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       Słowo Boże nie może być naruszone (Jan 10:35) 

Powiedz nam kie-

dy to się stanie?  
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Kilka refleksji na temat badania proroctw 
Kiedy czytelnik Biblii natrafi na jakiejś 

wersety, które wg niego prawie pasują 

do wydarzeń światowych, może odnieść 

przekonanie, że na jego oczach wypeł-

niają się dane proroctwa. Historia bi-

blijna przestrzega przed takimi nadin-

terpretacjami. Pod ich wpływem po-

wstało sporo ruchów religijnych, które 

też szybko upadły. Pozostali tylko za-

wiedzeni ludzie z nieufnością do Boga i 

Biblii.  

Naciąganie Słowa Bożego powoduje 

niewiarę, dlatego Pan Jezus ostrzegał: 

„Gdyby wam wtedy kto powiedział: 

„Oto tu jest Chrystus albo tam, nie 

wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi 

mesjasze i fałszywi prorocy i czynić 

będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile 

można, zwieść i wybranych. Oto prze-

powiedziałem wam. Gdyby więc wam 

powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie 

wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie 

wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia 

się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, 

tak będzie z przyjściem Syna Człowie-

czego‖ (Mat. 24:25-27 BT).  
Sami byliśmy zwiedzeni. Niewolnik 

Strażnicy podstawił Proroctwo Daniela 

4:20 i na tym wersecie zbudował fun-

dament swej zwodniczej nauki, choć 

wykładnia wersetu 4:20 jest zapisana w 

Daniela 4:17-19. Widzimy to dopiero 

teraz, kiedy spadły nam okulary Straż-

nicy. Dlatego musimy być czujni! 

Strzeżmy się od nakładania swoich 

wizji innym.  

Niewolnik na roku 1914 zbudował 

fundament swego ruchu. Głosi nadal o 

niewidzialnym zmartwychwstaniu, 

które wg niego trwa już ponad 100 lat. 

Natomiast apostoł Paweł naucza, że 

nastąpi ono „w jednej chwili, w oka 

mgnieniu‖ (1 Kor. 15:51,52). W 1 Li-

ście do Tesaloniczan 4:15-17. wyraźnie 

napisano, że jedni drugich nie wyprze-

dzą, ale razem będą wzięci. Każdy kto 

twierdzi, że zmartwychwstanie już się 

dokonało, kłamie wbrew nauczaniu 

Biblii. ( 2 Tym. 2:18; 2 Tes. 1:7-9;  

Mat. 24:29-31). Z jednego kłamstwa 

powstała cała zwodnicza doktryna. Nie 

każdy, kto przychodzi do nas z Biblią 

głosi jej nauki. Zwodziciele posługują 

się nią aby być bardziej przekonywują-

cym.  

Na swoim przykładzie widzimy, jak 

niebezpieczne jest budowanie jakiejś 

nauki ze Starego Przymierza, która już 

się dawno wypełniła! Przez proroka 

Daniela Bóg zapowiada czas Powrotu 

Jezusa Chrystusa, wielkiego ucisku, 

zmartwychwstania i wielu innych. (Dan 

2: 31-45; 7: 3-8; 12:1-13). Jeśli NT nie 

nawiązuje do ST, to dowodzi, że dana 

nauka nie ma nic wspólnego z proroc-

twami związanym z Paruzją. 

Pan Jezus mówiąc o rozproszeniu  Ży-

dów i o wielkim ucisku, powołał się na 

proroctwo Daniela
1
. Jednak ani On ani 

apostołowie nie nawiązywali do wyda-

rzeń w Damaszku. To dowodzi, że 

Iz.17:1-4 wypełniły się na wiele wie-

ków przed nimi. 

Analizując wersety powinniśmy brać 

pod uwagę inne fragmenty Biblii, które 

pomogą nam umiejscowić je w czasie. 

Nie zapominajmy, że główne wydarze-

nia, które mają się wypełnić, są zapisa-

ne w NT. To one pokazują, jakie pro-

roctwa w ST jeszcze się nie wypełniły. 

Na przykład nauka o Milenium sześć 

razy jest zapisana w Obj. 20:4-9, nato-

                                                           
1 O tym będzie mowa w dalszej części  
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miast ST, szczególnie w proroctwie 

Izajasza zapowiedziano, jak będzie 

wyglądało życie w Milenium.  

Dwa przyjścia 
Bóg przez proroka Izajasza zapowie-

dział: „Oto Dziewica pocznie i porodzi 

Syna, któremu nadadzą imię Emmanu-

el, to znaczy: Bóg z nami‖ (Mat. 

1:22,23BT). Na wykładnię tego proroc-

twa czekano ponad 700 lat. Ktoś obli-

czył, że na Paruzję Chrystusa zapowie-

dzianych jest prawie tyle samo pro-

roctw (około 300), które wypełnią się 

tak, jak na cudownym narodzeniu Jezu-

sa – literalnie. Hebr. 9:28). 

Wiele wydarzeń światowych powtarza 

się! „To, co było, znowu będzie, a co 

się stało, znowu się stanie: nie ma nic 

nowego pod słońcem‖ (Kzn 1:9 BW). 

Około 70 procent kataklizmów z 10 

plag egipskich powtórzy się podczas 

wielkiego ucisku - literalnie. Jeremiasz 

nie mógł przebić się z Bożymi proroc-

twami wśród Żydów. Podobnie było z 

innymi prorokami, z Jezusem Chrystu-

sem włącznie. 

Proroctwo Jeremiasza było bolesne „I 

cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i 

pustkowiem, i narody te będą poddane 

królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt 

lat‖ (Jer. 25:11BW). Również Chana-

niasz powołując się na Boga ogłosił, że: 

„W przeciągu dwóch lat sprowadzę z 

powrotem na to miejsce wszystkie 

przybory domu Pana‖ (Jer. 28:3 BW). 

Oczywiście proroctwo Chananiasza 

było łatwiejsze do przyjęcia, ale nie-

prawdziwe. Podważając słowa Jeremia-

sza podważył słowa Boga: „Posłuchaj 

uważnie, Chananiaszu: Przecież Pan 

wcale cię nie posłał a ty doprowadziłeś 

do tego, że cały lud zaufał twoim kłam-

stwom. Dlatego mówi Pan: Usuwam cię 

z powierzchni ziemi. Umrzesz jeszcze 

w tym roku, bo nawoływałeś do buntu 

przeciwko Panu‖. (Jer. 28:15,16 BWP). 

