, by go
znieÊç, lecz nie zdo∏a∏em.486
Prorok Amos wlewa w serce wierzàcych
nadziej´: 'Czy nie l´ka si´ lud, gdy w mieÊcie zabrzmi tràba? Czy zdarza si´ w mieÊcie nieszcz´Êcie, którego by Pan nie wywo∏a∏? Zaiste nie czyni Wszechmogàcy Pan
nic, jeÊli nie objawi swego planu swoim
s∏ugom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któ˝
by si´ nie ba∏? Gdy Wszechmogàcy Pan ka˝e, któ˝ by nie prorokowa∏.487 Zatem zamiast ˝yç w ciàg∏ej niepewnoÊci, uwierzmy
Bo˝emu S∏owu i wyruszmy na ulice naszych
miast i wsi zwiastujàc im Dobrà Nowin´,
aby ludzie ratowali dusze swoje od Êmierci.

10. DWAJ ÂWIADKOWIE…
(Obj. 11: 1-13)
DRUGIE BIADA
Z KOGO SK¸ADA SI¢ KOÂCIÓ¸?

486
487
488
489
490
491
492

Jer. 20: 7-9 NP
Amos 3: 6-8 NP
Efez 2: 21
Efez 2: 20
1 Piotra 2: 5
1 Kor. 6: 19 BP
Gal. 2: 9
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 kamieniem w´gielnym — jest sam
Chrystus Jezus488
 fundamentem — sà aposto∏owie i prorocy489
 ˝ywe kamienie — wszyscy wierzàcy490
Czy˝ nie wiecie, ˝e cia∏a wasze sà Âwiàtynià Ducha, który w was przebywa? OtrzymaliÊcie go od Boga i nie nale˝ycie do siebie 491 Dlatego Pawe∏ cieszy∏ si´, ˝e: Jakub,
Kefas i Jan, uwa˝ani za filary podali r´ce
[mu i] Barnabie na znak wspólnoty 492 Natomiast w Dziejach Apostolskich czytamy:
W post´powaniu kierowali si´ naukà aposto∏ów, ˝yli we wspólnocie, ∏amali chleb
i modlili si´ 493 Pawe∏ okreÊla KoÊció∏ Boga
jako filar i podpor´ prawdy 494 który sk∏ada
si´ z fundamentu Chrystusa Pana aposto∏ów i proroków, oraz ˝ywych kamieni, którymi sà wszyscy wierzàcy.

B¸OGOS¸AWCIE
Jahwe przemówi∏ do Moj˝esza: Powiedz
Aaronowi i jego synom: B´dziecie b∏ogos∏awiç synów Izraela, mówiàc do nich: Niech
ci´ Jahwe b∏ogos∏awi i strze˝e! Niech Jahwe rozjaÊni nad tobà swe oblicze i udzieli ci
pokoju! W ten sposób sprawia, ˝e moje
Imi´ spocznie na synach Izraela i Ja b´d´
im b∏ogos∏awi∏.495
KoÊció∏ dosta∏ polecenie, aby nie tylko
b∏ogos∏awiç tym, którzy mu dobrze ˝yczà,
ale i tych, co go przeÊladujà: B∏ogos∏awcie
tych, którzy was przeÊladujà, b∏ogos∏awcie,
a nie przeklinajcie.496 B∏ogos∏awiàc stajemy si´ ˝ywymi kamieniami Êwiàtyni Boga.497
493
494
495
496
497

Dzieje 2: 42 BP
1Tym 3: 15
4 Moj˝. 6: 22-27 BP
Rzym 12: 14 NP
Obj. 3: 12
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JAKIEJ OJCZYZNY SZUKALI IZRAELICI?

Jan dosta∏ polecenie, ˝e zmierzony ma byç
o∏tarz kadzielny i ci, którzy si´ modlà do
Boga w Êwiàtyni. Bóg bowiem tych, których
przed wiekami pozna∏, tych te˝ wyznaczy∏,
bo byli ukszta∏towani na obraz Jego Syna
— aby On by∏ pierworodnym poÊród wielu
braci. A których wyznaczy∏, tych tak˝e powo∏a∏. Których zaÊ powo∏a∏, tych te˝ obdarzy∏ sprawiedliwoÊcià. A których obdarzy∏
sprawiedliwoÊcià, tych tak˝e opromieni∏
chwa∏à.503

Zachowujàc wiar´ poumierali oni wszyscy, nie osiàgnàwszy obiecanych dóbr, lecz
z daleka oglàdali i pozdrawiali, a przemawiali, ˝e sà na tej ziemi cudzoziemcami
i w´drowcami. Tak mówiàc okazywali, ˝e
szukajà ojczyzny. A jeÊliby myÊleli o tej,
z której wyszli, mieli przecie˝ czas powróciç. Zdà˝ajà zatem do lepszej, mianowicie
do niebiaƒskiej. Dlatego Bóg pozwala si´
im nazywaç ich Bogiem, bo przecie˝ przygotowa∏ im miasto.498
Odrodzeni chrzeÊcijanie wiedzà, ˝e: naszà ojczyznà jest niebo, stamtàd te˝ wyglàdamy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa,
który przemieni nasze cia∏o poni˝one
i uczyni je podobnym do swego cia∏a uwielbionego swojà mocà, mogàcà poddaç
wszystko pod Jego panowanie. 499 Jeruzalem zaÊ górne cieszy si´ wolnoÊcià. Ono to
w∏aÊnie jest naszà matkà.500
W koƒcowym widzeniu tej Ksi´gi, Aposto∏
Jan oglàda zstàpienie z nieba od Boga ‘Nowego Jeruzalem’; Potem ujrza∏em niebo
nowe i ziemi´ nowà, bo pierwsze niebo
i pierwsza ziemia przemin´∏y i morza ju˝
nie ma. I miasto Âwi´te — Nowe Jeruzalem
ujrza∏em zst´pujàce z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty
dla swego m´˝a …. I uniós∏ mnie w zachwyceniu na gór´ wielkà i wysokà, i ukaza∏ mi Miasto Âwi´te — Jeruzalem zst´pujàce z nieba od Boga.501 Dlatego Dawid
prorokowa∏ i cieszy∏ si´, ˝e w domu Paƒskim zamieszka na wieki.502

W Starym Testamencie czytamy o mierzeniu Êwiàtyni i miasta Êwi´tego oglàdanych
w wizjach proroczych.504 Mierzenia dokonywa∏ jednak nie prorok, lecz 'mà˝, który
wyglàda∏ tak, jakby by∏ ze spi˝u; mia∏ on
w r´ku lniany sznur i pr´t mierniczy'. Podobny opis mamy w ksi´dze Zachariasza:
Podnios∏em znowu oczy i patrzy∏em: A oto
mà˝ ze sznurem mierniczym w r´ku,505
który mia∏ wymierzyç Jerozolim´.
Tekst dotyczy∏ odbudowy Jeruzalem, które zosta∏o zniszczone przez Babiloƒczyków:
Przeto tak mówi Jahwe: Zwróc´ si´ ku Jerozolimie ze wspó∏czuciem; dom mój b´dzie w niej odbudowany — Wyrocznia Jahwe Zast´pów — a sznur [mierniczy] b´dzie
rozciàgni´ty nad Jerozolimà506. Wi´kszoÊç
biblistów jest przekonana, ˝e tym mierniczym by∏ anio∏, podobnie jak w proroctwie
Ezechiela.507 Natomiast prorok Zachariasz
˝y∏ w okresie, w którym wype∏ni∏a si´ owa
wizja.

498
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499
500
501
502

Hebr. 11: 13-16 BP
Filip. 3: 20,21 BP
Gal. 4: 26
Obj. 21: 1-2,10 BP
Ps. 23: 6; por. 27: 4

MIERZENIE W PRZESZ¸OÂCI

504
505
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Rzym 8: 29,30 BP
Ezech. 40: 1-4
Zach. 2: 5
Zach. 1: 16 KUL wyd. Pallottinum1968
Ezech. 40: 1-4
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ZMIERZ ÂWIÑTYNI¢

W tekÊcie nie jest powiedziane, kto da∏
Janowi trzcin´ mierniczà i przemówi∏ do
niego, ale werset trzeci sugeruje, ˝e móg∏
byç nim sam Chrystus, poniewa˝ okreÊla
ich s∏owami: 'moi Êwiadkowie'. Mierzenie
czegoÊ dla Boga i Jego ludu zawsze oznacza obj´cie czegoÊ we w∏adanie. Gdy Izrael
wkroczy∏ do ziemi kananejskiej, od razu rozpoczà∏ jej mierzenie.508 Aposto∏ otrzyma∏
instrukcj´, by zmierzy∏ Êwiàtyni´ Bo˝à: Potem dano mi trzcin´ podobnà do mierniczego pr´ta i powiedziano: Wstaƒ i zmierz
Âwiàtyni´ Bo˝à o∏tarz, tych, co wielbià
w niej Boga. Dziedziniec zewn´trzny Âwiàtyni pomiƒ ca∏kowicie nie mierz go, bo zosta∏ dany poganom, b´dà deptaç Miasto
Âwi´te przez czterdzieÊci dwa miesiàce.509
Chocia˝ nie zosta∏a podana okreÊlona
miara, pr´ta mierniczego, 'On' jednak mówi:
'mierz'. Podobnie jak ziemia izraelska, sta∏a
si´ w∏asnoÊcià Izraela, tak KoÊció∏ sta∏ si´
w∏asnoÊcià Chrystusa. Izrael odbudowujàc
Êwiàtyni´ po wyjÊciu z Babilonu mia∏ zmierzyç ca∏y obszar Êwiàtyni. Jednak ap. Jan
otrzyma∏ polecenie, aby 'dziedziniec zewn´trzny Âwiàtyni´ pominà∏. ' Mia∏ skoncentrowaç si´ na Êwiàtyni i o∏tarzu.
508

Jozue 14: 12
Obj. 11: 1,2 BP
Jan 2: 19-21
511 Obj. 3: 12
512 Obj. 8: 3 BP
513 Obj. 9: 13 BP (Naczynie, o którym jest mowa w Obj. 8:
3 mia∏o kszta∏t p∏askiej szufli, którà przynosi∏o si´ w´gle z o∏509
510
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O JAKÑ ÂWIÑTYNI¢ TU CHODZI NIEBIA¡SKÑ
CZY ZIEMSKÑ?
Ziemska zosta∏a zniszczona przez Rzymian w 70 roku n. e., a Apokalipsa zosta∏a
spisana oko∏o 96 roku n. e.. Natomiast Biblia informuje nas, ˝e Êwiàtynia ma byç
deptana przez pogan czterdzieÊci dwa miesiàce. Dlatego nie mo˝e chodziç o Êwiàtyni´
z czasów Heroda, którà budowano ponad
46 lat.510 Biblia ca∏y czas przedstawia nam
dwie Êwiàtynie: ziemskà i niebiaƒskà, i Jerozolim´ Górnà, czyli — niebiaƒskà, i Jerozolim´ Dolnà — ziemskà Poni˝sze wersety
wskazujà na Êwiàtyni´ niebiaƒskà (Górnà):
• Zwyci´zc´ uczyni´ filarem w Êwiàtyni
Boga mojego i ju˝ z niej nie wyjdzie, i wypisz´ na nim imi´ Boga mojego, i nazw´
miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem,
które zst´puje z nieba od Boga mojego,
i moje nowe imi´.511
• I podszed∏ inny anio∏, i stanà∏ przy o∏tarzu, majàce z∏ote naczynie na ˝ar, i dano
mu wiele kadzide∏, aby z∏o˝y∏ w ofierze, jako modlitwy wszystkich Êwi´tych, na z∏otym
o∏tarzu, który jest przed tronem.512
• Szósty anio∏ zatràbi∏: i us∏ysza∏em jeden g∏os od czterech rogów z∏otego o∏tarza,
który jest przed Bogiem.513
Piotr natomiast nawiàzywa∏ do KoÊcio∏a,
który mieszka na ziemi: Sami równie˝ jak
˝ywe kamienie budujcie swój dom duchowy, Êwi´te kap∏aƒstwo, aby przez Jezusa
Chrystusa sk∏adaç ofiary duchowe, mi∏e
Bogu!514 Podobnie i ap. Pawe∏, wielokrotnie w swych listach nawiàzuje do budowy,
która 'mocno spojona roÊnie w przybytek
Êwi´ty': Zbudowani jesteÊcie na fundamencie aposto∏ów proroków, gdzie kamieniem
w´gielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim
ca∏a budowla zespolona rozrasta si´
w Êwi´tà w Panu Êwiàtyni´, aby przez Ducha przygotowaç mieszkanie Boga.515
tarza ca∏opalenia na o∏tarz kadzenia. Symbolizuje ona jak mówi tekst: 'modlitwy Êwi´tych', o których jest mowa w Obj. 5:
8: A kiedy wzià∏ ksi´g´, czworo Zwierzàt i dwudziestu czterech
Starców upad∏o przed Barankiem, sà to modlitwy Êwi´tych.
514 1 Piotra 2: 5 BP
515 Efez. 2: 20-22 BP
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CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

NIE MIERZ PRZEDSIONKA

Lecz zewn´trzny przedsionek Êwiàtyni wy∏àcz i nie mierz go, gdy˝ oddany zosta∏ poganom, którzy tratowaç b´dà Êwi´te miasto przez czterdzieÊci dwa miesiàce.516
Przedsionek Êwiàtyni, który zosta∏ oddany poganom oglàdany w widzeniu, nie powinien
byç uto˝samiany z zewn´trznym dziedziƒcem pogan, który w Êwiàtyni za dni Jezusa by∏
oddzielony od wewn´trznego dziedziƒca, z którego poganie byli wykluczeni. Pierwsze
przyjÊcie Chrystusa radykalnie zmieni∏o ca∏y uk∏ad, poniewa˝ nowe przymierze zmieni∏o
Zakon Moj˝eszowy:
Obecnie zaÊ otrzyma∏ zaszczytniejsze pos∏ugiwanie, bo te˝ jest por´czycielem lepszego
Przymierza, które uprawomocnione zosta∏o mocniejszymi obietnicami. JeÊli bowiem owo
pierwsze by∏oby w pe∏ni doskona∏e, nie mia∏oby sensu szukanie drugiego. Ganiàc ich
wszak˝e, powiada: Oto nadchodzà dni, mówi Pan, a zawr´ ostatecznie z domem Izraela
i z domem Judy Nowe Przymierze, jakie zawar∏em z ich ojcami w dniu, kiedy wzià∏em ich
za r´k´, aby ich wyprowadziç z ziemi egipskiej. Poniewa˝ oni nie wytrwali w przymierzu
ze mnà, i ja zaniedba∏em ich, powiada Pan. Takie oto b´dzie Przymierze, które zawr´
z domem Izraela: Po owych dniach powiada Pan — wyryj´ moje Prawa w ich myÊlach i napisz´ je na ich sercach, b´d´ ich Bogiem, a oni b´dà mi ludem. Nikt ju˝ nie b´dzie poucza∏ swojego rodaka ani swego brata, mówiàc Poznaj Pana! Albowiem wszyscy b´dà
mnie znali, od najm∏odszego do najstarszego. B´d´ wyrozumia∏y dla ich wykroczeƒ i nie
b´d´ pami´ta∏ ich grzechów. Skoro mówi 'nowe', to uwa˝a, ˝e poprzednie si´ zestarza∏o;
a to, co jest przedawnione i przestarza∏e, nadaje si´ do usuni´cia.517
516
517

Obj. 11: 2
Hebr. 8: 6-13 BP
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Pokój z Bogiem zosta∏ ustanowiony przez
Êmierç Chrystusa: Spodoba∏o si´ [Bogu],
by w Nim zamieszka∏a wszelka Pe∏nia, aby
przez Niego, przez jego krew przelanà na
krzy˝u, przywróciç [dawny] pokój: temu, co
na ziemi, i temu, co w niebie.518 A mur
nieprzyjaêni oddzielajàcy pogan od ˚ydów
zosta∏ zniszczony: On jest naszym pokojem. On wprowadzi∏ jednoÊç w rozdartà
ludzkoÊç, poniewa˝ usunà∏ mur, który jà
odgradza∏ i dzieli∏. On w swoim ciele pozbawi∏ mocy Prawo [z jego] przepisami
i nakazami. Przywróci∏ pokój, tworzàc
w swojej osobie z dwóch [nieprzyjaznych
stron] jednego nowego cz∏owieka. Obydwie
strony, z∏àczywszy w jedno cia∏o, przez
krzy˝ pojedna∏ z Bogiem i w sobie po∏o˝y∏
kres wrogoÊci.519

ROZDARCIE ZAS¸ONY ÂWIÑTYNNEJ,
otworzy∏o wszystkim bez wyjàtku drog´
do Êwiàtyni Bo˝ej obecnoÊci: Majàc zatem,
bracia, radosnà ufnoÊç, ˝e wejdziemy do
Êwiàtyni dzi´ki krwi Jezusa — a to wejÊcie
poza zas∏on´ otworzy∏ nam przez drog´ nowà i ˝ywà, to jest przez cia∏o swoje, [majàc]
te˝ wielkiego kap∏ana nad domem Bo˝ym
— przystàpmy z czystymi sercami i pe∏nym
zaufaniem, skoroÊmy przez pokropienie
oczyÊcili serca ze Êwiadomych grzechów
i obmyli cia∏o oczyszczajàcà wodà.520

Obecnie zaÊ Hagar wyobra˝a Jeruzalem,
poniewa˝ jest ono w niewoli ze swymi
dzieçmi.521
Jeruzalem zaÊ górne cieszy si´ wolnoÊcià.
Ono to w∏aÊnie jest naszà matkà (…) W∏aÊnie wy, bracia, — jesteÊcie jak Izaak —
dzieçmi obietnicy. (…) nie jesteÊmy dzieçmi niewolnicy, lecz wolnej.522
O tym górnym mieÊcie napisano: Zwyci´zc´ uczyni´ filarem w Êwiàtyni Boga mojego i ju˝ nie wyjdzie na zewnàtrz. I napisz´ na nim imi´ Boga mojego i imi´ miasta
Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zst´puje od mego Boga, i moje nowe
imi´.523
I uniós∏ mnie w zachwyceniu na gór´
wielkà i wysokà, i ukaza∏ mi Miasto Âwi´te
— Jeruzalem zst´pujàce z nieba.524 Aposto∏ Pawe∏ pisa∏: Nasza zaÊ ojczyzna jest
w niebiosach, skàd te˝ oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.525 Greckie
politeuma = obywatelstwo, a zatem sà oni
obywatelami Królestwa Bo˝ego.

CZY ZOSTANIE ODBUDOWANA ÂWIÑTYNIA
W JERUZALEM?

DWA MIASTA JERUZALEM
W Nowym Testamencie 'Jeruzalem' ma
tak˝e podwójne znaczenie. Jak ju˝ wczeÊniej pisa∏em, ˝e istnieje ziemskie Jeruzalem, które w alegorii Âw. Paw∏a symbolizuje zwiàzanie tych, którzy trwajà w niewierze: Kobiety te bowiem oznaczajà dwa przemierza: jedno zawarte na górze Synaj —
rodzàce niewol´ — wyobra˝a je Hagar (…)
518
519
520

Kol. 1: 19,20 BP
Efez 2: 14-16BP
Hebr. 10: 19-22
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521
522
523
524
525

Gal. 4: 24,25 BP
Gal. 4: 26-31BP
Obj. 3; 12 BP
Obj. 21: 10 BP
Filip. 3: 3: 20PE
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CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

S∏owo Bo˝e informuje nas o Êwiàtyni niebiaƒskiej i ziemskiej. Ale znajdujemy szeÊç
biblijnych fragmentów, które mówià o odbudowaniu Êwiàtyni w czasach ostatecznych:
Pierwszy: i zawrze ÊciÊle przymierze
z wieloma na jeden tydzieƒ, w po∏owie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów.
A w Êwiàtyni stanie obraz obrzydliwoÊci,
który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.526
Drugi: 'Od czasu zniesienia sta∏ej ofiary
codziennej’ i postawienia obrzydliwoÊci
spustoszenia up∏ynie tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni'.527
Trzeci: 'Kiedy wi´c ujrzycie obrzydliwoÊç
spustoszenia stojàcà na miejscu Êwi´tym,
o której mówi prorok Daniel — kto czyta,
niech rozwa˝y'.528
Czwarty: 'Gdy tedy ujrzycie ohyd´ spustoszenia, stojàcà tani, gdzie staç nie powinna — kto czyta, niech uwa˝a — wtedy
ci, co sà w Judei, niech uciekajà w góry.529
Piàty: Niech was nikt w ˝aden sposób
nie wprowadza w b∏àd. Bo najpierw musi
dojÊç do odst´pstwa i objawi si´ cz∏owiek
grzechu, syn, zatracenia, przeciwnik wynoszàcy si´ ponad wszystko, co nazwane jest
Bogiem lub odbiera czeÊç Boskà. Zasiàdzie
on nawet w Êwiàtyni Boga dowodzàc, ˝e
sam jest Bogiem.'530
Szósty: 'Potem dano mi trzcin´, podobnà
do pr´ta mierniczego i powiedziano:
Wstaƒ i zmierz Êwiàtyni´ Bo˝à i o∏tarz oraz
tych, co wielbià w niej Boga. Pomiƒ dziedziniec zewn´trzny Êwiàtyni; nie mierz go,
gdy˝ jest on przeznaczony dla pogan, którzy b´dà bezczeÊciç Âwi´te Miasto przez
czterdzieÊci dwa miesiàce.'531

'wielekroç ofiarowa∏ samego siebie, podobnie jak arcykap∏an wchodzi do Êwiàtyni
co roku z cudzà krwià, gdy˝ w takim razie
musia∏by cierpieç wiele razy od poczàtku
Êwiata; ale obecnie objawi∏ si´ On jeden
raz u schy∏ku wieków dla zg∏adzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie'.532
Skoro Chrystus z∏o˝y∏ za rodzaj ludzki ofiar´ raz na zawsze, to, w jakim celu majà byç
sk∏adane ofiary ca∏opalne? Po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie zapytali Go: 'Panie czy w tym czasie odbudujesz królestwo
Izraelowi?'533 Pan Jezus nie odpowiedzia∏
im, b∏àdzicie, ale 'rzek∏ do nich: Nie wasza
to rzecz znaç czasy i chwile, które Ojciec
w mocy swej ustanowi∏'.534 ˚ydzi jako naród nie uwierzyli w Mesjasza — Jezusa
Chrystusa. Oczekiwali odbudowania Królestwa Izraela? Byli zawiedzeni, bo znali
obietnic´ proroka Izajasza: Narodzi∏o si´
nam bowiem dzieci´, syn zosta∏ dany. Na
jego barkach królewska w∏adza i oto Jego
imiona: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Ksià˝e Pokoju. Wielkie
jest jego królestwo i nic nie zak∏óca jego
spokoju, gdy na tronie Dawidowym zasiàdzie, by rzàdziç swoim królestwem, które
ustanowi∏ na nowo i utwierdzi∏ w sprawiedliwoÊci i prawie. Dokonywaç tego b´dzie
teraz i po wszystkie czasy mi∏oÊç zazdrosna
Pana Zast´pów.'535
Nie rozró˝niano dwóch przyjÊç Jezusa,
którego zgodnie z proroctwem zabito. Oczekiwali odrodzenia Izraela, natomiast popadli w wielkà niewol´. Werset szósty wype∏ni si´ dopiero podczas milenium, kiedy Pan
Jezus usiàdzie na tronie Dawida i b´dzie
ich pas∏ laska ˝elaznà.536 ˚ydzi uwierzà
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Dan. 9: 27
Dan. 12: 11
Mat. 24: 15 Wolniewicz
Mar. 13: 14
2 Tes. 2: 3-4; Wolniewicz
Obj. 11: 1-2 Romaniuk

PO CO BUDOWA
NOWEJ ÂWIÑTYNI ZIEMSKIEJ?
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Hebr. 9: 25,26 BW
Dzieje Ap. 1: 6 BW
Dzieje Ap. 1: 7 BW
Izaj 9: 5,6
Ps. 2: 10
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w antychrysta, gdy przyjdzie, jako mesjasza
i zacznà sk∏adaç ofiary ca∏opalne, dlatego
potrzebna b´dzie im Êwiàtynia. A wybudowanie jej b´dzie znakiem dla wierzàcych.

B¢DZIE ICH PAS¸ LASKÑ ˚ELAZNÑ — KTO?
Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwa∏townoÊcià swojà przerazi ich: Ja
ustanowi∏em króla mego na Syjonie, Âwi´tej górze mojej. Og∏osz´ zarzàdzenie Pana:
Rzek∏ do mnie: Synem moim jesteÊ, DziÊ
ci´ zrodzi∏em. ProÊ mnie, a dam ci narody
w dziedzictwo I kraƒce Êwiata w posiadanie. Rozgromisz je ber∏em ˝elaznym, Rozt∏uczesz jak naczynie gliniane. Bàdêcie
wi´c teraz rozsàdni, królowie, Przyjmijcie
przestrog´, s´dziowie ziemi! S∏u˝cie Panu
z bojaênià i weselcie si´, Z dr˝eniem z∏ó˝cie mu ho∏d, Aby si´ nie rozgniewa∏ i abyÊcie nie zgubili drogi, Bo ∏atwo p∏onie gniewem. Szcz´Êliwi wszyscy, którzy mu ufajà!537
Psalmista te prorocze s∏owa odnosi do
Pana Jezusa Chrystusa, nazywajàc go Synem. W Ksi´dze Objawienia czytamy, ˝e to
Chrystus da w∏adz´ nad narodami tym, którzy Mu sà wierni. Czy jest tu jakaÊ sprzecznoÊç? Poni˝szy tekst wyjaÊnia jà: Zwyci´zcy
zaÊ i temu, który b´dzie czyni∏ do koƒca to,
co nakazuj´, dam w∏adz´ nad narodami, by
rzàdzi∏ nimi rózgà ˝elaznà i móg∏ ich skruszyç jak gliniane naczynia. Takà w∏adz´
równie˝ Ja otrzyma∏em od Ojca mojego.
I dam mu tak˝e gwiazd´ porannà. Kto ma
uszy do s∏uchania, niech s∏ucha, co mówi
Duch do KoÊcio∏ów.538
SprzecznoÊci tu nie ma i byç nie mo˝e.
Chrystus otrzyma∏ t´ w∏adze od Ojca i przeka˝e jà tym, którzy zwyci´˝yli z∏o. Co najmniej 60 lat przed napisaniem Ksi´gi Objawienia do swych aposto∏ów Jezus powie537
538

Ps. 2: 7-12 BW
Obj. 2: 26-29 BWP

95

dzia∏: 'Zaprawd´, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Cz∏owieczy zasiàdzie na
swym tronie chwa∏y, wy, którzy poszliÊcie
za Mnà, zasiàdziecie równie˝ na dwunastu
tronach, sàdzàc dwanaÊcie pokoleƒ Izraela'.539 'I widzia∏em trony, i usiedli na nich
ci, którym dano prawo sàdu; widzia∏em te˝
dusze tych, którzy zostali Êci´ci za to, ˝e
sk∏adali Êwiadectwo o Jezusie i g∏osili S∏owo Bo˝e, oraz tych, którzy nie oddali pok∏onu zwierz´ciu ani posàgowi jego i nie
przyj´li znamienia na czo∏o i na r´k´ swojà. Ci o˝yli i panowali z Chrystusem przez
tysiàc lat'.540

OKRES PROROKOWANIA DWÓCH ÂWIADKÓW
To, co zosta∏o napisane o dwóch Êwiadkach, czyni ich wi´kszymi od wszystkich
poprzednich proroków. Jednak nie podano
ich imion. Obszarem prorokowania ich b´dzie Êwi´te miasto Jeruzalem, które b´dzie
deptane ‘przez pogan, przez czterdzieÊci
dwa miesiàce’, czyli 3,5 roku. NienawiÊç
i pogarda do uczniów Chrystusa i narodu
wybranego b´dzie totalna. PrzeÊladowanie,
w którym wyra˝a si´ owa nienawiÊç, b´dzie
jednak˝e tylko czasowa. 'Tratowanie' b´dzie
trwa∏o czterdzieÊci dwa miesiàce, to znaczy ograniczony czas. Nie zapominajmy, ˝e
si∏y z∏a sà na uwi´zi kontrolowanej przez
Bo˝à r´k´. Jednak to, co postanowione wype∏niç si´ musi. Nadejdzie jednak godzina,
gdy 'dope∏nià si´ czasy pogan.'541 Ten sam
okres jest dany antychrystowi w Objawieniu
13: 5. Pomimo wszelkich dost´pnych metod antychrystowi nie uda si´ zlikwidowaç
wybranych ludzi przez Boga. Gdy˝ tak jak
z∏oto bada si´ i oczyszcza w piecu, tak
szczeroÊç ich wiary zostanie wypróbowana,
a ich ˝ycie oczyszczone przez próby, które
539
540
541

Mat. 19: 28 BW
Obj. 20: 4 zobacz Obj. 12: 5; 19: 115 BW
¸uk. 21: 24
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muszà znieÊç do chwili paruzji Chrystusa.
A wam uciskanym, daç odpocznienie wespó∏ z nami, gdy si´ objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. (2 Tes.
1:17)

ZABICIE DWÓCH ÂWIADKÓW

kaƒcy ziemi cieszà si´ i radujà z ich powodu. I b´dà sobie nawzajem posy∏ali dary,
bo ci dwaj prorocy mieszkaƒcom ziemi zadali katusze. A po trzech i pó∏ dniach wstàpi∏ w nich duch ˝ycia od Boga i stan´li na
nogi. A wielki strach pad∏ na tych, którzy na
nich patrzyli. Oni zaÊ us∏yszeli donoÊny
g∏os z nieba mówiàcy do nich: 'Wstàpcie
tutaj! ' I wstàpili do nieba w ob∏oku, a ich
wrogowie [tak] ich zobaczyli. W owej godzinie nastàpi∏o wielkie trz´sienie ziemi i run´∏a dziesiàta cz´Êç miasta, a od tego trz´sienia ziemi zgin´∏o siedem tysi´cy osób.
A pozosta∏ych ogarn´∏o przera˝enie i oddali chwa∏´ Bogu nieba.542

KIM SÑ CI DWAJ PROROCY?
Dwom moim Âwiadkom dam w∏adz´,
a b´dà prorokowaç obleczeni w wory przez
tysiàc dwieÊcie szeÊçdziesiàt dni. Oni sà
dwoma Êwiecznikami, co stojà przed Panem ziemi. A jeÊli kto chce ich skrzywdziç,
ogieƒ wychodzi z ich ust i po˝era wrogów.
A jeÊli ktokolwiek zachcia∏by ich skrzywdziç, w ten sposób musi byç zabity. Majà
oni w∏adz´ zamknàç niebo, aby nie pada∏
deszcz za dni ich prorokowania, i majà w∏adze nad wodami: [mogà] przemieniç je
w krew i [mogà] poraziç ziemi´ wszelkimi
plagami, ilekroç zechcà. A gdy dope∏nià
swojego Êwiadectwa, Bestia, która wychodzi z przepaÊci, stoczy z nimi walk´, zwyci´˝y ich i zabije. A zw∏oki ich [le˝eç b´dà]
na placu wielkiego miasta, które przenoÊnie zwie si´ Sodoma i Egipt, gdzie tak˝e
ukrzy˝owano Pana. I [wielu] spoÊród ludów, szczepów i ró˝noj´zycznych narodów
przez trzy i pó∏ dnia patrzy na ich zw∏oki,
i nie zezwala ich z∏o˝yç do grobu. Miesz-

Rozdzia∏ XI Apokalipsy ocenia si´ po dziÊ
dzieƒ jako jeden z trudniejszych. G∏ównà jego trudnoÊç stanowi w∏aÊciwa interpretacja
postaci dwóch Âwiadków. Dotychczas interpretacja sz∏a w dwóch kierunkach: upatrywania konkretnych osób, bàdê symbolów.
Od najdawniejszych czasów widzi si´ tu
p r o r o k ó w Starego Testamentu. Mianowicie: Henocha, Moj˝esza, Eliasza, Jeremiasza.
Nadto oparte na Ksi´dze Malachiasza
rozpowszechnione w judaizmie jest przekonanie o powrocie i misji eschatologicznej
Eliasza. Oto Ja poÊl´ wam proroka Eliasza,
zanim przyjdzie wielki i straszny dzieƒ Pana.543 Opierajàc si´ na Ksi´dze Rodzaju:
Henoch chodzi∏ z Bogiem, a potem nie by∏o go, gdy˝ zabra∏ go Bóg.544 Do tego wydarzenia nawiàzuje List do Hebrajczyków:
Przez wiar´ zabrany zosta∏ Henoch, aby nie
oglàda∏ Êmierci i nie znaleziono go, gdy˝
zabra∏ go Bóg. Zanim jednak zosta∏ zabrany, otrzyma∏ Êwiadectwo, ˝e podoba∏ si´
Bogu.545
542
543
544
545

Obj. 11: 3-13 BP
Malach. 3: 23 NP
Rodz. 5: 24 NP
Hebr. 11: 5 NP
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Kiedy prorok Zachariasz pyta∏ si´ Boga kim sà te dwa
Êwieczniki Bóg mu odpowiada: To sà dwaj pomazaƒcy,
którzy stojà przed Panem ca∏ej ziemi.546 Cuda przez nich
czynione b´dà mia∏y rysy dzia∏aƒ Bo˝ych: Bóg b´dzie z nimi
tak jak z prorokiem Jeremiaszem: Dlatego tak mówi Pan,
Bóg Zast´pów: poniewa˝ to
mówià, przeto Ja uczyni´ moje s∏owa ogniem w twoich
ustach, a ten lud drewnem,
którego po˝re ogieƒ.547
Nie tylko b´dà g∏osiç S∏owo
Bo˝e, ale b´dà mieli moc poraziç ziemi´ wszelkimi plagami ilekroç zechcà. To, co b´dà
czyniç odpowiada plagom, które czyni∏ Moj˝esz i Eliasz. B´dà mieli moc zabijaç
ogniem, wstrzymywaç deszcze, zamieniaç
wod´ w krew i — kiedy zechcà — sprowadzaç na ziemi´ ró˝ne plagi. Korzystanie
przez nich z tej mocy b´dzie powodowa∏o
dodatkowe zniszczenia. Nietrudno sobie
wyobraziç rozmiary kl´ski, gdy sprowadzà
susz´, która wyzwoli w ich wrogach wielkà
z∏oÊç, ale i bezradnoÊç. Czas poka˝e, kim
oni b´dà i nie ma powodu dziÊ toczyç bezsensownych dyskusji.

BESTIA, KTÓRA WYJDZIE Z PRZEPAÂCI
B´dzie kierowana przez moce demoniczne, wrogie Bogu i KoÊcio∏owi. Przez 1260
dni antychryst b´dzie bezsilny, aby zwalczyç tych dwóch proroków Bo˝ych. Jednak
w wyznaczonym przez Boga czasie zwyci´˝y ich, ale nie pokona.
Zabicie dwóch Êwiadków b´dzie wielkim
wydarzeniem dla Êwiata. Ich zw∏oki b´dà
546

Zachariasza 4: 14 NP
Jer. 5: 14 NP
Izaj 1: 9 BP.
549 ¸uk 21: 24
550 Ponad sto lat temu czytelnicy Biblii w ˝aden sposób nie
mogli zrozumieç jak przez trzy i pó∏ dnia ca∏y Êwiat mia∏by zobaczyç martwych dwóch Êwiadków, skoro z Londynu do Chin
547
548
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le˝a∏y niepogrzebane na ulicy miasta Jerozolimy. Izajasz pisa∏: I gdyby Jahwe Zast´pów nie ocali∏ reszty, losem Sodomy sta∏by
si´ nasz los, do Gomory bylibyÊmy podobni.548 Miasto Jeruzalem b´dzie otoczone
przez pogan, a˝ si´ skoƒczà czasy pogan.549
Pozorne zwyci´stwo i radoÊç pogan b´dzie krótkotrwa∏e. Po trzech i pó∏ dniach
w cudowny sposób o˝yjà. B´dzie to dzia∏o
si´ na oczach ca∏ego Êwiata. Jak to b´dzie
mo˝liwe? Jan nie zna∏ przekazu telewizyjnego, ale Pan Jezus kaza∏ mu tak zapisaç.
Proroctwo musi si´ spe∏niç bez nadinterpretacji i tak si´ stanie. Czytajàc kilkadziesiàt
lat wczeÊniej to proroctwo, czytelnicy Biblii
zastanawiali si´ jak to b´dzie mo˝liwe, aby
ca∏y Êwiat to zobaczy∏?550
Ich wzbudzenie przypomina niejako uniesienie Eliasza na rydwanie.551 M´czeƒstwo
tych dwóch Êwiadków sprawi, ˝e antychryst
drogà morskà jecha∏o si´ osiem miesi´cy, dlatego te dni wyd∏u˝yli do trzech i pó∏ roku.
551 2 Król 2: 11
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spotka si´ z ogólnym poparciem ludzi ca∏ego Êwiata. Nie zadowoli on si´ jednak ich
Êmiercià; cia∏a Êwiadków wystawi, na pokaz na ulicach Jerozolimy. Ludzie, widzàc
ich martwe cia∏a, b´dà si´ cieszyç, poniewa˝ nie b´dà musieli s∏uchaç ich ostrze˝eƒ
i znosiç plag. Ale nie tylko to. Âmierç
'dwóch Êwiadków' b´dzie okazjà do urzàdzania wielkich uczt i przesy∏ania sobie podarunków. Ciekawe, ˝e jest to jedyna sytuacja w ca∏ym Wielkim Ucisku gdzie jest
mowa o radoÊci. Âmierç 'dwóch Êwiadków'
b´dzie dla ludzi wielkim Êwi´tem. Gdyby
uwierzyli w ich poselstwo weszli by na drog´ wiecznoÊci. Po trzech i pó∏ dniach
Êwiadkowie zostanà wskrzeszeni z martwych i przeniesieni na ob∏oku chwa∏y. Ciekawa scena! Byç mo˝e skierowane b´dà na
nich kamery, które b´dà transmitowaç program przez satelity na ca∏y Êwiat. Jak poradzà sobie z interpretacjà tych wydarzeƒ?

WSTÑPCIE TUTAJ!
W milionach domów rozlegnie si´ g∏os
z samego nieba: I us∏yszeli g∏os donoÊny
z nieba, mówiàcy do nich: Wstàpcie tutaj!
I wstàpili do nieba w ob∏oku, nieprzyjaciele zaÊ ich patrzyli na nich. I w tej˝e godzinie powsta∏o wielkie trz´sienie ziemi,
i dziesiàta cz´Êç miasta zawali∏a si´, i zgin´∏o w tym trz´sieniu ziemi siedem tysi´cy
ludzi, pozostali zaÊ przerazili si´ i oddali
czeÊç Bogu niebieskiemu.552 Czas ich prorokowania odkryje ich imiona, lub nie. Bo
nie chodzi, o chwa∏´ ludzkà, ale Bo˝à. Ich
okres prorokowania utwierdzi wiele serc,
które w okresie wielkiego ucisku niejako zacznà przygasaç. Wie Pan jak pokrzepiç swój
lud.
552

Obj. 11: 12,13 NP

11. NIEWIASTA I SMOK
(Obj. 12: 1-18)
DRUGIE BIADA
Walka smoka z niewiastà
i jej potomstwem ........................Obj. 12: 1-6,14
Stràcenie szatana ..........................Obj. 12: 7-13
Izrael w proroctwie ......................Obj. 11: 15-19
I ukaza∏ si´ wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w s∏oƒce i ksi´˝yc pod stopami jej, a na g∏owie jej korona z dwunastu
gwiazd; A by∏a brzemienna, i w bólach porodowych i w m´ce rodzenia krzycza∏a.
I ukaza∏ si´ drugi znak na niebie: Oto
ogromny rudy smok, majàcy siedem g∏ów
i dziesi´ç rogów, a na jego g∏owach siedem
diademów; A ogon jego zmiót∏ trzecià cz´Êç
gwiazd niebieskich i stràci∏ je na ziemi´.
I stanà∏ smok przed niewiastà, która mia∏a
porodziç, aby, skoro tylko porodzi, po˝reç
jej dzieci´. I porodzi∏a syna, ch∏opczyka,
który rzàdziç b´dzie wszystkimi narodami
laskà ˝elaznà; dzieci´ jej zosta∏o porwane
do Boga i do jego tronu. I uciek∏a niewiasta
na pustyni´, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby jà tam ˝ywiono przez tysiàc dwieÊcie szeÊçdziesiàt dni.553

KILKA UWAG
Jest to jedna z najbardziej znanych, a jednoczeÊnie kontrowersyjnych wizji apokaliptycznych. Po przebrzmieniu siedem piecz´ci i szeÊciu tràb, siódma tràba zapowiada
powrót i panowanie Chrystusa. O czym te˝
zapowiada XVI: 14-16 i XIX: 11-16. Wed∏ug Listu do Hebrajczyków Chrystus ma
przyjÊç tylko jeden raz554 w dniach koƒca.
553
554

Obj. 12: 1-6 BW
(Hebr. 9: 28).
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Dlatego czytajàc chronologicznie Objawienie rozdzia∏ po rozdziale, doszlibyÊmy do
absurdu, poniewa˝ by∏oby kilka przyjÊç
Chrystusa, kilka upadków Babilonu Wielkiego etc. Zach´cam do czytania tej Ksi´gi
tematycznie.

APOSTO¸ JAN OTRZYMA¸ DWIE WIZJE:
Po przebrzmieniu siedmiu piecz´ci i szeÊciu tràb muszà wype∏nieni si´ dwa znaki:
Pierwszy znak — pojawia si´ w nim niewiasta Obj. 12: 1,.
Drugi znak — to smok (szatan) Obj.12:3

KOGO WI¢C DOTYCZY TO WIDZENIE?
Aposto∏ Jan widzia∏ na wyspie Patmos
przysz∏oÊç a nie przesz∏oÊç. Dosta∏ wyraêne
polecenie: Napisz wi´c to co widzia∏eÊ, i to,
co jest, i to, co potem musi si´ staç.555
Dlatego tekst ten nie mo˝e odnosiç si´ do
Marii i narodzin Jezusa Chrystusa, poniewa˝ Pan Jezus, co najmniej 60 lat wczeÊniej zosta∏ zabity, a jego matka z pewnoÊcià ju˝ nie ˝y∏a. Po raz pierwszy ten fragment556 przypisa∏ Maryi matce Jezusa, Epifaniusz, biskup Salaminy z Cypru, urodzony
w pobli˝u Gazy w Palestynie oko∏o roku
315.557 Nauka ta nie by∏a znana aposto∏om
i zborom wczesnochrzeÊcijaƒskich
W Apokalipsie mamy opisane dwie niewiasty, symbole dwóch miast:
• Jerozolim´ — Oblubienic´ Chrystusa,
oraz:
• Babilon Wielki — jako nierzàdnic´.
Jan zobaczy∏ w widzeniu KoÊció∏ i literalny Izrael, walczàcy o zachowanie lojalnoÊci
i wiernoÊci Bogu. W Starym Testamencie
okreÊlenie niewiasta by∏o przypisane Izraelowi, natomiast w Nowym Testamencie do
wybranych KoÊcio∏a Chrystusowego Biblia
u˝ywa okreÊlenia 'oblubienica'. Do proroka

Jeremiasza Bóg powiedzia∏: Czy widzia∏eÊ,
co uczyni∏a odst´pna ˝ona, Izrael? Chodzi∏a na ka˝dà wysokà gór´ i pod ka˝de zielone drzewo, i tam oddawa∏a si´ nierzàdowi.558 W proroctwie Ozeasza czytamy:
Oskar˝ajcie waszà matk´, oskar˝ajcie,
gdy˝ ona nie jest mojà ˝onà, a ja nie jestem jej m´˝em, niech usunie znaki swojego nierzàdu ze swojego oblicza, a znaki
swojego cudzo∏óstwa spomi´dzy swoich
piersi.559
Biblia u˝ywa tu zrozumia∏ych ilustracji.
Izrael jako symbolicznà ˝on´ Boga, która
dopuszcza∏a si´ duchowego cudzo∏óstwa,
za co przez ca∏y czas a˝ do koƒca b´dzie
ponosi∏a konsekwencje swej niewiernoÊci.

I UKAZA¸ SI¢ INNY ZNAK
W tym proroctwie dwanaÊcie gwiazd,
s∏oƒce i ksi´˝yc wskazywa∏yby, ˝e odnosi
si´ to do literalnego Izraela, który nawiàzuje do snu Józefa syna Jakuba: Mia∏em znowu sen: oto s∏oƒce, ksi´˝yc i jedenaÊcie
gwiazd k∏ania∏o mi si´. A gdy to opowiedzia∏ ojcu i braciom, zgromi∏ go ojciec
i rzek∏ do niego: Có˝ to za sen, który ci si´
Êni∏? Czy˝ wi´c ja, matka twoja i bracia
twoi mieliby przyjÊç i pok∏oniç ci si´ do ziemi?560

555

558

556

559

Obj. 1: 19 BT II
Obj. 12: 1-6
557 Gianfranco Ravasi Apokalipsa s 102 wyd. JednoÊç Kielce
2002
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560

Jer. 3: 6 NP
Ozeasza 2: 4
Rodzaju 37: 9,10 NP
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Jakub poprawnie odczyta∏ sen swego syna Józefa. Jak dowiadujemy si´ z innych
Ksiàg Biblijnych, ˝e nie by∏a to jakaÊ legenda, ale prawda biblijna. Szczepana przed
swym ukamienowaniem, wyda∏ wielkie
Êwiadectwo swoim braciom — ˚ydom
i w nim powo∏a∏ si´ na sen Józefa: A patriarchowie, zazdroÊcili Józefowi, sprzedali
go do Egiptu, ale Bóg by∏ z nim.561
Proroctwo Izajasza nawiàzuje do narodu,
który niejako zrodzi∏ si´ w 'bólach porodowych': Zanim ogarn´∏y jà skurcze porodu,
porodzi∏a syna; zanim przysz∏y na nià bóle,
wyda∏a na Êwiat m´skiego potomka. Kto
s∏ysza∏ coÊ podobnego, kto widzia∏ coÊ takiego? Czy mo˝e si´ kraj urodziç w ciàgu
jednego dnia? Czy rodzi si´ naród od jednego razu? Bo ledwo ogarn´∏y Syjon bóle,
ju˝ porodzi∏ swe dzieci. Czy ja otworz´ ∏ono
i nie pozwol´ urodziç? — mówi Jahwe —
Czy ja, co pozwalam rodziç, zamkn´ ∏ono?
— mówi twój Bóg. Radujcie si´ wraz z Jerozolimà i weselcie si´ w niej wszyscy, co jà
mi∏ujecie! Cieszcie si´ z nià, rozradowani,
wy wszyscy, co si´ nad nià smuciliÊcie.562

KOMENTARZ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LUBLESKIEGO
'Niewiasta obleczona w s∏oƒce, wyposa˝ona w rysy Matki Mesjasza, symbolizuje
obj´ty jednym zbawczym planem Lud Bo˝y
obu Testamentów — Synagog´ i KoÊció∏ —
skutecznie zwalczany przez Smoka, niedwuznaczny symbol Szatana. Smok wraz ze
swymi anio∏ami zostaje stràcony na ziemi´,
gdzie b´dzie kontynuowaç walk´ z Niewiastà i resztà jej potomstwa'.563
'Obraz rodzenia i zwiàzanych z nim bólów
nale˝y do cz´stych w apokaliptyce (Izaj.
54: 1-6) i to w podobnym kontekÊcie roz561

Dzieje 7: 9
Izaj. 66: 7-10 KUL Pallottinum Poznaƒ 1996
563 Apokalipsa Âwi´tego Jana Katolicki Uniwersytet Lubelski
wyd. Pallottinum Poznaƒ 1962
562

przestrzenienia si´ narodu. Chodzi tu o cudowne odnowienie (a w∏aÊciwie nowe
'stworzenie') narodu po niewoli, przedstawione w Êwiecie przebiegu rodzenia dziecka w bólach porodowych. Proces rodzenia
dziecka (nowego narodu) ró˝ni si´ od zwyk∏ego porodu przede wszystkim dlatego, ˝e
to nadzwyczajne rodzenie wyprzedza wyst´pujàce zwykle przy tej sposobnoÊci bóle,
ewentualnie zbiega si´ z ich poczàtkiem
(por Izaj. 66: 8 b).
Rodzàcà jest oczywiÊcie Jerozolima
(przedstawiona tu jako Syjon); 'bóle porodu'
oznaczajà wojny i inne przeciwnoÊci (w
apokaliptyce niemal technicznie ucisk
eschatologiczny; por. Ap. 12: 2, prawdopodobnie. cytat z w. 7). Dzie∏o Bo˝e, Jego
'stwórcza' interwencja, podlega innym prawom ni˝ ludzkie. To co wydaj´ si´ w stosunkach mi´dzyludzkich nieprawdopodobne, sta∏o si´ za sprawà Jahwe faktem dokonanym: sprowadzi∏ on nagle, bez zwyk∏ych
przemian i wojen, swój naród na Syjon i dokona∏ jego odnowienia, co normalnie wymaga∏oby czasu ˝ycia pokoleƒ.'564

IZRAEL W PROROCTWIE
To cudowne odrodzenie sta∏o si´ faktem
dokonanym. Izrael powróci∏ z niewoli babiloƒskiej nagle bez ˝adnych poczynaƒ militarnych, zadba∏ o to sam Bóg, obiecujàc im,
˝e po siedemdziesi´cioletniej niewoli powrócà do ziemi ojców swoich.565 Ale proroctwa biblijne nie zajmujà si´ tylko przesz∏oÊcià, ale przede wszystkim przysz∏oÊcià.
Naród Izraelski w siedemdziesiàtym roku
n.e. utraci∏ swà ojczyzn´ i suwerennoÊç. Zosta∏ rozproszony na ca∏y Êwiat.
Do 1948 roku, ˝aden polityk nie bra∏ pod
uwag´ powstania paƒstwa Izrael. Gdy to si´
sta∏o pomimo sprzeciwu szczególnie Êwiata
564Katolicki Uniwersytet Lubelski Ksi´ga Izajasza II, III Pallottinum Poznaƒ 1996 s 318-321 (podkreÊlenia autora).
565 Jer. 25: 11,12
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arabskiego narodom wydawa∏o si´, ˝e to
ich zas∏uga, ˝e Izrael wróci∏ do ziemi swoich ojców. Jednak to nie cz∏owiek kieruje historià, ale Bóg. I sta∏o si´ to, co niemo˝liwe.
Âwiat nie bardzo wiedzia∏, co poczàç z ˚ydami po okrutnej Drugiej Wojnie Âwiatowej.
Ale sta∏o si´ to, co zapowiadali prorocy.
Choç wrócili do swej ziemi obiecanej w roku 1948, ani na chwil´ nie zaznali spokoju, poniewa˝ Syjon, czyli Jerozolima jest
nadal deptana przez pogan, tak d∏ugo, a˝
si´ skoƒczà czasy pogan.566 Cudowne odrodzenie tego narodu sta∏o si´ faktem dokonanym, jednak nie jest procesem definitywnie zakoƒczonym. Kiedy powrócimy do rzàdów króla judzkiego Ezechiasza zosta∏ on
napadni´ty i zamkni´ty jak ptak w klatce
przez króla Asyryjskiego Sennacheryba. Ten
dzieƒ jest dniem utrapienia i kary, i haƒby.
Albowiem dojrza∏y dzieci do swoich narodzin, a nie ma si∏y do ich porodzenia.567
Strategià Babiloƒczyków i Asyryjczyków
by∏o otoczenie miasta, i ˝àdanie okupu.
Jednak pomoc przysz∏a z nieba: Tej˝e samej nocy wyszed∏ anio∏ Jahwe i pobi∏
w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiàt
pi´ç tysi´cy. I rano, gdy trzeba by∏o wstawaç, wszyscy oni byli martwi.568 Natomiast
szyderca Sennacheryb opuÊci∏ Êwi´te miasto Jerozolim´ i powróci∏ do Niniwy, gdzie
zosta∏ zabity podczas modlitwy przez swoich synów Adrameleka i Sarezera w Êwiàtyni bo˝ka Nisroka.
Pan Bóg nie dopuÊci, aby rozpocz´ty proces rodzenia nie dobieg∏ do pomyÊlnego
koƒca. Ten, który da∏ impuls do rodzenia,
jednoczeÊnie nie mo˝e temu przeszkadzaç.
Proroctwo to odnosi si´ do przesz∏oÊci gdzie
czytamy: Tak bowiem mówi Jahwe: Oto
skieruj´ ku niej pokój jak rzek´ i jak rwàcy

potok bogactwo narodów. Niemowl´ta b´dà
noszone na ramionach i na kolanach pieÊciç b´dà. Jak kogoÊ pociesza jego matka
tak samo Ja was b´d´ pocieszaç; w Jerozolimie doznacie pociechy.569
Skoro wszystko zasadza si´ na Jerozolimie to wierzàca wspólnota jest p∏odnà cierpiàcà w m´kach historii. Wed∏ug ˝ydowskiej tradycji bóle rodzenia by∏y obrazem
u˝ywanym w celu opisania nadejÊcia porodu: Kobieta, gdy rodzi, smuci si´, bo nadesz∏a jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciàtko, ju˝ nie pami´ta o udr´ce gwoli radoÊci,
˝e si´ cz∏owiek na Êwiat urodzi∏. I wy teraz
si´ smucicie, lecz znowu ujrz´ was, i b´dzie si´ radowa∏o serce wasze, a nikt nie
odbierze wam radoÊci waszej — Powiedzia∏
Pan Jezus.570

565

569

567
568

¸uk. 21: 24
Izaj. 37: 3 BTII
Izaj. 27: 36 BTII

JAHWE GROMADZI WSZYSTKIE NARODY
Izajasz opisuje czas ostatecznego rozrachunku i hardoÊç cz∏owieka: Bo oto nadejdzie Jahwe jak ogieƒ, Jego wozy wojenne
b´dà jak nawa∏nica, by rozp´taç ˝ar Jego
gniewu i Jego groêb´ ognistymi p∏omieniami. Bo wÊród ognia sàdzi Jahwe ca∏à ziemi´ i swoim mieczem — wszelkie cia∏o;
liczni sà zabici przez Jahwe.571 Podobne
opisy mamy zapisane w Apokalipsie

UCIEK¸A NIEWIASTA NA PUSTYNI¢
— NA 1260 DNI
I uciek∏a niewiasta na pustyni´, gdzie ma
miejsce przygotowane przez Boga, aby jà
tam ˝ywiono przez tysiàc dwieÊcie szeÊçdziesiàt dni.572 Wielu komentatorów kiedy
dotyka si´ tekstu, ucieka si´ do mitów
i symboli. Jedno jest pewne, ˝e w 96 roku,
(kiedy prawdopodobnie zosta∏a napisana ta
ksi´ga) Jezus ju˝ ponad pó∏ wieku by∏
w Niebie i siedzia∏ na tronie Bo˝ym, a Maria
570
571
572

Izaj. 66: 12,13 KUL
Jan 16: 21,22
Izaj. 66: 15,16
Obj. 12: 6
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jego matka dawno zmar∏a. Trudno dopatrzyç si´ tu jednej kobiety, skoro opisy
w Starym Testamencie pasujà do narodu
Izraelskiego.
JeÊli by przyjàç wyk∏adnie, ˝e tà kobietà
jest Maria, to gdzie umieÊcimy okres przebywania tej ‘niewiasty’ na pustyni przez
1260 dni, czyli oko∏o 3,5 roku? To wszystko co ich spotka∏o, by∏o zapowiedzià wydarzeƒ czasów ostatecznych, w których ˝yjemy, i zosta∏o spisane dla nas w formie
przestrogi.573
Ca∏a Ksi´ga Objawienia mówi nam
o przeÊladowaniu narodu izraelskiego, jak
i KoÊcio∏a Chrystusowego. Proroctwa Daniela nawiàzujà do okresu, który niejako b´dzie przypomina∏ osamotnienie, pustyni´.
Ale lud znajàcy swego Boga nabierze mocy
i zacznie dzia∏aç. M´˝owie rozumni z ludu
b´dà pouczaç wielu, ale zostanà wyciszeni
mieczem, p∏omieniem, niewolà i rabunkiem [na wiele] dni. Gdy oni b´dà si´ za∏amywaç, zostanà wsparci niewielkà pomocà. Wielu przy∏àczy si´ do nich ob∏udnie.
SpoÊród owych [m´˝ów] rozumnych niektórzy b´dà m´czeni, aby ich doÊwiadczyç
[przez ogieƒ] wypróbowaç i wybieliç a˝ do
koƒca czasu, albowiem jeszcze jest czas
oznaczony. Król postàpi wed∏ug swej woli.
Wbije si´ w pych´ i b´dzie si´ wynosi∏ ponad ka˝dego boga i ponad Boga bogów,
i b´dzie mówi∏ rzeczy nie do wiary. I b´dzie
mu si´ powodzi∏o, a˝ dope∏ni si´ gniew, albowiem dokona si´ to, co zosta∏o postanowione.574
Ten fragment wspó∏gra z Listem do Tesaloniczan, gdzie aposto∏ Pawe∏ poÊwi´ci∏
w nim wiele miejsca eschatologii.575 Ciekawà rzeczà jest to, ˝e okres przeÊladowania
‘niewiasty’ trwa tyle samo, co okres prorokowania Eliasza, i Dwóch Âwiadków z 11
rozdzia∏u Objawienia.
573
574
575

1 Kor. 10: 11 BP; zobacz 1 Kor. 10: 1-13;
Daniela 11: 33-36 BP
2 Tesaloniczan 2: 1-16

I ROZPOCZÑ¸ WALK¢
Z RESZTÑ POTOMSTWA
Dlatego radujcie si´ niebiosa i ich mieszkaƒcy! Biada ziemi i biada morzu — bo
zstàpi∏ do was Diabe∏, pa∏ajàc wielkim
gniewem, Êwiadom, ˝e ma∏o ma czasu.
A wà˝ za niewiastà wypuÊci∏ z gardzieli wod´ jak rzek´, ˝eby jà rzeka unios∏a. Lecz
ziemia przysz∏a z pomocà NiewieÊcie
i otworzy∏a ziemia swà gardziel, i poch∏on´∏a rzek´, którà Smok ze swej gardzieli wypuÊci∏. I rozgniewa∏ si´ Smok na niewiast´,
i odszed∏ rozpoczàç walk´ z resztà potomstwa, z tymi, co strzegà przykazaƒ Boga
i majà Êwiadectwo Jezusa. I stanà∏ na piasku morza.576
Tekst ten bardzo nas wyczula, ˝e diabe∏
ma czas okreÊlony w Biblii. 'Ma∏o czasu'.
Z pewnoÊcià ta informacja b´dzie wsparciem i zach´tà dla m´czenników ˝yjàcych
w okresie wielkiego ucisku. Rzym chcia∏
zmieÊç chrzeÊcijaƒstwo z powierzchni ziemi. On przeminà∏ a KoÊció∏ si´ rozrasta∏.
Krew m´czenników by∏a krwawym i plennym ziarnem, którego nikt nigdy nie zniszczy. Po nieudanej walce z KoÊcio∏em i Izraelem, Szatan zaatakuje ‘jej potomstwo’,
kim ono jest? JeÊli dziedzictwo wywodzi si´
z zakonu, to ju˝ nie z obietnicy. Bóg zaÊ
obdarzy∏ nim ∏askawie Abrahama przez
obietnic´.577

CZY ZACHOWANIE OD PRÓBY
TO ZACHOWANIE OD ÂMIERCI?
1. Nie l´kaj si´ cierpieƒ, które majà
przyjÊç na ci´. Oto diabe∏ wytràci niektórych do wi´zienia, abyÊcie byli poddani
próbie, i b´dziecie w udr´ce dziesi´ç dni.
Bàdê wierny a˝ do Êmierci, a dam ci koron´ ˝ywota.578
576
577
578

Obj. 12: 13-18 NP
Gal. 3: 18 NP
Obj. 2: 10
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2. Poniewa˝ zachowa∏eÊ nakaz mój, by
przy mnie wytrwaç, przeto i Ja zachowam
ci´ w godzinie próby, jaka przyjdzie na ca∏y Êwiat, by doÊwiadczyç mieszkaƒców ziemi.579 Nie wyrzàdzajcie szkody ani ziemi,
ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy piecz´cià s∏ug Boga naszego na
czo∏ach ich.580
Teksty mówià wyraênie: niektórzy b´dà
musieli ponieÊç Êmierç, drudzy b´dà przechodziç Wielki Ucisk, ale go prze˝yjà, aby
podczas przyjÊcia Pana Jezusa po swój KoÊció∏, jako ˝ywi zostali przemienieni.581

12. STRÑCENIE SZATANA, — KIEDY?
(Obj. 12: 7-12)
DRUGIE BIADA
Walka smoka z niewiastà
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• 'O sàdzie zaÊ, gdy˝ Ksià˝e tego Êwiata
zosta∏ osàdzony. To powiedzia∏em wam,
abyÊcie we mnie pokój mieli. Na Êwiecie
ucisk mieç b´dziecie, ale ufajcie, Ja zwyci´˝y∏em Êwiat'.584
• 'Idêcie precz ode mnie, przekl´ci,
w ogieƒ wieczny, zgotowany diab∏u i jego
anio∏om'.585
• 'Skoro, wi´c zaÊ dzieci Bo˝e majà mieç
udzia∏ we krwi i w ciele Chrystusowym,
wi´c i On równie˝ mia∏ w nich udzia∏, aby
przez Êmierç zniszczyç tego, który mia∏
w∏adz´ nad Êmiercià, to jest diab∏a. I aby
wyzwoliç wszystkich tych, którzy z powodu
l´ku przed Êmiercià przez ca∏e ˝ycie byli
w niewoli. Bo przecie˝ ujmuje si´ On nie
za anio∏ami, lecz ujmuje si´ za potomstwem Abrahama'.586
• 'Rozbroi∏ nadziemskie w∏adze
i zwierzchnoÊci, wystawi∏ je na pokaz, odniós∏szy w nim triumf nad nimi'.587

NIE BÓJCIE SI¢!

i jej potomstwem ........................Obj. 12: 1-6,14

Od setek lat toczy si´ spór mi´dzy przywódcami ró˝nych religii na temat czasu
stràcenia szatana z nieba:
• 'Powróci∏o tedy owych siedemdziesi´ciu dwóch z radoÊcià, mówiàc: Panie, i demony sà nam podleg∏e. Rzek∏, wi´c do
nich: Widzia∏em, jak szatan, niby b∏yskawica, spad∏ z nieba'.582
• 'Teraz odbywa si´ sàd nad tym Êwiatem; teraz w∏adca tego Êwiata b´dzie wyrzucony'.583

Gdy Pan Jezus triumfalnie wstàpi∏ do nieba to szatan ju˝ nie ma do Niego przyst´pu,
wi´c z tà wi´kszà zaciek∏oÊcià atakuje KoÊció∏, cia∏o Chrystusowe, gdy˝ dzieci Bo˝e
sà jedynymi ludêmi, którzy nie uznajà jego
w∏adzy i nie sà mu pos∏uszni. Dlatego jego
wÊciek∏oÊç nie ma granic. Stara si´ odwróciç ludzkie serca od Boga, i zaoferowaç im
ca∏y Êwiat tak jak oferowa∏ to Panu Jezusowi.588 Walka toczy si´ ca∏y czas mi´dzy z∏ymi mocami, a synami królestwa. Szatan
pragnie zaw∏adnàç ca∏à ziemià, ka˝dym
sercem i odebraç chwa∏´ nale˝nà Bogu. Ma
jeden cel, aby wszyscy mieszkaƒcy ziemi
oddali mu czeÊç. Prawie mu si´ to uda
z wyjàtkiem tych, którzy bardziej umi∏ujà
Boga ni˝, wszystko inne, bo sà zapisani
w Ksi´dze ˚ywota.589

579

584

Stràcenie szatana ..........................Obj. 12: 7-13
Izrael w proroctwie ......................Obj. 11: 15-19

CZY ZA DNI JEZUSA
ODBY¸A SI¢ WOJNA W NIEBIE?