Każdego proroka weryfikuje czas i 

Biblia (Jer. 28:9).  

„Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet 

gorliwość nie jest dobra; kto śpiesznie 

kroczy naprzód, może się potknąć. To 

głupota prowadzi człowieka na manow-

ce, a potem jego serce wybucha gnie-

wem na Pana‖ (Przyp. 19:2,3 BW).  

Ostatnio pojawiło się sporo ‗proroctw‘ 

na temat Damaszku. Szczególnie chodzi 

o jego zbombardowanie. Niektórzy 

chrześcijanie przekonują, że Damaszek 

jest proroctwem na XXI wiek. W (Iz. 

17:1-4) czytamy o Damaszku, ale i o 

warowni Efraima i Aramejczykach i 

Żydach. Mamy postawioną tezą. Posta-

ram się na podstawie Biblii postawić 

antytezą, a przyjmiemy syntezę, którą 

obroni sama Biblia!   

Historia biblijna o Damaszku 
Czego uczy historia świecka? 

Damaszek jest jednym z najstarszych 

miast rejonu Morza Śródziemnego. 

Znany już od XV wieku p.n.e. Na prze-

łomie II i I tysiąclecia p.n.e. stolica 

niezależnego państwa aramejskiego.  

W 732 p.n.e. Damaszek został zdobyty 

przez Asyryjczyków, potem krótko 

należał do Babilonii. Następnie dostał 

się we władanie perskie (był stolicą 

satrapii). Jak całe imperium perskie 

znalazł się w państwie Aleksandra 

Wielkiego, a w okresie hellenistycznym 

na zmianę należał do państwa egipskich 

Ptolemeuszy lub państwa Seleukidów.  

W 64 p.n.e. wszedł do rzymskiej pro-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_tysi%C4%85clecie_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_tysi%C4%85clecie_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Damaszku
https://pl.wikipedia.org/wiki/732_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_syro-efraimska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asyria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babilonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Iran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satrapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Macedo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Macedo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Macedo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_hellenistyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptolemeusze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seleucydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/64_p.n.e.
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wincji Syrii. Po podziale imperium w 

395 n.e. stał się częścią Bizancjum. W 

635 n.e. Damaszek zajęli Arabowie. Do 

750 n.e. był stolicą kalifatu umajjadz-

kiego, a po przeniesieniu stolicy pozo-

stał jednym z najważniejszych miast 

świata arabskiego.  

W X wieku n.e. podbity na krótko przez 

egipską dynastię Fatymidów, zdobyty 

następnie przez Turków seldżuckich w 

1076 n.e. W czasie wypraw krzyżo-

wych wielokrotnie oblegany pozostał 

niezdobyty i przekształcił się w centrum 

oporu przeciw najeźdźcom i został 

stolicą Saladyna i dynastii Ajjubidów.  

W XVI n.e. wieku zdobyty przez Tur-

ków osmańskich pozostawał w ich 

rękach do I wojny światowej podczas 

której został zajęty przez arabskich 

sojuszników Wielkiej Brytanii. Po woj-

nie stał się stolicą Syrii (pozostającej 

wówczas pod francuską administracją) i 

status ten zachował do dziś.  Saul z 

Tarsu wyruszył do Damaszku, aby 

prześladować uczniów Chrystusa. I od 

tego miasta rozpoczął nową podróż - 

głoszenie Ewangelii  (Dzieje 9:1,2).  

Historia biblijna 
O Damaszku Biblia wspominano wiele 

razy. Miasto leży na płaskowyżu ponad 

700 m n.p.m. Jest tam bardzo urodzajna 

gleba. Opłaca się tam uprawiać oliwki, 

morele, figi, zboża i inne. W przeszłości 

miasto leżało na szlaku handlowym, jak 

czytamy u proroka Ezechiela 27:18: 

„handel jaki prowadził z tobą  z powo-

du obfitości twoich wyrobów, obfitości 

twoich dostatków; dawano ci w zamian 

wino z Chelbonu i wełnę z Sacharu‖.  

Damaszek często zmieniał swój status 

polityczny, który nie zawsze zależał od 

niego, ale królów którzy w danym cza-

sie nad nim panowali. Ponieważ to 

opracowanie nie zajmuję się historią 

Damaszku w ogóle, ale proroctwami z 

nim związanymi, dlatego będę odwo-

ływał się do Biblii. Przez całe tysiącle-

cia raz był w koalicji z Izraelem, drugi 

raz był jego nieprzejednanym wrogiem.  
Król Dawid, który w 1070 roku p.n.e. 

scalił dwanaście plemion Izraela w 

jedno państwo, miał też różne kontakty 

z Damaszkiem. Ale po śmierci Salomo-

na, jego wnuk Roboam w roku 997 

przyczynił się do podziału Izraela na 

dwa królestwa: Północne – zwane Izra-

elem, składające się z dziesięciu ple-

mion Izraela, oraz południowe – czyli 

Judę i część Beniamina.  

Po 257 latach północne Królestwo 

Izraela - ze stolicą w Samarii w roku 

740 zostało zdobyte przez: „króla asy-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Bizanty%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdobycie_Damaszku_przez_muzu%C5%82man%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalifat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umajjadzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umajjadzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fatymidzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seld%C5%BCukidzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawy_krzy%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawy_krzy%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saladyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ajjubidzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcy_osma%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcy_osma%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
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ryjskiego, który  obległ Samarię, i zdo-

był ją po upływie trzech lat. (…) Potem 

uprowadził król asyryjski Izraelitów do 

Asyrii i osadził ich w miastach medyj-

skich, a naród ten został rozproszony na 

cały świat‖ (1 Król. 18:9-11). Dlatego 

proroctwa dotyczące Mesjasza były 

zapowiadane przez linię rodową Dawi-

da, czyli z pokolenia Judy. Izrael po 

roku 740 p.n.e. nie miał nic wspólnego 

z proroctwami biblijnymi. Bóg ich 

rozproszył, ale nie odrzucił:  
Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką i 