580
581
582
583

Obj. 3: 10 NP
Obj. 7: 3 NP
1 Tes. 4: 13-18
¸uk. 18: 17,18
Jan 12: 31

585
586
587
588
589

Jan 16: 11,33
Mat. 25: 41
Hebr. 2: 14-16 BW
Kol. 2: 15
Mat. 4: 8,9
Obj. 13: 8
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Ta pozornie bezbronna grupa ludzi przeciwstawi mu si´ i da mu odpór. Co spowoduje jego niesamowità wÊciek∏oÊç. Ale nie
b´dzie wstanie nic wi´cej uczyniç w stosunku do tych ludzi, ni˝ odebraç im ˝ycie. Jednak Bóg jest w∏adny to utracone ˝ycie na
chwil´, darowaç na wiecznoÊç.590
‘Szatan jest ma∏pà naÊladujàcà Boga’.591
Jednak jego ma∏powanie polega na zmienianiu dobra na z∏o, za co próbuje uczyniç
odpowiedzialnym Boga. Szatan nie mo˝e
staç si´ cz∏owiekiem, ale mo˝e ow∏adnàç
ludzkie serce. 'W Judasza (...) wstàpi∏ szatan'.592 Pan Jezus powiedzia∏ o nim: Jeden
z was jest diab∏em.593 I innym miejscu czytamy o cz∏owieku, który znalaz∏ si´ wÊród
wierzàcych 'Czym to omota∏ szatan serce
twoje, ˝e ok∏ama∏eÊ Ducha Âwi´tego.'594
Jakkolwiek straszne by∏y i sà przypadki
op´tania, nie mo˝na ich porównaç z tym,
co wed∏ug Pisma jeszcze dziaç si´ b´dzie.
Przy koƒcu czasu szatan znajdzie cz∏owieka, który mu si´ odda bez zastrze˝eƒ. Ten
cz∏owiek — antychryst b´dzie na ziemi zast´pcà szatana. B´dzie jego narz´dziem,
i b´dzie mia∏ do dyspozycji:
1. swojego fa∏szywego Chrystusa, (Obj.
13: 2)
2. swój zbór (Obj. 2: 9)
3. swojà nauk´ (1 Tym. 4: 1)
4. swoje tajemnice (Obj. 2: 24)
5. swój tron (Obj. 13: 2)
6. swoje królestwo (¸uk. 4: 6)
7. swojà moc, Obj. 13: 2)
8. swoich czcicieli, Obj. 13: 4)
9. swoich anio∏ów, Obj. 12: 17)
10. swoje s∏ugi, (2 Kor. 11: 15)
11. swoje cuda, (2 Tes. 2: 9)
12. swoich synów, (Jan 8:44; 1 Jana 3:10)
13. swojà ofiar´, (1 Kor. 10: 20)

W owym dniu obrachunku ca∏y diabelski
system, dotàd tak umiej´tnie maskowany,
zostanie ca∏kowicie zdemaskowany. Ca∏y
czas naukowo próbuje si´ udowodniç, ˝e
diab∏a nie ma. Jednak nie wszyscy. Jeden
z psychologów595 pisa∏ o tym: 'Tak jak pewne jest, ˝e istnia∏ obóz koncentracyjny
w Buchenwaldzie, tak samo jest pewne, ˝e
istniejà demony'.
Inny autor napisa∏: 'Sprawcami tego, co
dzia∏o si´ w Majdanku, OÊwi´cimiu, Mauthausen itd. nie byli jedynie zdegenerowani zwyrodnialcy o mentalnoÊci bestii. Jedyna mo˝liwa interpretacja tego, co oni czynili, to ta, ˝e byli op´tani przez diab∏a i nape∏nieni duchem diabelskim. W∏aÊnie
w obozach zag∏ady szatan pokaza∏ swoje
prawdziwe oblicze, i ludzie, którzy wyÊmiewali wiar´ w diab∏a, musieli uznaç ze
zgrozà egzystencj´ tego ksi´cia nad mocami ciemnoÊci. Taka interpretacja jest zgodna z Biblià, która od tysi´cy lat ostrzega ludzi przed tym 'k∏amcà od samego poczàtku.'596,
Ale jednoczeÊnie mówi, ˝e Jezus Chrystus
przyszed∏ na Êwiat, aby zniszczyç dzie∏o
diab∏a. To by∏ tylko poczàtek. Przyjdzie
czas, ˝e szatan powszechnie, jawnie zostanie uznany 'bogiem tego Êwiata' (choç
w rzeczywistoÊci jest nim od dawna).597
Ludzie odwrócà si´ od prawdziwego Boga
i Jezusa Chrystusa. Oficjalnie, jawnie zacznà oddawaç czeÊç szatanowi i antychrystowi.598 Wielu ludzi oddaje dziÊ czeÊç dia-

590

595

591
592
593
594

Mat. 10: 28
powiedzia∏ kiedyÊ Luter
¸uk. 22: 3
Jan 6: 70
Dz. Ap. 5: 3

14. swój stó∏, (1 Kor. 10: 21)
15. swój kielich, (1 Kor. 10: 21)
16. swojà chwa∏´ (Judy 8,9)
17. swoje wojsko (Izaj. 24: 21)

STARE METODY— NOWE OFIARY

596
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598

Bazylei profesor C. G. Jung tak
A dr. Hoppeler
2 Kor. 4: 4
Obj. 13: 4
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b∏u jeszcze bezwiednie, nieÊwiadomie, lecz
przyjdzie czas powszechnego, Êwiadomie
organizowanego nabo˝eƒstwa szatana.
Oka˝e on ca∏à swojà z∏oÊç, do jakiej jest
zdolny wtedy, gdy ludzie oddadzà mu si´
zupe∏nie i bez zastrze˝eƒ.

CZAS JEGO STRÑCENIA

Jego kres jest tragiczny. Bo˝a cierpliwoÊç
si´ skoƒczy. Bóg dzia∏a powoli, ale skutecznie. 'Widzia∏em jak szatan, niby b∏yskawica
spad∏ z nieba.'599 Gdyby za dni Jezusa Szatan zosta∏ stràcony z nieba, to kilkadziesiàt
lat póêniej aposto∏ Jan nie dosta∏by znowu
od Pana Jezusa proroctwa o jego stràceniu.
Gdzie miano by umieÊciç dwie liczy (dwa
razy po 1260 dni), które po swym stracenie
b´dzie przeÊladowa∏ niewiast´ i jej potomstwo? Biblia wspomina: Gdy˝ bój toczymy
nie z krwià i z cia∏em, lecz z nadziemskimi w∏adzami, ze zwierzchnoÊciami, z w∏adcami tego Êwiata ciemnoÊci, ze z∏ym duchami w okr´gach niebieskich.600
599
600

¸uk. 10: 18
Efez. 6: 12
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Okr´gi niebieskie z pewnoÊcià to nie niebo. W tym samym liÊcie czytamy: w∏adca,
który rzàdzi w powietrzu.601 Trudno nam
zakreÊliç te okr´gi. Jednak Bóg niejako wbi∏
haki w jego pysk, aby zawczasu nie wyrzàdza∏ krzywdy Êwi´tym i wybranym. Czas jego stràcenia na ziemi´ b´dzie mia∏ miejsce
podczas Wielkiego ucisku. I wybuch∏a wielka walka w niebie: Micha∏ i anio∏owie jego
stoczyli bój ze smokiem. I walczy∏ smok
i anio∏owie jego, lecz nie przemóg∏ i nie by∏o ju˝ dla nich miejsca w niebie. I zrzucony
zosta∏ ogromny smok, wà˝ starodawny,
zwany diab∏em i szatanem, który zwodzi
ca∏y Êwiat; zrzucony zosta∏ na ziemi´, zrzuceni te˝ zostali z nim anio∏owie.602
Po zrzuceniu go z nieba, (okr´gów niebieskich) w czasie wielkiego ucisku, b´dzie
móg∏ dzia∏aç ju˝ tylko na ziemi; WÊciek∏y
i pe∏en z∏oÊci zacznie szukaç zemsty, wiedzàc, ˝e niewiele ma czasu, gdy˝ Pan Jezus
Chrystus przyjdzie w chwale i w mocy
z nieba z anio∏ami swymi, i po∏o˝y koniec
buntowi szatana i panowaniu antychrysta.
W tysiàcletnim Królestwie szatan nie b´dzie
ju˝ móg∏ szkodziç. I widzia∏em anio∏a zst´pujàcego z nieba, który mia∏ klucz od otch∏ani i wielki ∏aƒcuch w swej r´ce. I pochwyci∏ smoka, w´˝a starodawnego, którym
jest diabe∏ i szatan, i zwiàza∏ go na tysiàc
lat.603 Tysiàcletnim okresem zajm´ si´
w nast´pnym temacie.

JAK MO˚NA ZWYCI¢˚Yå SZATANA?
Ze S∏owa Bo˝ego wiemy o jego zamiarach. Starajmy si´ w∏aÊciwie oceniç jego
moc, i przebieg∏oÊç. Aposto∏ Piotr ostrzega
nas, ˝e: 'Bàdêcie trzeêwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe∏, chodzi woko∏o jako lew
ryczàcy, szukajàc kogo by poch∏onàç.604
601
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604

Efez. 2: 2 BP
Obj. 12: 7-9
Obj. 20: 1-3
1 Piotra 5: 8
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Bàdêmy rozsàdni, módlmy si´ i czuwajmy, ˝eby ów nieprzyjaciel nie zaskoczy∏ nas.
Nasza walka toczy si´ w∏aÊnie z nim, a nie
z cia∏em i krwià.605 Nie zapominajmy, ˝e
Pan Jezus ju˝ go zwyci´˝y∏, i ˝e mamy zwyci´skà broƒ przeciw niemu w postaci:
1.Krew Branka, i s∏owo Êwiadectwa: a ci
których szatan oskar˝a∏ przed Bogiem
dniem i nocà, zwyci´˝yli go przez krew Baranka i s∏owo Êwiadectwa Jego.606
2.Duch Paƒski: Wy ich zwyci´˝yliÊcie,
gdy˝ Ten, który jest w was, wi´kszy jest
ani˝eli ten, który jest na Êwiecie.607
3.S∏owo Bo˝e: Przywdziejcie ca∏à zbroj´
Bo˝à, abyÊcie mogli ostaç si´ przed zasadzkami diabelskimi. Weêcie te˝... miecz Ducha, którym jest S∏owo Bo˝e.608
4.Wiar´: 'A przede wszystkim weêcie tarcz´ wiary, którà b´dziecie mogli zgasiç
wszystkie ogniste pociski z∏ego'.609

13. ANTYCHRYST —
— KIM B¢DZIE?
DRUGIE BIADA

by paszcza lwa. A Smok da∏ jej swà moc,
swój tron i wielkà w∏adz´. I ujrza∏em jednà
z jej g∏ów jakby Êmiertelnie zranionà, a rana jej Êmiertelna zosta∏a uleczona. A ca∏a
ziemia w podziwie powiod∏a wzrokiem za
Bestià; i pok∏on oddali Smokowi, bo w∏adz´ da∏ Bestii. I Bestii pok∏on oddali, mówiàc: Któ˝ jest podobny do Bestii i któ˝ potrafi rozpoczàç z nià walk´? A dano jej usta
mówiàce wielkie rzeczy i bluênierstwa, i dano jej mo˝noÊç przetrwania czterdziestu
dwu miesi´cy. Zatem otworzy∏a swe usta
dla bluênierstw przeciwko Bogu, by bluêniç
Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkaƒcom nieba. Potem dano jej wszczàç
walk´ ze Êwi´tymi i zwyci´˝yç ich, i dano
jej w∏adz´ nad ka˝dym szczepem, ludem,
j´zykiem i narodem. Wszyscy mieszkaƒcy
ziemi b´dà oddawaç pok∏on w∏adcy, ka˝dy,
którego imi´ nie jest zapisane od za∏o˝enia
Êwiata w ksi´dze ˝ycia zabitego Baranka.
JeÊli kto ma uszy, niechaj pos∏yszy! JeÊli
kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do
niewoli, jeÊli kto na zabicie mieczem —
musi byç mieczem zabity. Tu si´ okazuje
wytrwa∏oÊç i wiara Êwi´tych'.610

CZY ANTYCHRYST
TO WIELE OSÓB? ..................................1 Jana 4: 3
OSOBA ANTYCHRYSTA ......................2 Tes. 2: 3,4,8
JAK ROZPOZNAå ANTYCHRYSTA? ..Obj. 13: 8; 13-15
CO OZNACZA LICZBA 666 ....................Obj. 13: 18
'I ujrza∏em Besti´ wychodzàcà z morza,:
majàcà dziesi´ç rogów i siedem g∏ów, a na
rogach jej dziesi´ç diademów, a na jej g∏owach imiona bluêniercze. Bestia, którà widzia∏em, podobna by∏a do pantery, ∏apy jej
— jakby niedêwiedzia, paszcza jej — jak605
606
607
608
609

Efez. 6: 12
Obj. 12: 10,11
1 Jana 4: 4
Efez. 6: 11,17
Efez, 6: 16

610

Obj. 13: 1-10
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B´dzie to ostatni wielki przywódca ustanowiony przez szatana, zaakceptowany
przez ludzi w tym okresie ˝yjàcych, których
poprowadzi do ostatniego buntu przeciw
Bogu i Chrystusowi. Umi∏uje bardziej ciemnoÊç ni˝ Êwiat∏o. Ten fa∏szywy Chrystus b´dzie brutalny, ale te˝ bardzo przebieg∏y,
zdo∏a oszukaç narody, które go og∏oszà swoim wybawicielem.
Aposto∏ Pawe∏ nazywa go 'cz∏owiekiem
niegodziwoÊci'. Wraz ze swymi poplecznikami osiàgnie najwy˝sze szczyty z∏a, jakie
kiedykolwiek cz∏owiek zdo∏a∏ osiàgnàç. Objawi si´ w nim pe∏nia grzechu. Aposto∏ Jan
pisze, ˝e otrzyma od 'smoka', (czyli szatana)
si∏´ swojà i tron i moc.611
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PREKURSORZY ANTYCHRYSTA

'Wszelki zaÊ duch, który nie wyznaje, ˝e
Jezus Chrystus przyszed∏ w ciele, nie jest
z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym
s∏yszeliÊcie, ˝e ma przyjÊç, i teraz ju˝ jest
na Êwiecie:612 Duch antychrysta, to duch
negacji, duch odrzucajàcy Jezusa Chrystusa. Nie mogàcy nazwaç Jezusa swoim Panem. Duch, który pomniejsza Jego rol´
i rang´. Odrzucajàcy narodzenie Pana Jezusa w ciele, oraz zapowiada ró˝ne daty Jego powtórnego przyjÊcia, (przez niektórych
niewidzialnego) wprowadzajàc szczerych
ludzi w b∏àd.

Ju˝ za czasów aposto∏ów niektórzy bardzo pobo˝ni ludzie, stali si´ jawnymi nieprzyjació∏mi Chrystusa. Pojawiali si´ fa∏szywi nauczyciele i fa∏szywi prorocy. Ale zwolenników fa∏szywego Chrystusa (antychrysta) i fa∏szywego proroka w dniach ostatecznych b´dzie mo˝na poznaç, po ich nadzwyczajnej piekielnej mocy, której b´dà
u˝ywaç dla oszukania i zwiedzenia narodów. Pan Jezus przestrzega∏: 'Gdyby wam
wtedy kto powiedzia∏: Oto tu jest Chrystus
albo tam, nie wierzcie. Powstanà bowiem
fa∏szywi mesjasze i fa∏szywi prorocy i czyniç b´dà wielkie znaki i cuda, aby, o ile
mo˝na, zwieÊç i wybranych'.613
Ludzi, którzy wyró˝niajà si´ wrogoÊcià
w stosunku do Ewangelii, spotykamy od zawsze. Przekr´canie Ewangelii jest takim
samym grzechem jak odrzucenie jej. Historia przez ca∏e wieki wymienia ludzi, którzy
próbowali sobie przypisaç prawo wyzwolicieli, np. Cesarze Rzymscy, Napoleon, Hitler, Stalin. Przejawiali oni cechy antychrysta, takie jak: zuchwa∏oÊç, absolutyzm, samouwielbienie. Ich dyktatorskie rzàdy, kontrolowa∏y polityk´, religi´ i ˝ycie osobiste
obywateli. Wprowadzili kult swej osoby,
graniczàcy z mistycyzmem. Czy ich rzàdy
nie by∏y próbà generalnà przed tym, co ma
przyjÊç na Êwiat? 'Dzieci, ostatnia to ju˝ godzina. A s∏yszeliÊcie, ˝e ma przyjÊç antychryst, lecz oto ju˝ teraz wielu antychrystów powsta∏o. Stàd poznajemy, ˝e to ju˝
ostania godzina'.614 Wszyscy, którzy si´ pojawili w dalekiej czy niedalekiej przysz∏oÊci,
byli tylko tymi, którzy przygotowywali drog´
temu ostatniemu.
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CZY ANTYCHRYST TO WIELE OSÓB?
Wed∏ug niektórych tak, jednak na podstawie wielu przekazów biblijnych, jestem
przekonany o tym, ˝e antychryst b´dzie
osobà. A˝eby uniknàç nieporozumienia
w tej materii zwróçmy uwag´ na to, ˝e Biblia wyraênie odró˝nia takie trzy poj´cia:
 ducha antychrysta,
 prekursorów (zwiastunów) antychrysta
 i osob´ antychrysta.

DUCH ANTYCHRYSTA
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Obj. 13: 2
1 Jana 4: 3

614

Mat. 24: 23,24
1 Jana 2: 18
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OSOBA ANTYCHRYSTA

w dzia∏aniu i b´dzie a˝ do koƒca pe∏en zarozumia∏oÊci i pychy.619 Oszuka ˚ydów znoszàc ofiar´ w Êwiàtyni, (którà wybudujà)
i sprawi obrzydliwoÊç spustoszenia: 'Król
ten b´dzie robi∏ wszystko, co zamyÊli 'przeciw Bogu bogów dziwne rzeczy b´dzie wygadywa∏', b´dzie prowadzi∏ wojny dla wielkoÊci swego imienia i zdob´dzie ziemi´
Êwi´tà, gdzie w koƒcu zostanie zniszczony'.620 Ksi´ga Objawienia przemiennie nazywa go zwierz´ciem i królem. W koƒcu
zwierz´ (król) zostanie wrzucone do jeziora
gorejàcego.621

Aposto∏ Jan pisze o 'nim' jako o osobie.
Prekursorzy antychrysta byli za jego dni.
Ludzie ci s∏yszeli Ewangeli´: 'Wyszli spoÊród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem
byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz
mia∏o si´ okazaç, ˝e nie wszyscy sà z nas.
A wy macie namaszczenie od Âwi´tego
i wiecie wszystko'.615 Ci, o których pisa∏
Aposto∏ Jan byli ludêmi w zborach Paƒskich, ale nie poznali swego Zbawcy. To, ˝e
ktoÊ czyta Bibli´ wcale nie znaczy, ˝e jest
zbawiony.616 Pan Jezus wyk∏adajàc przypowieÊç o kàkolu i pszenicy jasno powiedzia∏:
Kàkol i pszenica b´dzie ros∏a a˝ do ˝niwa,
na jednym polu, którego dopiero usunà
anio∏owie podczas widzialnej Paruzji Jezusa
Chrystusa. Przynale˝noÊç do jakiejÊ KoÊcio∏a nie gwarantuje zbawienia. To nie koÊció∏,
czy organizacja umar∏a za rodzaj ludzki, ale
Chrystus za KoÊció∏. Antychryst, który zwiedzie ˚ydów i ca∏y Êwiat, a jego podst´p b´dzie o tyle groêniejszy, ˝e b´dzie uchodzi∏ za
cz∏owieka religijnego. B´dzie mia∏ swego
proroka, który b´dzie mu torowa∏ drog´.
Aposto∏ Pawe∏ nazywa antychrysta imionami, które mogà mieç tylko zastosowanie do
cz∏owieka:617
 Cz∏owiek niegodziwoÊci, grzechu
 Syn zatracenia
 Przeciwnik
 Niegodziwiec
 Zasiàdzie w Êwiàtyni Bo˝ej i poda si´
za Boga.
Prorok Daniel ciàgle mówi w swym proroctwie o tej samej osobie jako o królu: 'który b´dzie mówi∏ zuchwa∏e s∏owa przeciwko
Najwy˝szemu i b´dzie m´czy∏ Êwi´tych
Najwy˝szego'.618 Spowoduje on wielkie nieszcz´Êcia, ale b´dzie mia∏ powodzenie

Szatan doprowadzi∏ do upadku naszych
pierwszych rodziców przez podst´p i chytroÊç, a gdy ustanowi swego fa∏szywego
mesjasza — antychrysta, za pomocà nies∏ychanego oszustwa znów doprowadzi ludzi
do tego, ˝e b´dà oddawali mu czeÊç. 'Obawiam si´ jednak, ˝eby, jak wà˝ chytroÊcià
swojà zwiód∏ Ew´, tak i myÊli wasze nie zosta∏y ska˝one i nie odwróci∏y si´ od szczerego oddania si´ Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoÊ i zwiastuje innego Jezusa, którego myÊmy nie zwiastowali, lub przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliÊcie, lub innà ewangeli´, której nie przyj´liÊcie, znosicie to z ∏atwoÊcià. Tacy bowiem
sà fa∏szywi aposto∏ami, pracownikami
zdradliwymi, którzy tylko przybierajà postaç aposto∏ów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postaç
anio∏a Êwiat∏oÊci'.622
Pan Jezus trzykrotnie w Ewangelii Mateusza ostrzega przed zwiedzeniem.623 Fa∏szywy prorok i antychryst, za pomocà podst´pnych oszustw zwiodà ca∏y Êwiat. 'I oddadzà mu pok∏on wszyscy mieszkaƒcy ziemi,
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619

616
617
618

1 Jana 2: 19,20
Rzym. 10: 9
2 Tes. 2: 3,4,8
Dan. 7: 24-26
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622
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Dan. 8: 23-25, zobacz Dan. 9: 27
Dan. 11: 36,38,41,45, zobacz Obj. 13: 1-8; 17: 11-12
Obj. 20: 15
2 Kor. 11: 3-4,13-14
Mat. 24: 4-5; 11, 24-25
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ka˝dy, którego imi´ nie jest od za∏o˝enia
Êwiata zapisane w ksi´dze ˝ywota Baranka,
który zosta∏ zabity. I czyni wielkie cuda, tak
˝e ogieƒ z nieba spuszcza na ziemi´ na
oczach ludzi. I zwodzi mieszkaƒców ziemi
przez cuda, jakie dano mu czyniç na
oczach zwierz´cia, mianowicie mieszkaƒców ziemi, by postawili posàg zwierz´ciu,
które ma ran´ od miecza, a jednak zosta∏o
przy ˝yciu. I dano mu tchnàç ducha w posàg zwierz´cia, aby posàg zwierz´cia przemówi∏ i sprawi∏, ˝e wszyscy, którzy nie oddali pok∏onu posàgowi zwierz´cia, zostanà
zabici'.624
Jak to b´dzie mo˝liwe, ˝eby ludzie tak
bardzo dumni ze swego rozumu pozwolili
si´ tak og∏upiç? Odpowiedê na to pytanie
znajdujemy w Biblii: 'Przyjdzie zaÊ ów Niegodziwiec wyposa˝ony w moce Szatana
i b´dzie dokonywa∏ wielu rzeczy niezwyk∏ych i fa∏szywych cudów. B´dzie si´ pos∏ugiwa∏ z∏em we wszelkich jego postaciach,
byle tylko uwieÊç tych, którzy idà na zatracenie, poniewa˝ nie przyj´li z mi∏oÊcià
prawdy majàcej doprowadziç ich do wiecznego zbawienia. I dlatego w∏aÊnie Bóg zezwala, by ulegli oszustom, by uwierzyli
k∏amstwu. W ten sposób bowiem zas∏u˝à
sobie na wyrok pot´pienia ci wszyscy, którzy zamiast uwierzyç prawdzie, znaleêli
upodobanie w nieprawoÊci'.625
Aby oprzeç si´ skutecznie uwodzicielskiemu kunsztowi antychrysta, potrzebna b´dzie pomoc Ducha Âwi´tego, który wprowadza we wszelkà prawd´, i objawia zamiary
z∏ego. Potrzebne jest odrodzenie duchowe,
modlitwa i znajomoÊç S∏owa Bo˝ego.626
To, co b´dzie czyni∏ jest zapisane w S∏owie, a 'ono' ma byç dla nas: 'Pochodnià nogom moim i Êwiat∏oÊcià Êcie˝kom na-

szym.627 'Zanim zosta∏em upokorzony, b∏àdzi∏em, Ale teraz strzeg´ Twego s∏owa. Dobry jesteÊ i dobrze czynisz, naucz mnie
ustaw Twoich'.628 Wo∏ajmy za Dawidem:
'Twoim jestem! Wybaw mnie, bo szukam
przykazaƒ Twoich'.629 'Naucz mnie Panie
ustaw Twoich, jeÊli nawet przeprowadzisz
mnie ciemnà dolinà, ale gdy jesteÊ ze mnà
z∏a si´ nie ul´kn´'.630
DziÊ jest czas ∏aski. 'Baczcie, bracia, ˝eby nie by∏o czasem w kimÊ z∏ego niewierzàcego serca, które by odpad∏o od Boga
˝ywego. Ale napominajcie jedni drugich
ka˝dego dnia, dopóki trwa to, co si´ nazywa 'dzisiaj', aby nikt nie popad∏ w zatwardzia∏oÊç przez oszustwo grzechu. StaliÊmy
si´ bowiem wspó∏uczestnikami Chrystusa,
jeÊli tylko a˝ do koƒca zachowamy niewzruszenie ufnoÊç, jakà mieliÊmy na poczàtku. Gdy si´ powiada: DziÊ, jeÊli g∏os jego us∏yszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci,
którzy us∏yszeli, a zbuntowali si´? Czy nie
ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzà Moj˝esza? Do kogo to mia∏ wstr´t przez
czterdzieÊci lat? Czy nie do tych, którzy
zgrzeszyli, a których cia∏a leg∏y na pustyni?
A komu to przysiàg∏, ˝e nie wejdà do odpocznienia jego, jeÊli nie tym, którzy byli
niepos∏uszni? Widzimy wiec, ˝e nie mogli
wejÊç z powodu niewiary'.631

624

627

Obj. 13: 8; 13-15 te znaki b´dzie czyni∏ fa∏szywy prorok
o którym mowa w Obj. 13: 11-18
625 2 Tes. 2: 10-12 BWP
626 Jan 16: 13; Rzym. 10: 9 i pokuta Dzieje 2: 38

POJAWIENIE SI¢ ANTYCHRYSTA
'Albowiem tajemna moc nieprawoÊci ju˝
dzia∏a, tajemna dopóty, dopóki ten, który
teraz powstrzymuje nie zejdzie z pola,
a wtedy objawi si´ ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich
i zniweczy blaskiem przyjÊcia swego'.632
Aposto∏ Pawe∏ w wierszu trzecim tego listu
ustali∏ czas pojawienia si´ antychrysta na
628
629
630
631
632

Ps. 119: 105
Ps. 119: 67,68
Ps. 119: 94
zobacz Psalm 23
Hebr. 3: 12-19
2 Tes. 2: 7,8
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arenie Êwiata. 'Nie dajcie si´ zwieÊç nikomu w ˝aden sposób. Wiadomo bowiem, ˝e
dzieƒ Paƒski nie nadejdzie, dopóki nie
stwierdzi si´ wielkiego odst´pstwa [od wiary] i nie przyjdzie cz∏owiek grzechu, syn zatracenia'.633
Pojawi si´ na poczàtku 'wielkiego ucisku',
lub go rozpocznie. Pszenica i kàkol b´dà
wspólnie dojrzewaç, ale pszenic´ pod koniec Wielkiego Ucisku, Bóg za poÊrednictwem anio∏ów zbierze do swego gumna,
a kàkol wyda na spalenie w ogniu nieugaszonym. 'Pozwólcie obydwom róÊç razem
a˝ do ˝niwa: 'A w czasie ˝niwa powiem
˝eƒcom: Zbierzcie najpierw kàkol i powià˝cie go w snopki na spalenie, a pszenic´
zwieêcie do mojej stodo∏y'.634
W tym samym rozdziale Pan Jezus wyjaÊni∏ czas i miejsce ˝niwa. '... a ˝niwo to koniec Êwiata, ˝eƒcy to zaÊ anio∏owie'.635 ˚niwo ziemi mo˝e byç zebrane wtedy, gdy zupe∏nie dojrzeje: 'A inny anio∏ wyszed∏ ze
Êwiàtyni, wo∏ajàc donoÊnym g∏osem na tego, który siedzia∏ na ob∏oku: ZapuÊç sierp
swój i ˝nij, gdy˝ nasta∏a pora ˝niwa i dojrza∏o ˝niwo ziemi'.636

JeÊli kto inny przychodzi we w∏asnym imieniu, tego przyjmiecie'.638 Choç Pan Jezus
przyszed∏ z nieba, odrzucili Go.

CO OZNACZA LICZBA 666?
'I nikt nie mo˝e kupowaç ani sprzedawaç,
je˝eli nie ma znamienia, to jest imienia
zwierz´cia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest màdroÊç. Kto ma rozum, niech
obliczy liczb´ zwierz´cia; jest to bowiem
liczba cz∏owieka. A liczba jego jest szeÊçset szeÊçdziesiàt szeÊç'.639 Wiele atramentu wypisano komentujàc te wiersze, wiele
te˝ by∏o przeciwstawnych komentarzy. Ka˝dy chce byç màdry. Litery greckiego alfabetu sà jednoczeÊnie cyframi. Alfa oznacza —
'1', beta cyfr´ '2' itd. Tak, wi´c mo˝na wyliczyç liczb´ ka˝dego imienia, dodajàc do
siebie wartoÊci cyfrowe liter. Jego liczba zawsze pozostanie niedoskona∏à liczbà cz∏owieka, niezale˝nie od jego w∏adzy i osiàgni´ç, b´dzie mia∏o piecz´ç niedoskona∏oÊci
i wewn´trznej s∏aboÊci. Podczas Wielkiego
Ucisku, ka˝dy bez wielkiego wysi∏ku odczyta jà.

W¸ADZA ANTYCHRYSTA

Ireneusz sàdzi∏ (w 180 r. po Chrystusie)
na podstawie 1 Moj˝. 49: 16-17, ˝e antychryst b´dzie ˚ydem i b´dzie pochodzi∏
z pokolenia Dana. Jego pokolenie nie jest
uj´te w Objawieniu 7: 4-8. Podobnego zdania by∏ Hieronim (350-420 po Chrystusie).
Nie powinniÊmy byç tym zdziwieni, gdyby
tak si´ sta∏o. JeÊli nie b´dzie ˚ydem, to b´dzie musia∏ przekonaç ˚ydów, ˝e nim jest,
poniewa˝ g∏ównie ˚ydzi ulegajàc oszustwu,
uznajà go za obiecanego mesjasza. 'I zawrze Êcis∏e przymierze na jeden tydzieƒ'.637 Pan Jezus przepowiedzia∏ to im:

'Znowu wzià∏ go diabe∏ na bardzo wysoka
gór´ i pokaza∏ mu wszystkie królestwa
Êwiata oraz chwa∏´ ich. I rzek∏: To wszystko
dam ci, jeÊli upadniesz i z∏o˝ysz mi pok∏on.
Wtedy rzek∏ Jezus: idê precz szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pok∏on oddawaç i tylko jemu s∏u˝yç b´dziesz'.640 Szatan daremnie ofiarowa∏ Panu
Jezusowi wszystkie królestwa Êwiata. Lecz
'cz∏owiek niegodziwoÊci', przyjmie t´ ofert´.
Bez reszty oddany diab∏u otrzyma od niego
wszelkà moc, tron i w∏adz´. 'A ów niegodziwiec, przyjdzie za sprawà szatana z wszelkà mocà, wÊród znaków i rzekomych cudów.641
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2 Tes. 2: 1-3 BWP
Mat. 13: 30
Mat. 13: 39
Obj. 14; 15
Dan. 9: 27
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Jan 5: 43
Obj. 13: 17-18
Mat. 4: 8-10
Obj. 13: 5,7 zobacz 2 Tes. 2: 9
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KRÓL PÓ¸NOCY I PO¸UDNIA

Dzisiejszy uk∏ad polityczny Êwiata jest podzielony na Wschód i Zachód. Natomiast
proroctwa biblijne dzielà Êwiat na Pó∏noc
i Po∏udnie. Dlatego niektórzy komentatorzy
tego proroctwa przywiàzujà du˝à wag´ do
Egiptu, który le˝y na po∏udnie od Izraela. Co
prawda dziÊ Egipt nie jest ˝adnà pot´gà, ale
gdy dojdzie do zjednoczenia krajów arabskich, co ju˝ dziÊ widaç jak terroryÊci skutecznie stawiajà opór dobrze wyszkolonej
i uzbrojonej armii zachodu w Iraku. Niewykluczone jest, ˝e Egipt zachowa swà si∏´,
z którà trzeba b´dzie si´ liczyç podczas
koƒcowej fazy Ucisku Wielkiego.642 Proroctwo mówi o jakiejÊ koalicji narodów po∏udnia i Wschodu. Aktywny udzia∏ w wydarzeniach wokó∏ Palestyny wezmà one jednak dopiero pod koniec Wielkiego Ucisku.
Bardzo znaczàce sà tutaj wszelkie dà˝enia
narodów Wschodu do niepodleg∏oÊci i niezale˝noÊci od Zachodu.
642

Dan 11: 41-43

JAKIE MIASTO B¢DZIE JEGO STOLICÑ?
Czy stolicà antychrysta b´dzie Rzym, pytajà niektórzy? Trudno dziÊ daç na ten temat jednolità odpowiedê. Czwarte mocarstwo, o którym wspomina prorok Daniel,
b´dzie inne od rzymskiego imperium, które
si´ rozpad∏o, ale nie upad∏o. Wiele dziÊ si´
mówi o 'zjednoczeniu Stanów Europy, o bloku paƒstw ∏aciƒskich, albo bloku zachodnim, który obejmuje kraje Êródziemnomorskie i anglosaskie, z krajami Ameryki w∏àcznie, poniewa˝ zachowali kultur´ europejskà. JesteÊmy Êwiadkami powstania Unii
Europejskiej ze wspólnà walutà Euro. Nie
wiemy, w jakim kierunku to wszystko si´
rozwinie. Nale˝y spodziewaç si´ zmiany
geopolitycznej mapy Êwiata, poniewa˝ dzisiejszy uk∏ad si∏ politycznych nie odpowiada
proroctwom biblijnym.
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ANTYCHRYST ZDOB¢DZIE
PANOWANIE NAD ÂWIATEM

ZNAMI¢ BESTII

'Potem spojrza∏em i w widzeniu nocnym
pojawi∏o si´ czwarte zwierz´, straszne
i groêne i nadzwyczaj silne; mia∏o ono pot´˝ne z´by, po˝era∏o i mia˝d˝y∏o wszystko,
a co pozosta∏o, depta∏o to swoimi nogami;
by∏o ono inne ani˝eli wszystkie poprzednie
zwierz´ta, a mia∏o dziesi´ç rogów'.643 Ludzie b´dà wo∏aç pe∏ni podziwu: 'Któ˝ jest
podobny do zwierz´cia i któ˝ mo˝e z nim
walczyç?644 'B´dzie czci∏ boga warowni;
z∏otem srebrem, drogimi kamieniami
i kosztownoÊciami b´dzie czci∏ boga, którego nie znali jego ojcowie'.645 Czy˝ cywilizowana Europa za czasów rzàdów Hitlera, nie
musia∏a s∏uchaç s∏ów s∏awiàcych brutalnà
przemoc? Ludzie byli pe∏ni podziwu dla jego poczynaƒ, ale i pe∏ni pogardy dla tych,
którzy ich nie popierali. Kult przemocy zawsze znajduje swoich zwolenników, a historia lubi si´ powtarzaç, tylko jak˝e okrutna
jest w skutkach.
Wszyscy dotychczas ˝yjàcy dyktatorzy
pragn´li zaw∏adnàç ca∏à ziemià, jak na
przyk∏ad: Aleksander Wielki, Cezar, Napoleon, Hitler. Przez pewien czas pozorne szcz´Êcie im sprzyja∏o i podbili wiele krajów. Ale
przychodzi∏ czas, gdzie Bóg poprzewraca∏
ich zap´dy, jak domki z kart. Czwarte zwierz´ z proroctwa Daniela jest tym samym, co
opisuje ap. Jan w XIII: 1-10 rozdziale Objawienia:... czwarte zwierze poch∏onie ca∏à
ziemi´, podepcze i zmia˝d˝y jà. 'Dano mu
te˝ w∏adz´ nad wszystkim plemionami i ludami i j´zykami i narodami. I oddadzà mu
pok∏on wszyscy mieszkaƒcy ziemi... I sprawi, ˝e wszyscy, którzy nie oddali pok∏onu
posàgowi zwierz´cia, zostali zabici'.646

'On te˝ sprawia, ˝e wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy
otrzymajà znami´ na swojej prawej r´ce albo na swoim czole. I ˝e nikt nie mo˝e kupowaç ani sprzedawaç, je˝eli nie ma znamienia, to jest imienia zwierz´cia lub liczby jego imienia'.647 Historia informuje nas,
˝e ci, którzy byli przeciwni re˝imowi hitlerowskiemu, nie mieli prawa do ludzkiej egzystencji. Pozbawiano ich pracy, odbierano
kartki ˝ywnoÊciowe, poniewa˝ nie chcieli
uznaç tych sezonowych bo˝ków. Antychryst, a szczególnie fa∏szywy prorok, o którym mowa w Objawieniu 13: 10-18, b´dzie czyni∏ wszystko, aby na Êwiecie by∏ jeden karykaturalny 'koÊció∏', oddany ca∏kowicie diab∏u, czego nie uda∏o si´ dotychczas
nikomu uczyniç.
Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej
zamkni´to ponad 40.000 KoÊcio∏ów, kaplic
i domów modlitwy, które zamieniano na
stajnie. Zamiast niedzieli wprowadzono, co
dziesiàty dzieƒ odpoczynku tzw. 'dekadi'.
W wielkiej procesji niesiono bogini´ rozumu, która by∏a aktorkà operowà i posadzono jà na o∏tarzu w katedrze Notre-Dame
w Pary˝u. W napuszonych s∏owach og∏oszono koniec chrzeÊcijaƒskiej religii i zniesienie wszelkiego nabo˝eƒstwa. Ksià˝ki religijne palono na stosach. W Rochefort
wrzucono do ognia 6 tysi´cy ksià˝ek.
W Lyonie w jednym dniu skazano na Êmierç
120 duchownych. PrzeÊladowania dopiero
usta∏y w 1797 roku.
W naszych czasach prawie ca∏y naród japoƒski oddaje boskà czeÊç cesarzowi i jego
przodkom. Hitlerowi wielu ludzi oddawa∏o
wi´kszà czeÊç, ni˝ wielu wierzàcych czyni
to w stosunku do Boga. Dr. A. Frey scharakteryzowa∏ narodowo-socjalistycznà ideologi´:
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Dan. 7: 7
Obj. 13: 4
Dan. 11: 38
Obj. 13: 7-8,15

Obj. 13: 16,17
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'Mit dwudziestego wieku wcieli∏ si´
w osob´ wodza... Wódz jest nie tylko czasowym przywódcà, on jest mesjaszem
i prorokiem tysiàcletniej Rzeszy. On jest
bogiem, Cezarem, a znane powiedzenie
'Oddajcie, co cesarskiego cesarzowi, a co
Bo˝ego Bogu', sta∏o si´ bezprzedmiotowe.
On jest cz´Êcià pozamaterialnego istnienia. Pos∏uszeƒstwo w stosunku do wodza
musi byç, wed∏ug narodowo-socjalistycznego poj´cia, dobrowolnym przywiàzaniem serca, tak jak pos∏uszeƒstwo chrzeÊcijan w stosunku do Boga. Dlatego ono
jest aktem bardziej religijnym ni˝ politycznym, a narodowo-socjalistyczne paƒstwo
jest wi´cej ni˝ paƒstwem, jest koÊcio∏em'.
Profesor Hauer z Tybingi tak si´ wyrazi∏
w 'Nowo — niemieckim wyznaniu wiary'
(dotyczàcym liturgii chrztu):
Po∏o˝nica dzi´kuje Bogu i wodzowi za
dar dziecka: dzi´kuj´ Tobie Wodzu i Przyjacielu! B∏àdziliÊmy, ale Ty wskaza∏eÊ nam
prawdziwà drog´. Uratowa∏eÊ nasze dusze. (s. 42)
W 1934 roku niektórzy niemieccy 'chrzeÊcijanie' wyra˝ali nast´pujàcy poglàd: 'Razem z Hitlerem przyszed∏ czas narodu niemieckiego, gdy˝ Chrystus nasz Bóg —
Zbawiciel w∏aÊnie przez Hitlera okaza∏
wÊród nas swojà moc'.
Przywódca tego ruchu tak pisa∏:
'Naród niemiecki w marcowych dniach
1933 roku prze˝y∏ swój dzieƒ pi´çdziesiàtnicy, o którym nigdy nie zapomni, bowiem
zstàpi∏ na nas Bóg mi∏oÊci w postaci Ducha Âwi´tego, aby wesprzeç naszà wiar´
w wolnoÊç o honor niemieckiego narodu
i da∏ nam ducha poÊwiecenia tak potrzebnego do s∏u˝by dla idea∏ów Trzeciej Rzeszy. W tych dniach prze˝yliÊmy wspania∏e
zstàpienie Boga na niemieckà ziemi´. Dotàd bezsilne Królestwo Bo˝e, to jest paƒ-
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stwo i koÊció∏, odnalaz∏o êród∏o energii ˝yciowej w istocie narodowego socjalizmu...
Adolf Hitler otworzy∏ bramy koÊcio∏a germaƒskiego..., gdy˝ on stworzy∏ paƒstwo
niemieckie, on by∏ si∏à, która o˝ywi∏a na
nowo naród, on sprawi∏, ze Chrystus objawi∏ si´ wÊród nas'.
Dzia∏o si´ to wszystko w cywilizowanym
narodzie niemieckim, w Europie. Dlatego
nie powinniÊmy byç zaskoczeni s∏yszàc takie hymny pochwalne, jeÊli b´dzie nam dane doczekaç panowania antychrysta. B´dà
tak samo ob∏udne i jeszcze bardziej ohydne.
W paƒstwach totalitarnych kult ten staje si´
prawdziwym molochem, wysysajàcy z narodów wszystkie si∏y ˝ywotne i mia˝d˝àcym
wszelkà indywidualnoÊç.

JAK B¢DZIE TRAKTOWA¸
˚YDÓW I CHRZEÂCIJAN?
Prorok Daniel pisa∏: I zawrze Êcis∏e przymierze z wieloma na jeden tydzieƒ, w po∏owie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. To, co ˚ydzi b´dà uwa˝ali za Êwi´te, on zbezczeÊci i zniesie ofiary krwawe
i z pokarmów. A w Êwiàtyni stanie obraz
obrzydliwoÊci, który sprawi spustoszenie,
dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.648 Byç mo˝e wtedy powa˝y si´
usiàÊç w Êwiàtyni, 'podajàc si´ za Boga'.649

W JAKIEJ ÂWIÑTYNI ZASIÑDZIE?
˚ydowska zosta∏a doszcz´tnie zniszczona
w 70 r. n. e. Po za tym na miejscu Êwiàtyni stoi obecnie Meczet Omara. Niektórzy
spekulujà, ˝e Arabowie mogà sprzedaç meczet ˚ydom, inni, ˝e zniszczy go trz´sienie
ziemi, a co na ten temat mówi Biblia? Jest
kilka biblijnych fragmentów, które mówià
o koniecznoÊci odbudowania Êwiàtyni
w czasach ostatecznych (Zobacz rozdzia∏
10 pt. Dwaj Êwiadkowie)
648
649

Dan. 9: 27
2 Tes. 2; 4
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utwierdza nas w tym, ˝e b´dà wierni chrzeÊcijanie, którzy w ciele, ˝ywo doczekajà si´
przyjÊcia Pana Jezusa.652 Okres ucisku to
nie tylko wielkie tryumfy Bestii, ale na widowni´ Êwiata wyjdà dwaj Êwiadkowie, którzy b´dà prorokowaç przez 1260 dni, których w tym czasie nikt nie b´dzie móg∏ zabiç.

JeÊli odrzucimy odbudow´ Êwiàtyni
w Izraelu, musimy te˝ odrzuciç miasto
Êwi´te, którym jest Jerozolima. Dla ˚ydów
b´dzie to czas wielkich nadziei, a jeszcze
wi´kszych rozczarowaƒ, kiedy to antychryst
sprofanuje ich Êwi´toÊç. ChrzeÊcijanie, którzy b´dà przechodziç wielki ucisk, nie b´dà
w lepszym po∏o˝eniu ni˝ ˚ydzi. 'A gdy patrzy∏em, wtedy ów róg prowadzi∏ wojn´ ze
Âwi´tymi i przemóg∏ ich, a˝ przeszed∏ S´dziwy i doby∏ si´ sàd i prawo zosta∏o przyznane Âwi´tym Najwy˝szego, i nadszed∏
czas, ˝e Âwi´ci otrzymali królestwo. I b´dzie mówi∏ zuchwa∏e s∏owa przeciwko Najwy˝szemu, b´dzie m´czy∏ Âwi´tych Najwy˝szego, b´dzie zamyÊla∏ odmieniç czasy
i zakon; i b´dà wydani w jego moc a˝ do
czasu i dwóch czasów i pó∏ czasu'.650 To
odnosi si´ w pierwszej kolejnoÊci do ˚ydów,
a potem do wszystkich, którzy b´dà broniç
Bo˝ej sprawy.
ChrzeÊcijanie b´dà przeÊladowani i oskar˝ani o obraz´ majestatu, gdy˝ b´dà Êwiadczyç o przyjÊciu Króla Królów, który tchnieniem swoich ust zniszczy antychrysta.
Âwi´ci inkwizytorzy torturowali i palili
chrzeÊcijan na stosach, w imieniu Boga mi∏oÊci. Dla tych ofiar nigdy nie by∏y tak ˝ywe
poni˝sze s∏owa Chrystusa: 'I nie bójcie si´
tych, którzy zabijajà cia∏o, ale duszy zabiç
nie mogà; bójcie si´ raczej tego, który mo˝e i dusz´ i cia∏o zniszczyç w piekle'.651
Bóg zawsze jest ucieczkà najpewniejszà.
Jednak, ˝adnemu re˝imowi nie uda∏o si´
zmusiç wszystkich ludzi do pójÊcia za nimi.
Tak samo w 'wielkim ucisku', nie wszyscy
oddadzà chwa∏´ antychrystowi. Biblia

Prorok Daniel majàc wizj´ o siedemdziesi´ciu tygodniach lat, akcentuje ostatni tydzieƒ. ˚e jeden tydzieƒ ma siedem lat, zgadzajà si´ wszyscy, nawet Âwiadkowie Jehowy. Z tà ró˝nicà, ˝e ten ostatni tydzieƒ wype∏nili ju˝ od chrztu Jezusa w 29 do 36 roku, w którym to ponoç nawróci∏ si´ pierwszy poganin — Korneliusz. Brak jakichkolwiek dowodów biblijnych czy historycznych
na potwierdzenie tej daty, nie mówiàc ju˝
o treÊci proroctwa (Dan. 9: 27). Niektórzy
uwa˝ajà, ˝e przesuni´cie ostatniego tygodnia z Proroctwa Daniela 9: 26,27 jest nieuprawnione, ale te˝ nie wiedzà gdzie go
umieÊciç. Gdyby nie by∏o tego tygodnia w/w
proroctwa, to Ksi´ga Objawienia potwierdza
ten czas kilka razy.
Pierwszà cz´Êç tego ostatniego tygodnia
proroctwo poÊwi´ca Izraelowi, który b´dzie
zainteresowany antychrystem, poniewa˝
w tym czasie zawrze z nimi przymierze na
ca∏y tydzieƒ, ale w po∏owie tego tygodnia
z∏amie to przymierze i zwróci si´ przeciwko
nim. Pierwsze trzy i pó∏ roku panowania antychrysta sà jakby mniej czytelne, dlatego
niektórzy bibliÊci uwa˝ajà, ˝e 'wielki ucisk
b´dzie trwa∏ trzy i pó∏ roku, czyli 1260 dni.
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Dan. 7: 21,22,25
Mat. 10: 28

JAK D¸UGO B¢DZIE PANOWA¸?

1 Tes. 4: 15-17
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OKRES WIELKIEGO UCISKU W SKRÓCIE

NAWRÓCENIE ˚YDÓW

Pierwsza cz´Êç Wielkiego Ucisku:

Gdy Pan Jezus powróci widzialnie
w chwale rozpocznie si´ wielki p∏acz ocala∏ej resztki ˚ydów nad Mesjaszem. 'Oto nadchodzi z ob∏okami, i ujrzy Go wszelkie oko
i wszyscy, którzy Go przebili. I b´dà Go
op∏akiwaç wszystkie pokolenia ziemi. Tak:
Amen'.655 'Na dom Dawida i na mieszkaƒców Jeruzalem wylej´ Ducha pobo˝noÊci.
B´dà patrzeç na tego, którego przebili,
i boleç b´dà nad nim, jak si´ boleje nad jedynakiem, i p∏akaç b´dà nad nim, jak si´
p∏acze nad pierworodnym. W owym dniu
b´dzie wielki p∏acz w Jeruzalem, podobny
do p∏aczu w Hadad-Rimmon na równinie
Megiddo. I p∏akaç b´dzie [ca∏y] kraj, ka˝da
rodzina oddzielnie'.656
'W owym dniu sprawi´, ˝e przywódcy
judzcy b´dà jak kocio∏ na ogniu i jak ˝agiew p∏onàca wÊród snopów; i wyniszczà
wszystkie sàsiednie ludy na prawo i lewo.
Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na
swoim miejscu. W owym dniu Pan b´dzie
obronà mieszkaƒców Jeruzalem, a ka˝dy
z nich, kto jest s∏aby, b´dzie jak Dawid,
a dom Dawida jak bóstwo, jak anio∏ Paƒski
na ich czele'.657

Pan Jezus nazwa∏ ten czas: poczàtkiem boleÊci: Mat. 24: 7,8. Objawienie 6: 1-9 potwierdza powy˝sze s∏owa Jezusa, i doÊç
szczegó∏owo omawia ten okres, który rozpocznie si´ od z∏amania siedmiu piecz´ci i galopu
czterech jeêdêców
W tym okresie antychryst zdob´dzie uznanie ca∏ego Êwiata i b´dzie zainteresowany ˚ydami i ich Êwiàtynià.

Druga cz´Êç Ucisku Wielkiego:
• Okres prorokowania dwóch Êwiadków
• Stràcenie szatana
• Panowanie bestii- antychrysta
• Panowanie fa∏szywego proroka
• Upadek Babilonu Wielkiego
• Wesele Baranka
• Ostateczna Walka — „Armagedon”
• Zwiàzanie szatana na 1000 lat

Inni uwa˝ajà, ˝e 'wielki ucisk' b´dzie
trwa∏ siedem lat, a trzy i pó∏ roku powinno
si´ rozumieç tylko symbolicznie, ˝e Bóg zniczy antychrysta wczeÊniej. Lecz przekazy
Biblii w tym temacie sà chyba czytelne:
• 'B´dzie te˝ bluêni∏ Najwy˝szemu i uciska∏ Êwi´tych Najwy˝szego. B´dzie równie˝
usi∏owa∏ zmieniç czasy i Prawo, a Êwi´ci
zostanà wydani w jego r´ce na czas, wiele
czasów, i pó∏ czasu. A potem przyjdzie na
sàd i zostanie pozbawiony w∏adzy, b´dzie
pokonany i starty z ziemi'.653
• 'I dano mu paszcz´ mówiàcà rzeczy wynios∏e i bluêniercze, dano mu te˝ moc
dzia∏ania przez czterdzieÊci i dwa miesiàce'.654
653
654
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Dan. 7: 25, 26
Obj. 13: 5

KONIEC PANOWANIA ANTYCHRYSTA
Ostatnia bitwa, jaka si´ rozegra na Êwiecie to Armagedon. W tej bitwie weêmie
udzia∏ Pan Jezus ze Êwi´tymi swymi i anio∏ami, o którym to prorokowa∏ Henoch, siódmy potomek po Adamie. ( (Judy 14) Prorok
Zachariasz pisze: 'I zbior´ wszystkie narody
do walki z Jeruzalem. Miasto b´dzie zaj´te,
domy splàdrowane, kobiety zhaƒbione. Po∏owa miasta pójdzie w niewol´, lecz reszta
ludnoÊci nie b´dzie usuni´ta z miasta. Potem wyruszy Pan i b´dzie walczy∏ z tymi na655
656
657

Obj. 1: 7
Zach. 12: 10-12
Zach. 12: 6,8
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rodami, jak zwyk∏ walczyç w dniu bitwy. Jego nogi stanà w owym dniu na Górze Oliwnej, która le˝y na przeciwko Jeruzalem od
wschodu, tak˝e Góra Oliwna rozpadnie si´
w Êrodku na wschód i na zachód, tworzàc
wielkà dolin´. Po∏owa góry cofnie si´ na
pó∏noc druga na po∏udnie'.658
Taki b´dzie tragiczny koniec cz∏owieka
potwora, przed którym b´dzie dr˝a∏ ca∏y
Êwiat. W tym rozdziale przedstawi∏em ogólny zarys. Szczegó∏owo ten temat b´dzie
omówiony w rozdziale 20 pt. 'Jeêdziec na
bia∏ym koniu'

14. FA¸SZYWY PROROK
Biblijne proroctwo mówi te˝ o fa∏szywym
proroku, który b´dzie pomocnikiem antychrysta, niejako jego ministrem do spraw
religii. Pan Jezus ca∏y czas zapowiada∏ pojawienie si´ fa∏szywych proroków.659 Jednak˝e ten zwodziciel pojawi si´ w okresie
przed lub w ‘wielkim ucisku'. Biblia przestrzega, ˝e b´dzie to najgorszy ze wszystkich fa∏szywych proroków, jacy si´ dotychczas pojawili. Jego czas b´dzie taki sam jak
antychrysta.660

ZWIERZ¢ WYCHODZÑCE Z ZIEMI
— TO FA¸SZYWY PROROK

658
659
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Zach. 14: 2-4 czytaj rozdzia∏ do koƒca
Mat. 24: 5,11, 24
Obj. 19: 20,21

Aposto∏ Jan widzia∏ dwie bestie (zwierz´ta), jednà wychodzàcà z morza, którà jest
antychryst, i zwierz´ wychodzàce z ziemi,
którym jest fa∏szywy prorok. 'I widzia∏em inne zwierz´, wychodzàce z ziemi, które mia∏o dwa rogi podobne do baranich, a mówi∏o jak smok. A wykonuje ono wszelkà w∏adz´ pierwszego zwierz´cia na jego oczach.
Ono to sprawia, ˝e ziemia i jej mieszkaƒcy
oddajà pok∏on pierwszemu zwierz´ciu, którego Êmiertelna rana by∏a wygojona. I czyni
wielkie cuda, tak, ˝e ogieƒ z nieba spuszcza na ziemi´ na oczach ludzi'.661
W Ksi´dze Objawienia Pan Jezus jest nazwany Barankiem. Jednak w tym miejscu
widzimy, ˝e 'fa∏szywy prorok' przyjmie doskona∏à imitacj´ naszego Zbawcy, aby ∏atwiej móc oszukaç ludzi. Ma dwa rogi podobne do baranich, ale mówi jak smok,
czyli szatan. Dlatego mamy si´: Strzec fa∏szywych proroków, którzy przychodzà
w odzieniu owczym, wewnàtrz zaÊ sà wilkami drapie˝nymi! Po owocach poznacie
ich'.662
Fa∏szywy prorok b´dzie w mistrzowski
sposób wspieraç poczynania antychrysta.
Pod zas∏onà oszustwa b´dzie daleko niebezpieczniejszy ni˝ zagorza∏y ateista. B´dzie mia∏ za zadanie przekonaç ca∏y Êwiat,
a szczególnie ten chrzeÊcijaƒski (religijny),
˝e antychryst jest prawdziwym mesjaszem.
Jak donosi nam Biblia, ˝e ta misja diabelska mu si´ powiedzie. Dlatego musimy zachowaç czujnoÊç, aby nie zostaç zwiedzionym, do ludzi chwiejnych w wierze Pan Jezus powiedzia∏: 'Ojcem waszym jest diabe∏
i chcecie post´powaç wed∏ug po˝àdliwoÊci
ojca waszego. On by∏ m´˝obójcà od poczàtku i w prawdzie nie wytrwa∏, bo w nim nie
ma prawdy. Gdy mówi k∏amstwo, mówi od
siebie, bo jest k∏amcà i ojcem k∏amstwa'.663
661
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Obj. 13: 11-13
Mat. 7: 15,16
Jan 8: 44

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

117

Jak uda mu si´ przekonaç inne religie niechrzeÊcijaƒskie, które te˝ pójdà w podziwie
za nim?.665 Osiàgnie wielkie sukcesy militarne, spo∏eczne, diabelskie cuda, którymi
umiej´tnie omota i usidli ludzi. Wielu widzàc jego sukcesy poparte ‘cudami’ uzna go
jako prawdziwego proroka. 'Na oczach ludzi
spadnie ogieƒ z nieba na ziemi´'.666 Z pewnoÊcià b´dà si´ dzia∏y inne wyrafinowane
‘cuda’, choçby takie, ˝e posàg przemówi.
Tekst informuje nas, ˝e dano mu tchnàç ducha w posàg zwierz´cia. Jest to dla nas
wszystkich przestrogà, ˝e nie ka˝dy cud jest

od Boga, i nie ka˝dy, kto coÊ przepowiada
i spe∏ni si´ to jest wys∏annikiem Boga:
Cuda, które uczyni∏ Moj˝esz przed Faraonem, by∏y na polecenie Boga, jednak czarownicy i m´drcy egipscy uczynili to samo,
ale nie wszystko.667 Dlatego Bóg ju˝ przez
Moj˝esza zach´ca∏ lud, aby zna∏ Jego przekazania i trwa∏ w Jego S∏owie sercem niepodzielnym i zosta∏ ostrze˝ony, a tym samym i my: 'JeÊliby powsta∏ poÊród ciebie
prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedzia∏by ci znak albo cud, i potem nastàpi∏by ten znak albo cud, o którym ci powiedzia∏, i namawia∏by ci´: Pójdêmy za innymi
bogami, których nie znasz, i s∏u˝my im. To
nie us∏uchasz s∏ów tego proroka ani tego,
który ma sny, gdy˝ to Pan, wasz Bóg, wystawia was na prób´, aby poznaç, czy mi∏ujecie Pana, Boga swego, z ca∏ego serca
swego i z ca∏ej duszy swojej. Za Panem,
waszym Bogiem, pójdziecie i jego b´dziecie si´ baç, i jego przykazaƒ przestrzegaç.
Jego g∏osu b´dziecie s∏uchaç, jemu b´dziecie s∏u˝yç i jego si´ trzymaç'.668
Odst´pcze chrzeÊcijaƒstwo stanie si´
przeÊladowcà Chrystusowego KoÊcio∏a. Je˝eli Ewangelia nie zmieni ludzkich serc, to
poprzez starà egoistycznà natur´ cz∏owieka
dojdzie do g∏osu agresywnoÊç, zach∏annoÊç
i ucisk. Ka˝da religia (ka˝dy cz∏owiek) nie
polegajàcy ca∏kowicie na Ewangelii Jezusa
Chrystusa, b´dzie potencjalnym zwolennikiem fa∏szywego proroka, który b´dzie za
pomocà ognia i miecza, oraz podzia∏ów
i zniewolenia duchowego, zdobywaç uznanie samozwaƒczych przywódców. Ile˝ z∏a
pope∏niono w imi´ religii? ˚adne s∏owa nie
sà w stanie ujàç cierpieƒ i tragedii ludzkiej,
które rzekomo czyniono w imieniu Boga.
Wielki Bo˝y cz∏owiek zarzuci∏ wys∏annikom
szatana: Czy w obronie Boga chcecie mówiç przewrotnie, albo gwoli niemu mówiç
k∏amliwie?669

664

667

K¸AMSTWEM ODWRÓCI OD BOGA
WIELE SERC
Diabe∏ wie, ˝e dwóch potrafi dokonaç
wi´cej ni˝ jeden. On te˝ wie, ˝e antychrystowi ∏atwiej b´dzie podporzàdkowaç sobie
serca i dusze ludzkie, je˝eli w gr´ b´dà
wchodziç sfery duchowe, mi´dzy innymi
'religia'. Fa∏szywy prorok, b´dzie stara∏ si´
budowaç autorytet antychrysta. B´dzie
sprawowa∏ funkcj´ niejako pierwszego ministra w jego 'odst´pczym koÊciele'. B´dzie
szefem propagandy i twórcà antychrzeÊcijaƒskich fa∏szerstw. On b´dzie stara∏ si´
zmusiç wszystkich do s∏u˝by dla antychrysta, zarówno prostaczków jak i ludzi inteligentnych, z wyjàtkiem tych, którzy b´dà
znali swego Boga i Jego S∏owo. Jego zadanie nie b´dzie ruchem ateistycznym, stojàcym w opozycji do chrzeÊcijaƒstwa. Wprost
przeciwnie, b´dzie religià skoncentrowanà
na oddawanie boskiej czci jedynej osobie —
cz∏owiekowi, który zasiàdzie w Êwiàtyni
czyniàc si´ bogiem. Ju˝ dziÊ na Êwiecie s∏yszymy apel wielu przywódców religijnych:
'Zjednoczmy si´ wokó∏ historycznego Chrystusa'.664 Dlaczego nie wokó∏ Zbawiciela
Êwiata, ale jakiejÊ historycznej postaci?