powiedział: „Wy czcicie to, czego nie 

znacie, my czcimy to, co znamy, bo 

zbawienie pochodzi od Żydów‖ (Jan 

4:22 BW). Niewiasta ta nawiązała do 

niektórych nauk Pięcioksięgu Mojże-

sza: „Ojcowie nasi oddawali cześć 

Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w 

Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy 

czcić Boga‖ (Jan 4:20 BT).  Pan Jezus 

powiedział jej: „Lecz nadchodzi godzi-

na i teraz jest, kiedy prawdziwi czcicie-

le będą oddawali Ojcu cześć w duchu i 

w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, 

którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg 

jest duchem, a ci, którzy mu cześć od-

dają, winni mu ją oddawać w duchu i w 

prawdzie‖ (Jana 4:23,24BW). Pan Jezus 

nakazał apostołom zachować kolejność 

głoszenia ewangelii: „będziecie mi 

świadkami w Jerozolimie i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce zie-

mi‖ (Dzieje 1:8BW). Samarytanie to 

dziesięciopokoleniowe królestwo Izra-

ela. Tę kolejność podczas głoszenie 

Ewangelii  zachowywali również apo-

stołowie, jak czytamy: „Gdy Żydzi 

zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, 

i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co 

mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba 

powiedzieli odważnie: Należało głosić 

słowo Boże najpierw wam. Skoro jed-

nak odrzucacie je i sami uznajecie się 

za niegodnych życia wiecznego, zwra-

camy się do pogan‖  (Dzieje 13:46 ). 
 

NT już nie dzieli Żydów na dwa naro-

dy. Judę i Izrael, ponieważ Chrystus 

przez swoją śmierć zjednał wszystkich 

ludzi w jeden naród: „Albowiem On 

jest pokojem naszym, On sprawił, że z 

dwojga jedność powstała, i zburzył w 

ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę 

z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon 

przykazań i przepisów, aby czyniąc 

pokój, stworzyć w sobie samym z 

dwóch jednego nowego człowieka‖ 

(Efez. 2:14,15 BW). W Liście do Rzy-

mian 11:25, 26 czytamy: „A żebyście 

nie mieli zbyt wysokiego o sobie 

mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić 

tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na 

część Izraela aż do czasu, gdy poganie 

w pełni wejdą, i w ten sposób będzie 

zbawiony cały Izrael, jak napisano: 

Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i od-

wróci bezbożność od Jakuba‖. 

Damaszek w Proroctwach  
W poprzednim artykule starałem się 

przedstawić Damaszek w historii 

świeckiej i częściowo biblijnej, aby 

czytelnik miał szersze spektrum tego 

tematu. Czytelników Biblii nie dzieli 

Pismo Święte, ale ich komentarze i 

interpretacje. 

1. Mamy wspaniały przykład proroka 

Daniela 9:2, który szukał odpowiedzi u 

Jeremiasza 25:11,12;29:10, ile będzie 

trwała niewola babilońska. 
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2. Po drugie szukamy w Biblii odpo-

wiedzi: Do kogo dany tekst został napi-

sany? Jakiego okresu dotyczy? Upew-

nijmy się, czy dane proroctwo nie wy-

pełniło się w przeszłości. 

3. Jeśli NT nie nawiązuje do danego 

wydarzenia w ST to znaczy, że wypeł-

niło się w minionych stuleciach i służy 

nam do nauki: „Cokolwiek bowiem 

przedtem napisano, dla naszego po-

uczenia napisano, abyśmy przez cier-

pliwość i przez pociechę z Pism nadzie-

ję mieli‖ (Rzym. 15:4 BW). 

Damaszek to 

Stolica Syrii, która została zbombar-

dowana przez naloty różnych krajów, 

którzy chcieli w tym kraju zaprowadzić 

pokój, a tymczasem nie ma pokoju (Jer. 

6:14). Skutkiem takiego ‗wyzwolenia‗ 

śmierć poniosło ponad 320.000 ludzi 

nie licząc tych, którzy szukając schro-

nienia zginęli z głodu lub choroby.  

Niektórzy czytelnicy Biblii, widząc 

dramatyczne niszczenie Damaszku, 

dopatrzyło się, że jest to znak nadcho-

dzącej Trzeciej Wojny Światowej, 

rzekomo zapisanej w proroctwie Izaja-

sza. 17:1-4 i Jeremiasza 49:24-28).  

Proroctwa te, wg tych braci, wypełniają 

się za naszych dni, tu i teraz. Jednak 

Świadectwo Biblii temu przeczy. Pro-

roctwo Jeremiasza 49:24-28), umiej-

scawia zniszczenie Damaszku na rok 

732 roku p.n.e.. Jednak zwolennicy tej 

tezy piszą wprost tak, jakby dostali 

słowo od Boga. 
„Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, 

że jedno z ważnych proroctw nie zostało 

jeszcze wypełnione. Mało tego, mamy 

wiele poważnych przesłanek, że to proroc-

two może się wypełnić w najbliższym 

czasie‖. 

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpo-

cząć od przewagi różnic spowodowanych 

przez agentury Illuminati 2  pomiędzy poli-

tycznymi Syjonistami oraz liderami Świata 

Islamu. Owa wojna musi być prowadzona 

w taki sposób, że Islam (Islamski Świat 

Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Pań-

stwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.  

Najciekawsze jest jednak to, że Bóg w 

proroctwach zapowiedział totalne zniszcze-

nie Damaszku, co jeszcze się nigdy nie 

wydarzyło‖ 3. 

Antyteza 

Skoro jest teza, musi pojawić się anty-

teza. Nauczyłem się nie od razu odrzu-

cać czegoś, co jest dla mnie nowe. 

Ponieważ traktuje poważnie słowa 

apostoła Pawła z (1 Kor. 12:11) 

„Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam 

Duch, udzielając każdemu tak, jak 

chce‖ . Mamy wszystko badać w świe-

tle Słowa, albowiem: „Całe Pismo przez 

Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, 

do wykrywania błędów, do poprawy, do 

wychowywania w sprawiedliwości‖ (2 

Tym. 3:16).   

Co na ten temat mówi Biblia? 

Przeczytajmy ten tekst w całości: „Wy-

rok na Damaszek: Oto Damaszek prze-

stanie być miastem, stanie się stosem 

gruzów. Na zawsze opuszczone jego 

miasta będą pastwiskiem dla trzód, 

które się tam pokładą, i nikt ich nie 

spłoszy. Odbiorą warownię Efraimowi, 

a królestwo Damaszkowi. Z resztą zaś 

Aramu stanie się tak, jak z chlubą sy-

nów Izraela - wyrocznia Pana Zastę-

pów. W owym dniu chwała Jakuba 

zmaleje i tłuste jego ciało wychudnie‖ 

                                                           
2  Synonim - osoby światłe - akurat w świetle 

Biblii nie ma największego znaczenia: „ Skoro 

bowiem świat przez mądrość nie poznał 

Boga w mądrości Bożej, spodobało się 

Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zba-

wić wierzących‖ (1 Kor. 1:21BT). 
3 Symbioza syjonizmu z nazizmem  

https://synonim.net/synonim/osoby+%C5%9Bwiat%C5%82e
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(Iz. 17:1-4 BT). Aby tekst był bardziej 

czytelny, zróbmy egzegezę tekstu. 

Przytoczyłem kilka przekładów z róż-

nych religii, aby nie być posądzonym o 

stronniczość (Izajasza 17:1) . 

„Wyrok na Damaszek: „Oto Damaszek 

przestanie być miastem, stanie się sto-

sem gruzów‖ BT) „stanie się kupą 

gruzów‖ BW). „żeby nie był miastem, i 

stał się zwaliskiem, rozpadającą się 

ruiną‖ (PNś). 

Pierwsze zburzenie Damaszku 

Biblia informuje co najmniej o dwóch 

okresach zniszczenia Damaszku. W 

przypisach Biblii Tysiąclecia można 

dowiedzieć się, że chodzi tu o zburze-

nie Damaszku przez Asyryjczyków w 

732 roku. „Bo zanim chłopiec nauczy 

się wymawiać "tata" i "mama", zaniosą 

bogactwa Damaszku i łupy z Samarii 

przed króla asyryjskiego. (Iz. 8:4BT)  
Autorzy tej tezy kładą duży nacisk na 

słowa: że Damaszek, „przestanie być 

miastem”, stał się zwaliskiem, rozpada-

jącą się ruiną. Tłumacze proroctwa 

Izajasza 17:1-4 wstawili gwiazdki 

szczególnie przy słowach: przestanie 

być miastem, informując, że słowa te są 

niepewne. W historii biblijnej i świec-

kiej zostało zburzone wiele miast, ale 

nie miały one znaczenia proroczego.  

Drugie zburzenie Damaszku w 599-

598 
Pierwsze zburzenie Damaszku miało 

miejsce w 732 roku p.n.e. Po 134 latach 

prorok Jeremiasz opisał drugie zburze-

nie Damaszku, tym razem przez Nabu-

chodonozora 599-598 r. p.n.e. „Dama-

szek jest bezsilny, gotowy do ucieczki, 

opanował go popłoch; lęk i bóle go 

ogarniają niby rodzącą kobietę‖ (Jer. 

49:24 BT). (…) I rozniecę ogień na 

murze Damaszku, i strawi pałace Ben-

hadada. O Kedarze i o państwach Cha-

zoru, które pokonał Nebukadnesar, król 

babiloński‖ (Jer. 49:28 BT). W dal-

szych słowach prorok Izajasz 17:2 

zapisał „Opuszczone miasta Aroer stają 

się już tylko miejscami, gdzie kładą się 

stada i nikt nie przyprawia ich o drże-

nie‖. (BT).  
„Opuszczone są na zawsze jego miasta, 

przypadną trzodom; te będą leżeć, a 

nikt nie będzie ich płoszył‖ (BW).  
„Opuszczone miasta Aroer stają się już 

tylko miejscami, gdzie kładą się stada i 

nikt nie przyprawia ich o drżenie‖ 

(PNś.).  

„Opuszczone jego miasta staną się na 

długo [pastwiskiem] dla trzód; tam 

będą się kładły i nikt ich płoszyć nie 

będzie‖ (BP wyd. Poznań 1984). 

Autorzy tej tezy nie uwzględniają tego, 

że dziś nie ma już pokolenia Efraima. 

Nie uwzględniają miasta Aram, które 

zmieniono na Paddan-Aram, ponie-

waż proroctwo to wypełniło się 732 

roku p.n.e.  

Nie ma ono nic wspólnego z eschatolo-

gią biblijną, która jest mapą historyczną 

i proroczą, która nie pozwala na pry-

watne nadinterpretacje dopasowując 

proroctwa historyczne do dzisiejszych 

czasów. 

Po pierwsze: Izajasza 17:1-3 należy 

czytać łącznie i większość przekładów 

tak to czyni. Nie skupiają się tylko na 

Damaszku, ale na miastach ościennych 

wymienionych w tym tekście biblij-

nym. Tych miast wokół Damaszku w 

tamtych czasach było kilkadziesiąt, co 

potwierdzają archeolodzy i historycy.  

W wersecie wymienia się miasto Aroer. 

Biblia Warszawska (BW) oddaje, że 

Damaszek: przestanie być miastem, ale 

nie podaje na jak długo?  Biblia Po-

znańska nie zawężą tego wydarzenia 
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tylko do Damaszku,  co wynika z kon-

tekstu, że miasta te staną się na długo 

[pastwiskiem] dla trzód. Przekład No-

wego Świata (PNś) przetłumaczono, że 

miasto stało się zwaliskiem, rozpadają-

cą się ruiną. Po drugie: To, że dane 

miasto zostało zniszczone, nie oznacza, 

że już nikt go nie odbuduje. Dobrze 

nam znanym przykładem jest miasto 

Jerozolima o której Pan Jezus powie-

dział: „Zaprawdę powiadam wam, nie 

pozostanie tutaj kamień na kamieniu, 

który by nie został rozwalony‖ (Mat. 

24:2 BW). 

 

Po Zdobyciu Jerozolimy w 70 roku 

przez Tytusa, miasto spalono, rozebra-

no do fundamentów i zaorano. Ale Pan 

Jezus nie powiedział, że nigdy go nie 

odbudują, tak jak:  
„Babilon stanie się rumowiskiem, le-

gowiskiem szakali, zgrozą i pośmiewi-

skiem, odludziem‖. „bo zamieniłeś 

miasto w stos gruzów, warowny gród w 

rumowisko. Zamek pysznych, by się 

nie stał miastem, nie będzie odbudowa-

ny na wieki‖ (Iz. 25:2 BW). Historia 

potwierdza, że miasto Babilon, które 

zostało zniszczone prawie 2500 temu 

nigdy nie odbudowano.  