PRZEZ CUDA B¢DZIE ZWODZI¸
MIESZKA¡CÓW ZIEMI

665
666

Wikerson — z nagrania jego wyk∏adów we Wroc∏awiu
Obj. 13: 8
Obj. 13: 12,13

668
669

2 Moj˝. 7: 11,22
5 Moj˝. 13: 2-5
Hioba 13: 7 BW.
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Wielki Ucisk — b´dzie pot´˝nym
wichrem, który oczyÊci KoÊció∏ z plew.
Wielu z tych, którzy si´ nawrócà w trakcie Wielkiego Ucisku nie podporzàdkuje si´
„bestii”, za co zap∏acà Êmiercià. Czym˝e
b´dzie jednak krótki moment Êmierci wobec
wiecznej chwa∏y za wiernoÊç? To o nich jest

mi´dzy innymi mowa w poni˝szym wersecie: 'I ujrza∏em trony — a na nich zasiedli
/s´dziowie/, i dano im w∏adz´ sàdzenia —
i ujrza∏em dusze Êci´tych dla Êwiadectwa
Jezusa i dla S∏owa Bo˝ego, i tych, którzy
pok∏onu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
i nie wzi´li sobie znamienia na czo∏o swe
ani na rami´'.675
Nikt tak nie zaszkodzi∏ chrzeÊcijaƒstwu
jak ono samo, dzielàc si´ oskar˝ajàc, prowadzàc wojny rzekomo w obronie Bo˝ej
sprawy. Ale najbardziej ohydne jest g∏oszenie w imieniu Boga k∏amliwej nauki. ¸atwiej cz∏owiekowi wyleczyç si´ z ran fizycznych zadanych mieczem ni˝ z psychomanipulacji, gdzie z Boga mi∏oÊci, uczyniono tyrana.
Fa∏szywy prorok b´dzie stara∏ si´ wykorzystaç argumenty podzielonego chrzeÊcijaƒstwa i doprowadzi Êwiat religijny do jednoÊci w jego duchu. Jednak nie Êcierpi on
tych, którzy b´dà trzymaç si´ Ewangelii
Chrystusowej. Uczyni to, co przez stulecia
czynili cesarze, dyktatorzy, oraz ci, którzy
mieli strzec czystoÊci Ewangelii. Kiedy we
Francji przeÊladowano hugenotów, konfiskowano im majàtki, nie mogli sprzedawaç
ani kupowaç, nie mogli otrzymaç pracy,
urz´dy by∏y dla nich zamkni´te, nawet odbierano im dzieci. Je˝eli unikn´li stosu, to
wrzucano ich do wi´zieƒ, zsy∏ano ich na galery lub wyp´dzano z kraju. Wydawa∏oby
si´, ˝e post´p cywilizacji nie pozwoli powtórzyç takiej zbrodni, lecz fakty i wydarzenia
drugiej wojny Êwiatowej, pozbawiajà nas
takich z∏udzeƒ i zmuszajà do uwierzenia
w proroctwa biblijne.
Aposto∏ Jan pod natchnieniem Ducha Bo˝ego ostrzega∏: 'Umi∏owani, nie ka˝demu
duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy
sà z Boga, gdy˝ wielu fa∏szywych proroków
wysz∏o na Êwiat. Po tym poznawajcie Ducha Bo˝ego: Wszelki duch, który wyznaje,
˝e Jezus Chrystus przyszed∏ w ciele, z Bo-

670

675

˚YDZI A FA¸SZYWY PROROK
'Oto Ja poÊl´ wam proroka Eliasza przed
nadejÊciem dnia Paƒskiego, dnia wielkiego
i strasznego'.670 Gdy Pan Jezus zapyta∏
swych uczniów:, za kogo maja mnie ludzie:
'Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówià, ˝e któryÊ
z dawnych proroków zmartwychwsta∏'.671
Poniewa˝ ˚ydzi odrzucili Pana Jezusa, dlatego nadal oczekujà na Mesjasza i Eliasza.
Czyny, które dokonajà antychryst i fa∏szywy
prorok, przekonajà naród wybrany, ˝e antychryst jest mesjaszem, a fa∏szywy prorok,
Eliaszem.
Antychryst postawi w∏asny posàg, który
‘fa∏szywy prorok’ pobudzi do ˝ycia, tak, ˝e
ten zacznie mówiç: 'I dano jej, by duchem
obdarzy∏a obraz Bestii, tak i˝ nawet przemówi∏ obraz Bestii, i by sprawi∏, ˝e wszyscy
zostanà zabici, którzy nie oddadzà pok∏onu
obrazowi Bestii'.672 Fa∏szywy prorok b´dzie
mia∏ moc danà od szatana, ˝e b´dzie na
oczach ludzi Êciàgaç ogieƒ z nieba.673 Takiego wielkiego cudu dokona∏ w∏aÊnie
Eliasz.674

671
672
673
674

Malach. 3: 23
¸uk. 9: 18,19
Obj. 13: 15
Obj. 13: 13
2 Królewska 1: 10
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ga jest'.676 Dlaczego tak bardzo wa˝ne jest
napomnienie Jana, aby zwracaç uwag´ na
to, czy dany prorok uznaje:, ˝e Jezus przyszed∏ w ciele?
Poniewa˝ walka b´dzie toczy∏a si´ o to,
kto jest Mesjaszem — Jezus Chrystus, czy
antychryst? Fa∏szywy prorok b´dzie przekonywa∏ wszystkim, ˝e jest nim antychryst.
B´dzie mia∏ w r´ku argumenty, które zaspokojà pró˝noÊç grzesznego cz∏owieka i s∏owa, które ∏echcà ludzkie ucho, mówiàc popatrzcie: Któ˝ jest podobny zwierz´ciu (antychrysta) i któ˝ mo˝e z nim walczyç?'677
DziÊ coraz cz´Êciej mo˝emy w prasie i innych przekazach przeczytaç czy us∏yszeç,
˝e Jezus Chrystus by∏ samozwaƒczym prorokiem, zdolnym kaznodziejà, by∏ postacià
legendarnà etc. To nie sà puste i pozbawione treÊci s∏owa. Atak b´dzie si´ nasila∏. Byç
chrzeÊcijaninem to b´dzie znaczy∏o, byç nikim w oczach zwolenników diab∏a. Niestety
ju˝ dziÊ mo˝emy us∏yszeç od ludzi, którzy
majà pilnowaç S∏owa, i paÊç trzod´ Bo˝à,
˝e doniesienia biblijne o stworzeniu cz∏owieka, o potopie to mity i legendy. Jak potop by∏ mitem, to i Pan Jezus jest mitem,
poniewa˝ to On mówiàc o swoim powtórnym przyjÊciu powiedzia∏: 'Jak by∏o za dni
Noego tak b´dzie z przyjÊciem Syna cz∏owieczego?'678 Czy˝by ci ludzie z legend
czerpali swe zyski? I jednoczeÊnie podajà
si´ w kr´gach chrzeÊcijaƒstwa za namiestników Boga na ziemi.
'Wszak Bóg jest wierny, a ka˝dy cz∏owiek
jest k∏amcà, jak napisano: ObyÊ si´ okaza∏
sprawiedliwym w s∏owach swoich i zwyci´˝y∏, gdy b´dziesz sàdzony'.679 Aby rozpoznaç czasy przysz∏e i nie daç si´ zwieÊç czytajmy te fragmenty Biblii, które nas do tego
przygotowujà, a jeÊli ˝yjemy w tym czasie,
informacje te pomogà nam zachowaç wiernoÊç S∏owu. Ten, który zaniedbuje czytania
i zachowywania tych s∏ów, wystawia si´ na
pokus´ i jest ∏atwym ∏upem. Ludzie chcà
676
677
678
679

1 Jana 4: 1,2
Obj. 13: 4 BW
Mat. 24: 37-44 BW
Rzym 3: 4 BW
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mieç znaki i cuda, za dni antychrysta b´dà
je mieli, o czym przekonuje nas Biblia. Tylko los tych, którzy si´ za nim opowiedzà b´dzie taki sam.680 Zatem us∏uchajmy Aposto∏a Paw∏a i proÊmy Pana o 'dar rozró˝niania duchów'.681

A LICZBA JEGO: 666
Poni˝szy tekst nie jest próbà udowodnienia, ˝e akurat obecnie wype∏nia si´ cytowany poni˝ej fragment Apokalipsy Êw. Jana.
Ma on jedynie na celu zwrócenie uwagi na
pewne potencjalne zagro˝enia dla wolnoÊci
osoby ludzkiej, jakie niesie ze sobà obecny
rozwój technologiczny. Taka sytuacja mo˝e
mieç miejsce szczególnie wtedy, gdy nauka
i technika zamiast s∏u˝yç dobru cz∏owieka,
staje si´ narz´dziem terroru w r´kach z∏ych
ludzi.
W Apokalipsie jasno napisano, ˝e bestia
o tajemniczym znaczeniu, naka˝e ludziom
nosiç na r´ce i czole równie tajemnicze znamiona: 'I sprawia, ˝e wszyscy mali i wielcy,
bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymajà
znami´ na prawà r´k´ lub na czo∏o i ˝e nikt
nie mo˝e kupiç ni sprzedaç, kto nie ma
znamienia — imienia Bestii lub liczby jej
imienia. Tu jest [potrzebna] màdroÊç. Kto
ma rozum, niech liczb´ Bestii przeliczy:
liczba to bowiem cz∏owieka. A liczba jego:
szeÊçset szeÊçdziesiàt szeÊç'.682

DZISIEJSZA INTERPRETACJA 666
Wed∏ug niektórych autorów wspomniane
znamiona to umieszczone pod powierzchnià skóry ka˝dego cz∏owieka na ziemi kody
identyfikacyjne, zaÊ 'Bestia' to Centralny
Komputer Âwiata gromadzàcy wszelkie dane o nosicielu, poczàwszy od podstawowych danych personalnych a skoƒczywszy
na stanie jego konta.
Inni przekonujà, ˝e 'czo∏o' reprezentuje
ideologiczne oddanie si´ cz∏owieka, a 'r´ka'
symbolizuje praktyczne dzia∏anie, codzien680
681
682

Obj. 20: 1,2
1 Kor. 12: 10
Obj. 13: 16-18
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ne ˝ycie wyp∏ywajàce z tej ideologii. U˝ywajàc tej w∏aÊnie symboliki mo˝na powiedzieç, ˝e 'znami´ bestii na czo∏ach i na r´kach jego czcicieli odnosi si´ do ich lojalnego, ciàg∏ego i ca∏kowitego oddania si´ jemu'
Niektórzy autorzy przekonujà, ˝e ka˝dy
obywatel Êwiata uprzemys∏owionego jest
ju˝ zarejestrowany. Niestety ka˝dy z nas ma
Regon, NIP i to bez naszej zgody, mielibyÊmy staç si´ wyznawcami antychrysta? Jest
to absurd. Ka˝dy b´dzie musia∏ takà decyzj´ podjàç osobiÊcie, Êwiadomie, o czym
przekonuje nas poni˝szy tekst: 'Je˝eli ktoÊ
odda pok∏on zwierz´ciu i jego posàgowi
i przyjmie znami´ na swoje czo∏o lub na
swoja r´k´'.683 Na razie nikt takiego pok∏onu od nas nie ˝àda.
Mo˝e si´ okazaç jeszcze, ˝e ten znak nie
b´dzie wyglàda∏ tak, jak to sobie wymyÊliliÊmy. Mo˝e antychryst swych naÊladowców
zaznaczyç tak, jak w∏aÊciciele oznakowali
swe byd∏o, wypalajàc znak przynale˝noÊci.
S∏owo u˝yte tu w oryginale i przet∏umaczone jako 'znami´', oznacza 'znak, który jest
wyryty, wypalony, wyci´ty, odciÊni´ty, pi´tno lub stempel'.

TU SI¢ OKAZUJE CIERPLIWA WYTRWA¸OÂå
I WIARA ÂWI¢TYCH684
W Biblii oprócz znaku „bestii” jest te˝
w wielu miejscach opisany 'znak Bo˝y'.
W Ksi´dze Ezechiela m´˝czyzna odziany
w lnianà szat´ mia∏ przejÊç przez Jerozolim´ i nakreÊliç znak na czo∏ach tych, którzy
wzdychali i biadali nad wszystkimi obrzydliwoÊciami pope∏nianymi w tym mieÊcie. Nast´pnie Bóg powiedzia∏ do pozosta∏ych:
'Idêcie za nim po mieÊcie i zabijajcie!
Niech oczy wasze nie znajà wspó∏czucia ni
litoÊci! Starca, m∏odzieƒca, pann´, niemowl´ i kobiet´ wybijajcie do szcz´tu! Nie
dotykajcie jednak ˝adnego m´˝a, na któ683 Obj. 14: 9-11 przeczytaj Obj. 13: 16-17; 16: 2; 19: 20;
20: 4).
684 Obj 13: 10

rym b´dzie ów znak. Zacznijcie od mojej
Êwiàtyni! Bóg, wi´c chroni∏ tych, którzy
mieli Jego znak na czole'.685
Jednego mo˝emy byç pewni, kto nie zostanie zapiecz´towany Duchem Âwi´tym,
jego koniec b´dzie podobny tak, jak za dni
proroka Ezechiela.
ChrzeÊcijanie, którzy odrzucili nauk´
o eschatologii sà bardzo podatni na wszelkie manipulacje.
Unikajmy byç kimÊ szczególnym w swoich oczach. ˚e jedynie my znamy czas koƒca Êwiata, jesteÊmy religià wybranà, tylko
my znamy 'nowà pieÊƒ Baranka'. Z∏a interpretacja biblijna, skutkuje powstaniem bardzo niebezpiecznej mikstury. Ta mikstura
nie tylko popycha ludzi do poszukiwania
w Biblii odpowiedzi, ale tak˝e sprawia, i˝
bojà si´ oni nowej technologii. Niektórzy zaprzestali u˝ywania komputerów, telefonów
i innych wynalazków, oczywiÊcie pod wp∏ywem danego 'proroka'.
Karty kredytowe, chipy, kody kreskowe,
skanery, Internet — to wszystko stanowi dla
nich zagro˝enie. Mo˝na tu zobaczyç te˝ troch´ hipokryzji. Z jednej strony ci chrzeÊcijanie g∏oszà, ˝e ˝yjà w czasach ostatecznych
i Êpiewajà o tym radosne pieÊni, z drugiej
jednak strony próbujà ze wszystkich si∏
opóêniç przyjÊcie antychrysta.
Ciekawym jest te˝ to, ˝e znami´ bestii,
a nie znami´ Boga, sta∏o si´ dla wielu 'jednym z najwa˝niejszych proroctw w ca∏ej Biblii', odwracajàc uwag´ ludzi od rzeczywistych problemów ku spekulacji odnoÊnie
wartoÊci liczbowych imion i znaczenia liczby 666.
Niestety taka sytuacja b´dzie trwaç w ciele Chrystusa a˝ do Jego przyjÊcia, gdy˝ zawsze znajdzie si´ ktoÊ, kto uwa˝a, ˝e zna
w∏aÊciwà odpowiedê na to, co Bóg postanowi∏ w pe∏ni nie objawiç swemu KoÊcio∏owi.
685

Ezech. 9: 2-6

Cz´Êç trzecia
15. JEZUS OBEJMUJE
PANOWANIE
TRZECIE BIADA
Pan Jezus obejmuje panowanie......Obj. 11: 15-19
Wesele Baranka ................................Obj. 19: 1-10
Czasze gniewu ................................Obj. 19: 11-21
Wielka nierzàdnica............................Obj. 17: 1-18
Upad∏ Babilon Wielki ........................Obj. 18: 1-24
Jeêdziec na bia∏ym koniu................Obj. 19: 11-21
Armagedon

KILKA S¸ÓW WPROWADZENIA
'GDY ZATRÑBI ANIO¸ SIÓDMY, DOKONA
SI¢ TAJEMNICA BO˚A'.686

686

Obj. 10: 7 BW

Tajemnica ta jest ods∏oni´ta kilka wierszy
dalej.687 Aposto∏ Pawe∏ w swych listach piszàc o Paruzji Chrystusa i pierwszego zmartwychwstania zawsze w nawiàzaniu do 'tràby ostatecznej', lub 'na g∏os archanio∏a i tràby Bo˝ej'.688
Czytajàc Ksi´g´ Objawienia chronologicznie, rozdzia∏ po rozdziale, cz´sto mamy
wi´cej pytaƒ ni˝ odpowiedzi. Na przyk∏ad
Paruzja jest opisana w XI i XIX rozdziale Objawienia. Czy z tego wynika, ˝e Pan Jezus
przyjdzie wielokrotnie? Na to pytania mamy
odpowiedê w LiÊcie do Hebrajczyków: 'Tak
i Chrystus, raz ofiarowany, aby zg∏adziç
grzechy wielu, drugi raz uka˝e si´ nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekujà'.689
Nie ma kilka Paruzji. Ksi´ga ta wzajemnie
si´ uzupe∏nia, lub wyjaÊnia wczeÊniej wypowiedziane s∏owa przez proroków, lub Pana
Jezusa. Dlatego w opracowaniu tym stara∏em si´ omówiç tematycznie wydarzenia biblijne, bez zb´dnych wniosków, czy komentarzy. Podzia∏ ten nie jest doskona∏y, poniewa˝ Objawienie nie precyzuje, co stanie si´
w danym okresie Wielkiego Ucisku, ale
doÊç szczegó∏owo omawia Paruzj´, o której
to mówi∏ Chrystus: ˚niwo to koniec Êwiata,
wtedy zostanie oddzielony kàkol od pszenicy.
687
688
689

(Obj. 11: 15-19 BW
1 Kor. 15: 51,53; 1 Tes. 4: 13-18 BW
Hebr. 9: 28 BW
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PAN JEZUS OBEJMUJE PANOWANIE,
SIÓDMA TRÑBA OBJ. 11: 15-19
Min´∏o drugie biada, a oto trzecie biada
nadchodzi niebawem. I siódmy Anio∏ zatràbi∏: A w niebie powsta∏y donoÊne g∏osy mówiàce: Nasta∏o nad Êwiatem królowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i b´dzie królowa∏ na wieki wieków! A Starców dwudziestu i czterech, siedzàcych na tronach
swych przed tronem Boga, pad∏o na swe
oblicze i pok∏on Bogu odda∏o, mówiàc:
Dzi´ki czynimy Tobie, Panie, Bo˝e
Wszechmogàcy, Który jesteÊ i który by∏eÊ,
˝eÊ objà∏ wielkà Twà w∏adz´ i zaczà∏ królowaç. I rozgniewa∏y si´ narody, a nadszed∏
Twój gniew, i pora na umar∏ych, aby zostali osàdzeni, i aby daç zap∏at´ s∏ugom Twoim prorokom i Êwi´tym, i tym, co bojà si´
Twojego imienia, ma∏ym i wielkim, i aby
zniszczyç tych, którzy niszczà ziemi´.
I Âwiàtynia Boga w niebie si´ otwar∏a, a Arka Jego Przymierza ukaza∏a si´ w jego
Âwiàtyni, i nastàpi∏y b∏yskawice, g∏osy,
grzmoty, trz´sienia ziemi i wielki grad.690

godniach, lub dniach Wielkiego Ucisku.
Nie b´dzie mi´dzy nimi ˝adnych przerw.
Siedmiu anio∏ów — wykonawców tych sàdów — przystàpi do dzia∏ania jednoczeÊnie.
Zapowiadane kl´ski b´dà wykonywaç si´
jedna po drugiej i w tym czasie nastàpi:
a. pora na umar∏ych
b. wyp∏ata i nagrody wiernym
c. odp∏ata niszczycielom

PARUZJA TO SYGNA¸,
PIERWSZEGO ZMARTWYCHWSTANIA

Prorok Sofoniasz i Zachariasz zapowiadali, ˝e Anio∏ b´dzie obwieszcza∏ pomst´ nad
grzesznikami: Dzieƒ ten b´dzie... dniem
g∏osu tràb i okrzyków bojowych przeciwko
miastom warownym691 Trzecie Biada, b´dzie zapowiedziane wraz z tràbieniem siódmej tràby. W tym czasie ca∏e niebo uwielbi
chwil´ nastania Królestwa Boga i Chrystusa nad Êwiatem, oraz nastanie Dzieƒ Gniewu i Sàdu, dla tych wszystkich, którzy niszczà ziemi´. Wraz Dniem straszliwym nastàpi wylanie czasz Bo˝ego gniewu (16: 121). Zapowiadane w nich plagi nastanà
w ostatnich miesiàcach, a mo˝e nawet ty-

Ju˝ prorok Izajasz pod natchnieniem pisa∏: O˝yjà twoi umarli, twoje cia∏a wstanà,
obudzà si´ i b´dà radoÊnie Êpiewaç ci, którzy le˝à w prochu, gdy˝ twoja rosa jest rosà Êwiat∏oÊci, a ziemia wyda zmar∏ych.
Wejdê wi´c, mój ludu, do swoich pokojów
i zamknij swoje drzwi za sobà, skryj si´ na
chwilk´, a˝ przeminie gniew! Bo oto Pan
wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukaraç
mieszkaƒców ziemi za ich win´; wtedy ziemia ods∏oni krew na niej przelanà i ju˝ nie
b´dzie ukrywa∏a swoich zabitych.692
Prorok Izajasz zamiast s∏ów Wieli Ucisk,
nazwa∏ ten czas dniem gniewu Bo˝ego i lud
który b´dzie ˝y∏ w tym okresie, ma si´
skryç, a˝ ten gniew przeminie. I po tym
gniewie mia∏o nastàpiç zmartwychwstanie.
Wspaniale to koresponduje ze s∏owami ap.
Paw∏a, który nawiàzuje do tego czasu:
Bo tràba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostanà jako nieska˝eni, a my zostaniemy
przemienieni.693 Gdy˝ sam Pan na dany
rozkaz, na g∏os archanio∏a i tràby Bo˝ej
zstàpi z nieba; wtedy najpierw powstanà
ci, którzy umarli w Chrystusie. A ˝ywi zostanà przemienieni694 I poÊle anio∏ów swoich z wielkà tràbà, i zgromadzà wybranych
jego z czterech stron Êwiata z jednego

690

692

TRZECIE BIADA

691

(Obj. 11: 14-19 KUL).
Sof. 1: 16; Zach. 9: 14

693
694

Izaj. 26: 19-21
1 Kor. 15: 52
1 Tes. 4: 15-17
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wietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze
b´dziemy z Panem.701
Prorok Izajasz widzàc niedol´ Izraela wo∏a∏: ObyÊ rozdar∏ niebiosa i zstàpi∏...702 Sà
to pozytywne przyk∏ady wiernych s∏ug Bo˝ych. Naturalnym pragnieniem jest byç
z tym, który nas tak umi∏owa∏, ˝e odda∏ za
nas ˝ycie.703 Przyjdzie taki czas, ˝e wype∏nià si´ poni˝sze s∏owa: Id´ przygotowaç
wam miejsce. A jeÊli pójd´... przyjd´ znowu i wezm´ was do siebie, abyÊcie, gdziem
ja jest i wy byli.704

kraƒca nieba a˝ po drugi.695 S∏owa te wykonajà si´ w pe∏ni, we w∏aÊciwym czasie.
Ap. Pawe∏ zawsze zestawia przyjÊcie
Paƒskie z pierwszym zmartwychwstaniem:
A ka˝dy w swoim porzàdku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy sà Chrystusowi w czasie jego przyjÊcia.696 Biblia nie
rozciàga zmartwychwstania na lata, miesiàce ani dni. Nastàpi ono w jednej chwili
w oka mgnieniu.697 W temacie zmartwychwstania, ju˝ w pierwszych zborach za ˝ycia
aposto∏ów powsta∏o wiele niebiblijnych wyk∏adni, dlatego Pawe∏ uzna∏ za s∏uszne odnieÊç si´ do nich: jak˝e mogà mówiç niektórzy mi´dzy wami, ˝e zmartwychwstania
nie ma?.698
W Drugim LiÊcie do Tymoteusza skorygowa∏ niezgodnà z Biblià nauk´: 'Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadajàc, ˝e zmartwychwstanie ju˝ si´ dokona∏o, przez co
podwa˝ajà wiar´ niektórych. 699
Nauka o zmartwychwstaniu w pierwszych zborach nie do koƒca by∏a zrozumiana. Dlatego Bóg przez ap. Paw∏a ods∏oni∏ t´
tajemnic´: 'Oto tajemnic´ Wam objawiam:
Nie wszyscy zaÊniemy, ale wszyscy b´dziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka
mgnieniu, na odg∏os tràby ostatecznej; bo
tràba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostanà
jako nie ska˝eni, a my zostaniemy przemienieni.700
A to wam mówimy na podstawie S∏owa
Pana, ˝e my, którzy pozostaniemy przy ˝yciu a˝ do przyjÊcia Pana, nie wyprzedzimy
tych, którzy zasn´li. Gdy˝ sam Pan na dany rozkaz, na g∏os archanio∏a i tràby Bo˝ej
zstàpi z nieba; wtedy najpierw powstanà
ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my,
którzy pozostaniemy przy ˝yciu, razem
z nimi porwani b´dziemy w ob∏okach w po-

Poniewa˝ zachowa∏eÊ nakaz mój, by przy
mnie wytrwaç, przeto Ja zachowam ci´
w godzinie próby, jaka przyjdzie na ca∏y
Êwiat, by doÊwiadczyç mieszkaƒców ziemi.707 Czy te s∏owa nie mówià, wprost, ˝e
wierni b´dà zachowani w godzinie próby?
Skoro tak powiedzia∏ nasz Pan tak byç musi. Mo˝e te s∏owa odnoszà si´ do Armagedonu, a nie 'wielkiego ucisku'?708

695

702

696
697
698
699
700
701

Mat. 24: 31
1 Kor. 15: 23
1 Kor. 15: 51,52
1 Kor. 15: 12
2 Tym. 2: 18
1 Kor. 15: 51,52
1 Tes. 4: 15-17

MODLITWY ÂWI¢TYCH
I przyszed∏ inny anio∏, i stanà∏ przy o∏tarzu, majàc z∏otà kadzielnic´; i dano mu
wiele kadzid∏a, aby je ofiarowa∏ wraz z modlitwami wszystkich Êwi´tych na z∏otym o∏tarzu przed tronem. I wzniós∏ si´ z r´ki
anio∏a dym kadzide∏ z modlitwami Êwi´tych
przed Boga.705 'Modlitwy Êwi´tych'706
wskazujà, i˝ sà niezmiernie wa˝ne w niszczeniu z∏a i ustanowieniu sprawiedliwoÊci
na ziemi. Jan szczególnie mówi o modlitwach wszystkich Êwi´tych w okresie Wielkiego Ucisku. Zauwa˝my, ˝e Bóg niejako
przechowuje nasze modlitwy, (chocia˝ mo˝e nie odpowiada w oczekiwanym przez
nas czasie), natomiast ich nie odrzuca, lecz
zachowuje na czas w∏aÊciwy, by je spe∏niç.

ZACHOWAM CI¢ W GODZINIE PRÓBY

703
704
705
706
707
708

Iz. 64: 1
Jan 3: 16
Jan 14: 23
Obj. 8: 3,4
Obj. 5: 8
Obj. 3: 10
Ksià˝ka pt. 'Ksi´ga Objawienia Turkanik s. 111 ak. 3 pi-
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Do zboru w Filipii Pawe∏ napisa∏: 'Gdy˝
wam dla Chrystusa zosta∏o darowane to, ˝e
mo˝ecie nie tylko w niego wierzyç, ale i dla
niego cierpieç'.709 Nie tylko zbór w Filipii,
ale wszyscy chrzeÊcijanie na czele z aposto∏ami: 'odchodzili sprzed oblicza Rady Najwy˝szej, radujàc si´, ˝e zostali uznani za
godnych znosiç zniewag´ dla imienia jego'.710
S∏owo niedwuznacznie mówi, ˝e przyjdzie
KoÊcio∏owi znosiç trud 'wielkiego ucisku',
bo tak postanowi∏ Bóg. Wiele wersetów mówi to tym wprost.711
Czy˝by KoÊció∏ mia∏ zostaç pozbawiony
tej zaszczytnej mo˝liwoÊci okazania swojemu Pana wiernoÊci i przywiàzania w tej decydujàcej chwili?: A oni zwyci´˝yli go przez
krew Baranka i przez s∏owo Êwiadectwa
swojego, i nie umi∏owali ˝ycia swojego tak,
by raczej je obraç ni˝ Êmierç.712

KOLEJNOÂå WYDARZE¡ WG AP. PAW¸A:
1.Przyjdzie z niebios Jezus Chrystus,
aby w mgnieniu oka;
2.Wzbudziç tych, którzy umarli w Chrystusie
3.daç uwielbione cia∏a tym, których Jego przyjÊcie zastanie ˝yjàcymi.
Jedni drugich nie wyprzedzà, ale razem
b´dà porwani w ob∏okach na powietrze, na
spotkanie Pana. I tak zawsze b´d´ z Panem.
Szerzej ten temat jest omówiony w rozdziale 20. ksià˝ki

16. WIELKA NIERZÑDNICA
(Obj. 17: 1- 18)
'I przyszed∏ jeden z siedmiu anio∏ów, majàcych siedem czasz, i tak si´ do mnie odezwa∏: Chodê, poka˝´ ci sàd nad wielkà
sze:... 'BibliÊci identyfikujà 'godzin´ próby' z 'wielkim uciskiem', który nastanie po zabraniu KoÊcio∏a. '
709 Filip. 1: 29
710 Dz. AP. 5: 41
711 Zobacz rozdzia∏: Czy chrzeÊcijanie b´dà przechodziç
Wielki Ucisk?
712 Obj. 12: 11NP

wszetecznicà, która rozsiad∏a si´ nad wielu
wodami, z którà nierzàd uprawiali królowie
ziemi, a winem jej nierzàdu upijali si´
mieszkaƒcy ziemi.'713

WIELKA NIERZÑDNICA — CZYLI
BABILON WIELKI
Rozdzia∏ ten zajmuje si´ wyt∏umaczeniem
tajemniczego j´zyka jak: Wielka Nierzàdnica, którym jest Babilon Wielki i wody, nad
którymi si´ rozsiad∏a. Podobnych okreÊleƒ
u˝ywa Prorok Ezechiel, okreÊlajàc miasta
pogaƒskie — takie jak Niniwa czy Tyr —
które odda∏y si´ ba∏wochwalstwu: 'Budowa∏aÊ sobie o∏tarz wszeteczny i wyznacza∏aÊ
miejsce ofiarne na ka˝dym placu'.714 Prorok Nahum pisa∏ o Niniwie: 'Z powodu wielkiej rozpusty nierzàdnicy, powabnej uroczej, czarownej osza∏amiajàcej narody
swoim nagim cia∏em, a ludy swoimi czarami'.715

WIELKA NIERZÑDNICA
Wszeteczeƒstwo albo nierzàd, o których
tu mowa to po prostu niewiernoÊç wobec
Boga, która przejawia si´ w bezbo˝nej pysze, przemocy, niemoralnoÊci i w ka˝dej formie ba∏wochwalstwa: 'Prawd´ Bo˝à przemienili oni w k∏amstwo i stworzeniu oddawali czeÊç, i s∏u˝yli jemu, zamiast s∏u˝yç
Stwórcy, który jest b∏ogos∏awiony na wieki.
Amen'.716 Nigdzie w Starym Testamencie
nierzàdnica nie figurowa∏a z rodzajnikiem
i z dodatkiem 'Wielka'. Tak by∏ nazywany
Rzym w okresie cezarów— metropolia ogólnoÊwiatowego ba∏wochwalstwa. JednoczeÊnie by∏ on siedliskiem i rozsadnikiem nierzàdu wszelkiego rodzaju.
713
714
715
716

Obj. 17: 1-2
Ezech. 16: 24 BW (zobacz wiersze od 25-63)
Nah. 3: 4 BW
Rzym. 1: 25 BW
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Bóg ubolewa∏ nad miastem Jeruzalem: 'Jakà˝ nierzàdnicà sta∏o si´ to miasto wierne,
niegdyÊ pe∏ne praworzàdnoÊci, sprawiedliwoÊç w nim mieszka∏a, a teraz mordercy!'718
Kolor szkar∏atny to kolor grzechu: 'Chodêcie i spór ze Mnà wiedêcie! — mówi Pan.
Choçby wasze grzechy by∏y jak szkar∏at, jak
Ênieg wybielejà; choçby czerwone jak purpura, stanà si´ jak we∏na'.719 Nierzàdnica
w swym przepychem mami ludzi.

NIEWIASTY CHRZEÂCIJA¡SKIE
Jak˝e inny powinien byç wyglàd niewiast
chrzeÊcijaƒskich: 'Podobnie kobiety powinny
mieç ubiór przyzwoity, wyst´powaç skromnie i powÊciàgliwie, a nie stroiç si´ w kunsztowne sploty w∏osów ani w z∏oto czy w per∏y,
czy kosztowne szaty'.720 Aposto∏ Piotr doda∏:
'Ozdobà waszà niech nie b´dzie to, co zewn´trzne, trefienie w∏osów, z∏ote klejnoty
lub strojne szaty'.721

FA¸SZYWY PROROK I NIERZÑDNICA WIELKA
'I zaniós∏ mnie, gdy by∏em w zachwycie, na
pustyni´, gdzie zobaczy∏em Niewiast´ siedzàcà na Bestii czerwonej, ca∏ej okrytej
bluênierczymi imionami i majàcej siedem
g∏ów oraz dziesi´ç rogów. Niewiasta zaÊ by∏a
odziana w szaty purpurowo-szkar∏atne,
ozdobione z∏otymi klejnotami, drogimi kamieniami i per∏ami. W r´ce trzyma∏a z∏oty
puchar, nape∏niony obrzydliwoÊciami i brudami jej nierzàdu'.717
Anio∏ przeniós∏ w Duchu, ap. Jana na pustyni´, gdzie Jan zobaczy∏ upad∏e i ska˝one
spo∏eczeƒstwo ludzkie. Zwierze z siedmioma
g∏owami i dziesi´cioma rogami ∏atwo jest zidentyfikowaç z antychrzeÊcijaƒskim zwierz´ciem wychodzàcym z morza (13: 1 antychrystem). Tak jak za dni proroka Izajasza,
717

Obj. 17: 3-4 BWP

'A na czole jej wypisane by∏o imi´ o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka
wszetecznic i obrzydliwoÊci ziemi. I widzia∏em t´ kobiet´ pijanà krwià Êwi´tych i krwià
m´czenników Jezusowych. A ujrzawszy jà,
zdumia∏em si´ bardzo. I rzek∏ do mnie anio∏:
A na czole jej wypisane by∏o imi´ o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka
wszetecznic i obrzydliwoÊci ziemi'.722 'Babilon Wielki' zosta∏ nazwany: matkà wszetecznic i obrzydliwoÊci ziemi. Poniewa˝ jest symbolem wszystkiego, co degraduje i korumpuje spo∏eczeƒstwo ludzkie.

IMI¢ NA CZOLE
na widocznym miejscu, aby ka˝dy móg∏ jà
dobrze rozpoznaç. Imi´ to zapewni jej zwolennikom dostatek i bezpieczeƒstwo. Ma piecz´ç i znami´: Babilon Wielki — macierz
718
719
720
721
722

Izaj. 1: 21 BW
Izaj 1: 18 BW
1 Tym 2: 9 BW
1 Piotra 3: 3 BW
Obj. 17: 5-6
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nierzàdnic i obrzydliwoÊci ziemi. Jest matkà
wszystkich ba∏wochwalców, i ich nauczycielkà duchowà. Jest pe∏na krwawych przeÊladowaƒ chrzeÊcijaƒstwa we wszystkich wiekach, a˝ do przyjÊcia Pana. Jest 'pijana krwià
Êwi´tych'. Pan ostrzega∏ swoich uczniów: JeÊli Êwiat was nienawidzi, wiedzcie, ˝e mnie
wpierw ni˝ was znienawidzi∏. Dlatego, pouczeni przez Niego, nie mamy baç si´ tych:
którzy zabijajà cia∏o, ale nie mogà zabiç duszy.723
Obraz ten wywar∏ wielkie wra˝enie na Janie. Zdumia∏em si´ wielkim zdumieniem.
Z tego zdumienia wyprowadzi∏ go jeden
z anio∏ów, pokazujàc mu tajemnic´ Wielkiej
Nierzàdnicy i Besti´, o: siedmiu g∏owach
i dziesi´ciu rogach. Pijàcy z jej kielicha, w∏asny sàd pijà: Babilon jest z∏otym kubkiem
w r´ku Pana, upijajàcym ca∏à ziemi´. Z jego
wina pi∏y narody, dlatego te˝ narody oszala∏y'.724

CZY BABILON TO TYLKO JEDNO MIASTO?
OkreÊlenie 'Babilon Wielki' nie powinno
byç traktowane dos∏ownie, poniewa˝ nie ma
takiego miasta na ziemi. Babilon jako trzecia
pot´ga Êwiatowa mia∏o swojà stolic´ o tej samej nazwie. Babiloƒczycy s∏yn´li z tego, ˝e
co rusz wyszukali sobie nowych bogów, ale
o starych nie zapominali. Dlatego kiedy Biblia mówi o Babilonie, to nawiàzuje konkretnie do ba∏wochwalstwa duchowego i cielesnego. Sama nazwa Babilon nie ukazuje si´
ju˝ w Nowym Testamencie, ale jest dodany
przymiotnik ‘wielki’. Dlatego NT ca∏y czas
mówi o Babilonie Wielkim, który jest symbolem wszystkiego, co degraduje spo∏eczeƒstwo ludzkie, w ca∏ej jego po˝àdliwoÊci i rozpuÊcie, w przekupstwie i zwiedzeniu, przemocy i tyranii, nienawiÊci i plugastwie oraz
niesprawiedliwoÊci. Kto stanie w obronie te723
724

Jan 15: 18; Mat 10: 28
Jer 51: 7 BW

go˝ Babilonu Wielkiego czekaç go b´dzie
ten sam los — czyli wieczna zag∏ada.

BESTIA, KTÓRÑ WIDZIA¸EÂ OBJ. 17: 7-12
Widowisko to by∏o niezwyk∏e dla ap. Jana
i niejasne z powodu symboliki, dlatego anio∏
obieca∏ mu to wyt∏umaczyç i w∏aÊnie to czyni: 'Dlaczego zdumia∏eÊ si´? WyjaÊni´ ci tajemnic´ kobiety i zwierz´cia, które jà nosi
i ma siedem g∏ów i dziesi´ç rogów. Bestia,
którà widzia∏eÊ, by∏a i nie ma jej, ma wyjÊç
z CzeluÊci, i zdà˝a na zag∏ad´. A zdumiejà
si´ mieszkaƒcy ziemi, ci, których imi´ nie
jest zapisane w ksi´dze ˝ycia od za∏o˝enia
Êwiata — spoglàdajàc na Besti´, i˝ by∏a i nie
ma jej, a ma przybyç. Tu trzeba zrozumienia, o majàcy màdroÊç! Siedem g∏ów to jest
siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów: pi´ciu upad∏o,
jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszed∏,
a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostaç.
A Bestia, która by∏a i nie ma jej, i ona jest
ósmym, a jest spoÊród siedmiu i zdà˝a na
zag∏ad´'.725

BESTIA, KTÓRA BY¸A I NIE MA JEJ
To antychrzeÊcijaƒskie monstrum, wychodzàce z morza, któremu powierzono moc,
w∏adz´ i tron od szatana, (…) by∏a i nie ma
jej, i ma wyjÊç z przepaÊci, i idzie na zatracenie. Zdumiejà si´ mieszkaƒcy ziemi, —
ci, których imi´ nie jest zapisane w ksi´dze
˝ycia od za∏o˝enia Êwiata — spoglàdajàc na
Besti´, i˝ by∏a, i ju˝ jej nie ma, ale ma
przyjÊç. Tu trzeba zrozumienia, o majàcy
màdroÊç. Widzàc to, zdumiejà si´ nieodrodzeni mieszkaƒcy ziemi, i zacznà jà czciç jako najwy˝szà w∏adz´. Pojawienie si´ despotycznych uzdrowicieli Êwiata, zawsze wzbudza∏o podziw i czeÊç, obywateli ziemi. Biblia
i historia uczy nas, ˝e po nich nast´powali
inni, równie˝ zepsuci i przemijajàcy. Powrót
725

scy

(Obj. 17: 8-13). Zobacz rozdzia∏ czwarty pt. Cesarze rzym-
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Siedem g∏ów to jest siedem gór, na których siedzi Niewiasta. Królów jest siedmiu:
pi´ciu upad∏o, jeden jest, ale inny jeszcze
nie przyszed∏, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostaç. A Bestia, która by∏a, a której
ju˝ nie ma — ona jest ósmym [królem] i nale˝y do tych siedmiu, i idzie na zatracenie.
A dziesi´ç rogów, które widzia∏eÊ, to dziesi´ciu królów, którzy w∏adzy królewskiej jeszcze
nie obj´li, lecz na jednà godzin´ wraz z Bestià wezmà w∏adz´ jakby królowie. Ci majà
jeden zamys∏: pot´g´ i w∏adz´ swojà oddajà
Bestii. Ci b´dà walczyç z Barankiem, a Baranek ich zwyci´˝y, bo jest Panem nad panami, Królem nad królami, a tak˝e ci, którzy
sà z Nim [zwyci´˝à]: powo∏ani wybrani
i wierni.726 Czyniono próby odniesienia tego
do Êwiatowej w∏adzy Rzymu, miasta na siedmiu wzgórzach i kolejnoÊci panowania cesarzy rzymskich, ale by∏y one niezadowalajàce.
Anio∏ poda∏ Janowi interpretacj´: Siedem
g∏ów, to siedem pagórków, na których rozsiad∏a si´ kobieta, i siedmiu jest królów.727
Wi´kszoÊç dzisiejszych komentatorów biblijnych widzi w tych pagórkach geograficzne
okreÊlenie Rzymu — miasta na siedmiu pa-

górkach. Pierwsi w∏adcy Rzymu to: Juliusz
Cezar, Oktawian August i Tyberiusz, którzy
dobrze byli ustosunkowani do ˚ydów i oboj´tni na chrzeÊcijan, dlatego nie powinni byç
brani pod uwag´ jako przeÊladowcy chrzeÊcijan'.728
Inni dopatrujà si´ cezarów rzymskich,
wskazujàc, ˝e Jan pisa∏ za cezara 'Wespazjana. Pi´ciu, którzy byli sà to: Augustyn, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz i Neron; jeden
który jest to Wespazjan, a ten, który ma
przyjÊç, ale na bardzo krotko, to Tytus.729
Królów jest siedmiu: pi´ciu upad∏o, jeden
jest, ale inny jeszcze nie przyszed∏, a kiedy
przyjdzie, ma na krótko pozostaç. — Który
z tych królów upad∏? W przypisie Biblii Poznaƒskiej czytamy: Królów jest siedmiu —
najwi´cej zwolenników ma hipoteza wyliczajàca w∏adców Rzymu: 1. Juliusz Cezar, 2.
August, 3. Tyberiusz, 4. Kaligula, 5. Klaudiusz, 6. Neron, 7. Galba, z tym, ˝e do
pierwszego odnosi∏aby si´ aluzja z 13:
3 o Êmiertelnej ranie, którà mia∏ byç Neron,
który pope∏ni∏ samobójstwo, ale rozesz∏a si´
wieÊç, ˝e nie umar∏ tylko uciek∏ do Partów,
na czele, których mia∏ niebawem wróciç, aby
rozprawiç si´ z przeciwnikami.
Pog∏oska ta sprawi∏a, ˝e nie zabrak∏o samozwaƒców podszywajàcych si´ pod Nerona. Pod koniec I wieku legenda przybra∏a
w ko∏ach ˝ydowskich nowà form´ — Szatan
wskrzesi Nerona w roli mÊciciela. Dla niektórych groêny Neron jest typem w∏adców przeÊladujàcych KoÊció∏.
Gdyby ostatni Cezar Rzymu doczeka∏ powtórnego przyjÊcia Pana Jezusa, moglibyÊmy
t´ hipotez´ przyjàç, ale Neron odebra∏ sobie
˝ycie 68 roku n. e., a proroctwo dotyczy czasów ostatecznych. A zatem historia i Biblia,
wykluczy∏y powy˝szà hipotez´. Biblia przestawia nam inne obrazy, jednoczeÊnie komentujàc je.
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do ˝ycia Babilonu Wielkiego, jest zawsze powrotem z góry skazanym na niepowodzenie.
Anio∏ przekonuje ap. Jana i nas, ˝e dla zrozumienia tej wizji potrzebna umys∏u obdarzonego màdroÊcià. Podobny tekst znajdujemy w Obj. 13: 18, aby obliczyç liczb´ 666,
która jest liczbà cz∏owieka. Kto ma rozum
niech obliczy. Nie wszystkie tajemnice zosta∏y wyjaÊnione. Do wyjaÊnienia proroctw potrzebny jest Duch Âwi´ty (Jan 16: 13 i czas
okreÊlony w Biblii. Omawiany czas Wielkiego Ucisku jeszcze nie rozpoczà∏, a wtedy
ukryte tajemnice biblijne stanà si´ jasne
i czytelne.

ANIO¸ WYJAÂNI¸ AP. JANOWI:

Obj. 17: 8-14
Góry jako symbol wielkich mocarstw ziemskich (Ezech.
35: 3; Zach. 4: 7; Dan 2: 35 (zobacz Obj. 13: 18). Jeremiasz
nazywa Babilon: górà zag∏ady (Jer. 51: 25)

Apokalipsa KUL s. wyd. Poznaƒ-Warszawa Pallottinum
Objawieni Âwi´tego Jana tom II William Barclay s. 190
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CESARZE RZYMSCY

POSÑG Z PROROCTWA DANIELA

Posàg i cztery ró˝ne zwierz´ta z proroctwa
Daniela II i VII rozdzia∏u, zosta∏y wyjaÊnione w Biblii. Wszystkie te królestwa mia∏y
Êcis∏y zwiàzek z Izraelem i pewnie, dlatego
zosta∏y wymienione w Biblii, choç podobnych pot´g na arenie Êwiata by∏o wi´cej.
Dlatego bardziej mo˝liwy do przyj´cia jest
postulat post´powania po sobie pot´˝nych
królestw. W przypisie do (Obj. 17: 8-14 Biblia Poznaƒska) wyraênie podkreÊlono, ˝e
jest to jedna z hipotez, czyli jest ich wi´cej.
Oto jedna z nich:
Pi´ç z nich upad∏o, to jest: Egipt, Asyria,
Babilon, Persja, Grecja, jeden jest, to
Rzym, a jednego jeszcze nie ma, jest to królestwo nale˝àce jeszcze do przysz∏oÊci i b´dzie mog∏o tylko krótko pozostaç.730
730

Objawienie Âw. Jana komentarz Fhilip Edgcumbe Hughes
wyd. Inst. Wydawniczy 'Agape' Warszawa 1995
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Rzym nie upad∏, ale si´ podzieli∏: na
wschodni i zachodni. Tekst biblijny informuje nas, ˝e siódmy król ma 'przyjÊç na krótki okres'. Skoro ˝aden z wymienionych Cezarów nie wype∏ni∏ tego proroctwa, to znaczy, ˝e Imperium rzymskie znowu mo˝e si´
odrodziç, czyli dopiero powstanie! Mo˝na
by szukaç i dopasowaç jakieÊ królestwo po
upadku Rzymu a˝ do naszych dni, gdyby
nie tekst z ksi´gi Daniela: 'Czwarte królestwo b´dzie mocne jak ˝elazo' i to mocarstwo w pewnych (przeobra˝eniach podzia∏ach) ma doczekaç do powtórnego przyjÊcia
Paƒskiego. Na poczàtku tekst mówi nam
o goleniach ˝elaznych, które nie upadnà,
ale póêniej prorok zajmuje si´ stopami ˝elaznymi po∏àczone z glinà, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na dziesi´ç palców.
W trzynastym rozdziale Ksi´gi Objawienia
aposto∏ Jan pisa∏: Bestia, którà widzia∏em,
by∏a podobna do pantery, ∏apy jej do niedêwiedzia, paszcza jej — jak paszcza lwa.
A Smok da∏ jej swojà moc, swój tron i wielkà w∏adz´. I [ujrza∏em] jednà z g∏ów Êmiertelnie zranionà, lecz [ta] Êmiertelna rana
zosta∏a uleczona. A ca∏a ziemia w podziwie
powiod∏a wzrokiem za Bestià, i pok∏on oddali Bestii. Oddali te˝ pok∏on Bestii, mówiàc: któ˝ jest podobny do Bestii i któ˝ potrafi rozpoczàç z nià walk´?731
Powy˝szy tekst nawiàzuje do bestii wyst´pujàcych w proroctwie Daniela z tà ró˝nicà,
˝e tam np. lew symbolizowa∏ Babilon,
niedêwiedê Medo-Persj´ etc., Tu te wszystkie bestie niejako skumulowa∏y si´ w jednà, która przej´∏a wszelkie z∏o od pozosta∏ych, aby bluêniç, niszczyç i zabijaç. Warto
przypomnieç sobie istotny fakt, ˝e Daniel
piszàc o posàgu z drugiego rozdzia∏u, i bardzo okrutne zwierz´ z siódmego rozdzia∏u,
731

Obj. 13: 2-4
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nie pisze o upadku czwartej pot´gi, jakà
z pewnoÊcià by∏ Rzym. Skoro nie upad∏, tak
jak poprzednie Mocarstwa, to odpowiedzi
na to pytanie znajdujemy w Ksi´dze Objawienia, które powy˝ej cytowa∏em:
Siedem g∏ów to jest siedem gór, na których siedzi Niewiasta. — Wi´kszoÊç biblistów przychyla si´ do opinii, ˝e miastem le˝àcym na siedmiu pagórkach jest Rzym:
'Imperium rzymskie cieszy∏o si´ symbolem
jednolitego rzàdu. Mia∏o wspólny j´zyk ∏aciƒski, który nadal jest praktykowany wÊród
duchowieƒstwa, i w Êrodowisku naukowym. Prawo rzymskie jest podstawà ustawodawstwa wspó∏czesnych narodów. Od
Rzymian przyj´to struktur´ paƒstwa, dyscypliny, podporzàdkowania interesów jednostki, dobru spo∏ecznemu. Nazewnictwa wojskowe dotyczàce stopni wojskowych i organizacji wojska jak: kapitan, major, genera∏,
batalion, armia, artyleria, kawaleria itd..
Cesarze niemieccy do 1806 roku u˝ywali
tytu∏u 'Cesarza Rzymskiego', a w g∏owach
pewnych dyktatorów odzywa∏y si´ wcià˝
myÊli o ponownym utworzeniu paƒstwa
rzymskiego. Or∏y i Legiony napoleoƒskie to
próba powrotu do rzymskiego nazewnictwa
wojskowego. Napoleon przecie˝ ustanowi∏
nawet tytu∏ 'Króla rzymskiego'. Do tego samego dà˝y∏ dyktator W∏och Mussolini.
Âwiadczy o tym rozwini´ty przez niego kult
paƒstwa, kult, 'Wieczystego Rzymu', obnoszenie w pochodach rózgi liktorskie, jego
'mare nonstrum'. Ale to by∏y tylko etapy poprzedzajàce ca∏kowite wype∏nienie si´ tego
proroctwa w czasach antychrysta.

SUKCESY ANTYCHRYSTA
'Ku w∏asnej zag∏adzie zmierza równie˝
Bestia, która by∏a, lecz nie ma jej teraz.
Jest spoÊród owych siedmiu i oznacza
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ósmego [króla].'732 Opis potwora, na którym siedzi wszetecznica, jako na zwierz´ciu, które by∏o, a ju˝ go nie ma z wiersza 8,
ale jest ósmym z owych siedmiu. G∏owy
i zwierz´ nale˝à do siebie: zmys∏ i cel, które je o˝ywiajà to zamys∏ i cel zwierz´cia.
W oryginale ten tekst brzmi: 'A zwierze, które by∏o i nie jest, i on ósmym jest, i od siedmiu jest, i ku zag∏adzie idzie'.733 Podobne
cechy ósmego zostanà wzi´te z owych siedmiu. Wszystkie bestie niejako skumulowa∏y
si´ w jednà, która przej´∏a wszelkie z∏o od
pozosta∏ych, aby bluêniç, niszczyç i zabijaç.
'A dziesi´ç rogów, które widzia∏eÊ, to
dziesi´ciu królów, którzy jeszcze nie obj´li
królestwa, lecz obejmà w∏adz´ jako królowie na jednà godzin´ wraz ze zwierz´ciem.
Ci sà jednej myÊli, i oddadzà moc i w∏adz´
swojà zwierz´ciu'.734
Królowie ci b´dà jednej myÊli wraz z bestià. Oddadzà swojà moc i w∏adz´ bestii.
Niektórzy bibliÊci t∏umacza to, ˝e liczba
dziesi´ç jest liczba doskona∏à, dlatego
oznacza to 'królów ca∏ego Êwiata'. Gdyby jakiÊ polityk kilkadziesiàt lat temu dobrowolnie dà˝y∏ do oddania cz´Êci suwerennej
w∏adzy na rzecz choçby 'Unii Europejskiej'
zosta∏by pozbawiony w∏adzy. DziÊ prawie
wszystkie kraje Êwiata dà˝à do utworzenia
rzàdu Êwiatowego'. JeÊli antychryst ma panowaç nad ca∏ym Êwiatem, musi taki rzàd
powstaç. Czy taki rzàd powstanie dobrowolnie, czy wskutek za∏amania si´ ekonomii,
czy polityki Êwiata wraz z wojnà, trudno
dziÊ rozstrzygaç. Antychryst b´dzie musia∏
si´ w jakiÊ sposób pokazaç Êwiatu, ˝e potrafi rozwiàzywaç wszelkie problemy, czym
zyska sobie zaufanie ca∏ego Êwiata (Obj.

13: 8). Czy poni˝sze doniesienia biblijne
nie potwierdzajà tego, ˝e antychryst odniesie zwyci´stwo podczas wojny, którà zwyci´˝y, majàc od szatana, moc i w∏adz´, zyskujàc uznanie ca∏ego Êwiata. W Obj. 13:
3 czytamy o: Êmiertelnej ranie bestii, która
zostanie uleczona. Obj. 6: 4, informuje nas,
˝e jeêdziec barwy ognistej odbierze ziemi
pokój.
Tekst mówi te˝ o dziesi´ciu królach, którzy b´dà rzàdziç z bestià przez jednà godzin´. Okres panowania bestii i dziesi´ciu królów to krótka chwila. 'Niech to jedno, umi∏owani, nie uchodzi uwagi waszej, ˝e u Pana jeden dzieƒ jest jak tysiàc lat, a tysiàc
lat jak jeden dzieƒ'.735 Dlatego ap. Jan
móg∏ powiedzieç o dniach ostatecznych, jako o ostatniej godzinie: 'Dzieci, ostatnia to
ju˝ godzina. A s∏yszeliÊcie, ˝e ma przyjÊç
antychryst, lecz oto ju˝ teraz wielu antychrystów powsta∏o. Stad poznajemy, ˝e to
ju˝ ostatnia godzina'.736
Choç jeszcze wiele tekstów nie rozumiemy, jednego mo˝emy byç pewni, ˝e suwerenna w∏adza nad Êwiatem nale˝y do
Wszechmocnego Boga, który kieruje biegiem historii wed∏ug postanowienia tego,
który sprawuje wszystko wed∏ug zamys∏u
woli swojej.737 Obecna scena polityczna
Êwiata nie odpowiada biblijnemu zapisowi,
który dzieli si´ na Wschód i Zachód. Biblia
natomiast mówi o królu pó∏nocy i po∏udnia
(Dan. 11: 40-45). Musi zmieniç si´ ludzki
komentarz, a nie biblijny tekst.
Naciàganie pewnych lokalnych wydarzeƒ
do proroctw biblijnych prowadzi do zwiedzenia milionów ludzi. Wiele ju˝ zapowiedziano ró˝nych 'proroctw', które skoƒczy∏y
si´ apostazjà, lub ateizmem. Przyjdzie czas,
˝e antychryst podbije nie tylko Uni´ Euro-
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DZIESI¢CIU KRÓLÓW

733
734

Obj. 17: 11 BWP
NT Grecko-Polski wyd. Vocatio Warszawa 1995
Obj. 17: 2,3 BWP

736
737

2 Piotra 3: 8 BW
1 Jan 2: 18 zobacz 1 Piotra 1: 5,20
Efez. 1: 11 BW
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pejskà, ale ca∏y Êwiat. Dà˝enie do globalizacji, przekonuje nas, ˝e rzàd ogólnoÊwiatowy jest realny, ˝e bestia wraz z dziesi´cioma królami obejmie swojà w∏adz´ w najlepszym uk∏adzie na siedem lat. B´dzie to jeden z najbardziej okrutnych rzàdów Êwiata,
który równie˝ zamierza zmierzyç si´ z Bogiem, przez uderzenie w Chrystusowy KoÊció∏. Diabe∏ na pró˝no stara∏ si´ usidliç Jezusa do oddania mu pok∏onu, za wszystkie
królestwa Êwiata.738
Jednak b´dzie to pokusa dla wszystkich,
którzy sà ˝àdni w∏adzy i chwa∏y, spragnieni
ziemskiego panowania. Tylko ci, którzy nie
poddadzà si´ przekupstwu i znajàcy swego
Boga ostojà si´.739 Wielu b´dzie znosiç
cierpienia dla Êwiadectwa, dla Jezusa, jak
Antypas: Êwiadek mój wierny (grec. martyr)
zosta∏ zabity u was, który po∏o˝y∏ swoje ˝ycie za ewangeli´.740 Jednak Wielka Nierzàdnica (fa∏szywy prorok i antychryst) ca∏à
swà szaleƒczà nienawiÊç skieruje na oblubienic´ Chrystusa, która nie odda im chwa∏y.
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KOGO SYMBOLIZUJÑ WODY?
'I mówi do mnie: Wody, które widzia∏eÊ,
nad którymi rozsiad∏a si´ wszetecznica, to
ludy i t∏umy, i narody, i j´zyki'.742 Wody —
symbolizujà mnóstwo ludzi. Fakt, ˝e w tym
samym widzeniu wszetecznica nie tylko siedzi nad mnóstwem ludzi, ale tak˝e na bestii
o siedmiu g∏owach. Prawda biblijna w ca∏ym Objawieniu jest przekazywana za pomocà ró˝nych scen, z których ka˝da prezentuje odmienny aspekt symbolicznego
znaczenia. DoÊç cz´sto pope∏nia si´ b∏àd
np. wody w tym miejscu to ludzie, natomiast w Objawieniu 21: 1 gdzie czytamy
i morza tam nie ma, czy to znaczy, ˝e nie
b´dzie tam ludzi? A zatem o znaczeniu danego symbolu zawsze decyduje kontekst.
Aposto∏ Pawe∏ piszàc list, u˝ywa s∏owa
kwas jako czynnika z∏a, grzechu743 Natomiast Pan Jezus u˝ywa kwasu jako g∏ównego czynnika wzrostu Królestwa Bo˝ego.744

KONIEC ZWODZENIA LUDZI
PRZEZ WIELKÑ NIERZÑDNIC¢

B´dà oni walczyç z Barankiem, lecz Baranek zwyci´˝y ich, bo jest Panem panów
i Królem królów, a z nim ci, którzy sà powo∏ani i wybrani, oraz wierni'.741
Na pró˝no ci wasale wypowiedzà wojn´
przeciwko Barankowi Chrystusowi. On jest
Panem wszystkich wszystkiego, rzuci ich
w proch, odnoszàc nad nimi zwyci´stwo,
majàc obok siebie chrzeÊcijan okreÊlonych
mianem 'powo∏anych i wybranych'. On jest
w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu 'Panem panów i Królem Królów'.