 

Prorok Izajasz w 17:3 zapisał: „Odbio-

rą warownię Efraimowi, a królestwo 

Damaszkowi. Z resztą zaś Aramu sta-

nie się tak, jak z chlubą synów Izraela - 

wyrocznia Pana Zastępów‖.  Gdzie dziś 

jest ta warownia Efraima, jednego z 12 

pokoleń Izraela? W Islamskiej Syrii, 

żadną miarą nie jest honorowany żaden 

Żyd, nie mówiąc o warowni  Efraima. 

Skoro nie ma tych miejscowości, które 

zapisał prorok, to znaczy, że Damaszek 

pierwszy raz został zniszczony w 732 

roku p.n.e., po raz drugi w 598 p.n. i 

dlatego nie ma żadnego proroczego 

znaczenia. Po trzecie: Izajasz 17:3 

opisał okres w którym Damaszek był 

podbity przez Asyryjczyków (734 - 732 

r. p.n.e.). Autorzy tej teorii pomijają 

miasto Aram, obecnie nazywane Pad-

dan-Aram. Padan-Aram („Pole Ara-

ma‖) to biblijne określenie na tereny, 

położone pomiędzy górnym biegami 

Tygrysu i Eufratu. Na zachodzie obszar 

ciągnął się do Karkemisz, na wschodzie 

– do Niniwy.  
Biblia informuje, że Damaszek po 

drugim zburzeniu w latach 599-598 

odbudowano i odgrywał znaczną rolę w 

jednej z asyryjskich prowincji. Później-

sze zaś wieki są opisane zwłaszcza w 

okresie  helleńskim
4
.  

Nie powinniśmy z proroctwa wybierać 

fragmenty, które pasują do naszej tezy, 

ponieważ w Izajasza 17:3 czytamy: „I 

będzie koniec z warownią Efraima i z 

królestwem Damaszku. A z resztką 

Aramejczyków będzie jak z chwałą 

synów Izraela - mówi Pan Zastępów‖ 

(Izaj. 17:3 BW). 

Jeremiasz użył tu czasu przeszłego, 

(Jer. 49:28BT) do tego proroctwa, które 

wypełnił król babiloński pokonując 

Damaszek. Wymienił tu jeszcze inne 

miasta. Jeśli świadectwo Biblii mówi, 

że dane proroctwo wypełniło się w 

przeszłości, to na jakiej podstawie 

twierdzimy, że to wypełnia się tu i 

teraz?  
Po czwarte autorzy tej tezy łączą dwa 

wydarzenia z 732 roku i 598 w jedno, 

choć dzieli je okres 134 lat. Biblia 

mówi wprost, że to się już wypełniło? 
5
 

                                                           
4 Okres helleński jest to okres trwający od 330 
p.n.e., tj. podbojów Aleksandra Wielkiego. do 

czasu wypraw Aleksandra Macedońskiego.  
5  Źródła historyczne i komentarze biblijne za-

czerpnąłem z: Komentarz do Izajasza KUL wyd. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eufrat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karkemisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niniwa
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Ktoś powie 
A gdyby od Damaszku rozpoczęła się 

wojna światowa – co wtedy powiesz? 

Powiem to, co Pan Jezus? „Będziecie 

słyszeć o wojnach i o pogłoskach wo-

jennych; uważajcie, nie trwóżcie się 

tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie 

koniec!‖ (Mat. 24:6 BT). Zwróć uwagę, 

że Pan Jezus tu nie mówi o drugiej czy 

trzeciej wojnie, ale że będą wojny, 

które nie zapowiadają końca.  

 

„Wszystko, co ja wam powiedziałem, 

starannie wypełniajcie. Nic do tego nie 

będziesz dodawał ani niczego od tego 

nie ujmiesz. Jeśliby powstał pośród 

ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i 

zapowiedziałby ci znak albo cud, i 

potem nastąpiłby ten znak albo cud, o 

którym ci powiedział, i namawiałby 

cię:  

Pójdźmy za innymi bogami, których 

nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz 

słów tego proroka ani tego, kto ma sny, 

gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was 

na próbę, aby poznać, czy miłujecie 

Pana, Boga swego, z całego serca swe-

go i z całej duszy swojej. Za Panem, 

waszym Bogiem, pójdziecie i jego 

będziecie się bać, i jego przykazań 

przestrzegać. Jego głosu będziecie 

słuchać, jemu będziecie służyć i jego 

się trzymać‖ (5 Mojż. 13:1-5 BW). 

 

Po piąte: Wszystko co ma przyjść na 

świat zostało zapisane w Biblii. Pan 

Jezus to potwierdził: „Tak więc zapo-

wiedziałem wam to z góry‖ (Mat. 

24:25BWP). Nie musimy biegać od 

                                                                 
1996r. Komentarz historyczno kulturowy do 

Biblii Hebrajskiej „Vacatio‖ r. wyd. 1997.  

Wnikliwe Badanie Pism - Strażnica –TBIT w 
Polsce rok wyd. 2006 r. Komentarze BP r. wyd. 

1984r. 

nauczyciela do nauczyciela, ale otwo-

rzyć Biblię, a Pan Jezus obiecał „A 

Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec ześle wam w imię moje, On 

nauczy was wszystkiego i przypomni 

wam wszystko, co tylko wam powie-

działem‖ (Jana 14:26,27BWP).  

 

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie 

zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim 

nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi 

się człowiek niegodziwości, syn zatra-

cenia‖ (2 Tes. 2:3BW). Przed pojawie-

niem się antychrysta, musi dojść do 

apostazji do globalnego odstępstwa  od 

Boga.  

A wtedy: „przeciwnik, który wynosi się 

ponad wszystko, co się zwie Bogiem 

lub jest przedmiotem boskiej czci, a 

nawet zasiądzie w świątyni Bożej, 

podając się za Boga‖ (2 Tes. 2:4BW). 

Nie dajmy się zwieść różnym nowin-

kom
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Izrael w proroctwach 

 

Błogosławieństwa dla Izraela 
„Pan wybrał was i znalazł upodobanie w 

was nie dlatego, że liczebnie przewyższa-

cie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich 

narodów jesteście najmniejszym, lecz 

ponieważ Pan was umiłował i chce do-

chować przysięgi danej waszym przod-

kom. Wyprowadził was mocną ręką i wy-

bawił was z domu niewoli z ręki faraona, 

króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg 

twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, za-

chowującym przymierze i miłość do ty-

siącznego pokolenia względem tych, któ-

rzy Go miłują i strzegą Jego praw‖ (5 

Mojż. 7:7-9 BW). 
„Błogosławione będzie twoje wejście i 

wyjście. Pan sprawi, że twoi wrogowie, 

którzy powstaną przeciw tobie, zostaną 

pobici przez ciebie. Jedną szli drogą prze-

ciw tobie, a siedmioma drogami uciekać 

będą przed tobą. Pan rozkaże, by z tobą 

było błogosławieństwo w spichrzach, we 

wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On 

będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje 

Pan, Bóg twój. Pan uczyni cię swoim świę-

tym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli bę-

dziesz zachowywał polecenia Pana, Boga 

swego, i chodził Jego drogami‖ (5 Mojż 

28:7-9 B. 
Niestety z powodu bałwochwalstwa, buntu 

i nietrwania w przykazaniach Bożych, 

błogosławieństwa te ich ominęły. Zostali 

rozproszeni, a za ich niewiarę spotkały ich 

te przekleństwa: „Pan cię rozproszy po-

między wszystkie narody, od krańca do 

krańca ziemi, tam będziesz służył obcym 

bogom drewnianym i kamiennym, których 

nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Nie 

zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa 

twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam 

Pan serce drżące ze strachu, oczy wypła-

kane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie 

twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: 

będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie 

będziesz pewny życia. Rano powiesz: Któż 

sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: 

Któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze 

strachu, który twe serce będzie odczuwać 

na widok, jaki stanie przed twymi oczami‖. 

(5 Mojż. 28:64-29-67 BT) 

Z utęsknieniem wyczekiwali na Mesjasza, 

ale kiedy przyszedł postawili go przed 

Piłatem i wołali: „Na śmierć, na śmierć z 

Nim! Ukrzyżuj Go! Zapytał tedy Piłat: Czy 

mam rzeczywiście ukrzyżować waszego 

króla? A arcykapłani zawołali: Nie mamy 

żadnego króla, tylko cesarza!‖ (Jana 19:15 

BW).  
Apostołowie w tym czasie utracili wiarę, 

ale On: „oświecił ich umysły tak, aby mo-

gli zrozumieć Pisma‖ (Łuk. 24:45 BWP). 

Za odrzucenie Mesjasza spotkała ich 

wieczna tułaczka.  

Stało się to w 70 r. n.e. Państwo Izrael 

przestało istnieć, zostało zdobyte przez 

Tytusa. Jerozolima spalona, rozebrana i 

zaorana. „Nie pozostał kamień na kamie-

niu‖ Od 70 roku rozpoczęły się czasy po-

gan, które będą trwały aż do Paruzji Jezusa 

Chrystusa: „jedni polegną od miecza, a 

drugich zapędzą w niewolę między 

wszystkie narody. A Jerozolima będzie 

deptana przez pogan, aż czasy pogan 

przeminą (Łuk. 21:24). Pan Jezus nie po-

wiedział im, że powrócą i odbudują swoją 

ojczyznę, ze stolicą w Jerozolimie. Wprost 

Czasy pogan  Łuk. 21:24 

Od 33 r. do Paruzji 

Wielki Ucisk  
Dan 12:1; Mat. 24:21,22 

 

Rozproszenie od 70 

r. n.e. Mat. 23:37-39 
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przeciwnie!: „A żebyście nie mieli zbyt 

wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, 

bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardzia-

łość przyszła na część Izraela aż do czasu, 

gdy poganie w pełni wejdą‖ (Rzym. 

11:25BW). „Oto wam dom wasz pusty 

zostanie. Albowiem powiadam wam: Nie 

ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogo-

sławiony, który przychodzi w imieniu 

Pańskim‖ (Mat. 23:38,39).  

 „Aż” 

Słowo "aż" zostało użyte trzy razy i jest 

związane z okresem, po którym nastanie 

wybawienie, nie tylko dla Izraela, ale dla 

wszystkich wybranych. „Dom Izraela do 

Paruzji Chrystusa zostanie pusty‖ (Mat. 

23:39). Ich domem była i jest ziemia histo-

rycznego Izraela. „A Jerozolima będzie 

zdeptana przez pogan, aż się dopełnią 

czasy pogan‖ (Łuk. 21:24BW). 

Pan Jezus mówiąc o tym czasie powołał się 

na proroka Daniela, który zapowiadał czas 

wyzwolenie narodu izraelskiego: „a nasta-

nie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie 

było, odkąd istnieją narody, aż do owego 

czasu. W owym to czasie wybawiony bę-

dzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do 

księgi żywota‖ (Dan.12:1 BW).  

„Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, 

jakiego nie było od początku świata aż 

dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas 

nie został skrócony, nikt by nie ocalał. 

Lecz z powodu wybranych ów czas zosta-

nie skrócony‖ (Mat. 24:21,22 BW). W 

wyznaczonym przez Boga czasie zbawie-

nie rozlało się na pogan. „I stąd Pismo 

widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie 

wiary będzie dawał poganom usprawiedli-

wienie, już Abrahamowi oznajmił tę rado-

sną nowinę: W tobie będą błogosławione 

wszystkie narody‖ (Gal. 3:8 BT).  

Pan Jezus nie zapowiadał, że po Jego 

odejściu znowu powstanie państwo Izrael, 

ale powrót Żydów w okresie wielkiego 

ucisku i powrócą pod rózgą. Przeciw po-

wstaniu państwa Izrael w 1948 roku bar-

dzo ostro protestują ortodoksyjni Żydzi, 

którzy w Nowym Yorku wyrazili swoje 

stanowisko (zobacz filmik)
6

. Mówią 

wprost, że ten  Izrael powstał nie z woli 

Bożej, lecz z woli ONZ-tu!    

Żydzi poprawnie odczytują ST i widzą u 

Daniela 12:1,2; Ezechiela 20:37: „I każę 

wam przejść pod rózgą, i dokładnie was 

przeliczę. Ale wyłączę spośród was opor-

nych i odstępców; wyprowadzę ich z zie-

mi, w której byli przychodniami, lecz do 

ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że 

Ja jestem Pan‖.  

Zgodnie z proroctwami zostali rozproszeni 

na cały świat, ale nadal istnieją jako naród, 

aby otrzymać obietnice:  „Co do ewangelii, 

są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla wasze-

go dobra, lecz co do wybrania, są umiło-

wanymi ze względu na praojców. Nie-

odwołalne są bowiem dary i powołanie 

Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś niepo-

słuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miło-

sierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa‖ 

(Rzym. 11:28-30 BW).  