'A dziesi´ç rogów, które widzia∏eÊ, i zwierz´, ci znienawidzà wszetecznic´ i spustoszà jà, i ogo∏ocà, i cia∏o jej jeÊç b´dà, i spalà jà w ogniu. Bóg bowiem natchnà∏ serca
ich, by wykonali jego postanowienie i by
dzia∏ali jednomyÊlnie, i oddali swojà w∏adz´ królewskà zwierz´ciu, a˝ wype∏nià si´
wyroki Bo˝e. A kobieta, którà widzia∏eÊ, to
wielkie miasto, które panuje nad królami
ziemi'.745
Szaleƒcze uzale˝nienie si´ od zbytku
i rozwiàz∏oÊci obywateli Rzymu, tamtych
czasów, zniszczy∏o jego ÊwietnoÊç. I tak si´
dzieje z naÊladowcami tyranów: zabijajà
tych, których rzekomo kochali. Znienawidzà
wszetecznic´ ci, którzy chciwie pili z kielicha

738

742

B¢DÑ ONI WALCZYå Z BARANKIEM

739
740
741

Mat 4: 8
Dan. 11: 32-36
Obj. 2: 13
Obj. 17: 14 BW

743
744
745

Obj. 17: 15
Gal. 5: 9
Mat. 13: 33
Obj. 17: 16-18 BW
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jej obrzydliwoÊci i nieczystoÊci, to spustoszenie i ogo∏ocenie przez tych, którzy tarzali si´ z nià w jej rozpuÊcie. Dlatego Wielki
Babilon tego Êwiata w historii coraz powstaje, tylko po to, by upaÊç z powodu wewn´trznego zepsucia.
Bestia wraz z dziesi´cioma królami b´dzie musia∏a wype∏niç wyroki Bo˝e. Ca∏à historia nieustannie zmierza do ostatecznego
osiàgni´cia wyznaczonego przez Boga celu
dla jego stworzenia. Jak mówi Psalm: 'nawet gniew ludzki przysparza Bogu s∏awy'.746 Podobnie i wszetecznica widziana
w widzeniu — jako wielkie miasto, które
panuje nad królami ziemi, nazwane ju˝ Sodomà i Egiptem747 i Babilonem, matka
wszetecznic i obrzydliwoÊci ziemi, i jako takie jest obrazem Êwiatowych si∏ bezbo˝noÊci i wyroków Bo˝ych.

Z KART HISTORI
Który z koÊcio∏ów pozostawia∏ po sobie
tak wielkie 'Êlady krwi'? Który z koÊcio∏ów
mia∏ w∏adz´ nie tylko nad wiernymi, ale
i nad królami ziemi?
'KoÊció∏ rzymskokatolicki trzyma∏ Europ´
w szponach przez ca∏e wieki i powo∏a∏ do
˝ycia 'inkwizycj´'. Cannon Llorente, który
by∏ sekretarzem inkwizycji w Madrycie
w latach 1790 — 1792, majàcy dost´p do
archiwów wszystkich trybuna∏ów, obliczy∏,
˝e w samej Hiszpanii liczba skazanych
przekroczy∏a trzy miliony, z czego 30.000
zosta∏o spalonych na stosach.
W latach 1540 — 1570 w wojnie papieskiej przeciwko Waldensom zgin´∏o nie
mniej ni˝ 90.000 protestantów. Mnisi i kap∏ani bezdusznie, z wielkim okrucieƒstwem i brutalnoÊcià torturowali i palili
˝ywcem niewinnych m´˝czyzn i kobiety.
G∏osili, ˝e czynià to w imi´ Chrystusa pod
bezpoÊrednimi rozkazami 'jego namiestnika! '
746
747

PS. 76: 11 BW
Obj. 11: 8; 14: 8

'W nocy 24 sierpnia 1572 we Francji zamordowano 70 tys. hugenotów ('noc Êw.
Bart∏omieja'). Dalszych 20 tys. zgin´∏o jako
m´czennicy.
KoÊció∏ rzymskokatolicki sta∏ si´ najbardziej przeÊladujàcà instytucjà religijnà na
Êwiecie, nakazujàc 'koronie' (królom, cesarzom), by wprowadzi∏a religi´ katolickà jako obowiàzujàcà wobec poddanych. Papie˝ Innocenty III jednego popo∏udnia zamordowa∏ o wiele wi´cej chrzeÊcijan ni˝
jakikolwiek cesarz w czasie ca∏ego swojego ˝ycia. '
˚aden z koÊcio∏ów nie istnia∏ na przestrzeni wieków tak d∏ugo jak KoÊció∏ rzymskokatolicki. Ka˝dy sprzeciw ze strony królów, teologów, czy pospolitego ludu by∏
traktowany zawsze jednakowo: klàtwà lub
Êmiercià: 'Wokó∏ okràg∏ego sto∏u polityki
mi´dzynarodowej ˝aden w∏adca nie móg∏by dowodziç, ˝aden rzàd nie móg∏by funkcjonowaç bez aprobaty rzymskiego papie˝a.'748

KULT MARII
Czy Biblia pozwala nazywanie Marii 'Królowà Niebios', wynoszàc jà ponad Chrystusa i Boga, jak to czytamy poni˝ej:?: 'Maria,
nasze ˝ycie; Maria nasza nadzieja; Maria,
nasz adwokat; Maria, nasze zbawienie. '
Kardyna∏ ten dochodzi dalej do zaskakujàcej konkluzji: 'Tobie dana jest wszelka w∏adza na niebie i na ziemi; niechaj wszyscy
s∏uchajà twoich rozkazów; nawet sam
Bóg. Bóg podda∏ ca∏y koÊció∏ pod dowództwo Marii.'749

SOLA SCRIPTURA —TYLKO PISMO ÂWI¢TE
Jezus powiedzia∏: 'Ja jestem drogà
i prawdà, i ˝yciem, nikt nie przychodzi do
ojca inaczej jak tylko przeze mnie'.750 Ja
748 Malachi Martin w swojej ksià˝ce Klucze tej krwi (The Keys
of This Blood), która uzyska∏a imprimatum Watykanu, pisa∏:
749 Alphonsus’a de Ligori pt. Chwa∏a Marii (The Glories of Mary)
750 Jan 14: 6
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jestem bramà, je˝eli ktoÊ wejdzie przeze
mnie, b´dzie zbawiony...751. Kto nie wchodzi do owczarni przez bram´, ale wdziera
si´ innà drogà, ten jest z∏odziejem i rozbójnikiem'.752
Kiedy za czasów cesarza Konstantyna
chrzeÊcijaƒstwo po raz pierwszy sta∏o si´
religià paƒstwowà, cesarzowi nadano tytu∏
Pontifex Maximus: Ludzie uprawiajàcy kult
babiloƒski przenieÊli si´ do Pergamonu,
gdzie znajdowa∏ si´ jeden z siedmiu zborów
Azji Mniejszej (Ap 2: 12-17). Korony
w kszta∏cie rybich g∏ów nosili najwy˝si kap∏ani kultu babiloƒskiego dla uczczenia 'boga — ryby'. Na tych koronach widnia∏ napis
'stra˝nik mostu', symbolizujàcy most pomi´dzy cz∏owiekiem a szatanem. Tytu∏ ten zosta∏ przej´ty przez cesarzy rzymskich, którzy u˝ywali jego odpowiednika ∏aciƒskiego
'Pontifex Maximus'. Pontifex Maximus zosta∏
nadany pierwszemu kap∏anowi, za którego
czasów chrzeÊcijaƒstwo sta∏o si´ religià
paƒstwowà. W póêniejszym okresie ten
sam tytu∏ nadano biskupowi Rzymu i nazwano go papie˝em. Tak nazywa si´ kolejnych biskupów Rzymu do dnia dzisiejszego.753
Benedykt XVI — 2005 roku jako pierwszy zrezygnowa∏ z umieszenia w swoim herbie tiary — korony symbolizujàcej ca∏kowità w∏adz´ nad Êwiatem. Pokora papie˝a ma
jednak swoje granice: zamiast tiary w herbie jest biskupia czapka — mitra — na której sà trzy poziome pasy, czyli nawiàzanie
do potrójnej korony papieskiej.754 Poprzez
ca∏e wieki Rzym g∏osi, ˝e poza KoÊcio∏em
rzymsko-katolickim nie ma pe∏ni zbawienia
oraz ˝e zbawienie dost´puje si´ przez spe∏nianie dobrych uczynków, udzia∏ w sakramentach, itp.

SOLA SCRIPTURA — TYLKO PISMO ÂWI¢TE
Takie by∏o g∏ówne nawo∏ywanie wielkich
reformatorów pi´çset lat temu w okresie reformacji. Ich naczelnym has∏em by∏y s∏owa
z Listu do Rzymian 1: 17: 'Sprawiedliwy
z wiary ˝yç b´dzie'.: JeÊli zostan´ wtràcony
do wi´zienia... ∏atwiej b´dzie skruszyç ska∏´ z naszych Alp, ni˝ oddzieliç mnie na wyciàgni´cie d∏oni od Jezusa Chrystusa.
Biskup Hugh Latimer by∏ najwi´kszym
kaznodziejà w Anglii (1485-1555). Odwa˝y∏ si´ wskazaç na b∏´dy fa∏szywej ewangelii Rzymu nawet w czasach panowania króla Henryka VIII. Zosta∏ uwi´ziony w Tower,
w Londynie, za g∏oszenie z pasjà zbawienia
z ∏aski przez wiar´ w dokonane dzie∏o Jezusa Chrystusa. On i inny biskup Miko∏aj Ridley zostali skuci plecami i spaleni na stosie w Balliol College 16 paêdziernika 1555
roku. Zanim strawi∏y ich p∏omienie, s∏yszano jak Latimer wo∏a∏ do swojego towarzysza
niedoli:
Bracie Ridley, bàdê dobrej myÊli i wyka˝
odwag´. Dzisiejszego dnia, dzi´ki Bo˝ej ∏asce, zapalimy w Anglii takà Êwiec´ i ufam,
˝e nigdy nie zostanie zgaszona!755

KOMPROMIS DUCHOWY
Ta wielka Êwieca ledwie si´ tli. Czy krew
tamtych Bo˝ych ludzi by∏a daremna? ˚adnà
miarà. Zdrad´ duchowà w dziejach ludzkoÊci, najlepiej ujà∏ to ap. Pawe∏: Nadziwiç
si´ nie mog´, ˝e od Tego, który was ∏askà
Chrystusa powo∏a∏, tak szybko chcecie
przejÊç do innej Ewangelii. Innej jednak
Ewangelii nie ma: sà tylko jacyÊ ludzie,
którzy siejà wÊród was zam´t i którzy
chcieliby przekr´ciç Ewangeli´ Chrystusowà. Ale gdybyÊmy nawet my lub anio∏
z nieba g∏osi∏ wam Ewangeli´ ró˝nà od tej,
którà wam g∏osiliÊmy — niech b´dzie przekl´ty!756

751

755

752

756

Jan 10: 9
Jan 10: 1
753 dr John Walvoord, prezydent Dallas Theological Seminary,
pisze w swoim dziele The Bible Knowledge (Wiedza Biblijna)
754 Fakty i Mity Nr 18 (270) 6-12 V. 2005 r.
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Reformator Zwingle -napisa∏ w roku 1522
Ga 1: 6 — 8
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W roku 325 n. e. zaprzestano przeÊladowaç chrzeÊcijan, gdy Cesarz Konstantyn
ustanowi∏ koÊció∏ paƒstwowy W tak wyrafinowany sposób, atak diab∏a, by∏ o wiele
bardziej tragiczny dla KoÊcio∏a, ni˝ zsy∏ka
na Êmierç. Przedtem ze wzgl´du na utrat´
wolnoÊci, czy Êmierci, do KoÊcio∏a do∏àczali ludzie odrodzeni. Potem, tysiàce pogan
bez ˝adnej skruchy do∏àcza∏o do grona jego
wyznawców. KoÊció∏ rós∏ w liczb´, ale nie
w moc.757
W ciàgu tych wieków wprowadzono fa∏szywe pogaƒskie praktyki, w∏àcznie z oddawaniem czci posàgom i obrazom (na przestrzeni 5 i 6 wieku), wiar´ w fa∏szywe cuda
(objawienia), wyniesienie duchownych ponad zwyk∏ych wiernych. Wierzàcy pierwszego wieku nigdy nie uznaliby 'koÊcio∏a paƒstwowego'. Wielu wierzàcych, którzy trzymali si´ prawdziwej wiary, zosta∏o zmuszonych zejÊç do podziemia. Taki te˝ los czeka
KoÊció∏ Chrystusowy podczas Wielkiego
Ucisku.
'Nawracanie ca∏ych krajów polega∏o na
przekonaniu politycznym lub religijnym króla. Wszyscy poddani np. w Polsce, Polanie
musieli przyjàç wiar´ Mieszka I. Nie byli to
ludzie nawróceni. Nadal czcili swoje bóstwa, a KoÊció∏ rzymskokatolicki pozwoli∏
im zachowywaç swoje rytua∏y, tylko inaczej
nazwa∏ tych bogów. Np. saturnalia, (narodzenie s∏oƒca obchodzone 25 grudnia, zamieni∏ na dzieƒ narodzin Jezusa Chrystusa.
W Êredniowieczu ustanowione zosta∏o prawo, które zabrania∏o zwyk∏ym chrzeÊcijanom posiadania Pisma Âwi´tego lub oddawania czci Bogu tak, jak nakazuje Nowy Testament. Âwiat zachodni, duchowo wkroczy∏ w 'er´ ciemnoÊci' na wiele wieków. Pomimo tych wieków szataƒskich ataków na
757

Dzieje 1: 8

prawd´, miliony chrzeÊcijan w Europie
i Afryce odrzuci∏o inkwizycj´ i religijne zepsucie.
Waldensi, Albigensi, Katarowie i wiele innych grup chrzeÊcijan wierzàcych Biblii,
trzyma∏o si´ wiary apostolskiej. Potajemnie
przepisywali manuskrypty Biblii i przemycali je z miasta do miasta dla podziemnego
KoÊcio∏a. Wed∏ug prawa oficjalnego koÊcio∏a rzymskokatolickiego, akt czytania Biblii
by∏ nielegalny. Na przyk∏ad we W∏oszech
posiadanie Biblii przez laików by∏o nielegalne a˝ do roku 1870.
Staro˝ytni Waldensi byli chrzeÊcijanami,
którzy przestrzegali zasad prawdziwej wiary. Mieszkali oni w dolinach wysokich gór,
w niedost´pnych rejonach pó∏nocnych
W∏och, gdzie mogli oddawaç czeÊç Chrystusowi w taki sposób, jak nakazywa∏ Nowy
Testament.
Waldensi i ich naÊladowcy byli przedreformacyjnymi protestantami na d∏ugo przed
tym, zanim Luter przybi∏ swoje dziewi´çdziesiàt pi´ç tez na drzwiach koÊcio∏a
w Wittenberdze w roku 1520 i og∏osi∏ odnowienie prawd z pierwszego wieku. Przyzna∏
jednak, ˝e kontynuuje prawdy wiary wczeÊniejszych grup, takich tajnych chrzeÊcijan,
jak na przyk∏ad Waldensi.
Waldensi posiadali manuskrypt z roku
1120, pod tytu∏em: 'Rozprawa na temat
antychrysta' zawierajàcy ich zrozumienie
proroctw biblijnych. Pod wp∏ywem straszliwych tortur i morderstw w czasie inkwizycji
ich interpretacja proroctw nie by∏a oczywiÊcie zbyt dok∏adna. Uwa˝ali, ˝e antychryst
i wielka wszetecznica babiloƒska z ksi´gi
Objawienia znaczà to samo.
W Prowansji, we Francji, pod koniec trzynastego wieku Êredniowieczny koÊció∏ kato-
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licki rozp´ta∏ kampani´ przeciw Albigensom. W ciàgu dwudziestu czterech godzin
Êci´to g∏owy ponad pi´çdziesi´ciu tysiàcom
chrzeÊcijan Albigensów, poniewa˝ nie
chcieli wyrzec si´ swojej wiary. Historia tego tragicznego okresu ujawnia, ˝e ponad
milion chrzeÊcijan by∏o bestialsko torturowanych i zabitych w samej po∏udniowej
Francji.758
Nie by∏o i nie ma innego miasta na ziemi
z wyjàtkiem 'chrzeÊcijaƒskiego' Rzymu, które by tak perfekcyjnie pasowa∏o do powy˝szego opisu. Jest ono winne zwodzenia
dusz i prowadzenia t∏umów do obrzydliwoÊci i nieczystoÊci, do sprzeda˝y fa∏szywego
zbawienia (odpustów), przedstawiajàc si´
jako jedyny prawdziwy KoÊció∏ dzia∏ajàcy
w imieniu Chrystusa, ale jak zosta∏o to wykazane w tym rozdziale, ˝e wielkà wszetecznicà, sà wszyscy, którzy nie zachowujà
Prawa Bo˝ego. KiedyÊ niebo ujawni ca∏kowità liczb´ tych odwa˝nych wierzàcych,
którzy nie cofn´li si´ przed tymi wszystkimi
atakami szatana.

17. UPAD¸, UPAD¸
„WIELKI BABILON”
'Potem widzia∏em innego anio∏a zst´pujàcego z nieba, który mia∏ wielkie pe∏nomocnictwo, i rozjaÊni∏a si´ ziemia od jego blasku. I zawo∏a∏ donoÊnym g∏osem: Upad∏,
upad∏ Wielki Babilon i sta∏ si´ siedliskiem
demonów i schronieniem wszelkiego ducha
nieczystego i schronieniem wszelkiego
ptactwa nieczystego i wstr´tnego. Gdy˝
wszystkie narody pi∏y wino szaleƒczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim
wszeteczeƒstwo, a kupcy ziemi wzbogacili
si´ na wielkim jego przepychu'.759
758

ca∏y materia∏ historyczny, zosta∏ zaczerpni´ty ze stron internetowych; (Jones — Historia koÊcio∏a chrzeÊcijaƒskiego —
1826).
759 Obj. 18: 1-3
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Upadek Babilonu Wielkiego obwieÊci
Anio∏, majàcy wielkà w∏adz´. Po entuzjastycznym og∏oszeniu, po nim nastàpià proroctwa w czasie przysz∏ym, a samo wykonanie wyroku zostanie stwierdzone dopiero
w Obj. 19: 2.

BABILON WIELKI JEST
Siedliskiem demonów
i duchów nieczystych............................Obj. 18: 2
Kryjówkà ................................................Obj. 18: 2
Winem zapalczywoÊci ..........................Obj. 14: 8
Nierzàdu si´ dopuÊcili ..........................Obj. 17: 2
Ogrom przepychu..................................Obj. 18: 4
U˝yty tu j´zyk przypomina zag∏ad´ Babilonowi u proroka Izajasza 13: 19-22 i Jeremiasza 50: 39n i 51: 37, a tak˝e sàd zapowiedziany nad Edomem w Izajasza 34:
8-15 i nad Niniwà w Sofoniasza 2: 14. 'I
wylegiwaç si´ b´dà na niej trzody, wszelkie
zwierz´ta polne, pelikan i sowa b´dà nocowaç na g∏owicach kolumn, a puszczyk b´dzie krzycza∏ w oknach, kruk zaÊ na progu... Oto weso∏e miasto, które czu∏o si´
bezpieczne i które mówi∏o do siebie: Tylko
ja i nikt inny! Jakim sta∏o si´ pustkowiem'.
Jest tu opisana scena ca∏kowitego zniszczenia. Katastrofalnego sàdu, który obejmuje
kupców ziemi, którzy wzbogacili si´ na
wspania∏ym przepychu Wielkiego Babilonu. Stanowià oni odpowiednik tych, którzy
w naszych czasach gromadzà miliony przez
wykorzystywanie s∏abych, krótko mówiàc,
tych, którzy czynià pieniàdz swoim bogiem.
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'I us∏ysza∏em inny g∏os z nieba mówiàcy:
Wyjdêcie z niego, ludu mój, abyÊcie nie byli uczestnikami jego grzechu i aby was nie
dotkn´∏y plagi na niego spadajàce, gdy˝ a˝
do nieba dosi´g∏y grzechy jego i wspomnia∏
Bóg na jego nieprawoÊci'.760
Ale aby skàdÊ wyjÊç, trzeba naprzód tam
wejÊç, i to cz´sto z niewiedzy. Taki nakaz
dostali Izraelici, którzy przez 70 lat byli
w niewoli babiloƒskiej. Teraz rozwa˝amy
Babilon Wielki, z którego majà wyjÊç ci,
którzy nie zechcà ponieÊç plag na niego zapowiedzianych, czyli nie chcà mieç udzia∏u
w jego grzechach i karze. Takich wezwaƒ
mamy w Biblii sporo np. 'od∏àczenie si´ od

buntowników Koracha i Abirama. Podobnie
i Pan Jezus nakaza∏ opuszczenie Jerozolimy
w 66 roku n. e. Mat 24: 15; ¸uk. 21: 20.
ChrzeÊcijanie jerozolimscy zastosowali go
dos∏ownie.761
Pawe∏ napomina∏ cz∏onków zboru w Koryncie w podobny sposób: 'Nie chodêcie
w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma
wspólnego sprawiedliwoÊç z nieprawoÊcià
albo jaka˝ spo∏ecznoÊç mi´dzy Êwiat∏oÊcià
a ciemnoÊcià? Albo jaka zgoda mi´dzy
Chrystusem a Belialem, albo co za dzia∏
ma wierzàcy z niewierzàcym? Jaki˝ uk∏ad
mi´dzy Êwiàtynià Bo˝à a ba∏wanami? '.762
Bo˝y ludzie majà zaprzestaç z∏ych rzeczy
i powszechnej bezbo˝noÊci.

760

761

WYJDèCIE Z NIEGO...

Obj. 18: 4-5

762

por. Iz 48: 20; 52: 11; Jer 50: 8; 51: 6,45
2 Kor. 6: 14-16
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Grzechy Babilonu Wielkiego osiàgnà
swojà granic´. Wybije dla niego ostatnia godzina i wtedy za póêno b´dzie na upami´tanie. Ludzie z Babilonu Wielkiego, nie chcà
si´ modliç, ani pokutowaç jak to pisa∏ Ezdrasz: 'Bo˝e mój! Wstydz´ si´ i nie oÊmielam si´ nawet podnieÊç swojego oblicza do
ciebie, Bo˝e mój, gdy˝ nasze winy wyros∏y
nam ponad g∏ow´, a nasze grzechy dosi´g∏y
a˝ do nieba'.763 Z Babilonem Wielkim b´dzie tak jak mocarstwem babiloƒskim: Jeremiasz zapisa∏: 'LeczyliÊmy Babilon, ' —
stwierdzi∏ Pan — 'ale nie da∏o si´ go uleczyç; zostawcie go!... gdy˝ jego sàd niebios
si´ga i wznosi si´ a˝ do ob∏oków'.764
W podobny sposób Pawe∏ ostrzega∏ niepokornych i zatwardzia∏ych grzeszników: 'Ty
jednak przez zatwardzia∏oÊç swojà i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na
dzieƒ gniewu i objawienia sprawiedliwego
sàdu Boga'.765 Bóg daje czas na opami´tanie, ale nie w nieskoƒczonoÊç: 'Pan nie
zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chocia˝
niektórzy uwa˝ajà, ˝e zwleka, lecz okazuje
cierpliwoÊç wzgl´dem was, bo nie chce,
aby ktokolwiek zgina∏, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opami´tania'.766 Dlatego
pos∏a∏ Syna, aby ka˝dy, kto w niego uwierzy mia∏ ˝ywot wieczny. Dla pokornych jest
obietnica: 'A grzechów ich i ich nieprawoÊci
nie wspomn´ wi´cej. Gdzie zaÊ jest odpuszczenie, tam nie ma ju˝ ofiary za
grzech'.767 Ale dla babiloƒskiej wszetecznicy, która odrzuci∏a ∏ask´, aby trwaç w nieprawoÊci, g∏os z nieba obwieszcza: 'Wspomnia∏ Bóg jego nieprawoÊci'.768
'Odp∏açcie mu, jak i on odp∏aci∏,
i w dwójnasób oddajcie wed∏ug uczynków
jego; do kielicha, w którym napój miesza∏,

nalejcie mu podwójnà miar´. Ile sam siebie
uwielbia∏ i rozkoszy za˝ywa∏, tyle udr´ki
i boleÊci mu zadajcie; gdy˝ mówi w sercu
swoim: Siedz´ jak królowa, wdowà nie jestem, a ˝a∏oby nie zaznam. Dlatego w jednym dniu przyjdà jego plagi, Êmierç i boleÊç, i g∏ód, i sp∏onie w ogniu; bo mocny
jest Pan, Bóg, który go osàdzi∏'.769 Karzàcy
anio∏owie, otrzymujà rozkaz odp∏acenia Babilonowi Wielkiemu za jego niegodziwoÊç.
Zgodnie z naukà Pana Jezusa mieli byç osàdzeni: 'Albowiem jakim sàdem sàdzicie, takim was osadzà, i jakà marà mierzycie, takà i wam odmierzà'.770 Ale tekst biblijny
mówi tu o podwójnej karze, jaka by∏a stosowana w Prawie Moj˝eszowym: 'Je˝eli w jego posiadaniu znaleziono to, co skrad∏, czy
to wo∏u, czy os∏a, czy jagni´ jeszcze ˝ywe,
winien zap∏aciç podwójnie'.771
W kielichu, który przyrzàdza∏a nierzàdnica — Babilon Wielki wszelkie plugastwo
i przemoc, b´dzie pi∏ podwójnie. Za smutek
i cierpienia oraz poni˝anie milionów niewinnych ludzi. W sercu swoim mówi: Zasiadam jak królowa i wdowà nie jestem. Upadnie w jednym dniu tak jak jego poprzednik
— Babilon jako mocarstwo, kiedy czci∏
swoich Bogów, nocà weszli Persowie korytem rzecznym i w jednym noc upad∏o to, co
by∏o nie do pokonania. 'B´dzie spalona
ogniem, bo Mocny jest Pan Bóg, który jà
osàdzi'.
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769

764
765
766
767
768

Ezdrasza 9: 6
Jer 51: 9
Rzym 2: 5 BW
2 Piotr 3: 9 BW
Hebr. 10: 17,18 BW
zobacz Obj. 16: 19

KARA JEST KONSEKWENCJÑ,
A NIE ZEMSTÑ BOGA:
'Nie b∏àdêcie, Bóg si´ nie da z siebie naÊmiewaç; albowiem co cz∏owiek sieje, to
i ˝àç b´dzie. Bo kto sieje dla cia∏a swego,
z cia∏a ˝àç b´dzie ska˝enie, a kto sieje dla
770
771

Obj. 18: 6-8
Mat. 7: 2 BW
2 Moj˝. 22: 4 zobacz wiersze 7,9
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Ducha, z Ducha ˝àç b´dzie ˝ywot wieczny'.772 Jest to zasada identyczna z Bo˝ym
sàdem nad Babilonem og∏oszonym w proroctwie Jeremiasza: 'Odp∏açcie mu wed∏ug
jego uczynków, tak samo jak on uczyni∏, jemu uczyƒcie, gdy˝ by∏ zuchwa∏y wobec Pana, wobec Âwi´tego Izraelskiego'.773
ProÊba, aby oddaç mu w dwójnasób nie
zaprzecza zasadzie sprawiedliwej odp∏aty.
Kara mia∏a byç podwójna w stosunku do
przest´pstwa. Zapewnienie z Izajasza 40:
2, ˝e Jeruzalem 'otrzyma∏o z r´ki Pana podwójna kar´' i z Jeremiasza 16: 18, ˝e Bóg
odp∏aci 'w dwójnasób za ich win´ i ich
grzech' zawierajà ten sam sens. Chodzi
o zrównowa˝ony odpowiednik jej pychy
i rozpusty z jednej strony, a udr´ki i boleÊci,
która stanie si´ jego udzia∏em. W swej pysze wyobra˝a sobie, ˝e jest na zawsze ustanowionà królowà i nie przyjmuje do wiadomoÊci, ˝e o swym upadku dowie si´ w jednym dniu, Dniu Pana. B´dzie zmuszona
uznaç, ˝e 'mocny jest Pan, Bóg, który...
osàdzi∏'.

Êci i g∏upoty jest myÊlenie albo mówienie
w sercu: 'Nie ma Boga.... Zapomnia∏
Bóg.... Nigdy nie b´dzie widzia∏. Nie b´dziesz dochodzi∏'.775 Wyrok sàdowy nad
wszetecznicà Babilonem Wielkim, o którym pisa∏ aposto∏ Jan pokrywa si´ z zapowiedzià przez proroka Izajasza: Ju˝ nie b´dà ci´ nazywali panià królestw! I powiedzia∏aÊ: Na wieki b´d´ i zawsze pozostan´
panià.... Lecz teraz s∏uchaj tego, rozkosznico, która tak bezpieczna si´ czujesz
i która mówisz w swoim sercu: Ja jestem
i nie ma ˝adnej innej, nie pozostan´ wdowà i nie doznam bezdzietnoÊci! Spadnà na
ciebie te dwa nieszcz´Êcia w jednym
dniu... mimo wielu twoich czarów, mimo
bardzo licznych twoich zakl´ç'.776
Ka˝dy sàd w historii by∏ zaledwie obrazem i ostrze˝eniem przed ostatecznym
i pe∏nym sàdem dnia ostatecznego.

P¸ACZ NAD UPADKIEM BABILONU 18: 9-24

Tak mówi Wszechmocny Pan: Poniewa˝
twoje serce by∏o wynios∏e i mówi∏eÊ: Jestem bogiem, siedzib´ bogów zamieszkuj´... a wszak jesteÊ tylko cz∏owiekiem,
a nie Bogiem, i za zamys∏y Bo˝e uwa˝a∏eÊ
swoje zamys∏y... przeto tak mówi Wszechmocny Pan: Poniewa˝ uwa˝a∏eÊ swoje zamys∏y za zamys∏y Bo˝e,... umrzesz Êmiercià gwa∏townà... Czy jeszcze wówczas b´dziesz mówi∏ w obecnoÊci tych, którzy ci´
b´dà zabijali: Jestem bogiem?'.774
Babilon uwierzy∏ w to, co mówi w swoim
sercu, ˝e jest bogiem, co oznacza t∏umienie
prawdy o Panu Bogu. Znakiem niegodziwo-

'I zap∏aczà nad nim, i smuciç si´ b´dà
królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeƒstwo uprawiali i rozkoszy za˝ywali, gdy ujrzà dym jego po˝aru. Z dala staç b´dà ze
strachu przed jego m´kà, mówiàc: Biada,
biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto pot´˝ne, gdy˝ w jednej godzinie nasta∏
twój sàd'.777
Królowie ziemi, którzy przez rozpust´
zwiàzali si´ z wszetecznicà Babilonem778,
b´dà p∏akaç i smuciç si´, b´dà dr˝eç o siebie samych, obserwujàc jej zniszczenie,
gdy˝ jest to zniszczenie wszystkiego, co
uwa˝ali za drogie. Nagle, 'w jednej godzinie',779 'w jednym dniu' ich panowanie, ze
wszystkimi przyjemnoÊciami i skarbami,
zostanie zniszczone przez Bo˝y Sàd. Stàd
b´dzie ich gorzki lament.
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SÑD EZECHIELA NAD TYREM
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Gal. 6: 7
Jer 50: 29
Ezech. 28: 2-9

776
777
778
779

Ps. 40: 4.11.13; por. 14: 1; 53: 2
(Izaj. 47: 5-9; por. Abak 3n; Sof. 2: 15).
Obj. 18: 9-10
por. 18: 3 z 17: 1
Obj. 18: 8
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'I kupcy ziemi p∏akaç b´dà i smuciç si´
nad nim, bo ju˝ nikt nie kupuje od nich towaru, towaru ze z∏ota i srebra, i drogich kamieni, i pere∏, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkar∏atu, i ˝adnego drzewa tujowego, i ˝adnego przedmiotu z koÊci s∏oniowej,
i ˝adnego sprz´tu z najkosztowniejszego
drzewa, i z miedzi, i z ˝elaza, i z marmuru,
i cynamonu, i korzeni, i wonnoÊci, i mirry,
i kadzid∏a, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej
màki, i pszenicy, i byd∏a, i owiec, i koni,
i wozów, i niewolników, i ˝ycia ludzkiego'.780
Jest to w∏aÊciwie podsumowanie Ezechiela 27 rozdzia∏u odnoÊnie Tyru i jego handlu.
Lista towarów jest katalogiem rzeczy, które
ten Êwiat uwa˝a za kosztowne, i za które
bezbo˝ni gotowi sà przehandlowaç swoje
dusze. Handluje si´ jednak nie tylko rzeczami, ale tak˝e ludêmi i to nie tylko w wymiarze fizycznym, ale i duchowym. Przez swoje po˝àdanie przyjemnoÊci i zysku, przehandlowujà swoje ˝ycie, chcàc zyskaç
Êwiat, oznacza straciç samego siebie.781
'I owoce, których po˝àda∏a dusza twoja
przepad∏y dla ciebie, i wszystko, co si´ lÊni
i b∏yszczy, zgin´∏o dla ciebie, i nigdy ju˝ ich
nie b´dzie'.782 Stwierdzenie to skierowane
zosta∏o do miasta-Êwiata Babilonu.
Wszystko, co si´ lÊni i b∏yszczy, rzeczy
wspomniane w poprzednim wierszu, sk∏adajàce si´ na materialistycznà rozrzutnoÊç
i cielesnà zmys∏owoÊç, za którà sprzedaje
si´ dusz´, nagle zostajà bezpowrotnie utracone, przed S´dzià ca∏ego Êwiata b´dzie
staç biedny i nagi.
'Kupcy handlujàcy nimi, wzbogaciwszy
si´ na nim, z dala staç b´dà ze strachu
przed jego m´kà, p∏aczàc i narzekajàc tymi

'Rozraduj si´ nad nimi, niebo i Êwi´ci,
i aposto∏owie, i prorocy, gdy˝ Bóg dokona∏
dla was sàdu nad nim'.785 Lud Bo˝y, którego rzeczpospolita jest w niebie'.786 nie b´-
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782

Obj. 18: 11-13
por. Mat 16: 26
Obj. 18: 14

s∏owy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpur´, i w szkar∏at,
przyozdobione w z∏oto i drogie kamienie,
i per∏y; w jednej godzinie zniweczone zosta∏o tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy,
i wszyscy przewoênicy, i ˝eglarze, i wszyscy,
którzy prowadzà handel morski, przystan´li z dala, i widzàc dym po˝aru jego, krzyczeli, mówiàc: Które˝ miasto podobne jest
do tego miasta wielkiego? I sypali proch na
g∏owy swoje, a p∏aczàc i narzekajàc, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili si´ wszyscy w∏aÊciciele okr´tów morskich! W jednej godzinie wszystko spustoszone zosta∏o!'.783
Lamentacja kupców ziemi, gdy spoglàdajà z przera˝eniem i z daleka na widowisko
zniszczenia Babilonu, ∏àczy si´ z narzekaniem królów ziemi (wiersze 9). Podczas gdy
królowie op∏akujà upadek w∏adzy i presti˝u,
kupcy op∏akujà utrat´ zysku z kosztownych
i luksusowych towarów, które by∏y êród∏em
ich dobrobytu. W∏aÊciciele i sternicy okr´tów, na których towary Babilonu by∏y przewo˝one przez morze równie gorzko op∏akujà utrat´ zysku. Podobnie jak w przypadku
kupców i ˝eglarzy Tyru, którzy gdy ich drogocenne ∏adunki wpad∏y 'w g∏´bi´ morza'
w dniu ich upadku,784 tak i tu utrata Êwieckich dóbr jest utratà wszystkiego. Pot´ga
wielkiego miasta wydawa∏a si´ tak trwa∏a
i tak niezniszczalna, a jego przyjemnoÊci
tak niewyczerpane, ale oto teraz nie pozostaje nic poza dymiàcymi zgliszczami.

NADZIEJA DLA ÂWI¢TYCH

784
785
786

Obj. 18: 15-19
Ezech. 27: 27,30
Obj. 18: 20
Filip 3: 20 BG
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dzie dzieli∏ smutku królów, kupców i handlarzy morskich miasta — Êwiata — Babilonu. Wr´cz przeciwnie dla nich zniszczenie
Babilonu Wielkiego b´dzie powodem do radoÊci i Êwi´towania, gdy˝ dowodzi sprawiedliwoÊci Wszechmocnego Boga, który odp∏aci sprawiedliwie za krzywdy wyrzàdzone
Jego ludowi. I w ten sposób wype∏ni si´
proroctwo Jeremiasza: 'Wtedy wykrzykiwaç
b´dzie radoÊnie nad Babilonem niebo
i ziemia, i wszystko, co jest na nich... Babilon musi upaÊç za pobitych Izraela tak,
jak za Babilon padli pobici ca∏ej ziemi'.787
Wype∏nienie tego sprawiedliwego wyroku
zbiega si´ z dêwi´kiem siódmej tràby i jej
konsekwencjami, gdy czciciele prawdziwego Boga witajà nadejÊcie czasu 'sàdu nad
umar∏ymi, i oddawanie zap∏aty s∏ugom
twoim prorokom i Êwi´tym, i tym, którzy si´
bojà imienia twego, ma∏ym i wielkim, oraz
wytracenia tych, którzy niszczà ziemi´'.788
'I podniós∏ jeden pot´˝ny anio∏ kamieƒ,
du˝y jak kamieƒ m∏yƒski, i wrzuci∏ go do
morza, mówiàc: Tak jednym rzutem zostanie stràcone wielkie miasto Babilon, i ju˝
go nie b´dzie. I ju˝ nie rozbrzmi w tobie gra
harfiarzy ani muzyków, ani flecistów, ani
tr´baczy, ju˝ te˝ nie b´dzie u ciebie mistrza
jakiegokolwiek rzemios∏a, ani ju˝ nie us∏yszy si´ u ciebie huku m∏yna; i nie zab∏yÊnie
ju˝ w tobie blask Êwiecy, i nie us∏yszy si´
w tobie g∏osu oblubieƒca ani oblubienicy;
gdy˝ kupcy twoi byli wielmo˝ami ziemi,
gdy˝ czarami twymi da∏y si´ zwieÊç wszystkie narody. W nim te˝ znaleziono krew proroków i Êwi´tych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi'.789
TreÊç tego widzenia Jeremiasza mo˝na
zastosowaç do Babilonu, jako super-moc-

Ca∏kowite zniszczenie: nie s∏ychaç ju˝
muzyki, ani zgie∏ku ludzi. 'Tak przemija
Êwiat i jego bezbo˝ne ˝àdze'.791 RadoÊç tego Êwiata stanie si´ miejscem Êmierci i opustoszenia. Wype∏ni si´ proroctwo Izajasza:
'Doszcz´tnie spustoszona i z∏upiona b´dzie
ziemia, gdy˝ Pan wypowiedzia∏ to s∏owo'.792 a tak˝e proroctwo wypowiedziane
przez Jeremiasza: 'I sprawi´, ˝e zamilknie
u nich g∏os radoÊci i g∏os wesela, g∏os oblubieƒca i g∏os oblubienicy, ustanie turkot
˝aren i blask pochodni. I ca∏a ta ziemia
stanie si´ rumowiskiem i pustkowiem'.793
Wszystkie te wyroki wypowiedziane w historii przeciw Babilonowi i innym aroganckim mocarstwom Êwiata, a tak˝e przeciw
odst´pczemu Izraelowi sà, osàdem, a tak˝e
zwiastunem sàdu ostatecznego. Z nieomylnà jasnoÊcià zwiastujà, ˝e Bóg rozprasza
pysznych w zamys∏ach swoich serc, stràca
w∏adców z tronów, a bogaczy odprawia z niczym.794
Ponadto w Babilonie 'znaleziono krew
proroków i Êwi´tych, do tego stopnia, ˝e by∏
on 'pijany krwià Êwi´tych i krwià m´czenników Jezusa'.795 Proroctwo zapowiada, ˝e
wszetecznica — wraz z królami ziemi (w∏adzà Êwieckà) skieruje si´ przeciw Bogu.

787

790

788
789

Jer. 51: 48.
Obj. 11: 18
18: 21-24

arstwa i Babilonu Wielkiego: 'Jeremiasz
spisa∏ na jednym zwoju wszystkie kl´ski,
które mia∏y spaÊç na Babilon'790, a potem
powiedzia∏ Serejaszowi, kwatermistrzowi
króla Judy, aby przeczyta∏ to, co napisane
w zwoju po przybyciu do Babilonu, a nast´pnie kaza∏ mu przywiàzaç do niego kamieƒ i wrzuciç do Eufratu, mówiàc: 'Tak
niechaj utonie Babilon i niechaj nigdy nie
podniesie si´ z nieszcz´Êcia'.

PO WYKONANIU WYROKU

791
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Jer. 51: 60-64
1 Jan 2: 17
Izaj. 24: 3
Jer. 25: 10; por. 7: 34; 16: 9; Ezech. 26: 12
¸uk 1: 51-53
Obj. 17: 6

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

RADOÂå Z POWODU UPADKU BABILONU
Obj. 19: 1-5
'Potem us∏ysza∏em jakby donoÊny g∏os
licznego t∏umu w niebie, który mówi∏: Alleluja! Zbawienie i chwa∏a, i moc Bogu naszemu, gdy˝ prawdziwe i sprawiedliwe sà
sàdy jego; osàdzi∏ bowiem wielkà wszetecznic´, która skazi∏a ziemi´ wszeteczeƒstwem swoim, i pomÊci∏ na niej krew s∏ug
swoich. I rzekli po wtóre: Alleluja! I dym jej
wznosi si´ w gór´ na wieki wieków'.796

JAKBY DONOÂNY G¸OS…
Jest to ju˝ okres po pierwszym zmartwychwstaniu. G∏oÊno chwalàcy Boga t∏um,
który s∏ysza∏ aposto∏ Jan to raczej zast´py
anielskie ni˝ wielki t∏um odkupionych, który wczeÊniej aposto∏ s∏ysza∏ chwalàcy Boga
donoÊnym g∏osem. 797 Jednak w wierszu
piàtym, wystosowane zostaje zaproszenie
do wszystkich s∏ug Boga, aby go chwalili,
a potem s∏ychaç donoÊnà chwa∏´ wszystkich, ludzi i anio∏ów, obwieszczajàc, ˝e,
'Wszechmogàcy, objà∏ panowanie'.798
Wykrzyknik Alleluja to wyra˝enie hebrajskie oznaczajàce 'Chwa∏a Bogu! '. Wyst´puje ono 24 razy w Psalmach, ale w Nowym
Testamencie tylko w tym miejscu799 U˝ywajàc s∏owa Alleluja powinniÊmy zawsze
pami´taç, ˝e oddajemy Bogu chwa∏´,
czeÊç, dzi´kczynienie i moc.800
Chwa∏a ta jednak nie b´dzie nale˝a∏a do
pseudo-boskiego miasta-Êwiata — Babilonu, choç narody ziemi b∏´dnie b´dà tak myÊla∏y. Boga nale˝y s∏awiç za zbawienie, które darowa∏ ludziom. W rzeczy samej te dwie
rzeczy sà nierozdzielne. Mi∏oÊci Bo˝ej do
nas, objawionej na Golgocie nie mo˝na oddzieliç od koniecznoÊci Bo˝ej sprawiedliwo796
797
798
799
800

Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.

19: 1-3
7: 9
19: 6
19: 1,3,4,6
4: 11; 5: 12; 7: 12
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Êci. Syn Bo˝y poniós∏ kar´ za nasze grzechy,
abyÊmy mogli przez wiar´ przyoblec si´
w jego sprawiedliwoÊç.801 Ostatecznie odrzucajàcy Bo˝à ∏ask´ ludzie i wszystko, co
nie zgadza si´ z Bo˝à wolà, zostanie usuni´te. Ich zniszczenie b´dzie nieodwracalne. Tak jak przy Bo˝ym sàdzie nad Sodomà
i Gomorà802 i nad Edomem803, które zapowiada∏y ten koƒcowy sàd, 'dym jej unosi si´
w gór´ na wieki wieków. Jej los to los czcicieli zwierz´cia i jego obrazu',804 gdy˝ sà
oni jednoczeÊnie kochankami wszetecznicy
Babilonu.
'I upad∏o dwudziestu czterech starców,
i cztery postacie, i odda∏y pok∏on Bogu, siedzàcemu na tronie, mówiàc: Amen, Alleluja! A od tronu rozleg∏ si´ g∏os mówiàcy:
Chwalcie Boga naszego, wszyscy s∏udzy jego, którzy si´ go boicie, mali i wielcy'.805
Dwudziestu czterech starców odda swojà
chwa∏´ Wszechmocnemu Bogu i jego sprawiedliwoÊci. Ich Amen wyra˝a zgod´
z anielskim uwielbieniem Boga za jego zbawienie, i chwa∏´, i moc. Potem odzywa si´
g∏os od tronu, wzywajàcy wszystkich odkupionych, wszystkich s∏ug, którzy prawdziwie si´ Go bojà, aby do∏àczyli swoje g∏osy
w chwaleniu Stwórcy i Zbawiciela.

SÑD ROZPOCZNIE SI¢ OD DOMU BO˚EGO
'Nadszed∏ bowiem czas, aby si´ rozpoczà∏ sàd od domu Bo˝ego; a jeÊli zaczyna
si´ od nas, to jaki˝ koniec czeka tych, którzy nie wierzà ewangelii Bo˝ej?'.806
'Tak te˝ jawne si´ stanie dzie∏o ka˝dego:
ods∏oni je dzieƒ /Paƒski/; oka˝e si´ bowiem
w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten,
którego dzie∏o wzniesione na fundamencie
przetrwa, otrzyma zap∏at´; ten zaÊ, którego dzie∏o sp∏onie, poniesie szkod´: sam
801
802
803
804
805
806

2 Kor. 5: 21
1 Moj˝. 19: 28
Izaj. 34: 10
Obj. 14: 11
Obj. 19: 4-5
1 Piotra 4: 17
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wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez
ogieƒ'.807 Do Sàdu nie idzie si´ tylko po wyrok skazujàcy, ale i uniewinnienie. B´dzie
nagroda lub jej brak. 'Albowiem my wszyscy
musimy stanàç przed sàdem Chrystusowym, aby ka˝dy odebra∏ zap∏at´ za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy
z∏e'.808

A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisaç. Sami bowiem dok∏adnie wiecie, i˝ dzieƒ Paƒski przyjdzie jak
z∏odziej w nocy. Gdy mówiç b´dà: Pokój
i bezpieczeƒstwo, wtedy przyjdzie na nich
nag∏a zak∏ada, jak bóle na kobiet´ brzemiennà i nie uniknà.815 WczeÊniej ju˝

wspomina∏em o tym. Skoro ma przyjÊç nag∏a zag∏ada musi to dotyczyç szczególnego
czasu. Okres panowania antychrysta, b´dzie to szczególny okres w dziejach Êwiata.
Tekst biblijny informuje nas, ˝e uda si´ ‘mu’
uporaç z wojnami, co niewàtpliwie
w oczach ludzi zyska ogólnoÊwiatowà aprobat´. B´dzie przekonany, ˝e nasta∏ czas,
kiedy wojny majà byç przesz∏oÊcià. Ludzie
Êwiata b´dà mieli wreszcie jednego w∏adc´.
Pewnie nastanie taki okres, kiedy ludzie
z zachwytu okrzyknà 'pokój i bezpieczeƒstwo. Ju˝ nieraz w dziejach Êwiata narody
wydawa∏y taki okrzyk. Na przyk∏ad wiele
mówi∏o si´ przed rokiem 1939. Wype∏niç
go mia∏a Liga Narodów pot´piony przez
pakt Brianda-Kelloga, konferencje rozbrojeniowe, ruch obroƒców pokoju, zbli˝enie si´
wyznaƒ i KoÊcio∏ów itd. Historia zweryfikowa∏a te oczekiwania.
Kiedy w roku 1975 podpisywano uk∏ad
o Pokoju i Bezpieczeƒstwie, Âwiadkowie
Jehowy odczytywali to jako prawdziwe 'proroctwo ich niewolnika', ˝e w tym czasie nastàpi koniec. Bóg ma wyznaczony czas.
I nie potrzebuje adwokatów, którzy by mu
podpowiadali co ma uczyniç. Naszym zadaniem jest uwierzyç, ˝e: Ca∏e Pismo przez
Boga jest natchnione i po˝yteczne do nauki, do wykrywania b∏´dów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwoÊci, aby cz∏owiek Bo˝y by∏ doskona∏y, do wszelkiego dobrego dzie∏a przygotowany. Amen.816
Baranek wyruszy do boju z powo∏anymi,
wybranymi, oraz wiernymi',817 dlatego
wczeÊniej musi nastàpiç zmartwychwstanie
(zobacz Obj. 11: 14-19) ich, oraz zaÊlubiny Baranka.

807

814

JEDNO ZBAWIENIE, RÓ˚NE NAGRODY
'W ten sposób szeroko b´dzie wam otworzone wejÊcie do wiecznego królestwa Pana
naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa'.809 'A
je˝eli sprawiedliwy z trudem dojdzie do
zbawienia, gdzie znajdzie si´ bezbo˝ny
i grzesznik?'.810 'Zaprawd´, powiadam
wam: Bogaty z trudnoÊcià wejdzie do królestwa niebieskiego'.811 'Bàdê wierny a˝ do
Êmierci, a dam ci wieniec ˝ycia'.812
'Rzek∏ mu pan: Dobrze, s∏ugo dobry
i wierny! By∏eÊ wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma ci´ postawi´: wejdê do radoÊci twego pana!'.813
'Jezus odpowiedzia∏: Zaprawd´, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci,
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu
Mnie i z powodu Ewangelii, ˝eby nie otrzyma∏ stokroç wi´cej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól,
wÊród przeÊladowaƒ, a ˝ycia wiecznego
w czasie przysz∏ym'.814

GDY B¢DÑ MÓWIå POKÓJ I BEZPIECZE¡STWO
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1 Kor 3: 13-15
2 Kor. 5: 10 NP. zobacz Rzym 14: 10
2 Piotra 1: 11
1 Piotra 4: 18
Mat. 19: 23
Obj. 2: 10
Mat 25: 23
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Mar 10: 29-30
1 Tes. 5: 1-3
2 Tym. 3: 16,17
Obj. 17: 14 BW
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18. WESELE BARANKA
(Obj. 19: 6-10)
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by, choç popatrzeç na takie wesele, nie mówiàc ju˝, ˝eby byç jego uczestnikiem. Aby
lepiej zrozumieç wypowiedzi Jezusa zechciejmy zaczerpnàç troch´ informacji na
temat wesela z tradycji ˝ydowskiej.

˚YDOWSKIE ZWYCZAJE
ZWIÑZANE Z MA¸˚E¡STWEM

Ka˝dy o tym wie, ˝e aby mog∏o odbyç si´
wesele muszà na nim byç: oblubieniec, oblubienica i goÊcie weselni. W∏aÊnie te
wszystkie osoby wyst´pujà na weselu Baranka zapisanym w Ksi´dze Objawienia.
OczywiÊcie oblubieƒcem jest Pan Jezus, oblubienicà — KoÊció∏ a kim sà goÊcie weselni?
Biblia informuje nas: I rzecze do mnie:
Napisz: 'B∏ogos∏awieni, którzy sà zaproszeni na weselnà uczt´ Baranka. I rzecze do
mnie: To sà prawdziwe S∏owa Bo˝e'.818 Kim
sà goÊcie weselni, postaram si´ odpowiedzieç w dalszej cz´Êci tego artyku∏u.
Wesele to radoÊç i do niej zach´ca nas
poni˝szy tekst: Weselmy si´ i radujmy si´,
i oddajmy mu chwa∏´, gdy˝ nasta∏o wesele
Baranka, i oblubienica jego przygotowa∏a
si´; i dano jej przyoblec si´ w czysty, lÊniàcy bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe
uczynki Êwi´tych (19: 7-8). Ka˝dy chcia∏-

Pan Jezus w rozmowie z uczniami nawiàza∏ do ˝ydowskiego zwyczaju zawierania
zwiàzku ma∏˝eƒskiego. W tradycji ˝ydowskiej wa˝nym wydarzeniem przy zawieraniu
zwiàzku ma∏˝eƒskiego by∏y zar´czyny. 'A
z narodzeniem Jezusa Chrystusa by∏o tak:
Gdy, matka jego, Maria, zosta∏a poÊlubiona
Józefowi, okaza∏o si´, ˝e zanim si´ zeszli,
by∏a brzemienna z Ducha Âwietnego'.819
W czasach Jezusa zwiàzek taki by∏ zawierany z inicjatywy przysz∏ego oblubieƒca. Pan
m∏ody (oblubieniec) odbywa∏ podró˝ z domu swego ojca do domu przysz∏ej oblubienicy. Tam dogadywa∏ si´ z ojcem dziewczyny, aby ustaliç cen´, jakà b´dzie musia∏ zap∏aciç za oblubienic´.
Od tego momentu oblubienica by∏a traktowana jako osoba oddzielona i poÊwi´cona
wy∏àcznie swemu przysz∏emu m´˝owi.
Symbolem zawarcia przymierza by∏o wypicie przez oblubieƒca i oblubienic´ kielicha
wina, nad którym odmawiano zar´czynowe
b∏ogos∏awieƒstwo. Po zawarciu takiego
przymierza, oblubieniec opuszcza∏ dom
przysz∏ej ma∏˝onki i powraca∏ do domu ojca. Tam pozostawa∏ przez dwanaÊcie miesi´cy, odseparowany od oblubienicy. Ten
okres oddzielenia dawa∏ oblubienicy czas
na zgromadzenie wyprawy, a panu m∏odemu na przygotowanie mieszkania. Jednak
znajomi i mieszkaƒcy danej miejscowoÊci
traktowali ich jak ma∏˝eƒstwo. Dopiero po
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tym okresie przybywa∏ po oblubienic´, aby
zabraç jà do siebie i rozpoczàç wspólne ˝ycie. Dlatego Ewangelista Mateusz oddziela
okres narzeczeƒstwa od ma∏˝eƒstwa: 'Ale
nie obcowa∏ z nià, dopóki nie powi∏a syna,
i nada∏ mu imi´ Jezus'.820
Po swà oblubienic´ zazwyczaj przychodzi∏
w nocy. Jego przyjÊciu towarzyszyli dru˝bowie i inni m´˝czyêni w oÊwietlonym Êwiat∏em pochodzie. Oblubienica oczekiwa∏a
nadejÊcia swego narzeczonego, ale nie zna∏a dok∏adnego czasu jego przybycia. Dlatego jego przybycie by∏o oznajmiane ju˝ z daleka g∏oÊnymi okrzykami. Oblubieniec wita∏
si´ ze swà oblubienicà, jak i z jej przyjació∏kami, potem w orszaku weselników udawa∏
si´ w drog´ powrotnà do domu swego ojca.
Tam czekali na nich zgromadzeni goÊcie
weselni. W naszej kulturze uczta weselna
odbywa si´ u pani m∏odej.
Wkrótce po przybyciu, paƒstwo m∏odzi
byli odprowadzani przez goÊci weselnych
do izby zaÊlubin (chuppa). Do szóstego dnia
wesela twarz oblubienicy pozostawa∏a zas∏oni´ta welonem. Oblubieniec i oblubienica udawali si´ do pokoju zaÊlubin tylko we
dwoje, podczas gdy druhny i dru˝bowie
czekali na zewnàtrz. 'Kto ma oblubienic´
ten jest oblubieƒcem: a przyjaciel oblubieƒca, który stoi i s∏ucha go, raduje si´
niezmiernie s∏yszàc g∏os oblubieƒca. Tej
w∏aÊnie radoÊci doznaj´ w ca∏ej pe∏ni'.821
Dopiero szóstego dnia uczty weselnej oblubienic zdejmowa∏ welon z twarzy oblubienicy i wyprowadza∏ jà do zgromadzonych goÊci z ods∏oni´tà twarzà, aby wszyscy mogli
jà poznaç.