W tych słowach Paweł pisze o błogosła-

wieństwach, a nie o ziemi obiecanej. Po 

wielkim ucisku nastanie Milenium, które 

głównie darowane jest Żydom. Wyznawcy 

powstania Izraela w 1948 roku mają proro-

czą lukę, dlatego przesuwają proroctwa z 

Milenium do dzisiejszego Izraela. Wilk z 

barankiem  jeszcze nie pasą się razem. 

Podstawianie dziś Izraela do tego wersetu 

z (Iz. 17:4 i do Damaszku jest nieuzasad-

nione ponieważ Państwo Izrael przestało 

istnieć w 70 roku n.e. i tak będzie aż do 

Paruzji Chrystusa! 

                                                           
6 https://youtu.be/Pj-6XFbbesI 

https://youtu.be/Pj-6XFbbesI
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Kim będzie Antychryst? 
Kim będzie antychryst? 

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie 

zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim 

nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi 

się człowiek niegodziwości, syn zatra-

cenia‖ (2 Tes. 2:3BW). Odstąpić może 

ten kto wierzył. Ten syn zatracenia 

będzie ostatnim przywódcą ustanowio-

nym przez szatana, zaakceptowanym 

przez ludzi, których poprowadzi do 

ostatniego buntu przeciw Bogu i Chry-

stusowi.  

Ten fałszywy antychryst będzie brutal-

ny, ale też bardzo przebiegły. Zdoła 

oszukać narody, które go ogłoszą swo-

im wybawicielem. (Obj. 13:8). 

Apostoł Paweł nazywa go „człowiekiem 

niegodziwości‖, synem zatracenia, 

dlatego wraz ze swymi poplecznikami 

osiągnie najwyższe szczyty zła, jakie 

kiedykolwiek człowiek widział. Ponie-

waż dostanie od szatana -„swoją moc, 

swój tron i wielką władzę‖ (Obj. 13:2). 

Czy antychryst to wiele osób? 

Na podstawie zapisów biblijnych, anty-

chryst będzie osobą, (Obj. 13:18) która 

dopiero pojawi się wraz z rozpoczę-

ciem wielkiego ucisku. Biblia wyraźnie 

odróżnia:   

1.     ducha antychrysta 

2. prekursorzy antychrysta  

3. i osobę antychrysta 

Duch antychrysta 

Duch antychrysta, to duch negacji, 

duch odrzucający Jezusa Chrystusa. 

„Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, 

że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, 

nie jest z Boga‖ (1 Jan 4:3 BW). Któż 

zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto za-

przecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten 

właśnie jest Antychrystem, który nie 

uznaje Ojca i Syna‖ (1 Jana 2:22BW). 

Odrzuca pierwsze i drugie przyjście 

Chrystusa (Hebr. 9:28).   

Prekursorzy antychrysta 

Za czasów apostoła Jana ludzie, którzy 

zgromadzali się w Zborach, stali się 

jawnymi nieprzyjaciółmi Chrystusa. 

Już wówczas w wielu Zborach byli 

fałszywi nauczyciele i fałszywi proro-

cy. Takie osoby pojawią się ze zdwojo-

ną mocą w dniach końca: „Powstaną 

bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi 

prorocy i czynić będą wielkie znaki i 

cuda, aby, o ile można, zwieść i wybra-

nych‖. (Mat. 24:23,24BW). Przekręca-

jąc Ewangelię, ku własnej zgubie.  

Prekursorzy antychrysta znali Ewange-

lię: Jan pisze o nich: „Wyszli spośród 

nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem 

byli z nas, byliby pozostali z nami. 

Przyszłość okaże, kto będzie z Chrystu-

sem:  „A wy macie namaszczenie od 

Świętego i wiecie wszystko‖ (1 Jana 

2:19,20). Historia wymienia takich 

ludzi jak Hitler, Stalin, którzy przeja-

wiali cechy antychrysta jak zuchwa-

łość, absolutyzm, samouwielbienie. Ich 

dyktatorskie rządy kontrolowały poli-

tykę, religię i życie osobiste obywateli. 

Wprowadzili kult swej osoby, grani-

czący z mistycyzmem. Każdy kto od-

rzuca prawdę biblijną, staje po stronie 

antychrysta.   

Osoba antychrysta 

Ci o których pisał apostoł Jan byli 

ludźmi, nie duchami. Antychryst „jest 

to bowiem liczba człowieka‖ (Obj. 

13:18; 2 Tes. 2:3,4,8): 

—    syn zatracenia 

— przeciwnik 

— niegodziwiec 
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— zasiądzie w świątyni podając się za  

       Boga.  

Coraz więcej ludzi z różnych kościo-

łów poddaje w wątpliwość, że Jezus 

urodził się w ciele ludzkim na ziemi. 

Wielu teologów do VIII wieku głosiło, 

że Jezus nie mógł być w ciele, ponie-

waż ciało to materia, a materia jest 

grzeszna. Prorok Daniel pisze o anty-

chryście: „który będzie mówił zuchwa-

łe słowa przeciwko Najwyższemu i 

będzie męczył świętych Najwyższego‖ 

(Dan. 7: 24-26). Spowoduje on wielkie 

nieszczęścia, ale będzie miał powodze-

nie i będzie aż do końca pełen zarozu-

miałości i pychy‖ (Dan. 8:22-25). 

Będzie czynił wszystko, co zamyśli; 

„przeciw Bogu bogów dziwne rzeczy 

będzie wygadywał‖, będzie prowadził 

wojny dla wielkości swego imienia i 

zdobędzie ziemię świętą, gdzie w koń-

cu zostanie zniszczony  (Dan. 

11:36,38,41,45). Księga Objawienia 

nazywa go: zwierzęciem, królem, be-

stią (Obj. 13:1-8; 17:11-12).  

Metody antychrysta? 

Szatan doprowadził do upadku naszych 

pierwszych rodziców przez podstęp. 

Natomiast antychryst ustanowi fałszy-

wego proroka, który za pomocą niesły-

chanego oszustwa doprowadzi ludzi do 

tego, że będą oddawali mu cześć.  