Pan Jezus opuÊci∏ dom swego Ojca w niebie i odby∏ podró˝ na ziemi´, aby zawrzeç
przymierze ze swà oblubienicà, jakà jest
KoÊció∏. Tej samej nocy, podajàc im kielich
z winem, powiedzia∏: 'Ten kielich to nowe
przymierze we krwi mojej'. 822 Zap∏aci∏ za
nià najwy˝szà cen´ — dajàc swe ˝ycie, aby
jà odkupiç. Aposto∏ Pawe∏ przypomina nam
o tym: 'DrogoÊcie, bowiem kupieni. Wys∏awiajcie tedy Boga w ciele waszym'.823
Kielich Wieczerzy Paƒskiej jest symbolem
przymierza. Po zawarciu przymierza i dania
okupu powróci∏ do domu swego Ojca w niebie, natomiast oblubienica przez prawie
dwa tysiàce lat szykuje sobie posag, a On
poszed∏ przygotowaç mieszkanie.824 Chrystus przyb´dzie z domu swego Ojca z niebie
do swej oblubienicy — KoÊcio∏a w otoczeniu zast´pów anielskich pod koniec Wielkiego Ucisku. Tak jak oblubienica ˝ydowska
nie zna∏a dnia i godziny powrotu swego oblubieƒca, tak nie zna go te˝ KoÊció∏. Powrót
Oblubieƒca nie b´dzie ani cichy ani niewidzialny jak tego chcà niektórzy. 'Gdy˝ sam
Pan na dany rozkaz, na g∏os archanio∏a
i tràby Bo˝ej zstàpi z nieba'.825 B´dzie
o tym powiadomione ca∏e niebo i ziemia!
Jaki˝ wielki przywilej spotyka grzesznika,
który po opami´taniu staj´ si´ oblubienicà
Jezusa. Sposób, w jaki mo˝na staç si´ oblubienicà jest bardzo prosty. 'Bo jeÊli ustami swoimi wyznasz, ˝e Jezus jest Panem,
i uwierzysz w sercu swoim, ˝e Bóg wzbudzi∏ go z martwych, zbawiony b´dziesz'.826
Ludzka natura nie chce pogodziç si´ z tak
prostà drogà zbawienia, które jest za darmo. Bo˝y to dar, aby si´ nikt nie chlubi∏.827
Uwa˝ajà, ˝e na zbawienie trzeba sobie zas∏u˝yç. Nigdy i nikt nie móg∏by przedstawiç
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Pan Jezus wielokrotnie w swym nauczaniu nawiàzywa∏ do uczty weselnej: 'Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawi∏ wesele swemu synowi.
I pos∏a∏ swe s∏ugi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjÊç.
Znowu pos∏a∏ inne s∏ugi, mówiàc: Powiedzcie zaproszonym: Oto uczt´ mojà przygotowa∏em, wo∏y moje i byd∏o tuczne pobito,
i wszystko jest gotowe, pójdêcie na wesele.
Ale oni, nie dbajàc o to, odeszli, jeden do
w∏asnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego s∏ugi, zniewa˝yli i pozabijali ich. I rozgniewa∏ si´ król,

a wys∏awszy swe wojska, wytraci∏ owych
morderców i miasto ich spali∏. Wtedy rzecze s∏ugom swoim: Wesele wprawdzie jest
gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idêcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproÊcie na wesele. S∏udzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: z∏ych i dobrych,
i sala weselna zape∏ni∏a si´ goÊçmi. A gdy
wszed∏ król, aby przypatrzeç si´ goÊciom,
ujrza∏ tam cz∏owieka nie odzianego w szat´ weselnà. I rzecze do niego: Przyjacielu,
jak wszed∏eÊ tutaj, nie majàc szaty weselnej? A on oniemia∏. Wtedy król rzek∏ s∏ugom: Zwià˝cie mu nogi i r´ce i wyrzuçcie
go do ciemnoÊci zewn´trznej; tam b´dzie
p∏acz i zgrzytanie z´bów. Albowiem wielu
jest wezwanych, ale ma∏o wybranych'.833
Najbardziej przykre w dziejach KoÊcio∏a
by∏o, jest i b´dzie ocenianie innych, co do
swej wa˝noÊci i godnoÊci. ‘Godni we w∏asnych oczach’, obnoszà si´ swà sprawiedliwoÊcià i pobo˝noÊcià, aby poni˝yç innych.
SprawiedliwoÊç ludzka zabija mi∏osierdzie
Bo˝e o˝ywia. Dlatego mówi Pismo: Mi∏osierdzia chc´ nie ofiary. 'Nie oceniaj ludzi
wed∏ug tego co czynià w niedziel´, ale wed∏ug tego, co robià w pozosta∏e dni tygodnia'.834
Kiedy ci jest ci´˝ko ˝yç w tym niesprawiedliwym Êwiecie: 'Byç mo˝e Bóg chcia∏,
abyÊ pozna∏ wielu z∏ych ludzi zanim poznasz tych dobrych, abyÊ móg∏ ich rozpoznaç, kiedy si´ w koƒcu pojawià'.835 Wielu
‘màdrych’ wed∏ug w∏asnej oceny nie mo˝e
odkryç ukrytych w przypowieÊciach nauk
Jezusa. Czyni∏ to, aby zakryç przed nimi
prawd´. Pan Jezus przede wszystkim zwraca∏ uwag´ na to czy majà uszy do s∏uchania, i serce do jej przyjmowania. Ka˝dy
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Bogu dowodów swej niewinnoÊci. Dlatego
zbawienie jest za darmo, natomiast wydawanie owoców Ducha Âwi´tego sà rezultatem nawrócenia.828

OBLUBIENIEC POZOSTAJE WIERNY
'On pozostaje wierny, albowiem samego
siebie zaprzeç si´ nie mo˝e'.829 Aposto∏
Pawe∏ czyni∏ wszystko, piszàc: 'Zabiegam
bowiem o was z gorliwoÊcià Bo˝à; albowiem zar´czy∏em was z jednym m´˝em,
aby stawiç przed Chrystusem dziewic´ czystà. Obawiam si´ jednak, a˝eby, jak wà˝
chytroÊcià swojà zwiód∏ Ew´, tak i myÊli
wasze nie zosta∏y ska˝one i nie odwróci∏y
si´ od szczerego oddania si´ Chrystusowi'.830 Unikajmy przyjaêni ze Êwiatem: 'JeÊli wi´c kto chce byç przyjacielem Êwiata,
staje si´ nieprzyjacielem Boga'.831 JeÊli
okazaliÊmy si´ w czymÊ niewierni naszemu
Niebiaƒskiemu Oblubieƒcowi, mo˝emy Mu
to wyznaç i zaufaç, ˝e nam przebaczy.
Uwa˝ajàc si´ za wierzàcych, powinniÊmy
uczciwie zrewidowaç nasze oddanie Panu
Jezusowi.832

ZAPROSZENIE NA UCZT¢ WESELNÑ
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z nas chcia∏by byç zaproszony na Bo˝à
uczt´ — Wesele Baranka. Jednak najpi´kniejszà szatà, w jakà powinniÊmy si´ ubraç
to: pokora, mi∏oÊç i wspó∏czucie, w której
ka˝demu do twarzy. Bóg nie potrzebuje naszego z∏ota srebra i kosztownych kamieni,
mówi: 'Synu daj mi serce swoje. Albowiem
gdzie jest skarb twój — tam b´dzie serce
twoje'.836 Kiedy zaproszeni nie odpowiedzieli na pierwsze zaproszenie, gospodarz
wesela wys∏a∏ drugie, ale oni nie dbali o to:
Jeden odszed∏ na swà rol´, drugi do swego
handlu, a inni zniewa˝yli s∏ugi i pozabijali
ich. Król nie darowa∏ im takiej zniewagi;
wys∏awszy swe wojska, wytraci∏ owych
morderców, a miasto ich spali∏.837 Wielu ludzi w KoÊciele pragnie osiàgnàç zabawienie
przez zachowanie obrz´dów i tradycji. Natomiast Ewangelia naucza, ˝e zbawienie
jest ∏askà, dlatego nie mo˝emy na nie zapracowaç. Jest ono darem, jakim zapewni∏
rodzajowi ludzkiemu Chrystus na Golgocie.

sprawiedliwe uczynki sà niczym szata splugawiona'. (Iz. 64:4)

OCZEKIWALI
ALE NIE PRZYJ¢LI ZAPROSZENIA

Legalizm i rebelia to dwie skrajnoÊci, które toczà KoÊció∏ jak rak. Pierwsi sàdzà, ˝e
aby znaleêç si´ na weselu Baranka trzeba
prowadziç ˝ycie w zgodzie z pewnymi ustalonymi standardami. Drudzy uwa˝ajà, ˝e te
standardy sà tylko fasadà okrywajàcà ob∏ud´, dlatego buntujà si´ przeciwko nim i odchodzà z koÊcio∏ów. Obie postawy sà niedojrza∏e. Co wed∏ug tej przypowieÊci uczyni
ludzi godnymi udzia∏u w weselu? Czy tylko
ich uczynki? Nie! Okazali si´ niegodni, poniewa˝ nie przyj´li zaproszenia na wesele
Baranka. Zaproszenie na wesele opiera si´
na ofierze Chrystusa na Golgocie, a nie na
naszych uczynkach. Wynika ono ze sprawiedliwoÊci Chrystusa, a nie z naszej sprawiedliwoÊci. Biblia mówi, '˝e nawet nasze

Ci, którzy wierzà w Mesjasza, (ale nie
wierzà Mesjaszowi) i oczekujà na jego
przyjÊcie, odrzucà zaproszenie na Jego wesele. 'Wtedy pan wesela powiedzia∏: Idêcie
przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek
spotkacie, zaproÊcie na wesele'.838 S∏udzy
ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich,
których napotkali: z∏ych i dobrych; 'Wielu
przysz∏o, tak, ˝e sala weselna zape∏ni∏a si´
goÊçmi'.839
Kogo zaprosili na wesele? Kogokolwiek
napotkali. Ludzie ci nie mieli czasu na wydawanie dobrych uczynków. Jezus powiedzia∏, ˝e nie przyszed∏ leczyç zdrowych, lecz
chorych. Nie przyszed∏ zbawiç sprawiedliwych, lecz grzesznych. Sp´dza∏ wiele czasu
z tymi, którzy przez uczonych w PiÊmie byli wzgardzeni, nieczyÊci, niegodni i êli.
To ci dobrzy (sprawiedliwi), bardzo religijni przywódcy wydali Chrystusa na Êmierç.
Zachowywali skrupulatnie posty, sabaty,
sk∏adanie ofiar nawet z kopru, kminku,
choç Bóg tego od nich nie ˝àda∏. Natomiast
pospolity lud w ich oczach by∏ nieczysty,
godny zatracenia. Ale to w∏aÊnie do tego zagubionego ludu Pan Jezus skierowa∏ swe
kroki. To z nich wybra∏ sobie dwanaÊcie filarów swego KoÊcio∏a. Jezus nie wstydzi∏
si´ ich. Nawet w ostatnich chwilach swego
˝ycia przest´pc´ uczyni∏ swoim przyjacielem.840
Król z tej przypowieÊci zaprosi∏ na wesele
z∏ych i dobrych. Bóg oferuje przebaczenie
ka˝demu cz∏owiekowi, a wraz z nim usprawiedliwienie. Kiedy Bóg przebacza, wtedy
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usprawiedliwia: 'Usprawiedliwieni tedy
z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa'.841JeÊli tego
nie rozumiesz lub nie zgadzasz si´ z tym zapisem ewangelicznym to nie dostàpi∏eÊ ∏aski. 'Sprawiedliwi we w∏asnych oczach’ —
kr´cà g∏owami s∏yszàc o takiej Ewangelii,
o takim przebaczeniu, o takim usprawiedliwieniu, o takim zaproszeniu do Królestwa
Bo˝ego dobrych i z∏ych. Takà Bo˝à ∏ask´
uwa˝ajà za tanià (ma∏o wartoÊciowà). Sami
wymyÊlili wiele zakazów i praw, choç palcem nie chcà ich ruszyç. ¸aska pochodzàca
od Boga nigdy nie prowadzi nikogo do niepos∏uszeƒstwa i rozprz´˝enia, ale do pos∏uszeƒstwa i poprawy.
Kiedy powrócimy do przypowieÊci o weselu Jezus powiedzia∏: 'A gdy wszed∏ król,
aby przypatrzeç si´ goÊciom, ujrza∏ tam
cz∏owieka nie odzianego w szat´ weselnà'.842 Na weselu znalaz∏ si´ jednak cz∏owiek bez dostojnej szaty. Przypomina∏ niejako KoÊció∏, o którym mówi Pan Jezus
w Apokalipsie: 'Znam uczynki twoje, ˝eÊ
ani zimny, ani goràcy. ObyÊ by∏ zimny albo
goràcy! A tak, ˝eÊ letni, a nie goràcy ani
zimny, wypluj´ ci´ z ust moich. Mówisz:
Bogaty jestem i wzbogaci∏em si´, i niczego
nie potrzebuj´, a nie wiesz, ˝eÊ po˝a∏owania godzien n´dzarz i biedak, Êlepy i go∏y,
radz´ ci, abyÊ naby∏ u mnie z∏ota w ogniu
wypróbowanego, abyÊ si´ wzbogaci∏ i abyÊ
przyodzia∏ szaty bia∏e, aby nie wystàpi∏a na
jaw haniebna nagoÊç twoja, oraz maÊci, by
nià namaÊciç oczy twoje, abyÊ przejrza∏'.843
Czy chcia∏byÊ byç cz∏onkiem takiego KoÊcio∏a? Król zobaczy∏ cz∏owieka bez szaty
weselnej — zapyta∏: Przyjacielu, jak wszed∏eÊ tutaj, nie majàc szaty weselnej?844

Król da∏ mu prawo si´ wyt∏umaczyç. Ale on
oniemia∏;. Nie mia∏ ˝adnego wyt∏umaczenia
— milcza∏... 'Weselmy si´ i radujmy si´,
i oddajmy mu chwa∏´, gdy˝ nasta∏o wesele
Baranka, i oblubienica jego przygotowa∏a
si´; i dano jej przyoblec si´ w czysty, lÊniàcy bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe
uczynki Êwi´tych. I rzecze do mnie: Napisz: B∏ogos∏awieni, którzy sà zaproszeni
na weselnà uczt´ Baranka. I rzecze do
mnie: To sà prawdziwe S∏owa Bo˝e'.845
Oblubienica zostanie ubrana w: czysty,
lÊniàcy bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki Êwi´tych. Nasze uczynki nie
majà byç na pokaz, ale majà pociàgaç ludzi
do Boga: 'Tak niech Êwieci wasze Êwiat∏o
przed ludêmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie'.846 Czytajàc Bibli´ przekonujemy
si´, ˝e dla Boga nie ma znaczenia nasza
przesz∏oÊç, ale to czy dochowamy wiary.
Ka˝dy — dobry i z∏y — mo˝e skorzystaç
z przebaczenia i zaproszenia na wesele. Nasze uczynki nie sà w stanie niczego dodaç,
ani ujàç z ofiary Chrystusa, która jest doskona∏a i wystarczajàca. JeÊli nie przyjmiemy szaty sprawiedliwoÊci Chrystusowej,
(nie oceny ludzkiej) wówczas zostaniemy
usuni´ci z uczty weselnej: 'Zwià˝cie mu nogi i r´ce i wyrzuçcie go do ciemnoÊci zewn´trznej; tam b´dzie p∏acz i zgrzytanie
z´bów. Albowiem wielu jest wezwanych,
ale ma∏o wybranych'.847
To nie nasze dobre uczynki przynoszà
usprawiedliwienie, ale ∏aska Bo˝a. JesteÊmy zbawieni z ∏aski, dlatego okazujemy
Bogu wdzi´cznoÊç pos∏uszeƒstwem wzgl´dem Jego woli. Uczeƒ Juda zach´ca nas:
'Prawdziwa to mowa i chc´, abyÊ ty przy
tym obstawa∏, ˝eby ci, którzy uwierzyli
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w Boga, starali si´ celowaç w dobrych
uczynkach. To jest dobre i u˝yteczne dla
ludzi'.848 Ludzie z regu∏y bardziej reagujà
na czyny ni˝ s∏owa, dlatego Juda podkreÊla
ten fakt. JeÊli ktoÊ gardzi przykazaniami Bo˝ymi, to znaczy, ˝e nie zrozumia∏ i nie przyjà∏ Ewangelii. Wielu ludzi wybiera si´ na
wesele Branka bez szaty sprawiedliwoÊci
Chrystusowej. Niektórzy sp´dzajà ca∏e ˝ycie na szyciu w∏asnej szaty, zamiast przyjàç
z wdzi´cznoÊcià szat´ oferowanà mu przez
Boga. W miejsce swoich brudnych uczynków przyjmij od Pana szat´: czystà, lÊniàcà,
bia∏à, wypranà we krwi Baranka. Podzi´kuj
Mu za nià, a ona wyda owoce sprawiedliwoÊci w Twoim ˝yciu. 'Chrystus umi∏owa∏
KoÊció∏ i wyda∏ za niego samego siebie'.849
'Dlatego opuÊci cz∏owiek ojca i matk´, i po∏àczà si´ z ˝onà swojà, a tych dwoje b´dzie
jednym cia∏em. Tajemnica to wielka, ale ja
odnosz´ to do KoÊcio∏a'.850 Jan widzia∏
w Objawieniu Êwi´te miasto, 'nowà Jerozolim´, jak zst´puje z nieba 'przystrojona jak
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego
m´˝a'.851 Kto b´dzie Oblubienicà, poka˝e
dzieƒ zaÊlubin, a po zaÊlubinach b´dzie
'Ma∏˝onkà Baranka'.852
W przypowieÊci o uczucie weselnej nie
ma mowy, aby król kaza∏ szukaç oblubienicy dla pana m∏odego, ale goÊci weselnych.
W Objawieniu 19: 9 czytamy te˝ o zaproszonych goÊciach: 'B∏ogos∏awieni, którzy sà
zaproszeni na weselnà uczt´ Baranka'. Co
to za jedni? Jeden z autorów853 zajmujàcy
si´ tym tematem jako goÊci widzi wierzàcych Êwi´tych Starego Testamentu powo∏ujàc si´ na Ewangeli´ Jana: 'Kto ma oblubienic´, ten jest oblubieƒcem; a przyjaciel

oblubieƒca, który stoi i s∏ucha go raduje
si´ niezmiernie, s∏yszàc g∏oÊ oblubieƒca.
Tej w∏aÊnie radoÊci doznaje w ca∏ej pe∏ni'.854
To, ˝e Jan Chrzciciel nazwa∏ przyjacielem
oblubieƒca wcale nie oznacza, ˝e takiego
samego zdania sà rodowici ˚ydzi, wprost
przeciwnie. Oni dotychczas Jezusa nie
uznali i nie uwierzyli w Niego. KtoÊ postawi∏ pytanie: Czy goÊçmi weselnymi sà ludzie zbawieni? OczywiÊcie. Inaczej by si´
tam nie znaleêli. Z przypowieÊci Pana Jezusa wcale nie wynika, ˝e goÊcie weselni, to
gorsza grupa zbawionych. Bóg patrzy w serce, cz∏owieka, my widzimy to, co jest na zewnàtrz. 'JeÊli zaczyn jest Êwi´ty, to i ciasto;
a jeÊli korzeƒ jest Êwi´ty to i ga∏´zie. JeÊli
zaÊ niektóre z ga∏´zi zosta∏y od∏amane,
a ty, b´dàc ga∏àzkà z dzikiego drzewa oliwnego, zosta∏eÊ na ich miejsce wszczepiony
i sta∏eÊ si´ uczestnikiem korzenia i t∏uszczu oliwnego. To nie wynoÊ si´ ponad ga∏´zie; a jeÊli si´ che∏pisz, to pami´taj, ˝e nie
ty dêwigasz korzeƒ, lecz korzeƒ ciebie'.
Nie nam dano odbieraç Izraelowi to, co
da∏ im Bóg. Ch´tnie chrzeÊcijanie przypisujà sobie najwi´ksze tytu∏y i b∏ogos∏awieƒstwa, natomiast Izrael ma wziàç to, co jest
czymÊ poÊlednim, gorszym. Pawe∏, który
podjà∏ ten temat ostrzega nas abyÊmy si´
'nie wynosili ponad ga∏´zie. Pami´taj, ˝e
nie ty dêwigasz korzeƒ, lecz korzeƒ ciebie.
W dalszej cz´Êci aposto∏ przywo∏uje KoÊció∏
do porzàdku piszàc: Bóg ma moc wszczepiç
ich ponownie'.855 Bóg nie wstydzi si´ Izraela, wprost przeciwnie: 'Lecz oni zdà˝ajà do
lepszej, to jest do niebiaƒskiej. 'Dlatego
Bóg nie wstydzi si´ byç nazwany ich Bogiem, gdy˝ przygotowa∏ dla nich miasto'.856
Dlaczego KoÊció∏ uwa˝a si´ za lepszych od

848

854

849

855

GOÂCIE WESELNI

Tytus 3: 8 BW
Efez 5, 25 BW
850 Efez. 5: 31,32 BW
851 Obj. 21: 2
852 Ap 21, 9
853 Ksi´ga Objawienia H. Turkanik wyd. Seminarium Biblijne
K. W. CH. Jastrz´bie Zdrój 1993

856

Jana 3: 29
Rzym. 11: 16-18,23 b
Hebr. 11: 16 BW.
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nich? Nie zapominajmy, ˝e pierwsi chrzeÊcijanie wywodzili si´ z ˚ydów.

OBLUBIENIEC, OBLUBIENICA, GOÂCIE
Niektórzy piszàc o oblubienicy, wspierajà
si´ wersetami, które opisujà jej szaty:
U Oblubieƒca: 'szata jego sta∏a si´ bia∏a
i lÊniàca' 857 'Bardzo si´ b´d´ radowa∏
z Pana, weseliç si´ b´dzie moja dusza
z mojego Boga, gdy˝ oblók∏ mnie w szaty
zbawienia, przyodzia∏ mnie p∏aszczem
sprawiedliwoÊci jak oblubieƒca, który wk∏ada zawój jak kap∏an, i jak oblubienic´, która zdobi si´ we w∏asne klejnoty'.858

KTÓ˚ SÑ CI?
'Jeden ze starców, i rzek∏ do mnie: Któ˝
sà ci przyodziani w szaty bia∏e i skàd przyszli? I rzek∏em mu: Panie mój, ty wiesz.
A on rzek∏ do mnie: To sà ci, którzy przychodzà z wielkiego ucisku i wyprali szaty
swoje, i wybielili je we krwi Branka'.859
Aposto∏ Jan zobaczy∏ 'Wielkà rzesz´, która stoi przed tronem i Barankiem', która
ró˝ni si´ od oblubienicy ubiorem: Zastali
wykupieni 'z ka˝dego plemienia i j´zyka,
i ludu, i narodu'.860, a zgadza si´ to ze
stwierdzeniem Chrystusa, ˝e 'wielu przyb´dzie ze wschodu i zachodu, i zasiàdà do
sto∏u z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Bo˝ym'.861
Jedno jest pewne: goÊcie weselni to ludzie zbawieni i b´dà przebywaç razem
z Barankiem. 'A powiadam wam: Nie b´d´
pi∏ odtàd z tego owocu winoroÊli a˝ do owego dnia, gdy go b´d´ pi∏ z wami na nowo
w Królestwie Bo˝ym'.862 Aposto∏ Jan piszàc
o paruzji przekonuje: 'Umi∏owani, teraz
dzieçmi Bo˝ymi jesteÊmy, ale jeszcze si´
nie objawi∏o, czym b´dziemy. Lecz wiemy,
857 Mateusz 17: 2, opisuje szat´, ˝e by∏a: bia∏a jak Êwiat∏o
¸uk. 9: 29 BW
858 Izaj. 61: 10
859 Obj. 7: 13,14 BW.
860 patrz, na przyk∏ad, 5: 9; 7: 9; 14: 6
861 Ma 8: 11
862 Mat 26: 29; por. ¸uk 22: 28-30
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˝e gdy si´ objawi, b´dziemy do niego podobni, gdy˝ ujrzymy go takim jakim jest.
I ka˝dy, kto t´ nadziej´ w nim pok∏ada,
oczyszcza si´, tak jak On jest czysty'.863
Raz po raz, ksi´ga ta daje do zrozumienia, ˝e: to sà prawdziwe S∏owa Bo˝e, i odnoszà si´ najpewniej do wypowiedzianego
b∏ogos∏awieƒstwa. 'Prawdziwa to mowa
i w ca∏ej pe∏ni przyj´cia godna, ˝e Chrystus
Jezus przyszed∏ na Êwiat, aby zbawiç
grzeszników, z których ja jestem pierwszy'.864
U proroków Oblubienica jest symbolem
nowego Syjonu: 'Nie b´dà wi´cej mówiç
o tobie: porzucona (...). Albowiem spodoba∏aÊ si´ Panu i twoja kraina otrzyma∏a
m´˝a'.865 'Jak oblubieniec weseli si´ z oblubienicy, tak Bóg twój tobà si´ rozraduje'.866

19. JEèDZIEC NA BIA¸YM KONIU
(Obj. 19: 11-21)
'I widzia∏em niebo otwarte, a oto bia∏y
koƒ, a Ten, który na nim siedzia∏ nazywa
si´ Wierny i Prawdziwy, gdy˝ sprawiedliwie
sàdzi i sprawiedliwie walczy'.867 Trzecim
aktem Wielkiego dnia gniewu jest ostateczna walka, zakoƒczona kl´skà wrogów, po
upadku Wielkiego Babilonu. Jan zobaczy∏
nie tylko 'otwarte drzwi',868 ale otwarte Niebo. Zobaczy∏ Jeêdêca na bia∏ym koniu, na
którym siedzia∏ Chrystus Pan, który przyjdzie, aby spe∏niç obietnic´, jakà da∏ swoim
s∏ugom.869

B¢D¢ Z WAMI PO WSZYSTKIE DNI
A˚ DO SKO¡CZENIA ÂWIATA
Takie zapewnienie Pan Jezus da∏ swemu
ludowi. WczeÊniej naucza∏, ˝e: 'Na tym po863

1 Jan 3: 2,3 BW.
w Obj. 21: 5 i 22: 6), istnieje tak˝e pokrewieƒstwo z 1 Tymoteusza 1: 15;
865 Izaj 62, 4
866 Izaj 62, 5
867 Obj. 19: 11
868 Obj. 4: 1- lub 'Êwiàtyni´' 11: 19; 15: 5
869 Obj. 6: 9-11
864
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lega sàd, ˝e Êwiat∏oÊç przysz∏a na Êwiat,
lecz ludzie bardziej umi∏owali ciemnoÊç, bo
ich uczynki by∏y z∏e'.870 'Teraz odbywa si´
sàd nad Êwiatem; teraz w∏adca tego Êwiata
b´dzie wyrzucony'.871 Aposto∏ Pawe∏ pod
natchnieniem powiada, gdzie: 'w okr´gi niebieskie'.872 Dalej pisze: 'w∏adca, który rzàdzi w powietrzu, ducha, który teraz dzia∏a
w synach opornych'.873 Dobry Pasterz nie
pozostawi swego ludu, ale czuwa nad nim,
wspiera go przez swych anio∏ów, 'którzy
pe∏nià s∏u˝b´ gwoli tych, którzy majà dostàpiç zbawienia'.874

'Oczy jego zaÊ jak p∏omieƒ ognia, a na
g∏owie jego liczne diademy. Imi´ swoje
mia∏ wypisane, lecz nie zna∏ go nikt, tylko
on sam. A przyodziany by∏ w szat´ zmoczonà we krwi, imi´ zaÊ jego brzmi: S∏owo Bo˝e'.879 Diademy oznaczajà królewskà w∏adz´ i autorytety. Wiele diademów, bo tak

przystoi 'Królowi królów',880 do którego nale˝y wszelka w∏adza na niebie i na ziemi881, nabyta krwià.882
Diademy Chrystusa kontrastujà z diademami uzurpatorów: 'smoka- czyli szatana'883 i antychrysta.884 Na jego absolutnà
nadrz´dnoÊç wskazuje dalej wypisane imi´,
którego nie zna∏ nikt, tylko on sam. Gdzie
by∏o ono napisane, nie zosta∏o powiedziane,
ale jest to jego w∏asne, wyjàtkowe imi´,
imi´ 'ponad wszelkie imi´', 'wywy˝szone'885
imi´, które nie nale˝y do ˝adnego stworzenia, ˝adnego Êwieckiego mocarstwa, bez
wzgl´du na to, jak straszliwe mo˝e si´
w pewnym momencie wydawaç. S∏owo Boga zawsze wykonuje to, do czego zosta∏o
pos∏ane: 'Tak jest z moim s∏owem, które
wychodzi z moich ust: nie wraca do mnie
puste, lecz wykonuje mojà wol´ i spe∏nia
pomyÊlnie to, z czym je wys∏a∏em'.886
To w∏aÊnie przez Chrystusa, który jest
wiecznym S∏owem, Bo˝à wolà wype∏nia si´
nie tylko w stworzeniu, ale tak˝e i w sàdzie.
'Gdy˝ wyznaczy∏ dzieƒ, w którym b´dzie sàdzi∏ Êwiat sprawiedliwie przez m´˝a, którego ustanowi∏, potwierdzajàc to wszystkim
przez wskrzeszenie go z martwych'.887
Wszystkie okreÊlenia teologiczne nie wyczerpujà g∏´bi tego imienia.
Informacja, ˝e jeêdziec na bia∏ym koniu
przyodziany by∏ w szat´ zbroczonà we krwi
przypomina opis z proroctwa Izajasza: który przychodzi w czerwonych szatach.
Wspania∏y On w swoim odzieniu, dumnie
kroczy w pe∏ni swojej si∏y'. W odpowiedzi
na pytanie o to˝samoÊç tej osoby i przyczyny czerwieni jego szaty 'jak u tego, który
wyt∏acza wino w t∏oczni', odpowiada: 'To Ja,
który wyrokuj´ sprawiedliwie, mam moc
wybawiç [stwierdzenie tego, który jest Bo-

870

880

871

881

OSTATECZNA WALKA
Zniszczenie wrogów Bo˝ych dopiero si´
rozegra. 'Lecz wed∏ug sprawiedliwoÊci b´dzie sàdzi∏ biednych i wed∏ug s∏usznoÊci
rozstrzyga∏ sprawy ubogich na ziemi. Rózgà
swoich ust b´dzie ch∏osta∏ zuchwalca,
a tchnieniem swoich warg zabije bezbo˝nika'.875 Aposto∏ Pawe∏ pisa∏: 'Bo on musi
królowaç, dopóki nie po∏o˝y wszystkich
nieprzyjació∏ pod stopy swoje'.876 S∏usznie,
w przeciwieƒstwie do swych wrogów, znany
jest jako Wierny i Prawdziwy, gdy˝ zosta∏
ju˝ okreÊlony jako 'Amen, Êwiadek wierny
i prawdziwy'.877 Jedynie o nim mo˝na powiedzieç, ˝e jest Prawdà absolutnà.878

IMI¢ ZAÂ JEGO BRZMI: S¸OWO BO˚E

Jan 3: 19
Jan 12: 31
872 Efez. 6: 12
873 Efez.. 2: 2
874 Hebr. 1: 14 BW
875 Izaj. 11: 4 BW
876 1 Kor. 15: 25 BW
877 3: 14; por. 1: 15) i jako 'Âwi´ty, prawdziwy' 3: 7; por. 5:
10; 15: 3
878 Jan 14: 6
879 Obj. 19: 12-13

882
883
884
885
886
887

Obj. 16: 16
Mat. 28: 18
Obj. 5: 9
Obj. 12: 3
13: 1
Filip. 2: 9
Izaj. 55: 11
Dzieje 17: 31
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giem]... Ja sam t∏oczy∏em do kadzi, bo
spoÊród ludów ˝adnego nie by∏o ze mnà;
a t∏oczy∏em ich w gniewie i depta∏em w zapalczywoÊci tak, ˝e ich sok pryska∏ na mojà szat´ i ca∏e moje odzienie zbryzga∏em.
Ustanowi∏em bowiem dzieƒ pomsty i nadszed∏ rok mojego odkupienia'.888
Powy˝szy tekst przedstawia nadchodzàcego S´dziego i Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, który potwierdza, ˝e Dzieƒ Paƒski
b´dzie dniem, w którym zbiegajà si´ sàd
i odkupienie.
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OSTRY MIECZ

'I sz∏y za nim wojska niebieskie na bia∏ych koniach, przyobleczone w czysty, bia∏y
bisior'. 889 Wojska niebiaƒskie zasiadajà jak
ich przywódca na bia∏ych koniach, i przyodziane sà jak oblubienica Baranka w 'czysty, bia∏y bisior'.890 WczeÊniej Jan pisa∏: 'Ci
b´dà walczyç z Barankiem, a Baranek ich
zwyci´˝y, bo jest Panem nad panami i Królem nad królami, a ci, którzy sà z Nim
[zwyci´˝à]: powo∏ani, wybrani i wierni'.891
Ksi´ga Judy przekonuje: O nich to prorokowa∏ Henoch, siódmy [patriarcha] po Adamie, g∏oszàc: Oto nadchodzi Pan z dziesiàtkami tysi´cy swoich Êwi´tych'.892
W proroczym Psalmie nawiàzujàcym do
powy˝szego wydarzenia czytamy: 'Niech
si´ weselà Êwi´ci wÊród chwa∏y, niech si´
cieszà na swoich sofach! Niech chwa∏a Bo˝a b´dzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich r´ku:, aby dokonaç pomsty wÊród
pogan i karania poÊród narodów; aby ich
królów zakuç w kajdany, a dostojników
w ˝elazne ∏aƒcuchy; by wype∏niç na nich
pisany wyrok: to jest chwa∏à wszystkich Jego Êwi´tych. Alleluja'.893 Biblia odró˝nia
anio∏ów od Êwi´tych i informuje nas, ˝e
w tej bitwie nie zabraknie 'powo∏anych, wybranych i wiernych' w dzieƒ przyjÊcia Paƒskiego.

'A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym mia∏ pobiç narody, i b´dzie nimi rzàdzi∏ laskà ˝elaznà. On sam te˝ t∏oczy kadê
wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogàcego'.894 Dotàd przez ca∏y okres od
zmartwychwstania Jezusa, miecz zawsze
oznacza∏ or´˝ ducha. 'Bo S∏owo Bo˝e jest
˝ywe i skuteczne, ostrzejsze ni˝ wszelki
miecz obosieczny, przenikajàce a˝ do rozdzielania duszy, ducha, stawów i szpiku,
zdolne osàdziç zamiary i myÊli serca'.895 'A
kto mnà gardzi i mojej nauki nie przyjmuje, ten ma swego s´dziego: Nauka, którà
g∏osi∏em, osàdzi go w dniu ostatecznym'.896
Chrystus podczas ziemskiej dzia∏alnoÊci
zapowiada∏ koniec wszelkiego z∏a. Dopiero
podczas paruzji zrealizuje drugà po∏ow´
swej zapowiedzi mesjaƒskiwj. O czym
Êwiadczy choçby poni˝szy werset: 'A kiedy
objawi si´ ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjÊcia swego'.897
W liÊcie do zboru w Pergamonie Pan Jezus ostrzega, ˝e b´dzie walczy∏ mieczem
swoich ust z tymi, którzy nie upami´tajà
si´: 'Upami´taj si´ wi´c; a je˝eli nie, przyjd´ do ciebie wkrótce i b´d´ z nimi walczyç
mieczem ust swoich', 898 podobnie jak
z Antychrystem, którego 'zabije tchnieniem
ust swoich'.
Zapewnienie, ˝e b´dzie rzàdzi∏ narodami
laskà ˝elaznà podczas Milenium zapewni to
ziemi pokój i dobrobyt. Natomiast w czasie
sàdu ostatecznego i jest Psalmu 2: 9 'rozgromisz je ber∏em ˝elaznym'.899
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KTO B¢DZIE WALCZY¸?

889
890
891
892
893

Iz 63: 1-4
Obj. 19: 14
por. Obj. 19: 8
Obj. 17: 14 BP
Judy 14 BP
Psalm 149: 5-9

895
896
897
898
899

Obj. 19: 15
Hebr. 4: 12 BW
Jan 12: 48 BP
2 Tes. 2; 8 BW
Obj. 2: 12.16)
patrz Obj. 2: 27 i 12: 5
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'I ujrza∏em innego Anio∏a stojàcego
w s∏oƒcu: i zawo∏a∏ g∏osem donoÊnym, mówiàc do wszystkich ptaków lecàcych Êrodkiem nieba: Pójdêcie, zgromadêcie si´ na
wielkà uczt´ Boga, by zjeÊç trupy królów,

trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni
i tych, co je dosiadajà, trupy wszystkich —
wolnych i niewolników, ma∏ych i wielkich!
I ujrza∏em Besti´ i królów ziemi, i wojska
ich zebrane po to, by stoczyç bój z Siedzàcym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Besti´, a z nià Fa∏szywego proroka, co
czyni∏ wobec niej znaki, którymi zwiód∏ by∏
tych, co wzi´li znami´ Bestii i pok∏on oddawali jej obrazowi. Oboje ˝ywcem wrzuceni
zostali do ognistego jeziora gorejàcego siarkà. A inni zostali zabici przez miecz Siedzàcego na koniu, [miecz], który wyszed∏
z ust Jego, i wszystkie ptaki najad∏y si´ ich
cia∏ do syta'.907
Scenariusz ˝erowiska ptaków podobny
jest do proroctwa Ezechiela, o wielkiej
uczcie Boga’, o Gogu z Magog, (Ezech. 39
rozdzia∏). O zag∏adzie wrogów czytamy
w wielu ksi´gach np.: 'Rozgromisz je ber∏em ˝elaznym, Rozt∏uczesz jak naczynia gliniane'.908 'B´dzie sàdzi∏ narody, pobije wielu, roztrzaska g∏owy jak ziemia szeroka'.909
'Ziemia jest splugawiona pod swoimi
mieszkaƒcami, gdy˝ przestàpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali
odwieczne przymierze. Dlatego klàtwa po˝re ziemi´ i jej mieszkaƒcy muszà odpokutowaç swoje winy, dlatego przerzedzajà si´
mieszkaƒcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje'.910
'Gdy wyjdà, b´dà oglàdaç trupy ludzi,
którzy odstàpili ode mnie; bo robak ich nie
zginie, a ogieƒ ich nie zgaÊnie i b´dà obrzydliwoÊcià dla wszelkiego cia∏a'.911
'Wtedy Pan wyruszy do boju i b´dzie walczy∏ przeciw ludom, jak niegdyÊ walczy∏
w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopa-

900

907

KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW
'A na szacie i na biodrze swym, ma wypisane imi´: Król królów i Pan panów'.900
Imiona przypisane uwielbionemu Synowi
Bo˝emu to:
 Wierny i Prawdziwy'901
 'to imi´, którego 'nie zna∏ nikt, tylko on
sam'.902
 'S∏owo Bo˝e'903
 'Król królów i Pan panów'904
Imiona te zwiastujà wiecznà rzeczywistoÊç jego absolutnej w∏adzy i autorytetu
nad wszystkim, jak to ju˝ zosta∏ opisany
zwyci´ski Baranek.905
'Bramy, po dnieÊcie swe szczyty i unieÊcie si´, prastare podwoje, aby móg∏ wkroczyç Król chwa∏y. Któ˝ jest tym Królem
chwa∏y? Pan, dzielny i pot´˝ny, Pan, pot´˝ny w boju…906

ZAG¸ADA WROGÓW — ARMAGEDON

901
902
903
904
905
906

Obj. 19: 16
Obj. 19: 11
Obj. 19: 12
Obj. 19: 13
Obj. 19: 16
Obj. 17: 14
Ps. 4: 7-10

908
909
910
911

Obj. 19: 17-21
Ps. 2: 9 BW
Ps. 110: 6 BW
Izaj. 24: 5,6 BW
Izaj. 66: 24 BW

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

153

mi Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstàpi si´ w po∏owie od wschodu ku
zachodowi i powstanie wielka dolina. Po∏owa góry przesunie si´ na pó∏noc, a po∏owa
na po∏udnie. I b´dziecie uciekaç na dolin´
wÊród moich gór, bo dolina gór si´gaç b´dzie a˝ po Asal; a wy uciekaç b´dziecie,
jak uciekaliÊcie w czasie trz´sienia ziemi
za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciàgnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy
Êwi´ci. W owym dniu nie b´dzie Êwiat∏a
ani zimna, ani mrozu. B´dzie to jeden jedyny dzieƒ — Pan tylko wie o nim — nie
b´dzie to dzieƒ ani noc, wieczornà porà
b´dzie jasno. Owym dniu wyp∏ynà z Jerozolimy strumienie wód, po∏owa z nich [pop∏ynie] do morza wschodniego, a po∏owa do
morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak
b´dzie'.912
'Taka zaÊ b´dzie plaga, którà Jahwe dotknie wszystkie narody, które zbrojnie wystàpià przeciw Jerozolimie: b´dzie gniç cia∏o stojàcego na swoich nogach, jego oczy
b´dà si´ psuç w swych oczodo∏ach, a jego
j´zyk zniszczeje w jego ustach. Stanie si´
to w dniu, ˝e Jahwe wznieci wÊród nich
wielki pop∏och. Ka˝dy chwyci za r´k´ swojego bliêniego i jeden na drugiego podniesie swà r´k´. Tak˝e i Juda b´dzie walczy∏
w Jerozolimie. I zostanà zgromadzone bogactwa wszystkich ludów woko∏o: z∏oto
i srebro, oraz wielkie mnóstwo szat. Podobnej pladze jak tamta plaga ulegnie koƒ,
mu∏, wielb∏àd, osio∏ i wszystkie byd∏o, które znajdzie si´ w obozie'.913
Wed∏ug powy˝szych tekstów Bóg u˝yje
przeciw nim ich w∏asne arsena∏y broni, ale

tak˝e zeÊle wszelkà zaraz´, która dotknie
ich cia∏, które b´dà si´ rozk∏adaç za ich ˝ycia.914 Psalmista nawiàzujàc do Babilonu,
nazywa go pustoszycielkà. Jednak niewola
w Wielkim Babilonie, duchowym czyni
spustoszenie wieczne: 'Córko babiloƒska,
pustoszycielko! B∏ogos∏awiony, kto ci odp∏aci to, coÊ nam wyrzàdzi∏a!'.915
Bóg sprawi, i˝ nieprzyjació∏ ludu Bo˝ego
ogarnie wielki strach i w ich szeregach powstanie wielkie zamieszanie, tak jak to
obieca∏ Izraelowi: 'Pan Bóg twój, wyda je
tobie i sprawi wÊród nich wielkie zamieszanie, a˝ zostanà wyt´pione'.916 'Ka˝dy chwyci za r´k´ swojego bliêniego i jeden na drugiego podniesie swà r´k´' — kreÊli obraz
samobójczych walk w obozie wrogów ludu
Bo˝ego jako skutek strachu i paniki.
Wracajàc do s∏ów Anio∏a, który b´dzie
zwo∏ywa∏ ptaki, na ˝er b´dzie pewny zwyci´stwa.917 A wi´c wrogów Chrystusa bez
wzgl´du na stanowisko czeka zupe∏na kl´ska.
Walka ta nawraca kilkoma falami 'rekapitulacji: 'I zapuÊci∏ anio∏ sierp swój na ziemi
i poobcina∏ grona winne na ziemi, i wrzuci∏
je do wielkiej t∏oczni'.918 'A sà to czyniàce
cuda duchy demonów, które idà do królów
ca∏ego Êwiata, aby ich zgromadziç na wojn´ w ów wielki dzieƒ Boga Wszechmogàcego (…) I zgromadzi∏ ich na miejscu, które
po hebrajsku nazywa si´ Armagedon'.919 'I
b´dà walczyç z Barankiem lecz Branek ich
zwyci´˝y, bo jest Panem panów i Królem
królów, a z nim ci, którzy sà powo∏ani i wybrani, oraz wierni'.920

912

914

913

Zach. 14: 3-10
Zach. 14: 12-15 KUL

915
916
917
918
919
920

por Ezech. 38: 22
Ps. 137: 8 BW
5 Moj˝. 7: 23 BW zobacz 1 Sam. 5: 9,11
Obj. 19: 17
Obj. 14: 19
Obj. 16: 14,16
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20. CZASZE GNIEWU BO˚EGO
(Obj. 15: 1- 16: 21)

gniewu Boga, który ˝yje na wieki wieków.
I nape∏ni∏a si´ Êwiàtynia dymem od chwa∏y
Bo˝ej i mocy jego, i nikt nie móg∏ wejÊç do
Êwiàtyni, dopóki nie dope∏ni si´ siedem
plag siedmiu anio∏ów'.921

OSTATECZNY SÑD
NAD BABILONEM WIELKIM
Jak ju˝ wczeÊniej zaznaczy∏em, ˝e walka
Pana Jezusa z wszetecznicà i wrogami Boga jest opisywana w kilka miejscach.922
Dopiero po wylaniu siedmiu czasz zakoƒczy
si´ gniew Bo˝y.923 Radosna pieÊƒ anio∏ów
b´dzie przeciwwagà przygn´biajàcego wra˝enia, jakie mog∏yby wywo∏aç u czytelników
siedem plag.
'I widzia∏em inny znak na niebie, wielki
i dziwny: siedmiu anio∏ów z siedmiu ostatnimi plagami, gdy˝ na nich zakoƒczy∏ si´
gniew Bo˝y. I widzia∏em jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieÊli zwyci´stwo nad zwierz´ciem i jego
posàgiem, i nad liczbà imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymajàc harfy
Bo˝e. I Êpiewali pieÊƒ Moj˝esza, s∏ugi Bo˝ego, i pieÊƒ Baranka, mówiàc: Wielkie
i dziwne sà dzie∏a twoje, Panie, Bo˝e
Wszechmogàcy; sprawiedliwe sà drogi twoje, Królu narodów; Któ˝ by si´ nie ba∏ ciebie, Panie, i nie uwielbi∏ imienia twego? Bo
Ty jedynie jesteÊ Êwi´ty, tote˝ wszystkie narody przyjdà i oddadzà ci pok∏on, poniewa˝
objawi∏y si´ sprawiedliwe rzàdy twoje.
A potem widzia∏em, i oto otwar∏a si´ w niebie Êwiàtynia Namiotu Âwiadectwa, I wysz∏o ze Êwiàtyni siedmiu anio∏ów, majàcych
siedem plag, odzianych w czyste, lÊniàce
p∏ótno i opasanych przez pierÊ z∏otymi pasami. A jedna z czterech postaci da∏a siedmiu anio∏om siedem z∏otych czasz, pe∏nych

SÑD PIERWSZEJ CZASZY
Potem pos∏ysza∏em donoÊny g∏os ze
Êwiàtyni, mówiàcy do siedmiu anio∏ów: Idêcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga
na ziemi´! I poszed∏ pierwszy, i wyla∏ swà
czasz´ na ziemi´. A wrzód z∏oÊliwy, bolesny, wystàpi∏ na ludziach, co majà znami´
Bestii, i na tych, co wielbià jej obraz'.924
921
922
923
924

Obj. 15: 1-8 BW
szczególnie Obj. rozdzia∏ 17,18, 19: 11-21
Obj. 15: 1 BW
Obj. 16: 1,2
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Czasza — to naczynie bez podstawy
i ucha, nie nale˝y go uto˝samiaç z naczyniami s∏u˝àcymi do picia napoi jak np. kielich. 'Siedem czasz gniewu Boga' — wykazuje podobieƒstwo do pierwszej, szóstej
i dziesiàtej spoÊród dziesi´ciu plag egipskich i do kl´sk tym wywo∏anych. Ostrze
kary zwraca si´ przeciw niepoprawnym
grzesznikom.
Wzorowana na szóstej
pladze egipskiej ('z∏oÊliwe i odra˝ajàce wrzody'), bardzo podobne do
choroby Hioba, a cz´Êciowo do piàtej tràby
(Obj. 9: 3-5). Kara ta
spadnie na jawnych wyznawców Bestii. Ba∏wochwalcy to niejako odpowiednicy magów egipskich, przeciwników
Moj˝esza. Dotknà one tylko tych, którzy b´dà czciç 'besti´'; wierzàcy zostanà pomini´ci, tak jak w plagach egipskich. Wrzód to
jawna kara, za jawne ba∏wochwalstwo,
znami´ kary Bo˝ej za ‘znami´ Bestii’. Nadal
b´dà bluêniç Bogu — a˝ do czasu wylania
piàtej czaszy.925

SÑD DRUGIEJ CZASZY
'A drugi wyla∏ swà czasz´ na morze: I sta∏o si´ ono krwià jakby zmar∏ego, i ka˝da
z istot ˝ywych ponios∏a
Êmierç — te, które sà
w morzu'.926 Kara ta,
podobnie jak i nast´pna,
podobna jest do pierwszej plagi egipskiej.
W zasi´gu ginie 'ka˝da
˝ywa istota'. B´dà to tragiczne widoki, wywo∏ujàce wstr´t i zaraz´. Sàd
925
926

Obj. 16: 11
Obj. 16: 3
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drugiej tràby b´dzie kresem ˝ycia trzeciej
cz´Êci stworzeƒ morskich927 — teraz nastàpi ca∏kowita zag∏ada ˝ycia w morzu. A˝
trudno sobie wyobraziç odór, który b´dzie
rezultatem rozk∏adajàcych si´ cia∏, a które
w szczególny sposób dotknà ludzi ˝yjàcych
w pobli˝u morskich wybrze˝y. Morza zaÊ
zajmujà 72 procent powierzchni globu.

SÑD TRZECIEJ CZASZY
'A trzeci wyla∏ swà czasz´ na rzeki i êród∏a wód: i sta∏y si´ krwià. I us∏ysza∏em
anio∏a wód, mówiàcego: Ty jesteÊ sprawiedliwy, Który jesteÊ, Który by∏eÊ, o Âwi´ty,
˝e tak osàdzi∏eÊ. Poniewa˝ wylali krew
Êwi´tych i proroków, krew równie˝ piç im
da∏eÊ. Godni sà tego!
I us∏ysza∏em, jak mówi∏
o∏tarz: Tak, Panie, Bo˝e
wszechw∏adny, prawdziwe sà Twoje wyroki
i sprawiedliwe'.928
Sàd ten, podobnie jak
sàd trzeciej tràby, dotknie êróde∏ wody pitnej.
Tym razem zostanà one
zamienione w krew. Ofiary tej plagi doÊwiadczà niesamowitej odp∏aty: niegdyÊ
przelewali krew Êwi´tych i proroków, teraz
zaÊ sami muszà piç krew. Trudno nam pojàç, ˝e Bóg b´dzie rozprawia∏ si´ z ludêmi
w taki sposób, gdy˝
przez tysiàce lat by∏ ∏askawy i cierpliwy.

SÑD CZWARTEJ CZASZY
'A czwarty wyla∏ swà
czasz´ na s∏oƒce: i dano
mu w∏adz´ dotknàç
ogniem ludzi. I ludzie
zostali dotkni´ci wiel927
928

Obj. 8: 9 BT)
Obj. 16: 4-7 BT
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kim upa∏em, i bluênili imieniu Boga, który
ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili
si´, by oddaç Mu chwa∏´'.929 W tym czasie
dzia∏anie promieni s∏onecznych lub innych
zjawisk, wzmo˝e si´ do tego stopnia, ˝e
swoim ˝arem b´dà pali∏y ludzi. Ludzie jednak nie odpowiedzà pokutà i nawróceniem,
lecz pozostanà w zatwardzia∏oÊci swoich
serc.

SÑD PIÑTEJ CZASZY

SÑD SZÓSTEJ CZASZY
'A szósty wyla∏ swà czasz´ na rzek´ wielkà, na Eufrat. A wysch∏a jej woda, by dla
królów ze wschodu s∏oƒca droga stan´∏a
otworem. I ujrza∏em wychodzàce z paszczy
Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fa∏szywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a sà to duchy czyniàce znaki — demony, które wychodzà ku królom ca∏ej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadziç na
wojn´ w Wielkim Dniu Wszechmogàcego
Boga. Oto przyjd´ jak z∏odziej: B∏ogos∏awiony, który czuwa i strze˝e swych szat, by
nago nie chodziç i by sromoty jego nie widziano. I zgromadzi∏y ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon'.931 Historycznie ujmujàc, Eufrat stanowi∏ wschodnià
granice imperium rzymskiego (Dan. 11:
44).

'A piàty wyla∏ swà czasz´ na tron Bestii:
i w jej królestwie nasta∏y ciemnoÊci, a ludzie z bólu gryêli j´zyki i Bogu nieba bluênili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów
swoich si´ nie odwrócili'.930 Ta plaga przypomina czwartà i piàtà tràb´, a ca∏kowicie
dziewiàta plag´ egipskà. Wi´kszoÊç autorów uznaje, Rzym za 'Tron Bestii' stolic´ imperium, jako typ ka˝dej nast´pujàcej w ciàgu wieków pot´gi wrogiej Bogu. Tron ów
traci swój blask i przepych, pozbawiony
's∏oƒca sprawiedliwoÊci — Chrystusa. W rezultacie tego sàdu ludzie b´dà gryêli swoje
j´zyki, a z powodu bólu i wrzodów bluêniç
b´dà Bogu — w ciemnoÊci bowiem zawsze
ból wydaje si´ straszniejszy ni˝ w Êwietle
dnia.

Rozpocznie si´ demoniczna, mordercza
wojna o zasi´gu Êwiatowym — Armagedonu. Charakter eschatologiczny tej rozprawy
zaznacza si´ tutaj wyraênie przez wzmiank´
o Wielkim Dniu. Dalszy ciàg opisu wskazuje na wszechÊwiatowà mobilizacj´ do ostatecznej rozprawy mi´dzy Chrystusem a Jego wrogami. Triada piekielna wyst´puje razem: Smok, Bestia i Fa∏szywy prorok. Fa∏szywy prorok przypomina nam eschatologiczne ostrze˝enia Chrystusa.932

929

931

930

Obj. 16: 8,9 BT
Obj. 16: 10-11 BT
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Obj. 16: 12-16 BT
Mat 24: 11, 24-28; 2 Piotra 2: 1; 1 Jan 4: 1
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Znamienna jest koncentracja si∏ wrogów
Boga, przed ostatecznà przegranà. 'Duchy
nieczyste, jakby 'ropuchy' sà niejako ucieleÊnieniem jadu, b∏ota, i nieczystoÊci. Wielki
Dzieƒ Wszechmogàcego Boga zniweczy
wszelkie wysi∏ki szataƒskie. Wiersz 15 dotyczy paruzji Chrystusa, dlatego Biblia tak
wiele mówi o czujnoÊci w tym Wielkim
Dniu. Zgrecyzowana forma hebrajskiego
Har Megiddo, dos∏ownie 'góra Megiddo',
czyli po∏udniowa odnoga góry Karmelu.
MiejscowoÊç po∏o˝ona na szlaku karawan
i wypraw wojennych, dotyczàcych Jabina,
Ochozjasza i Jozjasza. Góra jest kl´skà Goga i Magoga (Obj. 20: 8).

'A siódmy wyla∏ swà czasz´ w powietrze:
a ze Êwiàtyni od tronu doby∏ si´ donoÊny
g∏os mówiàcy: ' Sta∏o si´! ' I nastàpi∏y b∏yskawice i g∏osy, i gromy, i nastàpi∏o wielkie
trz´sienie ziemi, jakiego nie by∏o, odkàd
jest cz∏owiek na ziemi: takie trz´sienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpad∏o
si´ na trzy cz´Êci i miasta pogan run´∏y.
I wspomnia∏ Bóg na Wielki Babilon, by mu
daç kielich wina — gniewu zapalczywoÊci
swej. I pierzch∏a ka˝da wyspa, i gór ju˝ nie
znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby
talentu spad∏ z nieba na ludzi. A ludzie
Bogu bluênili za plag´ gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka'.933

SÑD SIÓDMEJ CZASZY

PIEKIELNA TRIADA — BESTIA,
FA¸SZYWY PROROK I SMOK

'Sta∏o si´'— stwierdza zakoƒczenie serii
plag, ale nie oznacza kresu, lecz zapowiada
siódmà czasz´. Skutek trz´sienia ziemi
przerasta wszystkie poprzednie. Nastàpi
ogólne zniszczenie i spustoszenie. Dojdzie
do zaburzeƒ w Êwiecie materii. Trz´sienie
ziemi podzieli Jerozolim´ i spowoduje upadek wielu miast. Zniknà wyspy i góry. Spadnie grad, o jakim wczeÊniej nigdy nie s∏yszano (waga pojedynczej
jego czàstki b´dzie si´gaç cetnara, czyli oko∏o
50 kg. Mimo tych
strasznych sàdów, które
swoim zasi´giem obejmà ca∏y Êwiat, ludzie,
którzy je prze˝yjà, nie
odstàpià w pokucie od
swych bluênierstw. Ca∏y
Êwiat zawali si´ na ich oczach, jednak˝e
nadal uparcie b´dà twierdziç, ˝e sà kowalami swego losu i ˝e nie potrzebujà Boga.

'I widzia∏em trzy duchy nieczyste jakby
˝aby wychodzàce z paszczy smoka (szatana) i z paszczy zwierz´cia, (antychrysta)
i z ust fa∏szywego proroka'.934 'I pochwycono Besti´, a z nià Fa∏szywego proroka, co
czyni∏ wobec niej znaki, którymi zwiód∏ by∏
tych, co wzi´li znami´ Bestii i pok∏on oddawali jej obrazowi'.935 Bez walki zostali
wrzuceni tam gdzie ich miejsce — 'do jeziora ognistego, gorejàcego siarkà'.
Pochwycono ich — to znaczy, ˝e ucieczka
sprzymierzeƒców si´ nie powiedzie. Zostanà wrzuceni ˝ywcem — nie zabici (dotyczy
to fa∏szywego proroka i antychrysta.
Wielka uczta Boga jest przeciwieƒstwem
uczty Wesela Baranka. Kto nie znajdzie si´
na weselu, znajdzie si´ wÊród pobitych.
'Gdzie jest padlina, tam zlatujà si´ s´py'.936

SÑD NAD SZATANEM
Biblia oddziela wyrok antychrysta i fa∏szywego proroka, od wyroku na szatana, który
jest z∏ym duchem i nie ma ludzkiego cia∏a:
933
934
935
936

Obj. 16,17-21 BT
Obj. 16: 13
Obj. 19: 20
¸uk. 17: 37 BW
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'I widzia∏em anio∏a zst´pujàcego z nieba,
który mia∏ klucz od otch∏ani i wielki ∏aƒcuch w swej r´ce. I pochwyci∏ smoka, w´˝a starodawnego, którym jest diabe∏ i szatan, i zwiàza∏ go na tysiàc lat'.937 O stràceniu szatana na ziemi´ jest mowa w Obj. 12:
9, natomiast tu jest wydany na niego wyrok
i uwi´zienie.
¸aƒcuch wielki — odpowiedni do si∏y
wi´ênia. Samsona p´tano wiele razy, ale
powrozy te by∏y za s∏abe do mocy, jakà
otrzyma∏ od Boga938 Op´tany przez z∏e moce by∏ 'zwiàzywany p´tami i ∏aƒcuchami,
zrywa∏ ∏aƒcuchy i kruszy∏ p´ta, i nikt nie
móg∏ go poskromiç',939 oczywiÊcie oprócz
Pana Jezusa.
Zwiàza∏ go — jest to dla ludzi trudne do
okreÊlenia. Prorok Izajasza piszàc o karze
na mieszkaƒcach ziemi, mi´dzy innymi zapisa∏: 'I stanie si´ w owym dniu, ˝e Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów na
ziemi. I b´dà zebrani razem jak wi´êniowie
w lochu, b´dà zamkni´ci w wiezieniu, i po
wielu dniach b´dà ukarani'.940
'Rozbroi∏ nadziemskie w∏adze i zwierzchnoÊci, wystawi∏ je na pokaz, odniós∏szy
triumf nad nimi'.941

ciàgnàcy si´ od Obj. 4: 1 — traktujàcy
o zwiastunach Wielkiego Dnia gniewu.

OKRES WIELKIEGO UCISKU

Poczynajàc od siódmej plagi egipskiej,
poprzez pomoc z nieba danà Jozuemu, grad
u proroków staje si´ klasycznym narz´dziem gniewu Bo˝ego. Staro˝ytnoÊç zna∏a
grad, który zabija∏ ludzi, kl´ska tu opisana
nie wyniszcza doszcz´tnie ludzkoÊci. Tu
koƒczy si´ pierwszy dzia∏ wizji prorockich

Chocia˝ okres ten ma trwaç zaledwie siedem lat, to b´dzie on strasznym okresem
w dziejach ludzkoÊci, a ziemia dozna niezwyk∏ego spustoszenia. Ludzie jednak, zamiast si´ opami´taç, b´dà bluênili Bogu
i wo∏aç o Êmierç, ale ta od nich na pewien
czas ucieknie. Po raz pierwszy w∏aÊnie wtedy b´dzie tak, ˝e b´dà szukaç Êmierci, ale
nie b´dà mogli umrzeç. Teraz jest odwrotnie; nikt o zdrowych zmys∏ach nie chce
umieraç.
Co mo˝emy zrobiç, aby uniknàç tak
strasznego losu? Dzisiaj jeszcze jest mo˝liwe unikni´cie tego wszystkiego. Trzeba tylko, oddaç swoje ˝ycie Jezusowi, a potem
˝yç tak, aby Mu si´ podobaç i zostaç
w swoim czasie zabranym na spotkanie
z Nim. JeÊli jeszcze nie pojedna∏eÊ si´ z Bogiem uczyƒ to abyÊ móg∏ osiàgnàç wiecznoÊç. Pawe∏ pisa∏: 'Nie odwa˝´ si´ bowiem
mówiç o czymkolwiek, czego Chrystus nie
dokona∏ we mnie, aby przywieÊç pogan do
pos∏uszeƒstwa s∏owem i czynem'.942 Dlatego wyciàgnijmy: 'or´˝ nasz, którym walczymy, nie jest on cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bo˝ej; nim te˝
unicestwiamy z∏e zamys∏y'.943 Ratujmy
wleczonych na Êmierç'.944
I na tym rozdziale koƒczy si´ Wielki
Ucisk. Potem na ziemi´ przyjdzie Jezus
i ustanowi swoje królestwo na tysiàc lat.
Tym tematem zajm´ si´ w nast´pnym rozdziale.
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Cz´Êç czwarta
21. I B¢DÑ PANOWAå TYSIÑC LAT
(Obj. 20: 1-10)
HISTORIA NAUKI O MILENIUM
Trzy g∏ówne nurty eschatologiczne: postmillenizmu, amillenizmu i premillenizmu.

POSTMILLENARYÂCI
Utrzymajà, ˝e powrót Chrystusa nastàpi
po millenium, które wyobra˝ajà sobie jako
z∏oty wiek dominacji koÊcio∏a i ewangelii na
Êwiecie.

AMILLENARYÂCI
Utrzymujà, ˝e tysiàc lat oznacza obecnà
er´ ewangelii rozciàgajàcà si´ mi´dzy dwoma przyjÊciami Chrystusa, rozumiejàc liczb´ tysiàc, podobnie jak inne liczby w ksi´dze, w sposób symboliczny.

PREMILLENARYÂCI
Utrzymujà, ˝e przed tysiàcletnim panowaniem nastàpi powtórne przyjÊcie Chrystusa.

mienione jest — szeÊç razy tysiàc lat (Obj.
20: 1-7). Do literalnego przyj´cia tej liczby
przekonuje mnie równie˝ to, ˝e Jan szeÊç
razy jà powtórzy∏ mówiàc o czasie trwania
Milenium. 1000, to nie tylko liczba, ale
treÊç w nich zawarta. Podobnie tak, jak Daniel i Jan chcàc zwróciç naszà uwag´ na
trzy i pó∏ letni okres szczególnego trwanie
Wielkiego Ucisku, powtarzajà w kilku tekstach osiem razy.

SYMBOLE MILENIUM
W PiÊmie Âwi´tym wielokrotnie spotykamy si´ z poj´ciem cyklu z∏o˝onego z szeÊciu
okresów roboczych, po których nast´puje
siódmy okres odpoczynku: 'I ukoƒczy∏ Bóg
w siódmym dniu dzie∏o swoje, które uczyni∏, i odpoczà∏ dnia siódmego od wszelkiego dzie∏a, które uczyni∏. I pob∏ogos∏awi∏
Bóg dzieƒ siódmy, i poÊwi´ci∏ go, bo w nim
odpoczà∏ od wszelkiego dzie∏a swego, którego Bóg dokona∏ w stworzeniu'.945 'O siódmym dniu bowiem powiedzia∏ gdzieÊ tak:
I odpoczà∏ Bóg dnia siódmego od wszystkich dzie∏ swoich'.946

SIÓDMY DZIE¡ TYGODNIA
WST¢P DO MILENIUM
W dwudziestym rozdziale Ksi´gi Objawienia, w pierwszych siedmiu wierszach wy-

'SzeÊç dni b´dziesz pracowa∏ i wykonywa∏ wszelkà swojà prac´, Ale siódmego
dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie b´945

1 Moj˝. 2: 2,3
Hebr. 4: 4 Poniewa˝ Biblia nie by∏a podzielona na rozdzia∏y i wersety, autor u˝y∏ s∏ów: powiedzia∏ bowiem gdzieÊ.

946
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dziesz wykonywa∏ ˝adnej pracy ani ty, ani
twój syn, ani twoja córka, ani twój s∏uga,
ani twoja s∏u˝ebnica, ani twoje byd∏o, ani
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdy˝ w szeÊciu dniach uczyni∏ Pan
niebo i ziemi´, i morze i wszystko co w nim
jest, a siódmego dnia odpoczà∏. Dlatego
Pan pob∏ogos∏awi∏ dzieƒ sabatu i poÊwi´ci∏
go'.947

SIÓDMY MIESIÑC
'W miesiàcu siódmym, pierwszego dnia
tego˝ miesiàca, b´dziecie mieli dzieƒ odpoczynku, dzieƒ pami´tny, obwo∏anie tràbieniem, Êwi´te zgromadzenie (...) Dziesiàtego dnia jednak tego samego siódmego
miesiàca b´dzie dzieƒ pojednania. B´dzie
to dla was Êwi´te zgromadzenia. Ukorzycie
si´ i z∏o˝ycie Panu ofiary ogniowe. (...) Powiedz synom izraelskim tak: Pi´tnastego
dnia tego samego siódmego miesiàca b´dzie przez siedem dni Âwi´to Sza∏asów dla
Pana'.948

SIÓDMY ROK
'Przez szeÊç lat b´dziesz obsiewa∏ swoje
pole i przez szeÊç lat b´dziesz obcina∏
swojà winnic´, i b´dziesz zbiera∏ jej plon.
Lecz w roku siódmym b´dzie mieç ziemia
sabat ca∏kowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Nie b´dziesz obsiewa∏ swego pola ani
obcina∏ swojej winnicy. Nie b´dziesz zbiera∏ ˝niwa z tego, co samo wyros∏o po ˝niwie
twoim, i nie b´dziesz zbiera∏ winogron
z nie obci´tych p´dów. Ziemia mieç b´dzie
rok odpoczynku'.949

ROK JUBILEUSZOWY
Po up∏ywie siedmiu lat sabatowych, to
jest po 49 latach, ˚ydzi obchodzili rok jubileuszowy. We wszystkich umowach o kup947
948
949

2 Moj˝. 20: 9-11
3 Moj˝. 23: 24, 27,34
3 Moj˝. 25: 3-5

nie i sprzeda˝y musia∏ byç uwzgl´dniony
rok jubileuszowy. Poniewa˝ w tym roku zad∏u˝eni izraelici, wracali do swej w∏asnoÊci.
'PoÊwi´cicie pi´çdziesiàty rok i obwo∏acie
w ziemi wolnoÊç dla wszystkich jej mieszkaƒców. B´dzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie ka˝dy do dawnej w∏asnoÊci
i wrócicie ka˝dy do swej rodziny. Rokiem
jubileuszowym b´dzie dla was ten pi´çdziesiàty rok. Nie b´dziecie obsiewaç i nie
b´dziecie ˝àç tego, co w ciàgu niego samo
wyros∏o, i nie b´dziecie zbieraç winogron
z nie obci´tych w ciàgu niego p´dów. Gdy˝
jest to rok jubileuszowy. B´dzie on dla was
Êwi´ty; lecz wprost z pola b´dziecie jedli
jego plon'.950

POKOJOWE RZÑDY — KIEDY?
'I stanie si´ w dniach ostatecznych, ˝e
góra ze Êwiàtynià Pana b´dzie staç mocno
jako najwy˝sza z gór i b´dzie wyniesiona
ponad pagórki, a t∏umie b´dà do niej zdà˝aç narody, I pójdzie wiele ludów, mówiàc:
Pójdziemy w pielgrzymce na gór´ Pana, do
Êwiàtyni Boga Jakuba, i b´dzie nas uczy∏
dróg swoich, abyÊmy mogli chodziç jego
Êcie˝kami, gdy˝ z Syjonu wyjdzie zakon,
a s∏owo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsàdzaç b´dzie narody i rozstrzygaç sprawy
wielu ludów. I przekujà swoje miecze na lemiesza, a swoje w∏ócznie na sierpy. ˚aden
naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie b´dzie si´ ju˝ uczy∏
sztuki wojennej'.951
'Niewolnik' Âwiadków Jehowy szybko zagospodarowa∏ sobie ten przepi´kny urywek
Pisma i dopasowa∏ do swej Organizacji i nie
tylko 'on'. Zwolennicy obchodzenia sabatu,
wprowadzili go w okresie ∏aski, (czyli od
Êmierci Pana Jezusa do jego Paruzji). Pro950
951

3 Moj˝. 25: 10-12
Izaj. 2: 2-4
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roctwo Izajasza wyraênie wskazuje, ˝e b´dzie to mia∏o miejsce w Milenium. Te dwa
ugrupowania wzajemnie si´ zwalczajàce,
jedni bronià sabatu, drudzy Imienia Bo˝ego.
A to Pan Jezus b´dzie pas∏ rózgà ˝elaznà
w okresie Milenium.

CECHY MILENIUM — TO SPRAWIEDLIWOÂå
'Ber∏em sprawiedliwoÊci jest ber∏o Królestwa Twego. Mi∏ujesz sprawiedliwoÊç a nienawidzisz bezprawie'.952
'I b´dzie mia∏ upodobanie w bojaêni Pana. Nie wed∏ug widzenia swoich oczu b´dzie ani wed∏ug s∏yszenia swoich uszu rozstrzyga∏. Lecz wed∏ug sprawiedliwoÊci b´dzie sàdzi∏ biednych i wed∏ug s∏usznoÊci
rozstrzyga∏ sprawy ubogich na ziemi. Rózgà
swoich ust b´dzie ch∏osta∏ zuchwalca,
a tchnieniem swoich warg zabije bezbo˝nika. I b´dzie sprawiedliwoÊç pasem jego
bioder, a prawda rzemieniem jego l´dêwi'.953
'Wtedy tron b´dzie utrwalony przez ∏ask´
i zasiàdzie na nim w namiocie Dawida s´dzia, który b´dzie dba∏ o prawo i troszczy∏
si´ o sprawiedliwoÊç'.954
'Oto s∏uga mój, którego popieram, mój
wybrany, którego ukocha∏a moja dusza.
Natchnà∏em go moim duchem, aby nada∏
narodom prawo. Nie b´dzie krzycza∏ ani
wo∏a∏, ani nie wyda na zewnàtrz swojego
g∏osu. Trzciny nad∏amanej nie do∏amie ani
knota gasnàcego nie dogasi, ludom og∏osi
prawo. Nie upadnie na duchu ani si´ nie
z∏amie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi;
a jego nauki wyczekujà wyspy'.955
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'Albowiem dzieci´ narodzi∏o si´ nam, syn
jest nam dany i spocznie w∏adza na jego
ramieniu, i nazwà go: Cudowny Doradca,
Bóg Mocny, Ojciec odwieczny, Ksià˝e Pokoju. Pot´˝na b´dzie w∏adza i pokój bez koƒca na tronie Dawida i w jego królestwie,
gdy˝ utrwali jà i oprze na prawie i sprawiedliwoÊci, odtàd a˝ na wieki. Dokona tego
˝arliwoÊç Pana Zast´pów'.957
'I pokój stanie si´ dzie∏em sprawiedliwoÊci, a niezak∏ócone bezpieczeƒstwo owocem sprawiedliwoÊci po wszystkie czasy.
I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju,
w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku'.958

B¸OGOÂå
'Lecz nie b´dzie zaçmione to, co znosi
ucisk'.959 'Lud, który chodzi w ciemnoÊci,
ujrzy Êwiat∏o wielkie, nad mieszkaƒcami
krainy mroków zab∏yÊnie Êwiat∏oÊç'.960

ZDROWIE I D¸UGIE ˚YCIE

'Niech góry przyniosà ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwoÊç. Niech zakwitnie...
obfitoÊç pokoju, póki stanie ksi´˝yca.956

'Nie b´dzie tam niemowl´cia, które by ˝y∏o tylko kilka dni, ani starca, który by nie
do˝y∏ swojego wieku, gdy˝ za m∏odzieƒca
b´dzie uchodzi∏, kto umrze jako stuletni,
a kto grzeszy, dopiero majàc sto lat b´dzie
dotkni´ty klàtwà. Gdy pobudujà domy zamieszkajà w nich, gdy zasadzà winnice,
b´dà spo˝ywaç ich plony. Nie b´dà budowaç tak, aby ktoÊ inny mieszka∏, nie b´dà
sadziç tak, aby ktoÊ inny korzysta∏ z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki b´dzie
wiek mojego ludu, i co zapracowa∏y ich r´ce, to b´dà spo˝ywaç moi wybrani. Nie b´dà si´ na pró˝no trudziç i nie b´dà rodziç
dzieci przeznaczonych na wczesnà Êmierç,
gdy˝ sà pokoleniem b∏ogos∏awionym przez
Pana, a ich latoroÊle pozostanà z nimi.
I zanim zawo∏ajà, odpowiem im, i podczas
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gdy jeszcze b´dà mówiç. Ju˝ ich wys∏ucham. Wilk z jagni´ciem b´dà si´ paÊç razem, a lew jak byd∏o b´dzie jad∏ sieczk´,
wà˝ zaÊ b´dzie si´ ˝ywi∏ prochem. Nie b´dà êle post´powaç ani zgubnie dzia∏aç na
ca∏ej Êwi´tej górze — mówi Pan'.961
'Wtedy otworzà si´ oczy Êlepych, otworzà
si´ te˝ uszy g∏uchych. Wtedy chromy b´dzie skaka∏ jak jeleƒ i radoÊnie odezwie si´
j´zyk niemych, gdy˝ wody wytrysnà na pustyni i potoki na st´pie'.962
Zach´cam, aby ci, którzy uwa˝ajà te proroctwa jako symbol, (˝e Bóg nie mówi∏
o wieku drzewa, ani o jeleniach, czy
lwach), aby swoje nauczanie skonfrontowali z zapisem ewangelicznym:
'I przysz∏o do niego mnóstwo ludu, majàc
ze sobà chromych, kalekich, Êlepych, niemych oraz wielu innych i k∏adli ich u nóg
jego, a On ich uzdrowi∏. Tak i˝ si´ lud zdumiewa∏, widzàc, ˝e niemi mówià, kalecy
odzyskujà zdrowie, chromi chodzà, Êlepi
widzà, i wielbili Boga Izraela'.963
Aposto∏ Piotr po uzdrowieniu chromego
przekonywa∏ swych s∏uchaczy, ˝e Pan Jezus
musia∏ wiele wycierpieç, byç zabitym, a˝ do
czasu: 'Aby nadesz∏y od Pana czasy och∏ody i aby pos∏a∏ przeznaczonego dla was
Chrystusa Jezusa. Którego musi przyjàç
niebo a˝ do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówi∏ Bóg przez
usta Êwi´tych proroków swoich'.964

i nikt ich ju˝ nie wyrwie z ich ziemi, którà
im da∏em — mówi Pan twój Bóg'.965

22. ALBOWIEM ONI
POSIÑDÑ ZIEMI¢
„B∏ogos∏awieni ∏agodni, albowiem oni
na w∏asnoÊç posiàdà ziemi´”.966
Nie mo˝e Bo˝e S∏owo mówiç tak i nie na
ten sam temat. Nie chcemy te˝ wk∏adaç
w usta Chrystusa, czy aposto∏ów s∏ów, które nigdy nie wypowiedzieli, ani nie mieli na
myÊli. Aposto∏ Piotr porusza w swym LiÊcie
temat ziemi: 'Ale my oczekujemy, wed∏ug
obietnicy nowych niebios i nowej ziemi,
w których mieszka sprawiedliwoÊç'.967

'I odmieni´ los mojego ludu izraelskiego,
tak, ˝e odbudujà spustoszone miasta
i osiedlà si´ w nich. Nasadzà winnice i b´dà piç ich wino, za∏o˝à ogrody i b´dà jeÊç
ich owoce. Zaszczepi´ ich na ich ziemi;

Aposto∏ Jan w wizji zobaczy∏: 'nowe niebo
i nowa ziemi´; albowiem pierwsze niebo
i pierwsza ziemia przemin´∏y, i morza ju˝
nie ma. I widzia∏em miasto Êwi´te, nowe
Jeruzalem, zst´pujàce z nieba od Boga,
przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla m´˝a swego. I us∏ysza∏em donoÊny
g∏os z tronu mówiàcy: Oto przybytek Boga
mi´dzy ludêmi! I b´dzie mieszka∏ z nimi,
a oni b´dà ludem jego, a sam Bóg b´dzie
z nimi. I otrze wszelkà ∏z´ z oczu ich,

961

965
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i Êmierci ju˝ nie b´dzie; ani smutku, ani
krzyku, ani mozo∏u ju˝ nie b´dzie; albowiem pierwsze rzeczy przemin´∏y. I rzek∏
Ten, który siedzi na tronie: Oto wszystko
nowe czyni´. I mówi: Napisz to, gdy˝ s∏owa
te sà pewne i prawdziwe'.968
Tekst biblijny mówi wyraênie: I b´dzie
mieszka∏ z nimi, nie tymczasowo, bo nowe
górne Jeruzalem zstàpi z nieba na ziemi´.
Ziemia b´dzie wyglàda∏a inaczej, tak samo
jak by∏o po potopie. Nie b´dzie: tam ju˝
morza. B´dzie to po prostu inna ziemia,
'nowa ziemia', która powstanie po sàdzie
ostatecznym, po skoƒczeniu 1000 lat.
Tekst z Objawienie 21: 4 wyraênie koresponduje z Listem Aposto∏a Paw∏a do Koryntian: 'I potem nastanie koniec, gdy odda
w∏adze królewskà Bogu, gdy zniszczy
wszelkà zwierzchnoÊç oraz wszelkà w∏adz´
i moc. Bo on musi królowaç, dopóki nie po∏o˝y wszystkich nieprzyjació∏ pod stopy
swoje. A jako ostatni wróg zniszczona b´dzie Êmierç. Wszystko bowiem podda∏ pod
stopy jego. Gdy zaÊ mówi, ˝e wszystko zosta∏o poddane, rozumie si´, ze oprócz tego, który mu wszystko podda∏. A gdy mu
wszystko zostanie poddane, wtedy te˝
i sam Syn b´dzie poddany temu, który mu
podda∏ wszystko, aby Bóg by∏ wszystkim we
wszystkim'.969
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Milenium — jest wyrazem pochodzàcym
z ∏aciny i oznacza — 1000. Tym wyra˝eniem jest nazwane Królestwo Pokoju
i SprawiedliwoÊci, które za∏o˝y Jezus Chrystus po Swoim powtórnym przyjÊciu.
Dziwne by to by∏o gdybyÊmy wierzyli, ˝e
zapowiedziane proroctwa wype∏nià si´ tylko
symbolicznie.970 Proroctwa te mówià o karze

i b∏ogos∏awieƒstwach. Niektórzy próbujà
zachowaç b∏ogos∏awieƒstwa, a kary wype∏niajà symbolicznie. Inni b∏ogos∏awieƒstwa
przesuwajà w sfery duchowe, które majà
si´ wype∏niç dopiero w niebie.
Na d∏ugo przed napisaniem Ksi´gi Apokalipsy, duchowi przywódcy ˝ydowscy w Talmudzie utrzymywali, ˝e panowanie Mesjasza b´dzie trwa∏o 1000 lat. Niektórzy komentatorzy biblijni twierdzà, ˝e gdyby
w Ksi´dze Objawienia (20: 1-10) nie zosta∏o szeÊç razy wspomniana liczba 1000 lat,
to nauka ta posz∏aby w zapomnienie. OczywiÊcie takie twierdzenie jest, nieuzasadnione, bo jest zapisane.
Proroctwa Nowego Testamentu na temat
Milenium potwierdzajà i wype∏niajà wypowiedzi Starego Testamentu, przy czym
w obu cz´Êciach Biblii zagadnienie jest
traktowane w sposób nieco odmienny. Nie
mo˝emy zapomnieç o tym, ˝e Stary Testament zajmuje si´ przede wszystkim doczesnà przysz∏oÊcià Izraela i wówczas ˝yjàcymi
narodami. Prawie nie znajdziemy tam wypowiedzi na temat:
— zbawienia
— ˝ycia wiecznego
— stanu cz∏owieka po Êmierci
Sà to tematy, którymi zajmuje si´ przekaz
ewangeliczny. Stary Testament rzuca pewien snop Êwiat∏a na te zagadnienia, ale na
tyle wystarczajàcy, aby naród wybrany móg∏
zapoznaç si´ z tà naukà choçby w ogólnych
zarysach. Zosta∏o to wyra˝one przez
uczniów Pana Jezusa, kiedy powiedzieli: 'A
myÊmy si´ spodziewali, ˝e On odkupi Izraela, lecz ju˝ dziÊ trzeci dzieƒ, jak to si´ sta∏o'.971

968

971

1000 = MILENIUM

Obj. 21: 1-5).
Kor. 15: 24-28
970 Jak to ma miejsce w nauczaniu Âwiadków Jehowy, ˝e proroctwa z Ksi´gi Objawienia rozdzia∏ od 1-17 spe∏ni∏y si´ w latach 1914-1918, wyjmujàc tylko proroctwie o Armagedonie,
(Obj. 16; 14-16), które nie pasuje do ich nauki.
969

¸uk. 24: 21

164

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

Czytajàc proroctwa Daniela Êmierç Pana
Jezusa nie pasowa∏a im do poni˝szego opisu: 'Oto w ob∏okach niebieskich przyszed∏
ktoÊ, podobny do Syna Cz∏owieczego; doszed∏ do S´dziwego i stawiono go przed
nim. I dano mu w∏adz´ i chwa∏´, i królestwo, aby mu s∏u˝y∏y wszystkie ludy, narody i j´zyki, Jego w∏adza — w∏adzà wiecznà,
niezmiennà, jego królestwo — niezniszczalne'.972
Dopiero Nowy Testament bardzo wyraênie t∏umaczy nam dwukrotne przyjÊcie Jezusa: 'Tak Chrystus, raz ofiarowany, aby
zg∏adziç grzechy wielu, drugi raz uka˝e si´
nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu
tym, którzy go oczekujà'.973
Po Jego zmartwychwstaniu zebrani
uczniowie pytali: 'Panie czy w tym czasie
odbudujesz królestwo Izraelowi?'.974 Piotr
przekonywa∏ ˚ydów: 'Którego musi przyjàç
niebo a˝ do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówi∏ Bóg przez
usta proroków swoich' (...)'.975
Bóg zatroszczy∏ si´ o to, by lud Bo˝y mia∏
wyraêny obraz na to, co jeszcze ma si´ wydarzyç na ziemi. Pisma greckie w ca∏oÊci
potwierdzajà nauk´ proroków starotestamentowych, co dotyczy KRÓLESTWA MESJASZA. Wiele szczegó∏ów mamy zawarte
w Ksi´dze Objawienia, które uzupe∏niajà
i rozszerzajà proroctwa starotestamentowe.
1. pierwsze zmartwychwstanie podczas
paruzji Chrystusa, pod koniec Wielkiego
Ucisku (Obj. 20: 5-6)
2. zwiàzania szatana (Obj. 20: 1-3)
3. Czas trwania milenium — Obj. 20: 4
4. drugie zmartwychwstanie, nazwane
te˝ sàdem ostatecznym, gdy si´ skoƒczy
1000 lat Obj. 20: 11-15)
5. ostatni bunt — Obj. 20: 7-10
972
973
974
975

Dan. 7: 13,14
Hebr. 9: 28
Dzieje 1: 6
Dzieje 3: 21

HISTORIA NAUKI O 1000-LECIU
Nauka ta, jak wiele innych dozna∏a wielu
zniekszta∏ceƒ i przesady, co spowodowa∏o
u wielu nie traktowanie jej jako nauki biblijnej. Przeciwnicy tej nauki nazywajà jà cielesnà, niegodnà obywatela nieba, który
w∏aÊciwie na tej ziemi nie powinien oczekiwaç niczego dobrego. Ale co zrobiç z przekazami biblijnym, które te tematy poruszajà?
Nauka eschatologiczna przygotowuje wierzàcych na wielki ucisk, Armagedon, Milenium i WiecznoÊç.
Gdyby historia ludzkoÊci si´ga∏a tylko poprzez czas panowania antychrysta i jego
zwolenników do ich tragicznego koƒca, to
w gruncie rzeczy ponowne przyjÊcie Jezusa
Chrystusa by∏oby tylko nawiedzeniem ruin,
co równa∏oby si´ panowaniem nad gruzami
zniszczonej ziemi, i by∏oby Bo˝à pora˝kà.
Ostatnie s∏owa zawsze nale˝à do Boga,
a one mówià, ˝e po straszliwym wielkim
ucisku, przyjdzie okres 1000-lecia, szcz´Êcia i dobrobytu dla tych, który poddadzà
si´ Jego zwierzchnoÊci. Po tym okresie, kiedy wype∏nià si´ wszystkie proroctwa,
z ostatnim buntem narodów, które b´dzie
mia∏o miejsce tu na ziemi. Potem nastanie
nowe niebo i nowa ziemia, czyli wiecznoÊç.

CZY KRÓLESTWO TYSIÑCLECIA B¢DZIE
USTANOWIENIE NA ZIEMI?
Takie i inne pytania zadajà niektórzy ludzie dotyczàce tego tematu i odnoszà je do
sfery duchowej, umiejscawiajàc je w niebie.
Jednak wype∏nienie wszystkich proroctw
musi wype∏niç si´ na ziemi, poniewa˝ tak
prorokowali Bo˝y Êwieci ludzie.
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chce ˝yç na ziemi.979 Dlatego zmieni∏ s∏owa
na ziemi, nad ziemià. To subtelne k∏amstwo
zmienia S∏owo Bo˝e i odbiera ludziom, którzy b´dà ˝yç w okresie milenium na ziemi
pe∏en obraz wydarzeƒ. Anio∏ Gabriel zwiastujàc Marii tak powiedzia∏ o Jezusie: 'I da
mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida'.980 Tron
Boga jest w niebie, ale tron Dawida by∏ zawsze na ziemi. Bardzo liczne i szczegó∏owe
teksty biblijne wskazujà na powrót ˚ydów
do Palestyny i odnowy izraelskiego narodu.

Prorok Daniel pisa∏: 'Za dni tych królów
Bóg niebios stworzy królestwo, które na
wieki nie b´dzie zniszczone, królestwo to
nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie
wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi
si´ na wieki. Jak to widzia∏eÊ, ˝e z góry
oderwa∏ si´ kamieƒ bez udzia∏u ràk, rozbi∏
˝elazo i miedê, glin´, srebro, z∏oto, Wielki
Bóg objawi∏ królowi, co potem si´ stanie.
Sen jest prawdziwy, a wyk∏ad jego pewny'.976
Proroctwo to wyraênie wskazuje na wype∏nienie si´ tu na ziemi, ale, za jakich królów to si´ wype∏ni? I tu jest wiele kombinacji i interpretacji. Czytajàc te i inne fragmenty Biblii, nie wolno je dopasowaç do lokalnych wydarzeƒ, lub wycinkowych, ogólnoÊwiatowych, poniewa˝ to wszystko, co
mówi Biblia musi si´ wype∏niç. Geopolityczna sytuacja Êwiata nie wskazuje na wype∏nienie si´ tego proroctwa w dniu dzisiejszym, ale musimy wyciàgaç lekcj´ z przesz∏oÊci, ˝e pewne proroctwa wykonywa∏y
si´ w ciàgu jednej nocy, np. upadek pot´gi
Babilonu. Jednak okres wype∏nienia si´
'Wielkiego Ucisku' jest w Biblii zapowiadany na przesz∏o dwa tysiàce lat wczeÊniej.
Prorok Daniel zapowiada b∏ogos∏awiony
czas dla zwyci´zców w wierze po upadku
rzàdów antychrysta, ˝e wtedy: 'Królestwo
i w∏adza i moc nad wszystkim królestwami
pod ca∏ym niebem b´dà przekazane ludowi Âwi´tych Najwy˝szego. Jego Królestwo
jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu s∏u˝yç i jemu b´dà poddane'.977
Aposto∏ Jan niejako kontynuuje ten temat:
'I uczyni∏eÊ z nich dla Boga naszego ród
królewski i kap∏anów, i b´dà królowaç na
ziemi'.978 Jest to ulubiony werset 'niewolnika', który sobie przypisa∏ te tytu∏y, tylko nie

WÊród ojców KoÊcio∏a nauka o Milenium
by∏a bardzo rozpowszechniona, ale niektórzy z nich posun´li si´ do takiej przesady, ˝e
jà zupe∏nie zdyskredytowali. Szczególnie
Papiasz puszcza∏ wodz´ fantazji, gdy˝ liczy∏, ile te˝ latoroÊli wyroÊnie z ka˝dego
krzewu winnego i ile gron b´dzie na ka˝dej
latoroÊli i na tej podstawie, w liczbach
astronomicznych, okreÊla∏ wielkoÊç rocznej
produkcji wina, mi´dzy innymi pisa∏ tak: 'W
milenium winne grono, gdy zobaczy, ˝e
cz∏owiek chce zerwaç inne, sàsiednie grono tak si´ do niego odezwie: Zerwij mnie,
o wybrany Paƒski! Jestem bardziej dojrza∏e ni˝ inne grona!'
Takie i temu podobne opisy mo˝emy znaleêç w historii tej nauki. Augustyn poczàtkowo wierzy∏ w przysz∏e Królestwo Mesjasza na ziemi, ale potem zmieni∏ zdanie i pisa∏, ˝e nauk´ o Milenium nale˝y rozumieç
w sensie duchowym i ˝e okres tysiàcletni
rozpoczà∏ si´ wtedy, gdy Jezus na krzy˝u
zwyci´˝y∏ szatana. Gdy potem przyszed∏ rok
tysi´czny, wielu ludzi zacz´∏o oczekiwaç
koƒca Êwiata. Wtedy KoÊció∏ Rzymski sta∏
si´ wielkim posiadaczem ziemskim, gdy˝ za
przebaczenie grzechów kaza∏ sobie zapisywaç znaczne majàtki.

976

979

977
978

Dan. 2: 44,45
Dan. 7: 27
Obj. 5: 10

UNIKAJMY PU¸APEK

Natomiast nowy naród, utworzony za poÊrednictwem Jezusa na mocy nowego przymierza, dochowa∏ wiernoÊci Jego
cz∏onkowie mogà wi´c królowaç nad ziemià oraz us∏ugiwaç jako kap∏ani, pomagajàc prawym ludziom pojednaç si´ z Bogiem. (Wspania∏y fina∏ objawienia bliski. s 87§ 19
980 ¸uk. 1: 32
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Inni uczyli, ˝e wyra˝enie 'tysiàc lat' —
oznacza tylko bardzo d∏ugi okres czasu,
a szatan zosta∏ zwiàzany wtedy, kiedy si´
nawróci∏ cesarz Konstantyn. Wtedy moc
Ewangelii zwyci´˝y∏a pogaƒski Rzym i nasta∏o Królestwo Bo˝e. Od tego czasu Chrystus sprawuje rzàdy za poÊrednictwem KoÊcio∏a i jego widzialnej g∏owy — Papie˝a.
Takie poglàdy w jakiÊ sposób mog∏y byç
zrozumia∏e w IV wieku, w atmosferze entuzjazmu po zwyci´stwie nad pogaƒstwem,
kiedy usta∏y d∏ugie i straszne przeÊladowania chrzeÊcijan, ale trudno zrozumieç, jak
takie poglàdy mogà nadal si´ utrzymywaç
mimo nocy Êredniowiecza, wojen i przeÊladowaƒ czasu reformacji i wszystkich zbrodni pope∏nionych w czasach najnowszych.

23. SÑD OSTATECZNY
'(…) a ci, którzy pe∏nili dobre czyny, pójdà na zmartwychwstanie ˝ycia; ci, którzy
pe∏nili z∏e czyny — na zmartwychwstanie
pot´pienia'.981

OSÑDZENI WED¸UG UCZYNKÓW
Tron to miejsce absolutnej w∏adzy i sprawiedliwoÊci — jest wielki, z powodu jego
majestatycznego wyglàdu, jest bia∏y z powodu doskona∏ej czystoÊci i Êwi´toÊci. Oraz
tego, który siedzi na tronie, jako S´dzia,
przed którym wszyscy muszà stanàç.
Podczas tego sàdu nie b´dzie wzgl´du na
osob´. Aposto∏ Piotr napisa∏:, 'Je˝eli Ojcem
nazywacie Tego, który sàdzi ka˝dego wed∏ug jego uczynków, nie czyniàc ˝adnych
rozró˝nieƒ mi´dzy ludêmi, to trwajcie
w ustawicznej bojaêni Bo˝ej, jak d∏ugo
przebywacie na tej obczyênie'.982
Nie b´dzie si´ tu liczyç pochodzenie, ale
uczynki. Nie ma przed nim ucieczki. ˚adne
stworzenie nie mo˝e ukryç si´ przed Jego
wejrzeniem; wszystko jest jawne i odkryte
wobec Tego, przed którym musimy zdaç
spraw´'.983 Stanà przed tronem wielcy
i mali, i ksi´gi zostanà otwarte. Psalmista
prorokowa∏, ˝e Bóg: B´dzie sàdzi∏ Êwiat
sprawiedliwie, A ludy wed∏ug swej wiernoÊci.984

DRUGIE ZMARTWYCHWSTANIE
KSI¢GA ˚YCIA
Zmartwychwstanà ci, którzy nie mieli udzia∏u
w pierwszym zmartwychwstaniu i zostanà
uznani za sprawiedliwych w oczach Sàdu.

KSI¢GA POT¢PIENIA
Zmartwychwstanà ci, którzy nie mieli udzia∏u
w pierwszym zmartwychwstaniu i nie zostanà
uznani za sprawiedliwych w oczach Sàdu.

981

Jan 5: 29

Biblia uczy nas o dwóch zmartwychwstaniach:
Pierwsze — podczas Paruzji Chrystusa
pod koniec Wielkiego Ucisku
Drugie — gdy si´ koƒczy tysiàc lat, które
nazwane te˝ jest Sàdem Ostatecznym
Aposto∏ Jan opisa∏ nam to, co zobaczy∏,
i wykona si´ podczas drugiego zmartwychwstania, (Sàdu Ostatecznego). 'Potem ujrza∏em wielki bia∏y tron i na nim Zasiadajàcego, od którego oblicza uciek∏a ziemia
i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.
I ujrza∏em umar∏ych — wielkich i ma∏ych
— stojàcych przed tronem, i otwarto ksi´gi.985
982
983
984
985

1 Piotra 1: 17 BWP
Hebr. 4: 13 BWP
PS. 96: 13 BW
Obj. 20: 11, 12 a
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Podobny opis mamy w tym samym rozdziale, nawiàzujàcy do Sàdu Ostatecznego.
Jednak wymieni tu Êwi´ci, nie b´dà podlegaç osàdzeniu, ale dano im prawo sàdu. Sà
to ci, którzy mieli udzia∏ w pierwszym zmartwychwstaniu, podczas Paruzji Pana Jezusa
i b´dà królowaç z nim tysiàc lat, i wtóra
Êmierç nad nimi nie ma mocy. Dalej czytamy: I widzia∏em trony, i usiedli na nich ci,
którym dano prawo sàdu; widzia∏em te˝
dusze tych, którzy zostali Êci´ci za to, ˝e
sk∏adali Êwiadectwo o Jezusie i g∏osili S∏owo Bo˝e, oraz tych, którzy nie oddali pok∏onu zwierz´ciu ani posàgowi jego i nie
przyj´li znamienia na czo∏o i na r´k´ swojà. Ci o˝yli i panowali z Chrystusem przez
tysiàc lat.986
Paw∏owi zosta∏a objawiona tajemnica
zmartwychwstania, o czym pisa∏: I jak
w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝
w Chrystusie wszyscy b´dà o˝ywieni, lecz
ka˝dy wed∏ug w∏asnej kolejnoÊci: Chrystus
jako pierwszy, potem ci, co nale˝à do
Chrystusa, w czasie Jego przyjÊcia.987 Pan
Jezus988 przyjdzie ze Êwi´tymi i anio∏ami
swymi, aby rozprawiç si´ z wszelkim z∏em.
Przejdêmy, zatem do okresu, kiedy skoƒczy
si´ okres Milenium i rozpocznie si´ Drugie
zmartwychwstanie, zwane te˝ sàdem ostatecznym.
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Wi´kszoÊç ludzi nigdy nie s∏ysza∏a ewangelii, dlatego b´dà osàdzeni wed∏ug uczynków swoich. Bóg wpisa∏ w serce cz∏owieka
swoje Prawo, aby ka˝dy móg∏ odró˝niç z∏o
od dobra. 'Skoro bowiem poganie, którzy
nie majà zakonu, z natury czynià to, co zakon nakazuje, sà sami dla siebie zakonem,
chocia˝ zakonu nie majà; dowodzà te˝ oni,
˝e treÊç zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak Êwiadczy o tym sumienie ich
oraz myÊli, które nawzajem si´ oskar˝ajà
lub te˝ biorà w obron´'.990

OTWARTA ZOSTANIE KSI¢GA POT¢PIENIA

'I innà ksi´g´ otwarto, która jest ksi´gà ˝ycia. I osàdzono zmar∏ych z tego, co w ksi´gach zapisano, wed∏ug ich czynów. '. Zostali w niej zapisani ci, którzy nie mieli udzia∏u w pierwszym zmartwychwstaniu podczas
Paruzji Chrystusa. Biblia nie wspomina, ˚E
LUDZIE CI DOSTÑPILI ¸ASKI,989 ale b´dà
sàdzeni wg uczynków.

Aposto∏ Jan us∏ysza∏ poni˝sze s∏owa: I innà ksi´g´ otwarto, (…) I osàdzono zmar∏ych z tego, co w ksi´gach zapisano, wed∏ug ich czynów. I morze wyda∏o zmar∏ych,
co w nim byli, i Âmierç, i Otch∏aƒ wyda∏y
zmar∏ych, co w nich byli, i ka˝dy zosta∏ osàdzony wed∏ug swoich czynów. A Âmierç
i Otch∏aƒ wrzucono do jeziora ognia. To jest
Êmierç druga — jezioro ognia. JeÊli si´ ktoÊ
nie znalaz∏ zapisany w ksi´dze ˝ycia, zosta∏
wrzucony do jeziora ognia'.991
Powy˝szy tekst informuje czytelnika, ˝e
morze oraz Êmierç i otch∏aƒ wyda∏o umar-

986

990

ZOSTA¸A OTWARTA KSI¢GA ˚YCIA

987
988
989

Obj. 20: 4 BW
1 Kor. 15: 22,23 BW
Rozdzia∏ 'Jeêdziec na bia∏ym koniu'.
Efez 2: 8-10

991

Rzym. 2: 14,15 BW
Obj. 20: 12b-15
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∏ych i stanà na sàd. ' jak postanowione ludziom raz umrzeç, a potem sàd'.992 Pora˝k´ poniesie wszelkie z∏o. Gdy si´ skoƒczy
tysiàc lat nastàpi w∏aÊciwy sàd ostateczny,
ostatni akt historii, kiedy przestanie istnieç
czas i przestrzeƒ, który zapoczàtkowuje
wiecznoÊç. Akt ten zapowiadano w Biblii
wielokrotnie.993

DZIÂ JEST CZAS ¸ASKI, CZAS ZBAWIENIA
Nie t∏umaczmy si´, ale nawróçmy si´
i pokutujmy994 póki czas. To ogromne archiwum Boga wyprostuje wszelkie zafa∏szowanie. Ca∏a ludzkoÊç b´dzie pozbawiona jakiejkolwiek samoobrony i hipokryzji, zostanie przeÊwietlona i przeszyta badawczym
wzrokiem S´dziego. Nikt i nic nie mo˝e daç
nam wiecznoÊci jak tylko wiara w Chrystusa: 'Kto wierzy w Syna, ma ˝ywot wieczny,
kto zaÊ nie s∏ucha Syna, nie ujrzy ˝ywota,
lecz gniew Bo˝y cià˝y nad nim'.995
Tylko 'krew Jezusa, oczyszcza nas
z wszelkiego grzechu. JeÊli mówimy, ˝e nie
mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Je˝eli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuÊci je nam i oczyÊci nas
z wszelkiej nieprawoÊci. JeÊli mówimy, ˝e
nie zgrzeszyliÊmy, czynimy Go k∏amcà i nie
ma w nas Jego nauki'.996
Jest jeszcze szansa oczyszczenia i obmycia si´ z wszelkich grzechów: 'Dzieci moje,
to wam pisz´, abyÊcie nie grzeszyli. A jeÊliby kto zgrzeszy∏, mamy or´downika u Ojca,
Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
On ci jest ub∏aganiem za grzechy nasze,
a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy ca∏ego Êwiata. A z tego wiemy, ˝e go znamy,
jeÊli przykazania jego zachowujemy'.997
Podczas sàdu zamilknie wszelki j´zyk.
Umarli, którzy nie znajdà si´ w ksi´dze ˝ywota zostanà wyrzuceni do jeziora
992
993
994
995
996
997
998

Hebr. 9: 27 BW
Obj. 14: 14-20
Dzieje 2: 38
Jan 3: 36 zobacz Jan 5: 24
1 Jan 1: 7 b-10 BT
1 Jan 2: 1-3 BW
Obj. 20: 15

ognia.998 Biblia nazywa ten czas Êmiercià
drugà i ostatecznà. Bezpowrotny koniec
skazanie na bycie oddzielonym od Êwiat∏a
i ˝ycia Bo˝ego.

ZACH¢CAJÑCE PRZYK¸ADY WIARY
'Gdy cz∏owiek umiera, czy znowu o˝yje?
Przez wszystkie dni mojej s∏u˝by b´d´
oczekiwa∏, a˝ nadejdzie zmiana. Wtedy
b´dziesz wo∏a∏, a ja ci odpowiem, b´dziesz
t´skni∏ za tworem swoich ràk'.999
'Lecz ja wiem, ˝e Odkupiciel mój ˝yje
i ˝e jako ostatni nad prochem stanie! ˚e
potem, chocia˝ moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego cia∏a b´d´ oglàda∏ Boga'.1000 'Ale ja dzi´ki sprawiedliwoÊci ujrz´ oblicze twoje, kiedy si´ obudz´,
nasyc´ si´ widokiem twoim'.1001 'Nie dziwcie si´ temu, gdy˝ nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach us∏yszà g∏os jego;
I wyjdà ci, co dobrze czynili, by powstaç do
˝ycia; a inni, którzy êle czynili, by powstaç
na sàd'.1002

24. Gog z Magog
HISTORIA TEGO IMIENIA
Imiona te po raz pierwszy zosta∏y wspomniane w Ksi´dze Ezechiela1003, uto˝samiane sà z synami Jafeta, jeden z nich mia∏
imi´ Magog.1004 Po potopie synowie Jafeta
migrowali z Azji Mniejszej na pó∏noc, poza
Morze Kaspijskie i Czarne. Osiedlili si´ na
terenie, gdzie dziÊ rozciàga si´ Rosja. Z tego powodu, Gog i Magog mogà oznaczaç
ludy, ˝yjàce na pó∏noc od Palestyny, w Rosji. W proroctwie Ezechiela czytamy: 'Paras,
Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w he∏mach. Gomer i wszystkie jego
hufce. Z tobà sà Bet-Togarma z najdalszej
pó∏nocy, wszystkie jego hufce i liczne ludy'.1005
999

Ksi´ga Hioba 14: 14.15
Ksi´ga Hioba 19: 25.26
Psalm 17: 15
1002 Jana 5: 28.29
1003 rozdzia∏ 38-39
1004 l Moj˝ 10,2.
1005 Ezech. 38: 5,6 BW
1000
1001
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Geograficznie od Izraela na pó∏noc le˝à
najbardziej liczne narody Êwiata, które majà bogatà histori´ wojennà, ale nie zawsze
chlubnà. Proroctwo Ezechiela kilkakrotnie
zapowiada, ˝e Bóg u˝yje króla pó∏nocy, który uderzy na Izrael aby rozegraç ostatecznà
wojny Boga, którym b´dzie Armagedon.
Bóg przez proroka Ezechiela mówi o nim:
'Wywiod´ ci´ i sprowadz´, i przywiod´
z najdalszej pó∏nocy, i wprowadz´ ci´ na

1006
1007

Ezech. 38: 15 BW
Ezech. 38: 5,6 BW
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góry Izraela.'1006 WczeÊniej czytamy, ˝e
Wojska Pó∏nocy 'wyruszà przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak ob∏ok, aby
okryç ziemi´; a w dniach ostatecznych stanie si´, ˝e poprowadz´ ci´ przeciwko mojej
ziemi, aby pozna∏y mnie narody, gdy na ich
oczach oka˝´ si´ Êwi´tym na tobie, Gogu'.1007
Wed∏ug proroctwa Ezechiela ˝o∏nierze
tych armii przystàpià do plàdrowania i ∏u-
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pienia Izraela, który uwa˝a si´ ˝e jest bezpieczny poniewa˝ ochraniany przez Zachód. Ale to nie zachód ani wschód, ale
Bóg ujmie si´ za swym ludem: Przywo∏am
przeciwko nim wszelkiego rodzaju strachy
— mówi Wszechmocny Pan — tak ˝e
miecz jednego skieruje si´ przeciwko drugiemu. Potem osàdz´ go przez zaraz´
i przelew krwi; spuszcz´ na niego i jego
hufce oraz liczne ludy, które sà z nim,
ulewny deszcz i grad, ogieƒ i siark´. I tak
oka˝´ mojà wielkoÊç i mojà Êwi´toÊç, i objawi´ si´ na oczach wielu narodów. I poznajà, ˝e Ja jestem Pan. I dosz∏o mnie s∏owo Pana tej treÊci: Synu cz∏owieczy, zwróç
swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog,
g∏ównemu ksi´ciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu i mów: Tak mówi
Wszechmocny Pan: Oto Ja wystàpi´ przeciwko tobie, g∏ówny ksià˝´ w Mesech i Tubal, zawróc´ ci´ i w∏o˝´ haki w twoje szcz´ki; i wyprowadz´ ciebie i ca∏e twoje wojsko,
konie i jeêdêców, wszystkich wspaniale
odzianych, wielki zast´p, z tarczà i puklerzem — wszystkich uzbrojonych w miecze.
Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy
z tarczami i w he∏mach. Gomer i wszystkie
jego hufce. Z tobà sà Bet-Togarma z najdalszej pó∏nocy, wszystkie jego hufce i liczne ludy. Przygotuj si´ i uzbrój z ca∏ym swoim zast´pem, który zebra∏ si´ woko∏o ciebie, i bàdê ty ich wodzem!'.1008
Powy˝szy tekst wskazuje, ˝e 'Gog' to imi´,
a 'Magog' kraj. Ale gdy Bóg wkroczy do akcji zniszczy wszelkie wojska nieprzyjacielskie, choç ludzie uznajà ich za niepokonanych. Wojska ich zostanà ca∏kowicie rozgromione w sposób ponadnaturalny. Armie
Êwiata zostanà rozgromione w Izraelu.
Szczególnie proroctwo Ezechiela powtarza

Biblia informuje nas, ˝e antychryst obejmie
panowanie wraz z dziesi´cioma królami: 'A
dziesi´ç rogów, które widzia∏eÊ, to dziesi´ciu królów, którzy jeszcze nie obj´li królestwa, lecz obejmà w∏adz´ jako królowie na
jednà godzin´ wraz ze zwierz´ciem'.1010
Proroctwo Daniela opisuje nam, ˝e: w 'czasach ostatecznych zetrze si´ z królem po∏udnia, król pó∏nocy'.1011 Wielu komentatorów Proroctwa Daniela ca∏y jedenasty rozdzia∏ przypisuje królowi Antiochowi IV.
Z radoÊcià przeczyta∏em w Komentarzu Historyczno-kulturalnym do Biblii Hebrajskiej
i w pe∏ni si´ zgadzam, z drugà cz´Êcià tego
komentarza, ˝e: 'Nie znamy sekwencji historycznych wydarzeƒ, która odpowiada∏by
opisanej w tych wersetach. Antiocha IV poleg∏ w grudniu 164 przed Chrystusem w bitwie, która rozegra∏a si´ na terenie Persji.
Wielu komentatorów Ksi´gi Daniela uwa˝a,
˝e fragment ten (poczàwszy, byç mo˝e nawet od 36 wiersza) dotyczy znacznie bardziej odleg∏ej przysz∏oÊci'.1012
Wracajàc do proroctwa Daniela, Król pó∏nocy odpowiada∏by temu, co b´dzie czyniç
antychryst.1013 Zechciejmy przypomnieç
sobie te wiersze: A król zrobi, jak b´dzie
chcia∏; b´dzie si´ wynosi∏ i wywy˝sza∏ ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy b´dzie wygadywa∏, i b´dzie mia∏ powodzenie, a˝ dope∏ni si´ mia-

1008

1009

Ezech. 38: 21-23; 39: 1-7 BW

koniec Goga: 'W owym dniu wyznacz´ dla
Goga s∏awne miejsce, gdzie b´dzie jego
grób w Izraelu, dolin´ Abarim na wschód
od Morza Martwego, i odgrodz´ jà dla przechodzàcych, i tu pogrzebià Goga i ca∏y jego t∏um, i nadadzà jej miano 'Doliny T∏umu
Goga'.1009

CZY KRÓL PÓ¸NOCY TO ANTYCHRYST?

Ezech. 39: 11 BT
Obj. 17: 12 BW
Dan 11: 40 BW
1012 Komentarz Historyczno-kulturalny do Biblii Hebrajskiej s
859 'Vocatio' Warszawa 2004 (podkreÊlenie autora)
1013 Zobacz rozdzia∏ pt. Kim jest antychryst?
1010
1011
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ra gniewu, bo to, co jest postanowione, wype∏ni si´. Ani o bogów swoich ojców nie b´dzie si´ troszczy∏, nie b´dzie si´ troszczy∏
o ulubieƒca kobiet ani o ˝adnego boga, bo
wyniesie si´ ponad wszystkich. Zamiast tego b´dzie czci∏ boga warowni; z∏otem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownoÊciami b´dzie czci∏ boga, którego nie znali
jego ojcowie. Do warownych grodów wprowadzi lud obcego boga; tych, którzy go
uznajà, obsypie zaszczytami, nada im w∏adz´ nad wieloma i w nagrod´ obdziela ziemià. A w czasach ostatecznych zetrze si´
z nim król po∏udnia.
Jak˝e bliskie sà nam te s∏owa aposto∏a
Paw∏a z Drugiego Listu do Tesaloniczan,
który pisa∏, ˝e: Antychryst zasiàdzie
w Êwiàtyni jako Bóg.1014 Prorok Daniel opisuje nam, ˝e król po∏udnia sprzeciwi si´
Królowi Pó∏nocy — antychrystowi, ale tekst
wskazuje, ˝e nastàpi to pod koniec Wielkiego Ucisku, ale nikt ju˝ nikt antychrystowi nie udzieli mu pomocy:
Lecz król pó∏nocy uderzy na niego z wozami, jeêdêcami i z wielu okr´tami; wtargnie do krajów i zaleje je jak powódê.
Wtargnie i do przeÊlicznej ziemi, a wtedy
padnà dziesiàtki tysi´cy; lecz ràk jego ujdà: Edom i Moab, i g∏ówna cz´Êç Amonitów. A gdy wyciàgnie swojà r´k´ po kraje,
nawet ziemia egipska nie ocaleje. Opanuje
on skarby z∏ota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdà w jego orszaku. Wtem przestraszà go wieÊci ze
wschodu i pó∏nocy, dlatego wyruszy w wielkiej z∏oÊci, aby wygubiç i wyt´piç wielu.
I rozbije wspania∏e swoje namioty mi´dzy
morzem i przeÊlicznà Êwi´tà górà. Wtedy
dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomo˝e.1015

Z ràk antychrysta zginie wiele ludzi, ograbi wiele paƒstw, ale jakiejÊ wieÊci przestaszà go: ze wschodu i pó∏nocy. B´dzie to
mia∏o miejsce kiedy zbli˝y si´ do przeÊlicznej ziemi, która zawsze by∏ i jest Izrael.
Dojdzie do swego kresu i nikt mu nie pomo˝e. Prorok Ezechiel zapowiada, ˝e jego
grób (b´dzie) w Izraelu, i nadadzà jej miano 'Doliny T∏umu Goga.1016
Nast´pny rozdzia∏ Daniela nawiàzuje do
koƒcowych dni Wielkiego Ucisku, gdzie mówi, ˝e nastàpi wtedy czas wyzwolenia Bo˝ego ludu i czas zmartwychwstania: 'W owym
czasie powstanie Micha∏, wielki ksià˝´,
który jest or´downikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego
nigdy nie by∏o, odkàd istniejà narody, a˝ do
owego czasu. W owym to czasie wybawiony b´dzie twój lud, ka˝dy, kto jest wpisany
do ksi´gi ˝ywota. A wielu z tych, którzy
Êpià w prochu ziemi, obudzà si´, jedni do
˝ywota wiecznego, a drudzy na haƒb´
i wieczne pot´pienie'.1017

1014

1016 Ezech. 39: 11 BT inne przek∏ady Biblii zamiast t∏um oddajà s∏owo hordy, które zawsze kojarzà si´ ze z∏em
1017 Dan. 12: 1-3 BW
1018 Jer. 51: 27 BWP

1015

2 Tes. 2 rozdzia∏
Dan. 11: 36-45 BW

CZY SCYTOWIE TO LUDZIE PÓ¸NOCY
WznieÊcie znaki w kraju! Dmijcie w tràby wÊród narodów! Do Êwi´tej wojny z nim
przygotujcie narody! Zwo∏ajcie przeciw niemu królestwo Ararat, Minni i Aszkenaz!
Ustanówcie przeciw niemu dowódc´, ka˝cie sprowadziç konie, jak naje˝onà szaraƒcz´!1018 Prorok Jeremiasz nie prorokowa∏
o Gogu, ale wymieni∏ trzy kraje, ostatni
z nich, Aszkenaz niektórzy uwa˝ajà, to terytorium odpowiada terytorium Rosji (która
le˝y na pó∏noc od Izraela). Nie znalaz∏em
wprost takiego odniesienia, ale pewne materia∏y historyczne i archeologiczne nie zaprzeczajà temu:
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Scytowie — lud, który zamieszkiwa∏ region po∏o˝ony na pó∏noc i pó∏nocny
wschód, do Morza Czarnego w siódmym
wieku przed Chrystusem, który póêniej najecha∏ na Asyri´ i Palestyn´. Scytowie mówili j´zykiem indoeuropejskim, prowadzili
normalny tryb ˝ycia i byli zr´cznymi jeêdêcami. Najechali oni na Pó∏wysep Ba∏kaƒski.
W trzecim wieku przed Chrystusem zostali
oni wyparci przez Sarmatów, z którymi okazali si´ spokrewnieni.1019
Komentarz Historyczno-kulturalny —
uzupe∏nia t´ informacj´, ˝e: ci dosiadajàcy
koni pasterze wywodzàcy si´ z trzech ró˝nych ludów mogli stanowiç rzeczywiste zagro˝enie dla Babilonu w VI wieku przed
Chrystusem. W dokumentach babiloƒskich
i perskich okreÊla si´ ich mianem dzikich,
a nawet okrutnych wojowników, którzy
czasami sprzymierzali si´ ówczesnymi pot´gami, jednoczeÊnie organizujàc cz´ste
zbrojne wypady na ich ziemie. Prace wykopaliskowe prowadzone w miejscach scytyjskich grobów wskazujà na szerokie kontakty z innymi ludami Bliskiego Wschodu
i Grecjà. Wydoby∏y te˝ na Êwiat∏o dzienne
ich w∏asnà sztuk´ jako 'styl zwierz´cy'.1020
Aposto∏ Pawe∏ piszàc List do Kolosan wymienia tam Scyt´, ale nie jest to imi´, ale
narodowoÊç. 'A tam ju˝ nie ma Greka ni
˚yda, obrzezanego i nie obrzezanego, nie
ma barbarzyƒcy ni Scyty, niewolnika ani
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest
Chrystus'.1021 Jak ju˝ wspomnia∏em geograficznie narody te pochodzà z tego samego terenu, ale czy to b´dà potomkowie tych
ludów, na pewno wiemy, ˝e b´dà to ludzie
z pó∏nocy.

GOG I MAGOG Z APOKALIPSY
Bóg prorokowi Ezechielowi wyraênie nakaza∏: Synu cz∏owieczy, zwróç swoje oblicze ku
Gogowi w kraju Magog, g∏ównemu ksi´ciu'.1022. Natomiast Ksi´ga Objawienia
zmienia kraj Magog na imi´: A gdy dope∏ni
si´ 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan
z wi´zienia swego. I wyjdzie, by zwieÊç narody, które sà na czterech kraƒcach ziemi,
Goga i Magoga, i zgromadziç je do boju;
a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na
ziemi´ jak d∏uga i szeroka, i otoczyli obóz
Êwi´tych i miasto umi∏owane. I spad∏ z nieba ogieƒ, i poch∏onà∏ ich'.1023
Tekst z Ksi´gi Objawienia przenosi nas
w czasie, co najmniej o tysiàc lat do przodu.
'A gdy dope∏ni si´ tysiàc lat', szatan wyjdzie,
by zwieÊç narody, które sà na czterech kraƒcach ziemi, Goga i Magoga. Nie ma tu
wzmianki o królu pó∏nocy, ani po∏udnia, ale
zwiedziony b´dzie ca∏y Êwiat z czterech
kraƒców ziemi, z wyjàtkiem: obozu Êwi´tego
i miasta umi∏owanego.
Gog i Magog jako ludzie, czy narody, zawsze w Biblii byli, sà b´dà symbolem z∏a,
którzy wyst´pujà przeciwko Bogu i Jego Królestwu. Dlatego ich miejsce b´dzie tam, gdzie
jest miejsce, diab∏a, antychrysta, fa∏szywego
proroka i zbuntowanych narodów, czyli w jeziorze ognia, gorejàcego siarkà i b´dà tam
dr´czeni dniem i nocà na wieki wieków.

25. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA
Po 'Sàdzie Ostatecznym’ nastanie nowe
niebo i nowa ziemia. 'I nie b´dzie ju˝ nic
przekl´tego. B´dzie w nim tron Boga i Baranka, a s∏udzy jego s∏u˝yç mu b´dà'.1024
Smutek i grzech b´dzie przezwyci´˝ony,
ciemnoÊç na zawsze przestanie istnieç. Czas
zamieni si´ w nieskoƒczonà wiecznoÊç. Tego
oczekiwali i oczekujà ludzie mi∏ujàcy Boga
i bliênich.

1019

1022

1020

1023

Atlas Biblijny Warszawa 1990
Komentarz Historyczno-kulturalny do Biblii Hebrajskiej s
781 'Vocatio' Warszawa 2004
1021 Kol. 3: 11 BP

1024

Ezech. 38: 2 BW
Obj. 20: 7-9 BW
Obj. 22: 3
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'I widzia∏em nowe niebo i nowà ziemi´;
albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przemin´∏y, i morza ju˝ nie ma. I widzia∏em miasto Êwi´te, nowe Jeruzalem, zst´pujàce z nieba od Boga, przygotowywane
jak przyozdobiona oblubienica dla m´˝a
swego'.1025 Jest to obietnica spo∏ecznoÊci
z Bogiem i wszystkimi jej wspania∏ymi konsekwencjami.

ZMIANA KIERUNKU
Podczas pierwszego zmartwychwstania
czytaliÊmy, ˝e zbawieni zostanà uniesieni
w powietrze, do nieba.1026 W tym proroczym S∏owie oglàdamy, ˝e nowe Jeruzalem
zst´puje z nieba. Jan, któremu by∏o dane to
zobaczyç, us∏ysza∏ donoÊny g∏os: 'I us∏ysza∏em donoÊny g∏os z tronu mówiàcy: Oto
przybytek Boga mi´dzy ludêmi! I b´dzie
mieszka∏ z nimi, a oni b´dà ludem jego,
a sam Bóg b´dzie z nimi. I otrze wszelkà
∏z´ z oczu ich, i Êmierci ju˝ nie b´dzie; ani
smutku, ani krzyku, ani mozo∏u ju˝ nie b´dzie; albowiem pierwsze rzeczy przemin´∏y'.1027 Kilkaset lat przed narodzeniem
Chrystusa Izajasz prorokowa∏: 'Wszechmocny Pan zniszczy Êmierç na wieki i zetrze ∏z´
z ka˝dego oblicza'.1028 Wszystkie proroctwa zwiàzane z ludem Bo˝ym, w tym czasie osiàgnà pe∏ne ostateczne urzeczywistnienie.
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ka∏; b´d´ ich Bogiem, a oni b´dà moim ludem'.1031 Osiàga tu kres linia rozwojowa biblijnej idei obecnoÊci Boga, zapoczàtkowanej za dni Moj˝esza: 'I wystawià mi Êwiàtyni´, abym zamieszka∏ poÊród nich'.1032 'Jako s∏uga Êwiàtyni i prawdziwego przybytku,
który zbudowa∏ Pan, nie cz∏owiek. (…)
I nikt nie b´dzie uczy∏ swego brata mówiàc:
Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znaç b´dà
od najmniejszego a˝ do najwi´kszego
z nich. Gdy˝ ∏askawy b´d´ na nieprawoÊci
ich. A grzechów ich nie wspomn´ wi´cej'.1033

B¸OGOS¸AWIE¡STWA
ZAMIESZKANIA BOGA Z LUDèMI

'Umieszcz´ te˝ przybytek mój wÊród
was... B´d´ si´ przechadza∏ wÊród was
i b´d´ waszym Bogiem, a wy b´dziecie moim ludem'.1029 Mówiàc o nowym przymierzu Bóg powiada przez Jeremiasza: 'Ja b´d´ ich Bogiem, a oni b´dà moim ludem'.1030 Podobnà obietnic´ kieruje On
przez Ezechiela: 'I b´d´ wÊród nich miesz-

'I otrze wszelkà ∏z´ z oczu ich, i Êmierci
ju˝ nie b´dzie; ani smutku, ani krzyku, ani
mozo∏u ju˝ nie b´dzie... I nie b´dzie ju˝ nic
przekl´tego. B´dzie w nim tron Boga i Baranka, a s∏udzy jego s∏u˝yç mu b´dà.
I oglàdaç b´dà jego oblicze, a imi´ jego b´dzie na ich czo∏ach. I nocy ju˝ nie b´dzie,
i nie b´dà ju˝ potrzebowali Êwiat∏a lampy
ani Êwiat∏a s∏onecznego, gdy˝ Pan Bóg, b´dzie im Êwieci∏ i panowaç b´dà na wieki
wieków'.1034

1025

1031

BÓG B¢DZIE MIESZKA¸ POÂRÓD LUDZI

1026
1027
1028
1029
1030

21: 1-2
1 Tes, 4: 1-17
Obj. 21: 3-5
Izaj. 25: 8
3 Moj˝. 26: 11,12
Jer. 31: 33

1032
1033
1034

Ezech. 37: 27
2 Moj˝. 25: 8
Hebr. 8: 2,11,12 BW
Obj. 22: 3-5 BW
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Spo∏ecznoÊç z Bogiem spowoduje, ˝e nie
b´dzie tam smutku, krzyku, ani bólu. Izajasz prorokowa∏ o tym b∏ogos∏awionym czasie: 'dostàpià wesela i radoÊci, a troska
i wzdychanie zniknà'.1035 'I b´d´ radowa∏
si´ w Jeruzalem i weseli∏ z mego ludu, i ju˝
nigdy nie us∏yszy si´ w nim p∏aczu i g∏osu
skargi'.1036 Wszechmocny zniszczy Êmierç
na wieki'. Obietnice te odnoszà si´ do przysz∏oÊci. Jednak i w doczesnoÊci zasmuceni
sà b∏ogos∏awionymi, poniewa˝ b´dà pocieszeni. Dla tych, którzy poznali Chrystusa:
'uczestniczà w cierpieniach jego, stajàc si´
podobnymi do niego w jego Êmierci'.1037

WSZYSTKO NOWE
Bóg obieca∏, ˝e: 'Nie wspomn´ dawnych
wydarzeƒ, a na to, co by∏o ju˝ nie zwa˝ajcie! Oto ja czyni´ rzecz nowà'.1038 Dlatego
te˝ dok∏adajmy staraƒ, ˝eby, niezale˝nie od
tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteÊmy
poza cia∏em, jemu si´ podobaç. 'Albowiem
my wszyscy musimy stanàç przed sàdem
Chrystusowym, aby ka˝dy odebra∏ zap∏at´
za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre
czy z∏e'.1039 Dlatego z ∏askà Bo˝à i modlitwà czyƒmy wszystko, aby znaleêç si´
wÊród nowego stworzenia. Nowy Testament u˝ywa tych nowych okreÊleƒ:
'Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie'.1040 'On zniós∏ zakon przykazaƒ i przepisów, aby czyniàc niepokój, stworzyç w sobie samym z dwóch jednego nowego cz∏owieka'.1041
'A obleczcie si´ w nowego cz∏owieka, który jest stworzony wed∏ug Boga w sprawiedliwoÊci i Êwi´toÊci prawdy'.1042
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

Izaj. 35: 10
Izaj. 65: 19
Filip. 3: 10 BW; zobacz Mat 5: 4
Izaj. 43: 18,19
2 Kor. 5: 9,10 BW
Gal. 6: 15 BW
Efez. 2: 15 BW
Efez. 4: 24 BW
Obj. 21: 6,7

èRÓD¸A ˚YCIA
'I rzek∏ mi: Sta∏o si´. Jam [jest] Alfa
i Omego. Poczàtek i koniec. Ja pragnàcemu darmo dam piç ze êróde∏ wody ˝ycia.
Zwyci´zca to odziedziczy i b´d´ Bogiem
dla niego, a on dla mnie b´dzie synem.1043
Bóg udzieli szcz´Êcia ka˝demu, kto pragnie
'wody ˝ywej'. Samarytance Chrystus powiedzia∏: 'Ale kto napije si´ wody, która ja mu
dam, nie b´dzie pragnà∏ na wieki, lecz woda, którà Ja mu dam, stanie si´ w nim êród∏em wody wytryskajàcej ku ˝ywotowi
wiecznemu'.1044 'Kto wierzy we mnie, jak
powiada Pismo, z wn´trza jego pop∏ynà
rzeki wody ˝ywej'.1045 Pismo mówi o czasie
teraêniejszym i przysz∏ym. 'èród∏em wody
˝ycia'. Obecnie trwamy w nauce Chrystusa,1046 aby w wiecznoÊci 'Bóg, by∏ wszystkim we wszystkim'.1047 Nie pojmujà tego,
bo 'w wierz´, a nie w oglàdaniu pielgrzymujemy'.1048 'Albowiem Bóg to wed∏ug
upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie'.1049 Jako wspó∏pracownicy Boga
i Chrystusa wyraêmy to chcenie i wykonanie.

DZIEDZICTWO
Izraelici zgodnie z planem Bo˝ym odziedziczyli ziemi´ obiecanà. W Nowym Testamencie 'nowa ziemia obiecana', to jest 'królestwo niebieskie'. Poniewa˝ kontekst mówi
o synostwie Bo˝ym: 'A jeÊli dzieçmi, to
i dziedzicami, dziedzicami Bo˝ymi,
a wspó∏dziedzicami Chrystusa, jeÊli tylko
razem z nim cierpimy, abyÊmy tak˝e razem
z nim uwielbieni byli'.1050 'A jeÊli jesteÊcie
Chrystusowi, tedy jesteÊcie potomkami
Abrahama, dziedzicami wed∏ug obietnicy'.1051 'Tak wi´c ju˝ nie jesteÊ niewolnikiem, lecz synem, a jeÊli synem, to i dziedzicem Boga'.1052
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052

Jan 4: 14 BW
Jan 7: 37 BW
Jan 8: 31),
1 Kor. 15: 28 BW
2 Kor. 5: 7 BW
Filip. 2: 13 BW
Rzym. 8: 17 BW
Gal. 3: 29 BW
Gal. 4: 7 BW
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ZADATEK WIECZNOÂCI
'lecz i my sami, którzy posiadamy zaczàtek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekujàc
synostwa, odkupienia cia∏a naszego'.1053
'Do swej w∏asnoÊci przyszed∏, ale swoi go
nie przyj´li. Tym zaÊ, którzy go przyj´li, da∏
prawo staç si´ dzieçmi Bo˝ymi, tym, którzy
wierzà w imi´ jego. Którzy narodzili si´ nie
z krwi ani cielesnej woli, ani z woli m´˝czyzny, lecz z Boga'.1054

MIEJSCE LUDZI BEZBO˚NYCH
'A dla tchórzy, niewiernych, obmierz∏ych,
zabójców, rozpustników, guÊlarzy, ba∏wochwalców i k∏amców wszelakich: udzia∏ ich
w jeziorze gorejàcym ogniem i siarkà. To
jest Êmierç wtóra'.1055 Jak wynika z tego
wersetu szcz´Êcie nie b´dzie udzia∏em
wszystkich, lecz jedynie tych, którzy nie zaprà si´ swego Pana Jezusa Chrystusa. Bojaêliwi idà na ∏atwizn´, gdy dotykajà ich
przeÊladowania i doÊwiadczenia. Nie strach
jest tu przedmiotem pot´pienia, ale zachowanie w∏aÊciwej postawy. Pan Jezus bal si´
Êmierci, ale nie wypar∏ si´ Ojca. Przedmiotem pot´pienia jest raczej tchórzostwo, wyparcie si´ ewangelii, dla w∏asnego bezpieczeƒstwa. Niewierzàcymi sà ci, którzy nie
podj´li poselstwa ewangelicznego, albo
przyj´li je tylko intelektualnie, bez wiary.
Pan Jezus wyliczy∏ tych, których czeka:
'udzia∏ w jeziorze gorejàcym ogniem i siarkà'. 'Wiara tedy jest ze s∏uchania, a s∏uchanie przez S∏owo Chrystusa'.1056 Taka
jest nasza wiara, jakie czytanie i s∏uchania
Bo˝ego S∏owa. To S∏owo Bo˝e gruntuje naszà wiar´, w to, co jest i co ma przyjÊç.
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i pierwsza ziemia przemin´∏y? Czy terminologia ta implikuje zag∏ad´ obecnego Êwiata
i wprowadzenie w jego miejsce ca∏kowicie
nowego stworzenia? Prorocy Starego Testamentu mówili o rozpadzie nieba i ziemi.1057
Âw. Piotr zapowiedzia∏ spalenie lub zag∏ad´
Êwiata, po którym majà nastaç nowe niebiosa i nowa ziemia, 'w których mieszka
sprawiedliwoÊç',1058 a Chrystus og∏osi∏:
'niebo i ziemia przeminà, ale s∏owa moje
nie przeminà'.1059 Z pozoru, stwierdzenia
takie, z pewnoÊcià mogà oznaczaç pozbycie
si´ starego i zastàpienie go ca∏kowicie nowym stworzeniem.

26. NOWE JERUZALEM

W jakim sensie sà one nowe? Jak mamy
rozumieç informacj´, ˝e pierwsze niebo

'I przyszed∏ jeden z siedmiu anio∏ów, którzy mieli siedem czasz, nape∏nionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak si´ do
mnie odezwa∏: Chodê, poka˝´ ci oblubienic´, ma∏˝onk´ Baranka. I zaniós∏ mnie
w duchu na wielkà i wysokà gór´, i pokaza∏
mi miasto Êwi´te Jeruzalem, zst´pujàce
z nieba od Boga'.1060 Do Jana przeszed∏ jeden z siedmiu anio∏ów, który obwieszcza∏
siedem czasz z siedmioma plagami. Tym razem anio∏ pokaza∏ Janowi Oblubienic´, która ju˝ zosta∏a ma∏˝onkà Baranka.
Jan opisa∏, ˝e anio∏: 'zaniós∏ go w duchu
na wielkà i wysoka gór´, i pokaza∏ mi miasto Êwi´te Jeruzalem, zst´pujàce z nieba
od Boga'. Chwa∏a Êwi´tego miasta zamieszkanego przez niezliczone rzesze odkupionych, posiada chwa∏´ Bo˝à, chwa∏´, którà
j´zyki ludzkie nie sà wstanie opisaç.
Miasto Jeruzalem, które swymi rozmiarami udaremniajà próby lokalizacji materialnej. Jawi si´ ono Janowi jako nowy akropol
ziemi wzorem Izajasza: 'Stanie si´ w czasach póêniejszych, ˝e góra Domu Jahwe

1053

1057

POZORNE SPRZECZNOÂCI

1054
1055
1056

Rzym. 8: 23 BW
Jan 1: 11-13 BW
Obj. 21: 8
Rzym. 10: 17

1058
1059
1060

Ps. 102: 27; Iz 34: 4; 51: 6
2 Piotra 3: 7,10-13
Mat 24: 35
Obj. 21: 9-10
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staç b´dzie utwierdzona na szczycie najwy˝szym i wyniesiona nad wzgórza. Pop∏ynà do niej wszystkie narody, wiele ludów
zdà˝aç b´dzie i mówiç: Pójdêmy wstàpmy
na gór´ Jahwe, do Domu Boga Jakuba. By
On nas dróg swoich nauczy∏, byÊmy Jego
Êcie˝kami chodzili! Z Syjonu bowiem wyjdzie nauka i S∏owo Jahwe z Jeruzalem. On
b´dzie sàdzi∏ narody, Prawo wielu ludom
og∏osi. Przekujà swe miecze na p∏ugi,
a w∏ócznie swe na sierpy. Nie wzniesie naród miecza przeciw narodowi, ju˝ si´ nie
b´dà zbroiç do wojen'.1061

DwanaÊcie tysi´cy stadiów (2220 kilometrów). Miasto zawiera w sobie dwunast-

k´ jako symbol powszechnoÊci i tysiàc jako
mno˝nik wielkoÊci. Sto czterdzieÊci cztery
∏okcie (oko∏o 66,5- 72 metrów, zale˝nie od
miary ∏okcia. Jego struktura w postaci
czworokàta przypomina Êwiàtyni´: którà
zbudowa∏ Pan, a nie cz∏owiek1065 Autor Listu do Hebrajczyków podkreÊla, ˝e architektem Êwiàtyni ziemskiej nie by∏, ani Moj˝esz, ani Salomon, oni zbudowali jà zgodnie
z planem Bo˝ym, by∏a 'tylko obrazem i cieniem niebiaƒskiej'.1066 Ró˝nica miedzy Objawieniem 11: 1 a 21: 15 jest taka, ˝e mierzy jà anio∏ a nie cz∏owiek. 'B´dziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwoÊci, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu si´ baç,
i od przestrachu, bo nie zbli˝y si´ do ciebie'.1067
Wi´kszoÊç przyrównuje je do dwunastu
aposto∏ów i KoÊcio∏a — Nowego Jeruzalem,
którego olÊniewajàce pi´kno duchowe ma
oddaç ten barwny obraz. 'Zbudowani na
fundamencie aposto∏ów i proroków, którego kamieniem w´gielnym jest sam Chrystus
Jezus'.1068 'I wy sami jako kamienie ˝ywe
budujecie si´ w dom duchowy, kap∏aƒstwo
Êwi´te, aby sk∏adaç ofiary przyjemne Bogu
przez Jezusa Chrystusa'.1069
Aposto∏ Pawe∏, który' 'zosta∏ uniesiony
w zachwyceniu do raju i s∏ysza∏ niewypowiedziane s∏owa, których cz∏owiekowi nie
godzi si´ powtarzaç'.1070 Przekonuje nas,
˝e: 'Nasza ojczyzna jest w niebie, skàd te˝
Zbawiciela oczekujemy, Pan Jezusa Chrystusa'.1071 Ap. Pawe∏ przekonuje nas, ˝e
wiele rzeczy ludzki rozum nie jest wstanie
pojàç: 'Teraz bowiem widzimy jakoby przez
zwierciad∏o i niby w zagadce, ale wówczas
twarzà w twarz. Teraz poznanie moje jest
czàstkowe, ale wówczas poznam tak, jak
jestem poznany'.1072 Wielu Êwi´tych

1061

1068

OPIS NOWEGO JERUZALEM
'Majàce chwa∏´ Bo˝à; blask jego podobny
do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lÊniàcego jak kryszta∏. Mia∏o ono pot´˝ny i wysoki mur, mia∏o dwanaÊcie bram,
a na bramach dwunastu anio∏ów i wypisane imiona dwunastu plemion izraelskich.
Od wschodu trzy bramy i od pó∏nocy trzy
bramy, i od zachodu trzy bramy, i od po∏udnia trzy bramy. A mur miasta mia∏ dwanaÊcie kamieni w´gielnych, na nich dwanaÊcie imion dwunastu aposto∏ów Baranka'.1062
Podobnà chwa∏´ mamy zapisanà w Biblii:
'I sta∏o si´, gdy jeszcze Aaron przemawia∏
do ca∏ego zboru synów izraelskich, zwrócili si´ ku pustyni, a oto ukaza∏a si´ chwa∏a
Paƒska w ob∏oku'.1063 Podobnie za dni aposto∏ów Szczepan modlàc si´: 'ujrza∏ chwal´
Bo˝à i Jezusa stojàcego po prawicy Bo˝ej'.1064 W jedenastym wierszu chwa∏a Bo˝a przypomina wizj´ z Obj. 4: 3 potwierdzajàc znak Jego obecnoÊci.

MIASTO W KSZTA¸CIE CZWOROBOKU

1062
1063
1064
1065
1066
1067

Izaj. 2: 2-5 BP Zobacz Mich 4; 1-3; Ezech. 17: 22
21: 11-14).
2 Moj˝. 16; 10
Dz. Ap. 7: 55
Hebr. 8: 2
Hebr. 8: 5
Izaj. 54: 1

1069
1070
1071
1072

Efez. 2: 20 BW
1 Piotra 2: 5 BW
2 Kor. 12: 4 BW
Filip. 3: 20 BW
1 Kor. 13: 12 BW
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wszechczasów 'oczekiwa∏o bowiem miasta
majàcego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcà jest Bóg'.1073 Wielu
z nich pomar∏o, 'ale oni zdà˝ali do Êwiàtyni
lepszej, niebiaƒskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi si´ byç nazwany ich Bogiem, gdy˝ przygotowa∏ dla nich miasto'.1074 Nie zapominajmy, ˝e 'nie mamy tu miasta trwa∏ego,
ale tego przysz∏ego szukamy'.1075 Wtedy
ju˝ nie b´dzie potrzeby pos∏ugiwania si´
symbolikà i analogiami, bo wszystko b´dzie
rzeczywistoÊcià.

DWANAÂCIE BRAM
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proroctwa Izajasza: 'I ju˝ nie b´dzie si´ s∏yszeç o gwa∏cie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obr´bie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem,
a swoje bramy chwa∏à'.1080
Bo˝a obecnoÊç w Nowym Jeruzalem b´dzie nieograniczona. Ziemska Êwiàtynia,
która by∏a chlubà ˚ydów i symbolem pierwszego przymierza, to niebiaƒska Êwiàtynia
b´dzie 'zbudowana z ˝ywych kamieni, jako
dom duchowy, w kap∏aƒstwo Êwi´te, aby
sk∏adaç duchowe ofiary przyjemne Bogu
przez Jezusa Chrystusa'.1081 'Zbudowani
na fundamencie aposto∏ów i proroków, którego kamieniem w´gielnym jest sam Chrystus Jezus'.1082 Aposto∏ Pawe∏ pyta∏ Koryntian: 'Czy˝ nie wiecie, ˝e Êwiàtynia Bo˝à jesteÊcie i ˝e Duch Bo˝y mieszka
w was?'.1083 Ta Êwiàtynia, która jest w nas,
stanie si´ mieszkaƒcem nowego Jeruzalem.

'A dwanaÊcie bram to dwanaÊcie pere∏:
ka˝da z bram by∏a z jednej per∏y. I rynek
miasta to czyste z∏oto jak szk∏o przeêroczyste. A Êwiàtyni w nim nie dojrza∏em: bo jego Êwiàtynià jest Pan Bóg Wszechmogàcy
oraz Baranek'.1076 W ksi´dze Ezechiela odpowiada∏y dwunastu pokoleniom Izraela,
tutaj sà symbolem powszechnoÊci KoÊcio∏a.
ObecnoÊç dwunastu Anio∏ów — w roli stró˝ów tych bram, podkreÊla, ˝e miasto to
zst´puje z nieba.
KoÊció∏ w czasie i wiecznoÊci jest Bo˝y.
Zestawienie pokoleƒ Izraela z Aposto∏ami
Chrystusa nie przeczy Biblii. Do Aposto∏ów
'Jezus rzek∏: Zaprawd´ powiadam wam, ˝e
wy, którzy poszliÊcie za mnà, przy odrodzeniu, gdy Syn Cz∏owieczy zasiàdzie na tronie chwa∏y swojej, zasiàdziecie i wy na
dwunastu tronach i b´dziecie sàdziç dwanaÊcie pokoleƒ izraelskich.1077 Tak Prorok
Izajasz opisa∏ Nowe Jeruzalem: 'I uczyni´
twoje blanki z rubinów, a twoje bramy
z karbunku∏ów,1078 w wszystkie twoje wa∏y
z drogich kamieni'.1079 Niektórzy komentatorzy piszà, ˝e konkretny obraz z Objawienia, mo˝e stanowiç ilustracj´ do spe∏nienia

O tym Jeruzalem pisa∏ aposto∏ Pawe∏ do
zboru w Galacji: 'Jeruzalem zaÊ, które jest
w górze, jest wolne i one jest matka naszà'.1084 'Lecz wy podeszliÊcie do Góry Syjon i do miasta Boga ˝ywego, do Jeruzalem
niebiaƒskiego i do niezliczonej rzeszy anio∏ów, do uroczystego zgromadzenia'.1085
Nieprawdà jest, ˝e do nieba pójdà tylko
ludzie KoÊcio∏a. List do Hebrajczyków wyraênie wskazuje na patriarchów: 'Bo ci, którzy tak mówià, okazujà, ˝e ojczyzny szukajà. Gdyby mieli na myÊli t´, z której wyszli,
byliby mieli sposobnoÊç, aby do niej wróciç. Lecz oni zdà˝ali do lepszej, to jest do
niebiaƒskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi si´
byç nazwany ich Bogiem, gdy˝ przygotowa∏
dla nich miejsce'.1086

1073

1080

1074
1075
1076
1077
1078
1079

Hebr. 11: 10 BW
Hebr. 11: 16 — przeczytaj ca∏y rozdzia∏
Hebr. 13: 14 BW
Obj. 21: 21,22
Mat. 19: 28
Izajasz opisuje, ˝e z kryszta∏ów w Objawieniu, ˝e z pere∏.
Izaj. 54: 12 BW

JERUZALEM GÓRNE, NIEBIA¡SKIE

1081
1082
1083
1084
1085
1086

Izaj. 60: 18 BW
1 Piotra 2: 5
Efez. 2: 20 BW
1 Kor. 3; 16 BW
Gal. 4: 26
Hebr. 12: 22 BW
Hebr. 11: 14-16 BW
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Aposto∏ Pawe∏ w LiÊcie do Efezjan opisuje szerzej ten temat: 'Albowiem przez niego
mamy dost´p do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak wiec ju˝ nie jesteÊcie obcymi i przechodniami, lecz wspó∏obywatelami Êwi´tych i domownikami Boga, Zbudowani na fundamentach aposto∏ów, którego kamieniem w´gielnym jest sam Chrystus
Jezus. Na którym ca∏a budowa mocno spojona roÊnie w przybytek Êwi´ty w Panu, Na
którym i wy si´ wespó∏ budujecie na mieszkanie Bo˝e w Duchu'.1087
Wieczne miasto b´dzie miejscem zamieszkania wielkiego zgromadzenia ludzi
z ka˝dego pokolenia i z ka˝dego kraju, którzy zostanà odkupieni przez odradzajàcà si´
∏ask´ Boga w Chrystusie Jezusie: 'Potem
widzia∏em, a oto t∏um wielki, którego nikt
nie móg∏ zliczyç, z ka˝dego narodu i ze
wszystkich plemion, i ludów, i j´zykow, którzy stali przed tronem i przed Barankiem,
odziani w szaty bia∏e, z palmami w swych
r´kach. I wo∏ali g∏osem donoÊnym, mówiàc: Zbawienie jest dla Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Branka'.1088

rowa∏ do anio∏ów zborów: 'Kto ma uszy niechaj s∏ucha, co Duch mówi do zborów. Zwyci´zcy dam spo˝ywaç z drzewa ˝ywota, które jest w raju Bo˝ym'.1092 Aposto∏ Jan dostàpi∏ wielkiego przywileju, s∏yszàc s∏owa:
'B∏ogos∏awiony, który strze˝e s∏ów proroctwa tej ksi´gi'1093. A zatem idêmy w Êlady
aposto∏ów i proroków. Aposto∏ Piotr zach´ca wszystkich: 'JeÊli kto mówi, niech mówi
jak S∏owo Bo˝e. JeÊli kto us∏uguje, niech
czyni to z mocà, której udziela Bóg, aby we
wszystkim by∏ uwielbiony Bóg przez Jezusa
Chrystusa. Jego jest chwa∏à i moc na wieki wieków. Amen'.1094

TRON BOGA I BARANKA

'I ukaza∏ mi rzek´ wody ˝ycia, lÊniàcà jak
kryszta∏, wyp∏ywajàca z tronu Boga i Baranka. Pomi´dzy rynkiem miasta a rzekà, po
obu brzegach, drzewo ˝ycia, rodzàce dwanaÊcie owoców — wydajàc swój owoc ka˝dego miesiàca — a liÊcie s∏u˝à do leczenia
narodów'.1089 'Jest rzeka, której nurty rozweselajà miasto Bo˝e, Przybytek Êwi´ty
Najwy˝szego'.1090 'A bramy miasta nie b´dà zamkni´te w dzieƒ, bo nocy tam nie b´dzie'.1091 Nowe Jeruzalem roÊnie, owocuje
obficie i liÊçmi swoimi leczy narody. Tu niejako wracamy do s∏ów, które Chrystus skie-

'Nic godnego klàtwy ju˝ [odtàd] nie b´dzie. I b´dzie w nim tron Boga i Baranka,
a s∏udzy Jego b´dà czeÊç Mu oddawali.
I b´dà oglàdali Jego oblicze, a imi´ Jego
[b´dzie] na ich czo∏ach. I [odtàd ju˝ nocy
nie b´dzie. A nie potrzeba im Êwiat∏a lampy i Êwiat∏a s∏oƒca, bo ju˝ Pan Bóg b´dzie
Êwieciç nad nimi i b´dà na wieki wieków
królowaç. I rzek∏ mi: te s∏owa wiarygodne
sà i prawdziwe i Pan Bóg duchów proroków,
wys∏a∏ swego Anio∏a, by s∏ugom swoim ukazaç, co musi si´ staç niebawem. A oto niebawem przychodz´. B∏ogos∏awiony, kto
strze˝e s∏ów proroctwa tej ksi´gi'.1095
Prorok Zachariasz prorokowa∏: 'Tam b´dà
mieszkali, bo nie b´dzie ju˝ klàtwy. Jeruzalem b´dzie ˝yç bezpiecznie'.1096 'Chrystus wykupi∏ nas od przekleƒstwa zakonu,
stawszy si´ za nas przekleƒstwem, gdy˝
napisano: Przekl´ty ka˝dy, który zawis∏ na
drzewie'.1097
'A nic nieczystego do niego nie wejdzie
ani ten, co pope∏nia ohyd´ i k∏amstwo, lecz
tylko zapisani w ksi´dze ˝ycia Baranka'.1098
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1092

RZEKA WODY ˚YCIA

1088
1089
1090
1091

Efez. 2: 18-22
Obj. 7: 9,10 BW
Obj. 22: 1,2
Ps. 46: 5 BW
Obj. 21: 25 BW

1093
1094
1095
1096
1097
1098

Obj. 2: 7
Obj. 22: 7 BW
1 Piotra 4: 11 BW
Obj. 22: 3-7
Zach. 14: 11 BW
Gal. 3: 13 BW
Obj.. 21: 27
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Podobnie o tym dniu pisa∏ Prorok Izajasz: 'I
b´dzie tam droga bita, nazwana Drogà
Âwi´tà. Nie b´dzie nià chodzi∏ nieczysty;
b´dzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet g∏upi na niej nie zb∏àdzi (…) Lecz pójdà nià wybawieni'.1099
Jan na tronie zobaczy∏ Boga i Baranka,
a wokó∏ tronu zgromadzonych wiernych,
którzy b´dà sprawowaç doskona∏à s∏u˝b´
uwielbienia. B´dà to jego s∏udzy, którzy
s∏u˝yç mu b´dà z radoÊcià. Przyodziani
w szaty Êwi´toÊci, które zosta∏y wyprane
i wybielone we krwi Baranka, stojà przed
Bo˝ym tronem i nieustannie b´dà s∏u˝yç
w Jego Êwiàtyni. B´dzie tam niewyczerpane
êród∏o ∏aski i b∏ogos∏awieƒstwa, dla jego
obywateli, którzy zostanà wybawieni od
przekleƒstwa i pot´pienia. Wreszcie wype∏nià si´ s∏owa Pana Jezusa: 'B∏ogos∏awieni
czystego serca; albowiem oni Boga oglàdaç
b´dà'.1100 Takà w∏aÊnie nadziej´ g∏osili
aposto∏owie: 'Lecz wiemy gdy si´ objawi,
b´dziemy do niego podobni, gdy˝ ujrzymy
go takim jaki jest'.1101

B¢DÑ OGLÑDALI JEGO OBLICZE
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t´skniàc'.1103 Dawid prorokowa∏: 'Ale ja
dzi´ki sprawiedliwoÊci ujrz´ oblicze twoje,
kiedy si´ obudz´, nasyc´ si´ widokiem
twoim'.1104 'B´dà oglàdali Jego oblicze'
'twarzà w twarz'.1105
Niejednokrotnie czujemy si´ jak prorok
Izajasz, niegodnymi, ale jego usta zosta∏y
oczyszczone w´gielkiem, który wzià∏ jeden
serafin z o∏tarza i dotknà∏ jego ust i powiedzia∏: usuni´ta jest twoja wina, a twój
grzech odpuszczony'. Niejednokrotnie czujemy si´ niegodni, odrzuceni. Pawe∏ pisa∏
o swoich rozterkach duchowych: 'gdy˝ nie
czyni´ co chc´, ale czego nienawidz´, to
czyni´ (…) Ale wtedy czyni´ to ju˝ nie ja,
lecz grzech który mieszka we mnie (…).
Mam zawsze dobrà wol´, ale wykonania tego co dobre brak. N´dzny ja cz∏owiek! Któ˝
mnie wybawi z tego cia∏a Êmierci'.1106
Nie dajmy diab∏u sobie wmówiç, ˝e Bóg
nas odrzuci∏, bo kiedy upadamy, 'mamy
or´downika, Jezusa Chrystusa, który jest
ub∏aganiem za grzechy nasze'. Diabe∏ czyni wszystko, abyÊmy nie doszli tam, gdzie
on by∏, skàd zosta∏ wyrzucony.

IMI¢ JEGO NA ICH CZO¸ACH

Za panowania króla Uzjasza prorok Izajasz mia∏ widzenie, które go bardzo przerazi∏o: 'Biada mi! Zgina∏em, bo jestem cz∏owiekiem nieczystych warg i mieszkam poÊród ludu nieczystych warg, gdy˝ moje oczy
widzia∏y Króla, Pana Zast´pów'.1102 Tu nie
tylko b´dà przebywaç w obecnoÊci Bo˝ej,
ale b´dà widzieç Jego oblicze. B´dà mieli
niezachwianà spo∏ecznoÊç. Takich dni t´sknie oczekujà wierni we wszystkich pokoleniach. Hiob wierzy∏, ˝e b´dzie oglàda∏ Boga: 'choç moja skóra jest poszarpana, uwolniony od swego cia∏a b´d´ oglàdaç Boga.
(…) Moje nerki zanikajà we mnie za tym

W kap∏aƒstwie Zakonu, ka˝dy kap∏an
mia∏ wypisane: Zrobisz te˝ diadem ze
szczerego z∏ota i wyryjesz na nim jak na
piecz´ci napis: 'PoÊwi´cony Panu'.1107 Jednak nie Zakon, ale ofiara Chrystusa: 'uczyni∏a nas rodem królewskim, kap∏anami Boga i Ojca swojego, niech b´dzie chwa∏a
i moc na wieki wieków. Amen'.1108 To b´dzie nagroda za m´˝ne wyznawanie Boga.
W ich s∏u˝bie niepotrzebne b´dzie Êwiat∏o
s∏oƒca, ani ksi´˝yca. Pan Bóg b´dzie Êwi´ciç nad nimi, i b´dà królowaç na wieki. B´dzie to wspania∏a nieustanna s∏u˝ba.

1099

1103

1100
1101
1102

Izaj. 35: 8 9a
Mat. 5: 8 BW
1 Jan 3: 2 b BW zobacz 1 Kor. 13: 12
Izaj. 6: 5 BW

Hioba 19: 25-27 BW
Ps. 17: 15 BW
1 Kor. 13: 12
1106 Rzym. 7: 14,17,24 zach´cam do przeczytania ca∏ego
rozdzia∏u tego Listu
1107 2 Moj˝. 28: 36
1108 Obj. 1: 6 BW
1104
1105
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S∏owa te nale˝à do Chrystusa, a przytacza je mówiàcy anio∏. Podobny zwrot znajdujemy w tej samej ksi´dze: 'I oto przychodz´ jak z∏odziej; b∏ogos∏awiony ten, który
czuwa i pilnie strze˝e szat swoich, aby nie
chodziç nago i aby nie widziano sromoty
jego'.1111 Cz´sto taki zwrot znajdujemy
w terminach biblijnych. Wyra˝ajà one, ˝e
w wydarzeniach dziejowych wyroki Bo˝e
spe∏niajà si´ niezawodnie, i to w wyznaczonym przez Boga czasie, wed∏ug Bo˝ego
punktu widzenia. Dzieƒ Jego przyjÊcia b´dzie dniem b∏ogos∏awionym dla Jego
uczniów.
'A kiedym us∏ysza∏ i ujrza∏, upad∏em, by
z∏o˝yç pok∏on przed stopami Anio∏a, który
mi je ukaza∏. I mówi do mnie: Bacz, byÊ tego nie czyni∏, bo jestem twoim, wspó∏s∏ugà
i braci twoich proroków, i tych, którzy strzegà s∏ów tej ksi´gi. Bogu samemu z∏ó˝ pok∏on'.1112
Aposto∏ Jan nie zastanawiajàc nad tym,
co czyni, znowu pada na twarz, aby oddaç
czeÊç anielskiej istocie. By∏ to szczery, ale
nie w∏aÊciwy impuls, a uleg∏ ju˝ jemu po raz

drugi. WczeÊniej anio∏ wyt∏umaczy∏ mu, ˝e
jest wspó∏s∏ugà Jana i wszystkich wierzàcych (Obj. 19: 10), a nie istotà boskà. Nie
wolno nigdy myliç odblasku ze êród∏em
Êwiat∏a, nie mo˝na braç pos∏aƒców za
w∏adc´, który ich posy∏a.
W Nowym Testamencie wielokrotnie spotykamy ludzi, którzy mieli pokusy oddawania czci stworzeniu, czy to anielskiemu, czy
ludzkiemu. Oddawanie czci anio∏om, musieli przeciwstawiç si´ cz∏onkowie zboru
w Kolosach: Niech was nie odciàga od nagrody ten, kto ma upodobanie w poni˝aniu
samego siebie i kulcie anio∏ów, kto powo∏uje si´ na swoje widzenia i pyszni si´ bezpodstawnie przyziemnym sposobem myÊlenia'.1113
'Korneliusz (…) pad∏ do nóg [Piotra] i z∏o˝y∏ mu pok∏on. Piotr zaÊ podniós∏ go, mówiàc: Wstaƒ, i ja jestem tylko cz∏owiekiem'.1114 Pawe∏ i Barnaba byli przera˝eni,
gdy uÊwiadomili sobie, ˝e mieszkaƒcy Listry chcà oddaç im czeÊç i z∏o˝yç im ofiar´:
'Ludzie'- 'zawo∏ali- co robicie'? I my jesteÊmy tylko ludêmi takimi jak wy'1115 ka˝dy
element chwa∏y i czci ofiarowany s∏udze,
ca∏kowicie nie wspó∏gra z tà s∏u˝bà, której
sednem jest Êwiadczenie o Jezusie. To w∏aÊnie za Êwiadectwo o Jezusie Jan znalaz∏
si´ na wyspie Patos.1116 To za s∏owo Êwiadectwa o Jezusie s∏udzy cierpià przeÊladowania i m´czeƒskà Êmierç,1117 tym, którzy
sk∏adajà Êwiadectwo o Jezusie smok wypowiada wojn´.1118 Gdy˝ Êwiadectwo o Jezusie jest znakiem rozpoznawczym wszystkich prawdziwych s∏ug i proroków Bo˝ych.
Aposto∏owie wiele natrudzili si´ z ludêmi,
którzy: 'zmienili Boga prawdziwego na fa∏szywego i oddawali czeÊç i s∏u˝yli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest b∏ogos∏awiony na wieki. Amen'.1119

1109

1113

S¸OWA TE SÑ WIARYGODNE I PRAWDZIWE
Jan powy˝sze s∏owa dosta∏ od anio∏a, który ukaza∏ mu Nowe Jeruzalem. 'Bóg duchów proroków' wys∏a∏ anio∏a, aby objawi∏
to Janowi. JednoczeÊnie przypominajà nam
si´ s∏owa Jana: 'lecz badajcie duchy, czy sà
z Boga'.1109 Niektórzy te Ksi´g´ zaliczyli do
baÊni. Jednak Apokalips´ okreÊla si´ mianem 'proroctwa', gdy˝ zawiera Êwiadectwa,
zapowiada kl´sk´ buntowników i b∏ogos∏awieƒstwa zbawionych. 'B∏ogos∏awiony ten,
który czyta, i ci, którzy s∏uchajà s∏ów proroctwa i zachowujà to, co jest w nim napisane; czas bowiem jest bliski'.1110

OTO NIEBAWEM PRZYCHODZ¢ (OBJ. 22: 7)

1 Jan 4: 1 Zobacz Obj. 1: 8; 4: 8; 11; 17; 15: 3; 16: 7;
19: 6; 22: 5
1110 Obj. 1: 3 BW
1111 Obj. 16: 15 BW
1112 Obj. 22: 8,9 zobacz Obj. 19: 10

1114
1115
1116
1117
1118
1119

Kol. 2: 18 PE
Dziej 10: 25,26
Dzieje 14: 8-20
Obj. 1: 9
Obj. 12: 11
Obj. 12: 17
Rzym. 1: 25
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'A jeÊli nawet ewangelia nasza jest zas∏oni´ta, zas∏oni´ta jest dla tych, którzy ginà.
W którym bóg Êwiata tego zaÊlepi∏ umys∏y
wierzàcych, aby im nie Êwieci∏o Êwiat∏o
ewangelii o chwale Chrystusa, który jest
obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych g∏osimy, lecz Chrystusa Jezusa, ˝e
jest Panem, o sobie zaÊ, ˝eÊmy s∏ugami
waszymi dla Jezusa'.1120 Jak˝e cz´sto cytuje si´ wypowiedzi ludzi, wmawiajàc innym,
˝e tak mówi Biblia. Wszak i szatan przyjmuje postaç anio∏a Êwiat∏oÊci.

NIE K¸ADè PIECZ¢CI
I mówi do mnie: Nie k∏adê piecz´ci na
s∏owa proroctwa tej ksi´gi, bo chwila jest
bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywd´
wyrzàdzi, a plugawy niech si´ jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wype∏ni
sprawiedliwoÊç, a Êwi´ty niechaj si´ jeszcze
uÊwi´ci, a moja zap∏ata jest ze mnà, by tak
ka˝demu odp∏aciç, jaka jest jego praca.
Jam jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni,
Poczàtek i Koniec. B∏ogos∏awieni, którzy
p∏uczà swe szaty, aby w∏adza nad drzewem
˝ycia do nich nale˝a∏a i aby bramami wchodzili do Miasta.1121
W Objawieniu 10: 4 Jan dosta∏ polecenie, aby zapiecz´towaç to, co widzia∏, ale
nie mia∏ tego spisywaç, tu jest odwrotnie.
Ksi´ga ta ma byç otwarta i rozpowszechniana dla wszystkich. Wielu sàdzi∏o i sàdzi, ˝e
Apokalipsa zawiera przes∏anie tajemnicze
i mroczne. Kiedy KoÊció∏ nie zajmuje si´
tym tematem, wiele sekt zaj´∏o si´ nim
i przedstawia swój nieczytelny horyzont.
Apokalipsa skierowana jest dla sprawiedliwego, który znajdzie w niej bodziec do
wzrastania w dobrym, lecz tak˝e dla niegodziwca, który niestety zachowa oboj´tnoÊç
i w dalszym ciàgu b´dzie obstawa∏ po stronie z∏a.
1120
1121

2 Kor. 4: 3-5 BW
Obj. 22: 10-14
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Czytajàc wiersz 11 przypomina si´ tekst
z Ezechiela: Tak mówi Wszechmocny Pan:
Kto chce s∏uchaç nie s∏ucha, a kto nie chce
s∏uchaç, niech nie s∏ucha — gdy˝ to dom
przekory'.1122 Bóg nikogo nie przymusza,
ludzie sami majà zadecydowaç o swym losie. Zmaganie dobra ze z∏em trwa d∏ugo.
Jednak dokonuje si´ zasadniczy podzia∏ na
wybranych i pot´pionych, ale nikt i nic nie
zdo∏a zatrzymaç niezmiennych planów ani
unicestwiç nieodwo∏alnych zamierzeƒ Bo˝ych.
Chwila jest bliska, oczywiÊcie w eschatologicznym wymiarze. Skoro S∏owo Bo˝e
mówi, ˝e chwila jest bliska to znaczy, ˝e
ka˝dy wiek by∏ aktualny i proroctwa mog∏y
si´ wype∏niç. Inaczej mówiàc: ‘proroctwo
wcià˝ jest na horyzoncie’. Dlatego zamiast
wyznaczaç daty, KoÊció∏ zosta∏ zach´cony
do g∏oszenia ewangelii i uÊwi´cania swego
˝ycia. Chrystus zapowiada paruzj´ jako S´dzia najwy˝szy, i przypomina:, ˝e odp∏ata
b´dzie uzale˝niona od stopnia indywidualnych czynów, nie b´dzie odpowiedzialnoÊcià zbiorowà, denominacyjna. Jasno zosta∏a zobrazowana w przypowieÊci o robotnikach i winnicy. Uzale˝nionà od indywidualnego wk∏adu pracy, opartej na wolnym wyborze ze strony cz∏owieka.

ALFA I OMEGA ORAZ CI,
KTÓRZY P¸UCZÑ SWE SZATY
Chrystus Pan przypisuje sobie atrybuty
Bo˝e. Jako S∏owo Bo˝e jest ON Alfà i Omegà ca∏ego stworzenia. Ksi´ga ta zach´ca
nas do p∏ukania swych szat (we krwi Baranka, w S∏owie Bo˝ym).

STRZE˚CIE SI¢ PSÓW
Na zewnàtrz sà psy, guÊlarze, rozpustnicy, zabójcy, ba∏wochwalcy i ka˝dy, kto
1122

(Ezech. 3: 27 BW
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k∏amstwo kocha i nim ˝yje.1123 W tym rozdziale opisany jest obraz odrzuconych. Psy
na podstawie kontekstu, Aposto∏ Pawe∏
w LiÊcie do Filipian ostrzega: 'Strze˝cie si´
psów, strze˝cie si´ z∏ych pracowników',1124
ale nie opisujàc ich. Ci, co mi∏ujà z∏o zostanà odrzuceni i nie wejdà do Êwi´tego miasta. Sà na zewnàtrz. Razem z 'diab∏em, bestià i fa∏szywym prorokiem. Âmiercià i piek∏em zostanà wrzuceni do jeziora ognistego'.1125
Ja Jezus, posy∏am mojego Anio∏a, by
wam zaÊwiadczyç o tym, co dotyczy koÊcio∏ów. Jam jest odroÊl i potomstwo Dawida,
Gwiazda Êwi´càca, poranna'.1126 Pan Jezus
w tej Ksi´dze przez swych anio∏ów oznajmi∏
rzeczy, które si´ wydarzà literalnie nie symbolicznie. Siedem zborów reprezentujà ró˝ne drogi koÊcio∏a, na ka˝dym miejscu
i w ka˝dym pokoleniu. Pan Jezus okreÊla
siebie jako korzeƒ i ród Dawida, wskazujàc,
˝e nie jest tylko po Dawidzie, ale tak˝e
przed nim. Jest równie˝ Panem i Stwórca
Dawida, obiecanym królewskim Wybawicielem 'potomkiem Dawida wed∏ug cia∏a'.1127 'Jako jedyny poÊrednik, mi´dzy Bogiem i ludêmi, który samego siebie z∏o˝y∏
jako okup za wszystkich'.1128

EPILOG
I Duch i Oblubienica mówià: Przyjdê!
A kto s∏yszy, niech powie: Przyjdê! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto
chce, niech wody ˝ycia darmo zaczerpnie.
Ja Êwiadcz´ ka˝demu, kto s∏ucha s∏ów proroctwa tej ksi´gi: JeÊli ktoÊ do nich cokolwiek do∏o˝y∏. Bóg mu do∏o˝y plag zapisanych w tej ksi´dze. A jeÊliby ktoÊ odjà∏ coÊ
ze s∏ów ksi´gi tego proroctwa, to Bóg odejmie dzia∏ w drzewie ˝ycia i w MieÊcie Êwi´tym — które sà opisane w tej ksi´dze. Mówi´ ten, który o tym Êwiadczy: Zaiste, przy1123
1124
1125
1126
1127
1128

Obj. 22: 15
Filip. 3: 2
Obj. 20: 10-15
Obj. 22: 15
Rzym. 1: 3 zobacz Hebr. 7: 14
1 Tym 2: 5

chodz´ niebawem. Amen. Przyjdê panie Jezu! Laska Pana Jezusa ze wszystkimi'.1129
Nadal trwa noc teraêniejszego wieku,
a tym samym wiek ewangelii, czas dla ambasadorów Chrystusa, aby apelowali do
wszystkich serc: 'Pojednajcie si´ z Bogiem'.1130
Drzwi sà jeszcze otwarte. Pan Jezus nadal udziela swych bogactw ka˝demu, kto go
wzywa, a wiara przychodzi przez s∏uchanie,
g∏oszonego poselstwa. 'Duch i Oblubienica
mówià Przyjdê! ' OdpowiedzialnoÊç, za
ewangelizcj´ nale˝y do ka˝dego poszczególnego cz∏onka koÊcio∏a. G∏oszenie ewangelii
jest przywilejem i sp∏aceniem d∏ugu ka˝dego wierzàcego.1131
A kto s∏yszy, niech powie: Przyjdê! I kto
odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto
chce, niech wody ˝ycia darmo zaczerpnie.
S∏owa te sà skierowane do wszystkich, aby
us∏yszeli i odpowiedzieli. Pan Jezus uzdrawia∏ tych, którzy tego pragn´li. W ca∏ym
wszechÊwiecie nie ma niczego innego, czego by nale˝a∏oby tak szczerze pragnàç.
Chrystus pos∏u˝y∏ si´ swym Anio∏em, aby
swemu ludowi przekazaç to:, 'co widzia∏, co
jest, i co ma si´ staç potem'.1132
ProÊmy, oby 'Duch prawdy, którego Êwiat
przyjàç nie mo˝e, bo go nie widzi i nie zna;
wy go znacie, bo przebywa wÊród was
i w was b´dzie'.1133 Czy s∏yszysz ten g∏os?
Nie bój si´, nie jesteÊ sam: 'Albowiem Bóg
to wed∏ug upodobania sprawia w nas
i chcenie i wykonanie'.1134
Jednak ostatnie s∏owa tej Ksi´gi przestrzegajà aby nie dodawaç, ani nie ujmowaç nic, co w niej zosta∏o napisane!

MARANATHA!
PRZYJDè PANIE JEZU
1129
1130
1131
1132
1133
1134

Obj. 22: 17-21
2 Kor. 5: 20
Rzym. 1: 14
Obj. 1: 19
Jan 14: 17 BW
Filip. 2: 13 BW

Cz´Êç piàta
27. NAUKI
TOWARZYSTWA STRA˚NICA

ZBAWIENIE Z ¸ASKI
JesteÊcie bowiem zbawieni mocà ∏aski
przez wiar´. Tak wi´c jest to dar Bo˝y, a nie
wasze dzie∏o. Nie zawdzi´czacie go w∏asnym wysi∏kom i dlatego nikt z was nie mo˝e si´ nim chlubiç. JesteÊmy bowiem dzie∏em Bo˝ym; to Bóg w Chrystusie Jezusie
stworzy∏ nas, byÊmy pe∏nili dobre uczynki,
przygotowane zresztà u Boga od dawna do
spe∏niania przez nas.1135

UZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JAKO SWEGO PANA

Âwiadkowie Jehowy g∏ównie w swym
przekazie odwo∏ujà si´ do eschatologii, co
nie jest silnà stronà wielu spo∏ecznoÊci
chrzeÊcijaƒskiej. Bardzo cz´sto odwo∏ujà
si´ do Starego Testamentu, poniewa˝ tam
majà wi´kszà mo˝liwoÊç manewru nadinterpretacji. Obrazy ST nie zawsze majà odniesienie w NT. Szczególnie ulubionym obrazem jest arka Noego, którà wg interpretacji 'niewolnika' jest nià obecna Organizacja.
NT nie zna takiej nauki, ale k∏adzie mocny
akcent na zbawienie z ∏aski.

'Tak wi´c jeÊli ustami twoimi wyznasz, ˝e
Jezus jest Panem, i ca∏ym sercem uwierzysz, ˝e Bóg Go wskrzesi∏, b´dziesz zbawiony. W sercu bowiem wyznaje si´ wiar´,
która wiedzie do usprawiedliwienia, ustami
zaÊ g∏oszàc jà osiàga si´ zbawienie'.1136
Aposto∏ Pawe∏ wyjaÊni∏ Koryntianom, kiedy
jest mo˝liwe nazwanie Jezusa Panem: 'Otó˝
zapewniam was, ˝e nikt, pozostajàc pod
natchnieniem Ducha Bo˝ego, nie mo˝e
mówiç: Niech Jezus b´dzie przekl´ty. Nikt
te˝ nie mo˝e powiedzieç bez pomocy Ducha Âwi´tego: Panem jest Jezus'.1137
1135
1136
1137

Efez. 2: 8-10 BWP
Rzym. 10: 9,10 BWP
1 Kor. 12: 3 BWP
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KTO NIE NARODZI SI¢ Z WODY I DUCHA,
nie mo˝e wejÊç do Królestwa Bo˝ego,
uczy∏ Pan Jezus. Niewolnik zmieni∏ nauk´
Chrystusa piszàc, ˝e: Wielka rzesza nie dozna przemiany swej natury z ludzkiej w duchowà i dlatego nie potrzebuje usprawiedliwienia przez wiar´, ani przypisania jej
sprawiedliwoÊci, czego dost´puje 144000
'wybranych'. Nie b´dzie te˝ potrzebowaç
przypisania ludzkiej doskona∏oÊci przez
wiar´ w krew Chrystusa, b´dzie natomiast
potrzebowaç rzeczywistej doskona∏oÊci
w ciele przez dodajàcà otuchy, oczyszczajàcà pomoc mesjaƒskiego Królestwa Bo˝ego — i tego dostàpi podczas tysiàcletniego
królowania Chrystusa.1138
Dlatego ta ksià˝ka zajmujàca si´ eschatologià ma za zadanie pokazaç szczeremu
g∏osicielowi, ˝e nauka 'niewolnika' nie wiele
ma wspólnego z nauczaniem Pana Jezusa
i aposto∏ów. Wiele tajemnic ST zosta∏y
przez Boga objawione i spisane przez aposto∏ów i nie ma potrzeby wyznaczanie ˝adnych dat np. zmartwychwstania, poniewa˝
ap. Pawe∏ to opisa∏ w 1 Kor. 15: 51,52;
1 Tes. 4: 13-18 etc. Dlatego zach´cam siebie i ka˝dego: 'JeÊli kto mówi, niech mówi
jak S∏owo Bo˝e. JeÊli kto us∏uguje, niech
czyni to z mocà, której udziela Bóg, aby we
wszystkim by∏ uwielbiony Bóg przez Jezusa
Chrystusa. Jego jest chwa∏a i moc na wieki wieków. Amen.1139 A Pocieszyciel, Duch
Âwi´ty, którego Ojciec poÊle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia∏em (Jan 14: 26).
1138 ˚ycie wieczne w wolnoÊci synów Bo˝ych s. 250 § 22
(podkreÊlenie autora)
1139 1 Piotra 4: 11 BW

1. FUNDAMENTALNA NAUKA
ÂWIADKÓW JEHOWY
'Fundamentu bowiem nikt nie mo˝e po∏o˝yç innego, jak ten, który jest po∏o˝ony,
a którym jest Jezus Chrystus'.1140 JeÊli ktoÊ
zmienia fundament, ca∏a budowla musi
upaÊç. W tym opracowaniu szczery czytelnik na podstawie Biblii i swych publikacji
b´dzie móg∏ przekonaç si´, gdzie jest prawda. A prawda to nie tylko wiedza. 'Powiedzia∏ tedy Jezus do tych ˚ydów, którzy weƒ
uwierzyli: Je˝eli wytrwacie w mojej nauce,
oka˝ecie si´ prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawd´, a prawda was wyswobodzi.1141
Od tego w czyjej nauce trwamy zale˝y nasza wiecznoÊç. 'Niewolnik' przekonuje
swych czytelników, ˝e jego wywody, sà
oparte na PiÊmie Âwi´tym i nie majà nic
wspólnego z pokr´tnymi naukami innych:
'Ludzie uciekajà si´ do zwodzenia i kr´tactwa, aby ukryç to, czego si´ wstydzà, na
przyk∏ad oszustwo. My nie mamy czego si´
wstydziç gdy˝ nasza praca i nasze or´dzia
nie sà szalbierstwem, lecz cechuje je sprawiedliwoÊç i prawda. Dlatego mo˝emy jaÊnieç pe∏nià chwa∏y tego Êwiat∏a. Nie pos∏ugujemy si´ nieuczciwie S∏owem Bo˝ym'.1142 Niech sam czytelnik oceni te s∏owa.

HISTORIA ‘PROROCTW’ STRA˚NICY
Przedstawiam tu przyk∏ady manipulacji
tekstami Biblijnymi, na których naprzód
CH. T. Russell, a potem jego nast´pcy, zbudowali fundamentalne nauki, które z bie1140
1141
1142

1 Kor. 3: 11 BWP
Jan 8: 31,32 BWP
Stra˝nica 14/1990 s 18 § 9
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giem czasu wzajemnie si´ wykluczy∏y. Ów
'niewolnik’ naprzód stawia hipotez´, potem
szuka odpowiednich wersetów w Biblii, które zawierajà ró˝ne cyfry, czy liczby. I tak
CH. T. Russell wyznaczy∏ czas koƒca, zmartwychwstania i Armagedonu na podstawie
Proroctwa Daniela, gdzie wymienione sà
trzy liczby: 1260,1290,1335.1143
Jako punkt wyjÊcia przyjà∏ rok 539 jako
upadek nie liczàcego si´ paƒstwa Ostrogotów i podstawi∏ dni z Proroctwa Daniela zamieniajàc je niezgodnie z zasadami Biblii
na lata i tak:
1260+539= 1799 i og∏osi∏, ˝e w tym
roku rozpocz´∏y si´ czasy pogan.
1290+539=1829, wed∏ug tej manipulacji nastàpi∏o oczyszczenie mi´dzy ludem
Bo˝ym i wyrozumienie proroctw.
1335+539=1874 na ten rok zapowiedzia∏ niewidzialne przyjÊcie Jezusa.
Wszystkie cudowne prawdy Ch. T. Russella upad∏y, nast´pca Russella J. Rutherford, zaczà∏ posi∏kowaç si´ nowymi datami,
mi´dzy innymi rok 1918, 1920, 1925,
lecz wszystkie musia∏y upaÊç.
Natomiast trzeci Prezes Towarzystwa
Stra˝nica w 19431144 przyzna∏, ˝e czasy
pogan i niewidzialne przyjÊcie Jezusa rozpocz´∏y si´ w roku 1914, a nie jak ca∏y
czas g∏oszono, ˝e w 1874.
I znowu zacz´∏y si´ karko∏omne obliczenia. Podstawi∏ Proroctwo Daniela 4 rozdzia∏
gdzie wyst´puje cyfra siedem i w ca∏oÊci
dotyczy∏o króla babiloƒskiego Nabuchodonozora. Podzieli∏ siedem lat przez 2 i wysz∏o
mu 3,5 roku. Nieuprawnienie podstawi∏
1260 dni co = 3,5 roku. Taka liczba jest

zawarta w Objawieniu, ale dotyczy ona
okresu Wielkiego Ucisku, który jeszcze jest
przed nami. Potem te 1260 pomno˝y∏
przez 2 i wyszed∏ na 2520 dni, zamieni∏ je
na lata. 2520 lat. Odjà∏ 606 lat1145 i og∏osi∏, ˝e w 1914 roku Jezus objà∏ niewidzialne panowanie1146 i skoƒczy∏y si´ czasy pogan.
Tego rodzaju wyliczanki w danym czasie
uznane, jako specjalne objawienie od Boga,
zawsze prowadzà do odst´pstwa od S∏owa
Bo˝ego, i utraty wiary oszukanych ludzi. Na
podstawie tych przyk∏adów widzimy jak
niebezpieczne jest wyrywanie tekstów
z kontekstu i podstawianie proroctw do lokalnych kataklizmów. Kontekst zawsze trzyma nas w ryzach i nie pozwala na prywatne wycieczki po Biblii. JeÊli w tej wyliczance czegoÊ nie rozumiesz, nie przejmuj si´,
to nie jest do zrozumienia. Przedstawi∏em
ten materia∏ po to, abyÊ lepiej móg∏ zrozumieç tà manipulacje.

1143

1145

1144

1146

Dan. 12: 7-13).
Wydana przez Towarzystwo Stra˝nica w roku 1943 ksià˝ka 'Prawda was wyswobodzi' zawiera∏a chronologi´, w której
usuni´to z okresu s´dziów 100 lat, wobec czego koniec 6000
lat istnienia cz∏owieka przypad∏ na lata siedemdziesiàte obecnego stulecia. Ustali∏a te˝ obecnoÊç Chrystusa na rok 1914
n. e., a nie 1874

2. SEN NABUCHODONOZORA
Kim lub, czym by∏o drzewo z ksi´gi Daniela rozdzia∏ czwarty?
Jak ten sen zosta∏ wyjaÊniony przez proroka Daniela?
Ten rozdzia∏ donosi nam o Ênie króla babiloƒskiego Nabuchodonozora, który bezpoÊrednio dotyczy∏ jego: Zaniepokojony król
powiedzia∏: (...) aby przyprowadzono
przede mnie wszystkich m´drców babiloƒskich, aby mi podali wyk∏ad snu. I przyszli
wró˝bici, czarownicy, Chaldejczycy i astrologowie, i opowiedzia∏em im sen; lecz nie
podali mi jego wyk∏adu (Dan. 4: 3,4).
od 2520 odjà∏ 606, poniewa˝ 607 rok nie skoƒczy∏ si´
Jerozolima zosta∏a zniszczona w roku 586,587 p. n. e.)
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Bóg przez proroka Daniela wy∏o˝y∏ mu jego znaczenie. (...) 'Panie mój! Ten sen dotyczy twoich nieprzyjació∏, a jego wyk∏ad
twoich przeciwników. Drzewo, które widzia∏eÊ, które ros∏o i by∏o pot´˝ne, którego wysokoÊç si´ga∏a nieba, a by∏o widoczne na
ca∏ej ziemi, którego liÊcie by∏y pi´kne,
a owoc obfity, i które mia∏o pokarm dla
wszystkich, pod którym mieszka∏y zwierz´ta polne, a w jego ga∏´ziach gnieêdzi∏y si´
ptaki niebieskie — To jesteÊ ty, królu: ros∏eÊ i sta∏eÊ si´ pot´˝ny, twoja wielkoÊç
uros∏a i si´ga nieba, twoja w∏adza rozciàga
si´ po kraƒce ziemi'.1147
A to, ˝e król widzia∏ anio∏a Êwi´tego,
zst´pujàcego z nieba i mówiàcego: Zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pieƒ
korzenny pozostanie w ziemi, w obr´czy
˝elaznej i miedzianej, na niwie zielonej,
aby rosa niebieska go zrasza∏a i by mia∏
udzia∏ ze zwierz´tami polnymi, a˝ przejdzie nad nim siedem wieków! (Dan. 4: 20).

Do tego rozdzia∏u proroctwa Daniela
podstawiono dwa ró˝ne komentarze:
Przeto to wielkie drzewo dosi´gajàce a˝
do nieba, które Nabuchodonozor, król babiloƒski widzia∏, obrazowa∏o niebieski urzàd
Lucyfera,
mianowicie,
niewidzialne
zwierzchnictwo nad Adamem i Ewà, a tak˝e nad ni˝szymi stworzeniami czyli zwierz´tami. To zwierzchnictwo wówczas by∏o
sprawiedliwe.1148
A zatem to si´gajàce a˝ do nieba drzewo
przedstawia coÊ wa˝niejszego, zwierzchnià
w∏adz´ Boga, zw∏aszcza w odniesieniu do
naszej ziemi.1149
Tekst biblijny wyraênie nawiàzywa∏ do
króla babiloƒskiego Nabuchodonozora, który na siedem lat by∏ pozbawiony w∏adzy
królewskiej i po tym okresie wróci∏ na tron.
Przecie˝ Pan Jezus nie mia∏ przyjÊç z pnia
Babilonu z rodu Nabuchodonozora. Co ma
wspólnego Babilon z Królestwem Bo˝ym?
No chyba, ˝e Babilonem Wielkim!

1147

1148

Dan. 4: 16-19

Prawda Was Wyswobodzi- rok wyd. 1943 s 219 (podkreÊlenie autora)
B´dziesz móg∏ ˝yç wiecznie w raju na ziemi — rok wyd.
1984 s 139 § 14 (pokreÊlenie autora)
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przy wyst´powaniu ludnoÊci przeciw istniejàcym w∏adzom. Przez organizowanie
zwiàzków zawodowych, demonstracji, strajków i innych form protestu prosty lud usi∏uje podkopaç kapitalistyczny styl rzàdzenia,
tradycyjnie przyj´ty na obszarach anglo-amerykaƒskiej pot´gi Êwiatowej oraz strefie
jej wp∏ywów.1151

Historia poka˝e, kogo przedstawiajà stopy i dziesi´ç palców pomieszane gliny z ˝elazem.

WYK¸ADNIA STRA˚NICY
1886 rok
Ten podzia∏ przedstawiony jest w dziesi´ciu palcach posàgu. Stopy b´dàce mieszaninà gliny z ˝elazem przedstawiajà po∏àczenie koÊcio∏a z paƒstwem. T´ mieszanin´
Pismo Âwi´te nazywa 'Babilonem' — zamieszaniem.1150

1999 rok

Wobec tego 'glina' w posàgu przedstawia
element proletariacki, który si´ ujawnia

Dziesi´ç palców u stóp wyobra˝a wszystkie te wspó∏istniejàce mocarstwa i paƒstwa, gdy˝ w Biblii liczba dziesi´ç cz´sto
symbolizuje zupe∏noÊç w odniesieniu do
spraw ziemskich.1152

1150

1151

1980 rok

Plan Wieków s 269,270 (pokreÊlenie autor)

Stra˝nica 2/1980 CI s. 21 ak 1 (pokreÊlenie autor)
Pilnie zwa˝aj na Proroctwa Daniela s 59 p 27 (pokreÊlenie autor)
1152
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4. POCHWYCENIE OSTATKA
WG STRA˚NICY
'Niewolnik' nie szcz´dzi szyderczego tonu
w oÊmieszaniu koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich,
zapominajàc przy tym, ˝e 'on' w osobie Russella i Rutherforda naucza∏ dok∏adnie tak
samo, a mianowicie ˝e drugie owoce z Obj.
7: 9 b´dà wzbudzone z martwych póêniej,
ze wzgl´du na brak gotowoÊci.
OÊmieszajàc innych, sam pisa∏: nale˝a∏oby przypuszczaç, i˝ rozpocz´∏o si´ zmartwychwstanie niebiaƒskie w (1919 r) (...)
Przypuszczenie nie jest naukà, lecz jedynie
pewnym za∏o˝eniem. Je˝eli 'niewolnikowi'
wolno przypuszczaç (zak∏adaç, ˝e zmartwychwstanie nastàpi∏o w 1919 roku) i nadal pozostaje jedynà prawdziwà religià, to
dlaczego, gdy 'przypuszczajà' inni stajà si´
powodem do szyderstwa i Babilonem Wielkim?
Przywódcy Towarzystwa Stra˝nica sà
Êwiadomi tego, ˝e b´dà musieli wkrótce
zrezygnowaç z nauki o roku 1914. Celowo
u˝ywajà, zatem s∏ów 'nale˝y przypuszczaç'
aby w s∏usznym czasie wyjÊç z tej pokr´tnej
nauki z podniesionym czo∏em, ale bez twarzy, mówiàc: czy˝ nie pisaliÊmy, ˝e to tylko
przypuszczenia.
Ale wcale nie jest im do Êmiechu, niebawem b´dà musieli si´ wycofaç z roku
1914, i wtedy upadnie im ca∏a eschatologia. Co wymyÊlà nowego? Ilu znowu im zaufa?
Ju˝ cichcem wycofali si´ pokolenia roku
1914:
'Co najwa˝niejsze czasopismo to umacnia
zaufanie do obietnicy danej przez Stwórc´,
˝e zanim przeminie pokolenie pami´tajàce

wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy
Êwiat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeƒstwo.1153
Co najwa˝niejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy,
˝e obecny niegodziwy i pe∏en bezprawia
system rzeczy zostanie zastàpiony przez nowy Êwiat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeƒstwo.1154
Powtórzono ca∏à treÊç z wyjàtkiem: pokolenie pami´tajàce wydarzenia z roku
1914, nastanie nowy Êwiat (…). Czy w ciàgu jednego miesiàca Bóg zmieni∏ obietnic´
danà 'niewolnikowi' o 1914 roku na bli˝ej
nieokreÊlonà dat´? Wszechmocny Bóg, nigdy i nigdzie, i nikomu takiej obietnicy i daty nie podawa∏. A zatem kto?
Szydzà sobie, ˝e KoÊcio∏y wierzà, ˝e po
Êmierci ludzie idà do nieba, a sami tego nauczajà:
A skoro Jezus sta∏ si´ obecny jako Król,
nale˝a∏oby przypuszczaç, i˝ rozpocz´∏o si´
zmartwychwstanie niebiaƒskie, obejmujàce
w pierwszej kolejnoÊci tych, z Izraela duchowego, którzy wczeÊniej umarli, dochowujàc prawoÊci (1 Kor. 15: 23). Teraz s∏u˝à oni w niebie u boku Jezusa. A co powiedzieç o stosunkowo nielicznym gronie pomazaƒców ˝yjàcych jeszcze na ziemi? Czy
czekajà na pochwycenie?
Ka˝dy wierny cz∏onek ostatka Izraela duchowego, który umiera podczas obecnoÊci
Chrystusa, natychmiast otrzymuje nagrod´
niebiaƒskà. 'W oka mgnieniu' zostaje
wskrzeszony do ˝ycia jako stworzenie duchowe i 'porwany' na spotkanie Jezusa, aby
us∏ugiwaç w roli wspó∏w∏adcy w Królestwie
Niebios.1155
1153
1154
1155

Przebudêcie si´! 10/1995 r. s 4 (podkreÊlenie autora)
Przebudêcie si´! 11/1995 r. s 4 (podkreÊlenie autora)
Stra˝nica 1993/2 s. 3-7 (podkreÊlenie i kursywa autora)
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5. STRA˚NICA — A SIEDEMDZIESIÑT
TYGODNI

Dekret o odbudowie Jeruzalem wyda∏ król perski Artakserkses D∏ugor´ki w dwudziestym
roku swego panowania. Wszed∏ on w ˝ycie pod koniec tego samego roku, to znaczy w r
roku 455 p. n. e. Odliczywszy od tego punktu szeÊçdziesiàt dziewi´ç tygodni lat (ka˝dy 'tydzieƒ' po siedem lat, czyli 483 lata), wed∏ug doniesieƒ biblii dok∏adnie w tym˝e roku Jezus z Nazaretu podczas chrztu w Jordanie wystàpi∏ w charakterze Mesjasza. (¸uk. 3: 2123; 4: 16-21)1156
W ROKU 36 WG STRA˚NICY ZAKO¡CZY¸O SI¢ 'SIEDEMDZIESIÑT TYGODNI'
'Ale gdy w roku 36 n. e. 'Siedemdziesiàt tygodni' dobieg∏o koƒca, aposto∏ Piotr og∏osi∏ dobra nowin´, pobo˝nemu Korneliuszowi z Italii, a tak˝e jego domownikom i innym poganom. Od tego dnia zacz´to oznajmiaç dobra nowin´ ludziom z narodów'.1157
BIBLIA INFORMUJE NAS O FAKCIE, A NIE O DACIE
Kiedy ap. Piotr zwiastowa∏ S∏owo w domu Korneliusza, na mieszkaƒców tego domu zstàpi∏ Duch Âwi´ty, wtedy Piotr powiedzia∏: 'Czy mo˝e ktoÊ odmówiç wody, aby ochrzciç tych,
którzy otrzymali Ducha Âwi´tego jak i my?'1158
Piotr niczego nie sugerowa∏, on poleci∏ przyjàç chrzest. Podobnie ap. Pawe∏ powiedzia∏
do naczelnika wi´zienia: 'Uwierz w Pana Jezusa, a b´dziesz zbawiony, ty i dom twój' (Dz.
Ap. 16: 31,33). W innym miejscu czytamy: 'A wi´c ci, którzy przyj´li s∏owo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zosta∏o owego dnia oko∏o trzech tysi´cy dusz'.1159
Niewolnik nie poda∏ êród∏a skàd wiadomo, ˝e Korneliusz wraz z rodzinà w roku 36 przyjà∏ chrzest. Potrzebny by∏ niewolnikowi jakiÊ punkt zaczepienia. Znalaz∏ Korneliusza, nie
t∏umaczàc si´ z tego nikomu.
1156
1157
1158
1159

Stra˝nica z 1978 roku (CI XIX / 5 s. 15)
Pilnie zwracaj na Proroctwa Daniela s 194 p 26
Dz. Ap. 10: 47
Dz. Ap. 2: 41
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Kogo przedstawia szaraƒcza?

6. CZY JEZUS CHRYSTUS TO ABADDON?

'któremu imi´ po ˝ydowsku Abaddon —
A jest on z∏y z ca∏à pewnoÊcià — 2 Korynt. 4:
4. A po grecku ma na imi´ Apolijon — To
znaczy Niszczyciel. Ale po polsku imi´ jego
jest Szatan, dyabe∏.'1160

'tràbienie rozpoczyna piàty anio∏ a w polu
widzenia ukazuje si´ gwiazda upadajàca na
ziemi´. Ma ona w r´ku klucz, otwiera nim
g∏´bin´, w której zamkni´to rój szaraƒczy.
Gwiazdà owà jest niedawno ustanowiony
przez Jehow´ niebiaƒski król Jezus Chrystus'.1161
Gwiazda spadnie z nieba, (Obj. 9: 1).
•Otó˝ nigdzie w Biblii nie czytamy, aby Pan
Jezus mia∏ spaÊç z nieba.1162
•Jest jednak ktoÊ, o którym Biblia wspomina, ˝e spadnie z nieba, a jest nim: 'Szatan, niby b∏yskawica, spad∏ z nieba. Oto da∏em wam
moc, abyÊcie deptali po w´˝ach i skorpionach
i po wszelkiej pot´dze nieprzyjacielskiej, a nic
wam nie zaszkodzi.'1163
1160

Dokonana Tajemnica, s. 188, wyd. pol. z 1925 r (zachowano pisownie- podkreÊlenie autora)
1161 Stra˝nica, 7/1989 r., s. 17-18 (podkreÊlenie autora)
1162 Mat. 24: 30
1163 ¸uk. 10: 18-19

'Zamiast g∏osiç o bliskim nadejÊciu Królestwa Bo˝ego, kler chrzeÊcijaƒstwa woli popieraç Êwiat poddany w∏adzy Szatana. Nie
chce mieç nic wspólnego z symbolicznà
szaraƒczà ani jej królem, o którym Jan pisze: 'Majà nad sobà króla, anio∏a otch∏ani.
Jego imi´ po hebrajsku: Abaddon ['Zniszczenie'], po grecku zaÊ ma na imi´ Apollion
['Niszczyciel']' (Obj. 9: 11).1164
_ 'Wyst´pujàcy w charakterze 'anio∏a otch∏ani' i 'Niszczyciela'. Jezus rzeczywiÊcie
sprowadzi∏ na chrzeÊcijaƒstwo bolesne biada'.1165

Szaraƒcza nie ma nad sobà króla
'Szaraƒcza istotnie nie ˝yje w zorganizowanych spo∏ecznoÊciach jak mrówki i pszczo∏y, tote˝ w ich chmarze nie ma niewolnika. Wspomniany magazyn podaje, ˝e
szaraƒcza pustynna jest od dawna zaliczana do najbardziej zgubnych plag dla rolnictwa Êwiatowego'.1166

Szaraƒcza wychodzàca z otch∏ani
'W sprawozdaniu Jana czytamy dalej: 'I
gwiazda otworzy∏a czeluÊç otch∏ani, i dym
wzniós∏ si´ z czeluÊci jak dym z wielkiego
pieca, a s∏oƒce, jak równie˝ powietrze,
Êciemnia∏o od tego dymu z czeluÊci. I z dy1164

Wspania∏y fina∏ objawiania bliski s 148 § 20
Wspania∏y fina∏ objawiania bliski s 148 § 20 (podkreÊlenie autora)
1166 Stra˝nica, CII/14, s 21 rok 1981
1165
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mu wysz∏y na ziemi´ szaraƒcze; i dano im
w∏adz´ — takà w∏adz´, jakà majà ziemskie
skorpiony. ' (Objawienie 9: 2,3).1167
'Niewolnik' przekonuje czytelnika, ˝e jego
nauki pochodzà z otch∏ani, a nie z Biblii.
Jest to przecie˝ miejsce, gdzie przebywajà
demony! Bóg bowiem nie oszcz´dzi∏ anio∏ów, którzy zgrzeszyli, lecz stràciwszy ich
do otch∏ani, umieÊci∏ ich w lochach, aby
byli zachowani na sàd'.1168 Demony prosi∏y, aby Jezus nie wyp´dza∏ ich do otch∏ani,
ale w Êwinie.1169

Kim by∏ jeêdziec na bia∏ym koniu
w wyk∏adni Stra˝nicy?

Data
1917

7. STRA˚NICA, A WIELKI UCISK
Nauka o Wielkim Ucisku jest w Organizacji, ca∏y czas p∏ynna jak prawie wszystko.
Dlatego wielu g∏osicieli coraz cz´Êciej zadaje sobie i ‘niewolnikowi pytania: co jest
prawdà, a co wymyÊlona hipotezà? Towarzystwo Stra˝nicy przekonywa∏o, ˝e ludzie
pami´tajàcy Pierwsza Wojn´ Âwiatowà,
konkretnie 1914 rok, doczekajà tak zwanego ‘nowego Êwiata’ wed∏ug interpretacji
Stra˝nicy. Zapoznajmy si´ z interpretacjà
czterech jeêdêców wg ‘niewolnika’:

Czterech jeêdêców apokaliptycznych
Czy pokolenie ludzi ˝yjàcych dzisiaj nie
ucierpia∏o podczas bezprecedensowych wojen, niedostatków epidemii, jakie grasowa∏y
od pierwszej wojny Êwiatowej w roku
1914? (…) Zaprawd´ powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie, a˝ si´ to wszystko
stanie. Oznacza to, ˝e ludzie, którzy oglàdali poczàtek tych przykrych czasów, b´dà
jeszcze przy ˝yciu, gdy niebiaƒskie Królestwo Bo˝e po∏o˝y kres obecnemu systemowi rzeczy. W opisie tego, co si´ b´dzie dzia∏o na ziemi, gdy Jezus Chrystus, przedstawiony w postaci jeêdêca na 'bia∏ym koniu,
otrzyma 'wieniec' czynnego panowania nad
ludzkoÊcià.(…)1170
1167

Wspania∏y fina∏ Objawienia bliski!, s 143 § 7 (podkreÊlenie autora)
1168 1Piotra 2: 4
1169 ¸uk. 8: 30-33
1170 Stra˝nica 1978/5 s 18 (podkreÊlenie autora)
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Nadinterpretacja
A oto koƒ bia∏y. — Doktryna i nauki Pana i aposto∏ów uznane wy∏àcznie za jedyne prawo wiary i praktyki
KoÊcio∏a Bo˝ego.
A ten, który na nim siedzia∏. — Biskup Rzymski, embrion papie˝a osobowy przedstawiciel Szatana.
Mia∏ ¸uk — I naciàgajà j´zyka swego do k∏amstwa jako ∏uku swego,
wzmocnili si´ na ziemi, ale nie ku
prawdzie; bo ze z∏ego w z∏e post´pujà,
a mnie nie znajà mówi Pan Jer. 9: 3.
I wyszed∏ jako zwyci´zca [a˝eby]
I On zwyci´˝a∏. — Widzimy w ten
sposób najoczywistszà kl´sk´ nieskoƒczonej SprawiedliwoÊci w tej
pierwszej epoce. Widocznie Bóg
opuÊci∏ swój koÊció∏, wystawiajàc
wszystkie jego ˝ywotne interesy na
niebezpieczeƒstwo przez umieszczenie w∏adzy w r´kach samolubnego
systemu koÊcielnego. Ale gorsze
jeszcze rzeczy nadchodzà! 1171

Jeêdziec z 1993 roku
Kto dosiada owego konia? Jeêdziec
trzyma ∏uk, a wi´c broƒ zaczepnà,
ale dano mu te˝ koron´ (…). Jan widzi go w niebie w historycznej chwili, która nadesz∏a w roku 1914. Jehowa oÊwiadczy∏ wtedy: 'To Ja ustanowi∏em mego króla' nast´pnie wyjaÊni∏, ˝e uczyni∏ to, aby ‘daç mu
w dziedzictwo narody. 1172

1171

Dokonana Tajemnica s 124 wyd. 1923; Rys. z ks. Wspania∏y fina∏. S 91
Wspania∏y fina∏… s 90 p 2

1172
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TRAGICZNE SKUTKI NAUK STRA˚NICY
Jak˝e wielkim nieszcz´Êciem jest mieç takich nauczycieli, którzy raz w proroctwie
widzà:
•'Biskupa Rzymskiego, embrion papie˝a
osobowego przedstawiciela Szatana'.
•Póêniej naucza, ˝e jest nim Jezus Chrystus, któremu Bóg chce ‘daç w dziedzictwo
narody'.
Wielu g∏osicieli zaufa∏o ‘niewolnikowi’,
który ca∏y czas ich przekonuje, ˝e ‘prawdy’
zamieszczone w Stra˝nicy pochodzà od Boga. Choç cichaczem, wycofali si´ z pokolenia roku 1914. Czeka ich to samo, co po
Êmierci Russella — niekoƒczàce si´ podzia∏y

8. WIELKA RZESZA
Nauka Russella na temat wielkiej rzeszy

Drugi prezes Towarzystwa Stra˝nica odebra∏ wielkiej rzeszy niebo. Jedna ze Stra˝nic
podj´∏a ten temat piszàc:
Zgodnie z tym, w jakiej kolejnoÊci opisane sà wydarzenia w 7 rozdziale Objawienia, objaÊnienie wizji o 'wielkiej rzeszy' podano dopiero wiosnà roku 1935, gdy ju˝ od
20 lat trwa∏o 'zakoƒczenie systemu rzeczy',
rozpocz´te w roku 1914. Rzecz mia∏a
miejsce 31 maja 1935 roku na zgromadzeniu zorganizowanym w stolicy Stanów
Zjednoczonych. Z tej okazji J. F. Rutherford, ówczesny prezes Towarzystwa Stra˝nica, wyg∏osi∏ odczyt na temat, 'ludu wielkiego' i wyjaÊni∏, ˝e nie jest to wtórna klasa
niebiaƒska, lecz klasa ziemska, innymi s∏owy 'drugie owce' nale˝àce do 'w∏aÊciwego
pasterza'. WiadomoÊç t´ opublikowano
póêniej na ∏amach czasopisma Stra˝nica.
Odtàd 'w∏aÊciwy pasterz' zaczà∏ zwo∏ywaç
swe 'drugie owce', a one j´∏y s∏uchaç jego
g∏osu i iÊç za nim.1174

Na temat siódmego rozdzia∏u Objawienia
wiersze od 9-17 Russell, za∏o˝yciel tej nauki uwa˝a∏, ˝e wielka rzesz pójdzie do nieba:
Ci, którzy kochajà obecny Êwiat, ale Pana zupe∏nie nie opuÊcili i przymierzem nie
pogardzili, sà ci´˝ko doÊwiadczani
i oczyszczani przez ogieƒ utrapieƒ. Aposto∏
okreÊli∏ to jako oddanie ich szatanowi
w celu zniszczenia cia∏a, aby duch (nowo
sp∏odzona natura) móg∏ byç zachowany na
dzieƒ Pana Jezusa (1Kor. 5: 5). JeÊli we
w∏aÊciwym usposobieniu przyjmà te karania, we w∏aÊciwym czasie zostanà przyj´ci
na poziomie duchowym. B´dà mieli wieczne duchowe ˝ycie, takie jak majà anio∏owie, lecz stracà nagrod´ nieÊmiertelnoÊci.
B´dà s∏u˝yli Bogu w Jego Êwiàtyni, stojàc
przed tronem z palmami w r´kach (Obj. 7:
9-17).1173

Wielka rzesza nie dozna przemiany swej
natury z ludzkiej w duchowà i dlatego nie
potrzebuje usprawiedliwienia przez wiar´,
ani przypisania jej sprawiedliwoÊci, czego
dost´puje 144000 'wybranych'. Nie b´dzie
te˝ potrzebowaç przypisania ludzkiej doskona∏oÊci przez wiar´ w krew Chrystusa,
b´dzie natomiast potrzebowaç rzeczywistej
doskona∏oÊci w ciele przez dodajàcà otuchy, oczyszczajàcà pomoc mesjaƒskiego
Królestwa Bo˝ego — i tego dostàpi podczas tysiàcletniego królowania Chrystusa.1175
Natomiast w Biblii czytamy, ˝e wszyscy,
którzy majà wejÊç do Królestwa Bo˝ego
muszà narodziç si´ z wody i Ducha, aby
wejÊç do Królestwa Bo˝ego (Jan 3: 3-7).

1173

1174

Boski Plan Wieków-Tom I, s. 226 (podkreÊlenie autora)

W innej ksià˝ce napisano:

Stra˝nica CII/15 s. 17 § 20 (podkreÊlenie autora)
˚ycie wieczne w wolnoÊci synów Bo˝ych s. 250 § 22
(podkreÊlenie autora)
1175
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Drugi prezes zajmowa∏ si´ ró˝nymi ciekawostkami, aby zatrzymaç rozczarowanych
uczniów Russella i swe nowe Êwiat∏o znalaz∏ w siódmym rozdziale Objawienia, w wierszach od 1– 8 gdzie jest mowa o dwunastu pokoleniach Izraela o czym wyraênie mówi
wiersz czwarty: I us∏ysza∏em liczb´ tych, których opatrzono piecz´cià: sto czterdzieÊci
cztery tysiàce opiecz´towanych ze wszystkich plemion izraelskich (Obj. 7: 4).
Choç werset ten wyraênie mówi o hebrajczykach, Rutherford zmieni∏ nauk´ o Izraelu
i przemianowa∏ go na Izrael duchowy, przyjmujàc liczb´ literalnie, a pochodzenie symbolicznie, co jest charakterystyczne w tych ruchach. Sto czterdzieÊci cztery tysiàce uzna∏ za
godnych ˝ycia w niebie, natomiast wiersz dziewiàty, który opisuje, wielkà rzesz´ pozostawi∏ na ziemi.
— 't∏um wielki'— przyjà∏ literalnie,
— natomiast miejsce, gdzie ten lud stoi, przeniós∏ na ziemi´.
Obowiàzuje w tym temacie twarda niepodlegajàca dyskusji nauka.

JEDNA, DWIE, CZY TRZY OWCZARNIE?
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'Dzi´ki innemu promieniowi Êwiat∏a
uÊwiadomiono sobie, ˝e Jezus mówi∏ nie o,
dwóch, ale o trzech owczarniach (Jana,
rozdzia∏ 10). By∏y to: l) owczarnia ˝ydowska, której odêwiernym by∏ Jan Chrzciciel,
2) owczarnia namaszczonych dziedziców
Królestwa oraz 3) owczarnia 'drugich
owiec', majàcych nadziej´ ziemskà (Jana
10: 2, 3, 15, 16;'1176
Niewa˝ne dla 'niewolnika jest to, ˝e 'wielka rzesza' i 144.000 pojawià si´ dopiero
w okresie ‘wielkiego ucisku. Dla niewolnika
nie ma to wi´kszego znaczenia. Ma wi´ksze
problemy jak wyjÊç z poprzednio zakr´conych ‘proroctw. ’
Biblia uczy nas, ˝e 'wielka rzesza' stanie
przed Bogiem i Barankiem jako zwyci´zcy.
B´dàc Êwiadomi tego, ˝e to Bóg b´dzie ich
prowadzi∏ przez Wielki Ucisk, aby byli
uczestnikami Jego chwa∏y. Bóg jest wielkim
Zbawicielem i wielkim wyzwolicielem swego ludu.
Jego wyzwolenie nie polega na uchronieniu przed trudnoÊciami, lecz zwyci´stwie
nad nimi. Nie jest to takie wyzwolenie, które zachowuje cz∏owieka przed k∏opotami,
lecz zwyci´stwo prowadzi go przez nie. Nie
czyni ono ˝ycia ∏atwym, lecz czyni je wielkim. ChrzeÊcijaƒska nadzieja nie polega na
oczekiwaniu na unikni´ciu wszelkiego rodzaju k∏opotów i trudnoÊci; chrzeÊcijaƒska
nadzieja polega na tym, ˝e cz∏owiek
w Chrystusie pozostanie wiernym we
wszystkich k∏opotach i trudnoÊciach, a˝ do
koƒca.
Zostanà powo∏ani jak wszyscy zbawieni
w dniu przyjÊcia Paƒskiego (Mat. 13: 3643).

Szaraƒcza to s∏udzy Bo˝y, którzy byli
przeÊladowani i na pozór unieszkodliwieni,
gdy w roku 1918 uwi´ziono ich czo∏owych
przedstawicieli. Jednak˝e Chrystus, dzier˝àcy ju˝ w niebie w∏adz´ królewskà, uwalnia ich, dzi´ki czemu mogà wznowiç ogólnoÊwiatowà dzia∏alnoÊç kaznodziejskà ku
wielkiemu zaniepokojeniu duchowieƒstwa,
które unikn´∏o jej st∏umienie (Mat. 24:
14).1177
Otch∏aƒ oznacza w Biblii miejsce nieaktywnoÊci, a nawet Êmierci (…). Pod koniec
pierwszej wojny Êwiatowej w latach 19181919 do takiej 'otch∏ani' wzgl´dnej nieaktywnoÊci dosta∏o si´ na krótki czas nieliczne grono braci Jezusa. Ale gdy w roku
1919 Jehowa wyla∏ na tych skruszonych
s∏ug swego ducha, wyruszyli rojnà gromadà, by wykonaç czekajàce ich nie∏atwe zadanie.1178

1176

1177

Stra˝nica 10/1995 s 24 p 13 (podkreÊlenie autora)

9. KOGO PRZEDSTAWIA SZARA¡CZA
WG NIEWOLNIKA?
Pan Jezus wys∏a∏ na Êwiat swych naÊladowców, aby g∏osili Dobra Nowin´ Mat 10:
7, i nieÊli ludziom nadziej´ i ukojenie. Natomiast 'niewolnik' przedstawi∏ swoich g∏osicieli jako z∏à demonicznà szaraƒcz´ wychodzàcà z otch∏ani:

Stra˝nica, 7/1989 r., s. 17-18 (podkreÊlenie autora)
Wspania∏y Fina∏ Objawienia bliski s 143 p 7 (podkreÊlenie autora)
1178
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Szaraƒcza wychodzàca z otch∏ani
'Niewolnik' w swym zuchwalstwie postawi∏ siebie i g∏osicieli po stronie Diab∏a i jego
anio∏ów: W miar´ zbli˝ania si´ dnia pomsty
Bo˝ej, symboliczne szaraƒcze oraz konie
muszà coraz dobitniej i g∏oÊniej obwieszczaç or´dzia zawierajàce wyroki Bo˝e. Dla
ludzi o szczerym sercu sà one najlepszà nowinà pod s∏oƒcem.1179
˚o∏nierze Chrystusa miele wlewaç w ludzkie serca nadziej´ i pokrzepienie. Nie dostali nakazu straszenia, k∏ucia, czy pomszczenia. Wprost przeciwnie; dostali moc deptania po wszelkiej pot´dze nieprzyjacielskiej,
wÊród której wymieniono i skorpiony.1180

W∏adz´ od Boga czy Szatana?
'Kiedy chmara szaraƒczy otrzyma∏a od
Boga 'w∏adz´' oznaczajàcà upowa˝nienie
do obwieszczania dobitnych wyroków, nad
odst´pczym chrzeÊcijaƒstwem zaczà∏ si´
rozpoÊcieraç ca∏un dymu. 'S∏oƒce' chrzeÊcijaƒstwa — jego pozorny blask — uleg∏o
zaçmieniu, a 'powietrze' sta∏o si´ g´ste od
s´dziowskich orzeczeƒ Jehowy'1181
Dalej czytamy w ksià˝ce pt. 'Wspania∏y
fina∏ objawienia bliski' w Êródtytule 'Dokuczliwe szaraƒcze!' poni˝sze s∏owa:

1179

Stra˝nica, 1 kwiecieƒ 1989 s 19 §12 (podkreÊlenie au-

I dano szaraƒczom — nie, ˝eby ich zabija∏y, ale ˝eby byli dr´czeni katuszami pi´ç
miesi´cy, a ich katusze by∏y jak katusze
spowodowane przez skorpiona, gdy ugodzi
cz∏owieka. I w owe dni ludzie b´dà szukaç
Êmierci, ale ˝adnà miarà jej nie znajdà,
i b´dà pragn´li umrzeç, ale Êmierç od nich
ucieka' (Objawienie 9: 4-6)'1182
Chmara szaraƒczy nie posiada∏a si´ z radoÊci, gdy na kongresie w roku 1919 poinformowano o wydaniu nowego czasopisma
pod nazwà 'Z∏oty Wiek'. Dwutygodnik ten
mia∏ zaostrzyç ton ich Êwiadczenia.1183

Gdzie tkwi rzekoma si∏a szaraƒczy?
'Za poÊrednictwem teokratycznej szko∏y
s∏u˝by kaznodziejskiej oraz innych zebraƒ
zborowych i kursów uczy ich g∏osiç S∏owo.
Wk∏ada w ich usta swoje s∏owa i rozsy∏a,
aby oznajmiali jego wyroki publicznie i od
domu do domu.1184
W jaki sposób wyrzàdzajà szkod´ swoimi
ogonami? Poprzez rozpowszechnianie po
ca∏ym Êwiecie miliardów egzemplarzy literatury biblijnej (tzn. Organizacji) zostawiajàc za sobà k∏ujàce or´dzie przeciwko szataƒskiemu Êwiatu.

èród∏a or´dzi i wyroków 'niewolnika'
Ciekawe, które z or´dzi niewolnika pok∏u∏o ten ‘szataƒski Êwiat? ’ Czy to, ˝e poczàtek czasów ostatecznych rozpoczà∏ si´ w roku 1799? Czy mo˝e to, ˝e powtórne przyjÊcie Chrystusa mia∏o miejsce w roku 1874?
A mo˝e to, ˝e w 1925 roku Abraham, Izaak i Jakub mieli zmartwychwstaç utworzyç
widzialny rzàd (niewolnika) na ziemi, lub
mo˝e nazwanie Abaddona raz, ˝e jest Szatanem, drugi raz Jezusem?
1182

tora)

1183

1180

1184

1181

¸uk. 10: 19
Wspania∏y fina∏..., s. 144 § 8
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Wspania∏y fina∏, s. 144 1§ 9 (podkreÊlenie autora)
Wspania∏y fina∏…, s 147 §17 (podkreÊlenie autora)
Wspania∏y fina∏.., s 153 §16 (podkreÊlenie autora)

196

CZY NIEUCHRONNIE NADCHODZÑ CZASY OSTATECZNE?

ich stworzeƒ nurzajàcych si´ w morzu krwi.
Nie tak nauczali aposto∏owie. Umi∏owany
uczeƒ Pana Jezusa napisa∏: 'Bóg jest mi∏oÊcià'.1186 Aposto∏ Piotr pisze: 'Pan (...) okazuje cierpliwoÊç wzgl´dem was, bo nie
chce, aby ktokolwiek zginà∏, lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upami´tania.'1187 Aposto∏ Pawe∏ przekonywa∏: ' (...) Zmi∏uj´ si´,
nad kim si´ zmi∏uj´, a zlituj´ si´, nad kim
si´ zlituj´.'1188

Co spe∏ni∏o si´ z tych k∏ujàcych or´dzi?
Nic! 'Niewolnik' utyka i niszczy wszystkie te
‘wspania∏e prawdy’, do tego stopnia jak
nam donoszà g∏osiciele, ˝e centrala wysy∏a
swoich przedstawicieli do starych zborów,
aby zbierali archiwalnà literatur´ rzekomo
w celu uzupe∏nienie archiwum w Nadarzynie. Przedstawiciele Towarzystwa Stra˝nica
wiedzà, ˝e nic tak nie przekonuje g∏osiciela
jak ‘rzekome prawdy’ opisane w Stra˝nicach. G∏osiciel przekonuje si´, ˝e to nie
wstr´tni odst´pcy, ale tzw. ‘niewolnik’ przepowiada∏ proroctwa, które oÊmiesza∏y drog´
Paƒskà. On wie (niewolnik), ˝e najwi´kszym wrogiem sà jego opracowania zapisane w Stra˝nicach, Przebudêcie si´! i innych ksià˝kach.
Najbardziej 'pokàsani' przez owe k∏ujàce
or´dzia sà ludzie, którzy zaufali 'niewolnikowi'. Ju˝ czas, aby ów 's∏uga' spojrza∏ na siebie i na swe nauki, które g∏osi∏ w imieniu
Boga, które okaza∏y si´ wierutnym k∏amstwem.
Sàd nad Êwiatem niech pozostawi Bogu,
i zajmie si´ swoim zbawieniem. Nauka Pana Jezusa sprawia ludziom ulg´ i ukojenie,1185 natomiast 'niewolnik' zajmuje si´
g∏ównie oskar˝aniem, zastraszaniem, wydawaniem wyroków, choç to do niego nie
nale˝y.
Przedstawia Boga, jako Tego, który lubuje si´ w zabijaniu i upaja si´ widokiem swo-

To zale˝y, w jakich latach. Dotychczas
'niewolnik' za wszelkà cen´ stara∏ si´ to wydarzenie umieÊciç w XX wieku, ale ten wiek
ju˝ minà∏ a co z proroctwem? PrzeÊledêmy
histori´ tej ‘nauki’
 Gdy Pan w roku 1918 przyszed∏ do
swojej Êwiàtyni, zaczà∏ on wi´cej oÊwiecaç
umys∏ wszystkich swoich wiernych, którzy
zostali przyj´ci do stanu Êwiàtyni (Objawienie 11: 19). W roku 1925 poznali ci wierni, ˝e Królestwo si´ rozpocz´∏o, ˝e szatan
zosta∏ stràcony z nieba i ˝e teraz musi
ograniczyç swojà czynnoÊç do ziemi.1189
 Nawet pomi´dzy dzieçmi Bo˝ymi, które si´ zupe∏nie poÊwi´ci∏y czyniàc wol´ Jehowy, wiele z nich jeszcze do niedawna
myÊla∏o, ˝e diabe∏ od pewnego czasu jest
ju˝ zwiàzany i trzymany w wiezieniu. Dopiero w roku 1924 jasne si´ sta∏o na podstawie dowodów Pisma Âw., ˝e szatan nie
jest zwiàzany…1190
 'Dok∏adna data stràcenia szatana z nieba nie jest znana, lecz sta∏o si´ to prawdopodobnie mi´dzy rokiem 1914 a 1918, co
ludowi Bo˝emu póêniej zosta∏o objawione'.1191
 Jednak musia∏ nadejÊç czas, aby si´
Êwiat Szatana skoƒczy∏, a to mia∏o si´ zaznaczyç jego stràceniem z nieba; i dowody

1185

1186

Mat. 11: 28-30

10. STRÑCENIE SZATANA— KIEDY

1187
1188
1189

(1Jan. 4: 8)
2 Piotra. 3: 9
Rzym. 9: 15
Ksià˝ka Âwiat∏o II s. 326 wyd. 1930 r (podkreÊlenie au-

tora)
1190
1191

Ksià˝ka Âwiat∏o II s. 325 wyd. 1930 (podkreÊlenie autora)
'Âwiat∏o' I s. 127 wyd. 1930 r (podkreÊlenie autora)
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biblijne Êwiadczà, ˝e to stràcenie mia∏o
miejsce w roku 1914'.1192
 Mi´dzy rokiem 1914 a 1918 Chrystus
Jezus wielki Wykonawca woli Jehowy, stràci∏ szatana z nieba'.1193
 'Jednak do czasu wyrzucenia Szatana
i jego demonów, mianowicie po roku
1918...'1194
 … istniejà biblijne powody do tego,
aby przypuszczaç, ˝e Szatan Diabe∏ zosta∏
zrzucony na ziemi´ w czasie dorocznego
obchodzenia Wieczerzy Paƒskiej w dniu 26
marca 1918 roku.1195
Drogi czytelniku, czy te wypowiedzi przekonujà ci´, ˝e pochodzà z Biblii? O czym
Êwiadczà te ró˝ne daty? 1914, 1918,
1924, 1925 etc. O tym, ˝e ‘niewolnik’ nie
ma ˝adnych dowodów, ale dopasowywa∏ je
tak, aby utrzymaç przy sobie g∏osicieli, którzy zawaleni nowymi publikacjami nie mieli czasu na ich sprawdzanie. Ciàg∏e zmiany
dowodzà, ˝e sà kombinacjà i nie majà nic
wspólnego z Bo˝ym planem.

Zrzucony na ziemi´, czy w pobli˝u?
'A˝ do roku 1914 Szatan mia∏ dost´p do
nieba. Sytuacja zmieni∏a si´ po ustanowieniu Królestwa Bo˝ego, w∏aÊnie w roku
1914. (...) Szatan z demonami zostali pokonani i zrzuceni na ziemi´'.1196
'w roku 1914 zapanowa∏o w niebie Królestwo Bo˝e, Szatan zosta∏ zrzucony w pobli˝e ziemi'.1197
(…) w roku 1914. Jak wynika z Objawienia, szatan zosta∏ wtedy usuni´ty z nieba,
co oznacza, ˝e odtàd ˝yjemy w owym ‘krótkim czasie’. Sà to wi´c ‘dni ostatnie’ Êwiata
podleg∏ego Szatanowi. Potwierdza to wzrost
bezprawia, lek wojny, braki ˝ywnoÊci, cho1192

Ksià˝ka Stworzenie s 328 wyd. 1928 r (podkreÊlenie au-

tora)
1193

Ksià˝ka Proroctwo' s 253 wyd. 1929 r (podkreÊlenie au-

tora)
1194

Prawda was wyswobodzi' s 279 wyd. 1946 r (podkreÊlenie

autora)
1195

'Bàdê wola Twoja na ziemi' rozdz. 13 1964 rozdz. 13 par.
13 (podkreÊlenie autora)
1196 Stra˝nica 9/1992 s. 6 ak. 4 (podkreÊlenie autora)
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roby i inne trapiàce nas udr´ki. (Mat. 24: 312; ¸uk. 21: 16; 2 Tym. 3: 1-5).1198

11. DWÓCH ÂWIADKÓW
(Obj. 11: 7-14)
Rutherford i kilku jego wspó∏pracowników
zosta∏o aresztowanych na okres dziewi´ç
miesi´cy (oko∏o 270 dni) za mieszanie si´
do polityki Stanów Zjednoczonych, które
by∏y w stanie wojny. Zostali oskar˝eni
o szpiegostwo i ka˝dy z nich dosta∏ wyrok
po dwadzieÊcia lat. Oto kilka informacji na
ten temat:
'7 maja Sàd Okr´gu Nowego Jorku wyda∏
nakaz aresztowania oÊmiu braci zwiàzanych z Towarzystwem Stra˝nica i komitetem redakcyjnym'.1199
'Oskar˝onym odczytano akt oskar˝enia,
po czym zwolniono ich za kaucjà po 2500
$, a rozpraw´ sàdowà wyznaczono na dzieƒ
3 czerwca 1918 roku'.1200

Kto tu k∏amie?
'Kiedy spraw´ wspomnianych kaznodziejów skierowano do sàdu apelacyjnego, odmówiono im zwolnienia za kaucjà. Byli
wstawieni na publiczne poÊmiewisko wystarczajàco d∏ugo, by si´ staç jakby smrodem dla mieszkaƒców 'wielkiego miasta'.1201
Jedna publikacja pisa∏a, ˝e: zwolniono
ich za kaucjà po 2500$, druga: odmówiono im zwolnienia za kaucjà. Która pisze
prawd´? Parzcie˝ zacytowane tu êród∏a tu
nie pochodzà od tzw. wrogów 'niewolnika',
ale od niego samego. Jednak, kiedy si´ tak
troch´ wcieli w role m´czennika, to o chwa∏a i wspó∏czucie wi´ksze.
1197 Stra˝nica 9/1997 s. 29 Pytania czytelników ak. 5 (podkreÊlenie autora)
1198 B´dziesz móg∏ ˝yç wiecznie w raju na ziemi s. 21§
17,18 (podkreÊlenie autora)
1199 Wykwalifikowani do s∏u˝by kaznodziejskiej cz. IV s 65 §
7
1200 Wykwalifikowani do s∏u˝by kaznodziejskiej cz. IV s 66 §
8
1201 Wspania∏y fina∏ objawienia bliski s 168 p 21
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PROROKOWANIE DWÓCH ÂWIADKÓW
'I dam dwom moim Êwiadkom moc, i b´dà odziani w wory, prorokowali przez tysiàc
dwieÊcie szeÊçdziesiàt dni'.1202
Âwiadków ma byç dwóch (aresztowano
8 cz∏onków + komitet redakcyjnym ÂJ),
B´dà prorokowaç 1260 dni, Rutherford ze
swojà Êwità siedzia∏ 9 miesi´cy. I tak tworzy si´ proroctwo. Wi´cej informacji znajdziesz w tej ksià˝ce w rozdziale pt. Dwaj
Âwiadkowie.

12. CZY „ÂWIADKOWIE JEHOWY”
SÑ CHRZEÂCIJANAMI?
To zale˝y od punktu widzenia i polityki,
jakà prowadzi Brooklyn. W przesz∏oÊci unikali tego nazewnictwa, mo˝na powiedzieç
od˝egnywali si´ od niego.
Wogóle nie ma czegoÊ w rodzaju religii
chrzeÊcijaƒskiej, poniewa˝ prawdziwe
chrzeÊcijaƒstwo nie jest religià. Ta prawda
by∏a wi´cej uwydatniona od roku 1936,
a religianci wsz´dzie okazywali wielkie oburzenie na to publiczne ujawnienie i g∏oszenie, ˝e 'religia jest sid∏em i pu∏apkà'. Historia szesnastu stuleci a˝ dotàd i obecne post´powanie religii, Êwiadczà o prawdziwoÊci tego twierdzenia.1203
Kiedy takie podejÊcie zacz´∏o im utrudniaç g∏oszenie, po 23 latach, czyli w 1969
roku wydano ksià˝k´ pt. ‘Prawda, która
prowadzi do ˝ycia wiecznego’ na s. 143
stwierdzono: ‘Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e tylko jedna religia mo˝e byç prawdziwa’.
OczywiÊcie mog∏a ju˝ byç nawet chrzeÊcijaƒska, którà oczywiÊcie sà Êwiadkowie
w ich mniemaniu.
1202
1203

Obj. 11: 3 BW
Prawda, która was wyswobodzi s 295 wyd. 1946

13. KOGO DOPATRZY¸ SI¢ W TYM
DZIECKU „NIEWOLNIK” (12: 1-5)?
Rutherford — w 1923 roku
I m´czy∏a, si´, aby porodzi∏a. — Pragnàc
pozbyç si´ obrzydliwej rzeczy, wskutek
których za dzia∏aniem Szatana cierpia∏a
wówczas. W∏aÊciwie narodziny Antychrysta z pierwszego koÊcio∏a by∏y sfa∏szowaniem narodzin Chrystusa z Maryi Panny,
które to narodziny by∏y objawieniem mocy
Bo˝ej, drugie zaÊ mocy Szataƒskiej. — Jan
16: 21,221204

ROK 1989
Niewiasta, którà widzi tu Jan, równie˝
jest komuÊ poÊlubiona i oczekuje rozwiàzania. Kto jest jej m´˝em? Otó˝ póêniej dziecko 'zosta∏o porwane do Boga i Jego tronu'
Obj. 12; 5). Jehowa tym samym uznaje
dziecko za swoje. A zatem kobieta oglàdana przez Jana musi byç symbolicznà ma∏˝onkà Jehowy?1205
Jak to mo˝liwe, ˝e ludzie, którzy przekonujà ca∏y Êwiat, ˝e sà jedynymi uprawnionymi prawdziwymi s∏ugami Boga do wyk∏adania proroctw biblijnych raz w danym tekÊcie widzà coÊ obrzydliwego, drugi raz ma∏˝onk´ Boga? To nie 'nowe Êwiat∏o' to szyderstwo z Boga i jego S∏owa.
Najwi´kszym wrogiem Towarzystwa
Stra˝nica sà ich w∏asne publikacje. Gdyby
to, co cytujemy nie by∏o prawdà, ‘niewolnik’
postara∏by si´ zapewniç nam niezbyt wygodne miejsce w kryminale.
Prezes J. Rutherford, na którego nauce
dziÊ w wi´kszoÊci opierajà si´ Âwiadkowie
Jehowy nazwa∏ publikacje Towarzystwa
Stra˝nica Êcierwem.
1204 Dokonana Tajemnica s 219 r wyd. 1923 (komentarz do
Objawienia 12: 2) (podkreÊlenie autora)
1205 Wspania∏y Fina∏ Objawienia Bliski s 177 § 3 (podkreÊlenie autora)
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(...) Ci chrzeÊcijanie nie sà naÊladowcami
pastora Russella, lecz naÊladowcami Pana,
którzy po˝ywajà z pokarmów, które Pan
przygotowa∏ dla nich przez Swego wiernego
i màdrego s∏ug´. Ponadto, wzgl´dem wtórej
obecnoÊci Jezusa rzek∏: 'Gdzie b´dzie
Êcierw, tam si´ zgromadzà i or∏y. (s´py)
Mat. 24: 28).

Tak jest w istocie. Âcierw o jakim tu mowa odnosi si´ do duchowego pokarmu,
przygotowanego dla domostwa wiary. Or∏ami sà ci, którzy bystrym wzrokiem i zaostrzonym apetytem przyswajajà sobie S∏owo Bo˝e w miar´ zrozumienia.1206
Drogi g∏osicielu, czy wiedzia∏eÊ, ˝e karmisz si´ Êcierwem, a nie S∏owem Bo˝ym?
Weê sobie do serca poni˝sze s∏owa: Rozwa˝, co mówi´, A Pan da ci w∏aÊciwe zrozumienie wszystkiego.1207
1206
1207

Harfa Bo˝a s. 248 § 422,423 (podkreÊlenie autora)
2 Tym. 2: 7 NP
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14. KIM JEST ANTYCHRYST
WG STRA˚NICY?
Bestia wyst´pujàca z morza
Szkar∏atna
T´ ostatnià Jan nazywa 'dzikim zwierz´ciem maÊci szkar∏atnej. Pe∏nych imion
bluênierczych nazw i majàcym siedem
g∏ów, a rogów dziesi´ç.
Zgodnie z tym opisem Liga Narodów stara∏a si´ wyst´powaç na arenie mi´dzynarodowej jako mocarstwo Êwiatowe. Nie potrafi∏a jednak zapobiec drugiej wojnie Êwiatowej, która wybuch∏a w 1939 roku. Ca∏y ten
dziki zwierz zniknà∏, jak gdyby wpad∏ do
przepaÊci.
W trakcie drugiej wojny Êwiatowej pot´ga
anglo-amerykaƒska usilnie dà˝y∏a do
wskrzeszenia tej mi´dzynarodowej organizacji. Doprowadzi∏o to do utworzenia
w dniu 24 paêdziernika 1945 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bestia
szkar∏atna wydosta∏a si´ z przepaÊci pod
nowà nazwà. Do tej pory w sk∏ad omawianej organizacji wesz∏o 159 paƒstw, spodziewajàcych si´ utrwalenia w ten sposób
obecnie istniejàcego politycznego systemu
rzàdów ludzkich.1208

Kto zaatakuje Âwiadków Jehowy?
„Gog z Magom to poni˝ony od roku 1914
Szatan Diabe∏. Jako istota duchowa, nie
mo˝e przeprowadziç swego ataku osobiÊcie, dlatego uczyni to za poÊrednictwem
ludzi. Jakie wykorzysta do tego grupy czy
te˝ organizacje? Biblia nie podaje w tej
sprawie szczegó∏ów, ale zawiera wskazówki
pozwalajàce nam si´ zorientowaç, kim Diabe∏ mo˝e si´ pos∏u˝yç. W miar´ rozwoju
wypadków spe∏niajàcych proroctwa biblijne
1208

Stra˝nica' 11/CVII i NR 12/CVII
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sytuacja b´dzie dla nas coraz jaÊniejsza.
S∏udzy Jehowy wystrzegajà si´ domys∏ów,
lecz pozostajà czujni duchowo, w pe∏ni
Êwiadomi rozgrywajàcych si´ wydarzeƒ politycznych i religijnych, które odpowiadajà
proroczym zapowiedziom Pisma Âwi´tego.’’1209

wiedz w którà prawd´ ma uwierzyç g∏osiciel
'niewolniku'?
∑W to, ˝e bestià jest: ‘Za∏o˝ony koÊció∏
Anglii i Irlandyi. ’ (…)
 Z historii wynika, ˝e chodzi o dwucz∏onowe mocarstwo, z∏o˝one z Wielkiej
Brytanii l Stanów Zjednoczonych Ameryki.
(…)
 W miar´ rozwoju wypadków spe∏niajàcych proroctwa biblijne sytuacja b´dzie
dla nas coraz jaÊniejsza. S∏udzy Jehowy
wystrzegajà si´ domys∏ów

15. KTO JEST FA¸SZYWYM
PROROKIEM WG STRA˚NICY?
Obj. 13: 11-18
BESTIA WYCHODZÑCA Z ZIEMI
W ROKU 1923

‘Niewolnik' ocenia jak dalece mo˝e sobie
pozwoliç dowolnie zwodziç szczerych i niczego nie podejrzewajàcych ludzi. To niewa˝ne, ˝e przez ponad 50 lat wymaga∏ od
g∏osicieli bezwzgl´dnego wierzenia w te wymyÊlone bajki.
Wielu szlachetnych ludzi, którzy ca∏e swe
˝ycie i mienie poÊwiecili na rozwój tej organizacji, kiedy pokazali niekonsekwencje
w podawanym w tzw. pokarmie na czas
s∏uszny. Bezdyskusyjnie za∏atwiono z nimi
spraw´: Albo wierzysz, w to co podaje niewolnik, albo opuszczasz organizacj´: Po-

Rutherford w ‘Dokonanej Tajemnicy’ dopatrzy∏ si´ w tej bestii: KoÊció∏ Anglii i Irlandii, oto jego komentarz: 'Istnieje tylko jeden
koÊció∏, który zupe∏nie odpowiada temu
symbolowi; jest to ‘Za∏o˝ony koÊció∏ Anglii
i Irlandyi. ’ (…) System ten na podobieƒstwo papiestwa, by∏ zlaniem si´ koÊcio∏a
i paƒstwa, czyli by∏ koÊcielnem paƒstwem.
Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Biblii i inne zrzeszenia nie b´dàce
w stycznoÊci z tym zwiàzkiem bestyi, ulegnà radykalnym przeÊladowaniom. Prawda
upadnie na ulicach (Izaj. 59: 14.). SprawiedliwoÊç nie b´dzie mog∏a wejÊç w ˝ycie, wobec ucisku nowego porzàdku rzeczy. Przez jakiÊ czas b´dzie si´ wydawaç,
jak gdyby odniesiono wielkie chrzeÊcijaƒskie zwyci´stwo, zarówno przez papiestwo
jak i przez sfederowany protestantyzm, —
który ju˝ wi´cej nie b´dzie protestowa∏.'1210

1209

1210

Stra˝nica, 1 czerwca 2003, str. 20, ak. 11

Dokonana Tajemnica s 239-258, oraz rysunek
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Protestanci ani inni chrzeÊcijanie nie rzucili ‘prawd Stra˝nicowych’ na ziemi´, z biegiem lat upad∏y same, a nast´pcy tych
‘olÊniewajàcych prawd ’ nie chcà dziÊ o tym
s∏yszeç.

BESTIA WYCHODZÑCA Z ZIEMI
W ROKU 1986
Mia∏a dwa rogi jak baranek, a mówi∏a jak
smok: 'Anglo-amerykaƒskie mocarstwo
Êwiatowe, twierdzàc o sobie, ˝e jest chrzeÊcijaƒskie i usposobione pokojowo, przybiera wyglàd baranka. W rzeczywistoÊci
jednak dzia∏a jak smok. (…) OgólnoÊwiatowy szataƒski system polityczny odniós∏
'Êmiertelna ran´' podczas pierwszej wojny
Êwiatowej. (…) '
Jedna ze Stra˝nic tak przedstawia∏a t´
dwuro˝nà besti´ w 1988 roku:
'To dzikie zwierz´ ma dwa rogi, co wskazuje na wspó∏dzia∏anie dwóch mocarstw
politycznych. Powiedziano te˝, ˝e wyst´puje z ziemi, a nie z morza. Wywodzi si´,
wi´c z ugruntowanego przez Szatana
ziemskiego systemu rzeczy. Musi to byç,
zatem istniejàca ju˝ pot´ga Êwiatowa, która w dniu Paƒskim zaczyna odgrywaç donios∏à rol´. O kogo tu mo˝e chodziç? O anglo-amerykaƒskà pot´g´ Êwiatowà — t´
samà, którà wyobra˝a siódma g∏owa poprzedniej bestii, tyle, ˝e wyst´pujàcà
w specjalnej roli.'1211

BESTIA CZY FA¸SZYWY PROROK?1212
Biblia podaje nam opis trzech bestii
(zwierzàt), które sà opisane w 13 i 17 rozdziale Ksi´gi Objawienia. Co one symbolizujà i jak przedstawia je nam Stra˝nica?
Aby lepiej zrozumieç ten temat przedstawi∏em je w porzàdku chronologicznym: Niewolnik' przedstawi∏, ˝e bestia z Obj. 13:
1211

Wspania∏y fina∏ objawienia bliski s. 186-198
Rysunki: 1. Niewiasta na bestii Przebudêcie 2. Baranek
z rogami Stra˝nica 13/1986 s. 5
1212
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11-18 (podobna do baranka a mówi jak
smok, (unika nazwanie tej bestii fa∏szywym
prorokiem), choç to, co robi kwalifikuje jà
do tego)
Ksi´ga Objawienia13: 11-18 wymienia
dok∏adnie czyny tego˝ fa∏szywego: I pojmane zosta∏o zwierz´, a wraz z nim fa∏szywy
prorok, który przed nim czyni∏ cuda, jakim
zwiód∏ tych, którzy przyj´li znami´ zwierz´cia i oddali pok∏on posàgowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni ˝ywcem do jeziora
ognistego, gorejàcego siarkà (Obaj. 19: 20
NP. zobacz Obj. 20: 10). ˚eby przedstawiç
to obrazowo to:

KTO JEST TYM FA¸SZYWYM PROROKIEM
WG „NIEWOLNIKA”?
Eschatologia w wydaniu 'niewolnika' nie
ma ju˝ nic wspólnego z eschatologia biblijnà. Rutherford, aby ratowaç Towarzystwo
Stra˝nica i swà posad´ wype∏ni∏ symbolicznie Ksi´g´ Objawienia od 6-17 w latach
1914- 1918. Dlatego doszukiwanie si´ jakiejÊ logiki w wype∏nieniu proroctw jest bezsensem. W ka˝dym poruszonym w tej
ksià˝ce temacie mamy, co najmniej dwa
proroctwa ró˝nie t∏umaczone. Podobnie
i dzisiaj 'niewolnik' zwleka z odwo∏aniem roku 1914, jako rzekomego zakoƒczenia czasów pogan. Jest Êwiadomy tego, ˝e Organizacje czeka to samo, co po Êmierci Russella w 1916 roku. Kiedy to naÊladowcy Russella nie poparli podst´pnie przej´tej w∏adzy i majàtku przez Rutherforda. Jedno jest
tu pewne, ˝e b´dzie czyni∏ wszystko, aby
zwieÊç i wybranych (Mat. 24: 24).

ONZ
‘W tym godzinnym, ˝ywym wyk∏adzie odwa˝nie uto˝samiono Lig´ Narodów ˝e
szkar∏atnym tworem politycznym, opisanym
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w 17 rozdziale Ksi´gi Objawienia. Wykazano, ˝e choç jej 'nie ma', bo przebywa w otch∏ani bezczynnoÊci, to nie b´dzie si´ tam
d∏ugo znajdowa∏a (Obj 17: 8). Mia∏a si´ odrodziç. 'Ale zauwa˝cie jedno', oÊwiadczy∏
Knorr, 'proroctwo wskazuje, ˝e kiedy po zakoƒczeniu tej totalnej wojny ‘bestia’ wychodzi z przepaÊci, niewiasta ‘Babilon’ ju˝ siedzi na jej grzbiecie, albo dosiada jej zaraz
po jej wyjÊciu'. Jednak˝e ani ustanowiony
przez cz∏owieka pokój, ani szkar∏atna bestia
nie b´d´ trwa∏y d∏ugo. Wkrótce sama bestia
zostanie ostatecznie zniszczona.’’1213

zniszczy∏ Samari´, owa szkar∏atna 'bestia'
‘znienawidzi nierzàdnic´ i sprawi, ˝e b´dzie
spustoszona i naga, i zje jej cia∏o, i doszcz´tnie spali ogniem’ (Objawienie 17: 16).
W∏aÊnie ten nowo˝ytny Asyryjczyk (grupa
narodów zwiàzanych z ONZ) zada chrzeÊcijaƒstwu pot´˝ny cios i obróci je w perzyn´.
Skoro Êwiadkowie czujà si´ chrzeÊcijanami
to niech te˝ szukuj´ si´ na ten atak.

NIEWOLNIK OSZUST

NIECH USTA CUDZE CI¢ CHWALÑ
NIE W¸ASNE – MÓWI PISMO
'Niewolnik' u˝ywa tu typowo sekciarskich
argumentów dzielàc Êwiat na religi´ prawdziwà i fa∏szywà. Biblia takiego podzia∏u nie
zna. Nie religia (ani organizacja) zbawia,
ale wiara w Chrystusa i Bo˝e S∏owo. Kàkol
i pszenica b´dzie ros∏a nie poza koÊcio∏em,
ale w nim Mat 13: 24-30. U ‘niewolnika'
ma szczególnie dobrà gleb´ do wzrostu.
Niejako w swych publikacjach rozkazuje
Bogu, co ma czyniç, tylko sam nie wie, co
ma zrobiç z wczeÊniejszym swym pokarmem na czas s∏uszny, który zatru∏ wiele
serc.
‘Kim pos∏u˝y si´ Jehowa do wymierzenia
kary zbuntowanemu chrzeÊcijaƒstwu? Odpowiedê znajdujemy w 17 rozdziale Ksi´gi
Objawienia. Ukazano tam pewnà nierzàdnic´, 'Babilon Wielki', wyobra˝ajàca wszystkie fa∏szywe religie Êwiata, w tym chrzeÊcijaƒstwo. Dosiada ona bestii barwy szkar∏atnej, która mi siedem g∏ów i dziesi´ç rogów
(Objawienie 17: 3,5,7-12). Bestia ta
przedstawia Organizacj´ Narodów Zjednoczonych. Tak jak staro˝ytny Asyryjczyk
1213
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W 2001 roku wielu Êwiadków zgorszy∏o
si´ dwulicowoÊcià 'niewolnika. Okaza∏o si´,
˝e ten prawdomówny 'niewolnik' wspó∏pracowa∏ z ONZ w latach 1991-2001. Po
ujawnieniu tego skandalu przez brytyjskie
czasopismo The Guardian w paêdzierniku
2001 roku z ca∏ego Êwiata posypa∏y si´ listy, w których domagano si´ od Cia∏a Kierowniczego wyjaÊnieƒ w tej sprawie.
W zborach zawrza∏o. T∏umaczenia Cia∏a
Kierowniczego by∏y pokr´tne. Podobno chodzi∏o jedynie o 'uzyskanie dost´pu do materia∏ów analitycznych na temat zdrowia, eko-
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logii i problematyki spo∏ecznej znajdujàcych
si´ w bibliotekach Organizacji Narodów
Zjednoczonych', a po rzekomej zmianie kryteriów stawianych NGO (organizacjom pozarzàdowym) natychmiast wycofali swój
akces. Jednak˝e z oficjalnych dokumentów
ONZ wyraênie wynika, ˝e od roku 1991
(czyli od roku wpisania si´ Stra˝nicy na list´ DPI), ˝adne przepisy odnoÊnie wspó∏pracy z ONZ nie uleg∏y zmianie, a oryginalna umowa pomi´dzy Towarzystwem Stra˝nica a Departamentem Informacji Publicznych przy ONZ (DPI) zawiera stwierdzenie,
i˝:
'organizacja [WTS] zgodzi∏a si´ spe∏niaç
wymagane do tego kryteria, w∏àcznie ze
wsparciem i okazywaniem szacunku dla
zasad Karty Narodów Zjednoczonych, akceptowaniem zobowiàzaƒ i Êrodków, jakimi prowadzone sà efektywne programy informacyjne w okr´gach wyborczych i wobec ogó∏u opinii publicznej na temat dzia∏aƒ ONZ'.
Aby zamknàç ludziom usta, w Naszej
S∏u˝by Królestwa z roku ukaza∏ si´ artyku∏
pt.: 'Unikaj zajmowania si´ ‘rzeczami nic
niewartymi’'. Mo˝na w nim mi´dzy innymi
przeczytaç:
èród∏o informacji ustanowione przez Boga. Pami´tajmy, ˝e nasz Ojciec niebiaƒski
pos∏uguje si´ swoim kana∏em ∏àcznoÊci —
'niewolnikiem wiernym i roztropnym'. 'Niewolnik' ten ma obowiàzek ustalaç, jakich
informacji udzieliç domownikom wiary
i kiedy jest na to 'w∏aÊciwy czas'. Ten pokarm duchowy jest udost´pniany tylko za
poÊrednictwem organizacji teokratycznej.
Wiarogodnych informacji zawsze powinniÊmy oczekiwaç ze êród∏a ustanowionego
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przez Boga, a nie od jakiejÊ grupy u˝ytkowników Internetu (Mat. 24: 45).1214

16. MILENIUM
Ju˝ samo wyra˝enie 'pierwsze zmartwychwstanie' wskazuje jednak, ˝e b´dzie
drugie. Ma to byç zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych do ˝ycia na
rajskiej ziemi. Nastàpi po Armagedonie.1215
Biblia mówi, ˝e b´dzie ono mia∏o miejsce, gdy skoƒczy si´ 1000 lat (Obj. 20: 46). 'Niewolnik' skomentowa∏ ten tekst w nast´pujàcy sposób:
Wiemy ju˝, ˝e gdy zmarli powstanà z grobu, nie b´dzie si´ ich sàdziç na podstawie,
tego co uczynili w przesz∏oÊci. B´dzie si´
raczej braç pod uwag´ ich post´powanie
w czasie Dnia Sàdu (to znaczy okresie
1000-lecia).1216
Biblia mówi jasno: (...) 'i osadzeni zostali umarli na postawie tego, co zgodnie z ich
uczynkami by∏o napisane w ksi´gach'.1217

PODZIELI¸ ZMARTWYCHWSTANIE
NA TRZY OKRESY:
1. Duchowego Izraela (czyli 144.000) —
wyznaczono im kilka dat: rok 1914, 1918,
1919 i od tych bli˝ej nie okreÊlonych lat,
ponoç ca∏y czas trwa zmartwychwstanie.
2. Proroków i patriarchów — po Armagedonie
3. Wielkiej rzeszy — i wszystkich innych
zmar∏ych przez ca∏e 1000 lecie
Biblia nic nie mówi o trzecim zmartwychwstaniu w okresie Milenium.
Pytanie d Russella (z 1911): — Czy Pismo Âwi´te uczy, ˝e w zmartwychwstaniu,
stracone oko, s∏uch lub tp. b´dzie przywrócone zaraz w chwili przebudzenia?
Odpowiedê — W PiÊmie Êwi´tym nie ma
nic dotyczàcego tego punktu, lecz uwa˝amy
1214

Nasza S∏u˝ba królestwa 9/2002
Ks. B´dziesz. móg∏ ˝yç wiecznie w raju na ziemi.. s. 173
§ 24 (podkreÊlenie autora)
1216 'B´dziesz móg∏ ˝yç wiecznie w raju na ziemi' na str. 180
§ 13
1217 Obj. 20: 12
1215
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za w∏aÊciwe domyÊlaç si´, ˝e wychodzàcy
z grobów podczas panowania Chrystusowego, nie b´dà powstawaç kalekami; jak na
przyk∏ad bez oka, bez r´ki itp., ale, ˝e powstanà z obiema r´kami, chocia˝ mo˝e r´ce ich nie b´dà w takim samym stanie jak
by∏y pierwotnie; jak na przyk∏ad gdy Pan
uleczy∏ tego, który mia∏ usch∏à r´k´. Je˝eli
na owej r´ce by∏a jakaÊ skaza zanim usch∏a
to mog∏a byç i potem, gdy zosta∏a ona przywrócona do normalnego stanu.1218

Tym, którzy zostanà wskrzeszeni do ˝ycia
na ziemi, da nowe cia∏o fizyczne. To nowe
cia∏o fizyczne niewàtpliwie b´dzie podobne
do cia∏a, które dana osoba mia∏a przed
Êmiercià, dzi´ki czemu ci, którzy jà przedtem znali, b´dà jà mogli poznaç.1219
Pan Jezus tak nie naucza∏, lecz mówi∏:
B∏àdzicie nie znajàc Pism ani mocy Bo˝ej.
Albowiem przy zmartwychwstaniu, ani si´
˝eniç nie b´dà, ani za mà˝ wychodziç, lecz
b´dà jak anio∏owie w niebie (Mat. 22: 2930).

1218

1219

Co kaznodzieja Russell powiedzia∏ s. 799

'B´dziesz móg∏ ˝yç wiecznie w raju na ziemi' 174 § 25
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(Mat.1;21, ¸uk.2;6-7, 1J.4;1-3)

Âmierç

JEZUSA

Wesele Baranka
Obj. 19;6-9

Antychryst zawrze
przymierze z wieloma na 7 lat
(Dan.9;27a)

Pierwsze
zmartwychwstanie
1 Tes. 4;13-18
1 Kor. 15;23

Zmartwychwstanie (J.20;1-18)
Wniebowstàpienie (Dz.1:9-11)
Tak przyjdzie jak odszed∏

Rozpocz´cie czasów ostatecznych. (Dz.2;16-17)

Nawrócenie resztki Izraela
Mat. 23:37-39; Zch. 12;9-13
5 Moj˝. 4; 30-31

Poczàtki KoÊcio∏a (Dz.1;12-14, 2;1)
Koció∏ g∏osi zbawienie w miejsce Jezusa
(Dz.2;21, 2Kor.5;20)

OKRES
ZAKONU

OKRES
CZAS ¸ASKI
Rzym.10:4

Koƒczy si´ okres
ZAKONU
Rozpoczyna si´ okres
¸ASKI
(Hebr. 8:13, Rzym. 10:4)

3,5 roku

TYSIÑCLETNIE
KRÓLESTWO
(Obj.20;6)

Sàd Chrystusowy
(2 Kor. 5;10,
Dz.17;31, 10;42
Rzym. 2;16, 14;8-10,
Mat. 25;31-32)

NOWE NIEBO
&
NOWA ZIEMIA

3,5 roku
Wojna Goga i Magoga
(Obj.20;7-10)

W∏aÊciwy okres WIELKIEGO UCISKU
trwa 3,5 roku (1260 dni)
(Mat.24;15-22, Dan.12;1, Joela2;2)

Zniesie ofiary krwawe i z pokarmów.
W Êwiàtyni stanie obraz obrzydliwoÊci,
który sprawi spustoszenie (Dan.9;27b).

Sàd Ostateczny
przed wielkim
bia∏ym tronem
(Obj.20;11)

Drugie
zmartwychwstanie
- sàd ostateczny
(Obj.20;13)
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Rozpoczyna si´ 7 lat Wielkiego Ucisku.
Prawdopodobnie Antychryst go rozpocznie
lub pojawi si´ na jego poczàtku.
ostatni tydzieƒ z proroctwa Daniela
o 70 tygodniach (Dan.9;26-27).
Zacznà si´ wype∏niaç Mat 24:7,8

OKRES WIELKIEGO
UCISKU

Paruzja Chrystusa
na gór´ Oliwnà ocali
Izrael (Zch.14;3-5).
Armagedon
(Obj.16; 14-16, 19;17-21,
Joela 3;6-20,
Zch.13;8-8 i 6, 14;4)
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Narodzenie