Przed tym ostrzega Bóg słowami apo-

stoła Pawła: „Obawiam się jednak, 

żeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł 

Ewę, tak i myśli wasze nie zostały 

skażone i nie odwróciły się od szczere-

go oddania się Chrystusowi. Bo gdy 

przychodzi ktoś i zwiastuje innego 

Jezusa, którego myśmy nie zwiastowa-

li, lub przyjmujecie innego ducha, 

którego nie otrzymaliście, lub inną 

ewangelię, której nie przyjęliście, zno-

sicie to z łatwością. Tacy bowiem są 

fałszywi apostołami, pracownikami 

zdradliwymi, którzy tylko przybierają 

postać apostołów Chrystusowych. I nic 

dziwnego; wszak i szatan przybiera 

postać anioła światłości‖ (2 Kor. 11:3-

4,13-14).  

Pan Jezus trzykrotnie w Ewangelii 

Mateusza ostrzega przed zwiedzeniem 

(Mat. 24: 4-5,11,24-25). Fałszywy 

prorok i antychryst, za pomocą pod-

stępnych oszustw, zwiodą cały świat: 

„Będą mu oddawać pokłon wszyscy 

mieszkańcy ziemi, ci, których imiona 

od założenia świata nie są zapisane w 

księdze Baranka, zabitego na ofiarę‖ 

(Obj. 13:8 BWP).  

Fałszywy prorok będzie: „czynił wiel-

kie cuda, tak że i ogień z nieba spusz-

cza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi 

mieszkańców ziemi przez cuda, jakie 

dano mu czynić na oczach zwierzęcia, 

namawiając mieszkańców ziemi, by 

postawili posąg zwierzęciu, które ma 

ranę od miecza, a jednak zostało przy 

życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg 

zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia 

przemówił i sprawił, że wszyscy, któ-

rzy nie oddali pokłonu posągowi zwie-

rzęcia, zostaną zabici‖  (Obj. 13: 13-

15BW). 

Jak to będzie możliwe, żeby ludzie tak 

bardzo dumni ze swego rozumu po-

zwolili tak się ogłupić? Odpowiedź na 

to pytanie znajdujemy w Biblii:  

„Przyjdzie zaś ów Niegodziwiec wypo-

sażony w moce Szatana i będzie doko-

nywał wielu rzeczy niezwykłych i 

fałszywych cudów. Będzie się posłu-

giwał złem we wszelkich jego posta-

ciach, byle tylko uwieść tych, którzy 
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idą na zatracenie, ponieważ nie przyjęli 

z miłością prawdy mającej doprowa-

dzić ich do wiecznego zbawienia. I 

dlatego właśnie Bóg zezwala, by ulegli 

oszustom, by uwierzyli kłamstwu. W 

ten sposób bowiem zasłużą sobie na 

wyrok potępienia ci wszyscy, którzy 

zamiast uwierzyć prawdzie, znaleźli 

upodobanie w nieprawości‖. (2 Tes. 

2:10-12 BWP). 

Aby oprzeć się uwodzicielskiemu 

kunsztowi antychrysta, potrzebne bę-

dzie odrodzenie i nawrócenie: „Upa-

miętajcie się i niechaj się każdy z was 

da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na 

odpuszczenie grzechów waszych, a 

otrzymacie dar Ducha Świętego. 

Obietnica ta bowiem odnosi się do was 

i do dzieci waszych oraz do wszyst-

kich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg 

nasz, powoła‖ (Dzieje 2:38,39BW).   

„Przyszedł już zapowiadany: „Duch 

Prawdy, [który] pozwoli wam zrozu-

mieć całą prawdę. Nie będzie On bo-

wiem mówił od siebie, lecz przekaże 

wam wszystko, co usłyszy, i objawi 

wam rzeczy przyszłe‖ (Jana 16:13 

BWP).  
„Jeżeli wytrwacie w słowie moim, 

prawdziwie uczniami moimi będziecie i 

poznacie prawdę, a prawda was wy-

swobodzi‖ (Jana 8:31,32 BWP). Oby 

Słowo Boże było zawsze dla nas po-

chodnią i światłością ścieżkom naszym. 

(Ps. 119:105, 67,68 BW). „Twoim 

jestem! Wybaw mnie, bo szukam przy-

kazań Twoich‖ (Ps. 119:94)  

„Naucz mnie Panie ustaw Twoich, jeśli 

nawet przeprowadzisz mnie ciemną 

dolinę, ale gdy jesteś ze mną zła się nie 

ulęknę‖ . (czytaj Psalm 23) . Dziś jest 

czas łaski; „baczcie, bracia, żeby nie 

było czasem w kimś złego niewierzą-

cego serca, które by odpadło od Boga 

żywego. Ale napominajcie jedni dru-

gich każdego dnia, dopóki trwa to, co 

się nazywa „dzisiaj‖, aby nikt nie po-

padł w zatwardziałość przez oszustwo 

grzechu‖. (Hebr. 3:12,13). 

„Staliśmy się bowiem współuczestni-

kami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca 

zachowamy niewzruszenie ufność, jaką 

mieliśmy na początku. Gdy się powia-

da: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie 

zatwardzajcie serc waszych, jak pod-

czas buntu. Kto to byli ci, którzy usły-

szeli, a zbuntowali się? Czy nie ci 

wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod 

wodzą Mojżesza? Do kogo to miał 

wstręt przez czterdzieści lat? A komu 

to przysiągł, że nie wejdą do odpocz-

nienia jego, jeśli nie tym, którzy byli 

nieposłuszni? Widzimy wiec, że nie 

mogli wejść z powodu niewiary‖ 

(Hebr. 3:14-19) 

Pojawienie się antychrysta 

Pojawi się wraz z rozpoczęciem „wiel-

kiego ucisku‖. Jego okres panowania 

będzie trwał 3,5 roku (Obj. 13:5). Tyle 

samo co prorokowanie dwóch świad-

ków, (Obj. 11: 3-13, oraz prześladowa-

nia Izraela (Obj. 12:6,14). 

Czy antychryst będzie Żydem? 

Ireneusz sądził w 180 r. po Chrystusie, 

na podstawie 1 Mojż. 49:16-17, że 

antychryst będzie Żydem i będzie po-

chodził z pokolenia Dana. Ponieważ 

jego pokolenie nie jest ujęte w Obja-

wieniu 7:4-8. Podobnego zdania był 

Hieronim (350-420 po Chrystusie). Być 

może, że tak się stanie, a jeśli nie bę-

dzie Żydem, to będzie musiał przeko-

nać Żydów, którzy głównie ulegając 

oszustwu, uznają go za obiecanego 

mesjasza. Od kilku lat niektórzy głoszą, 
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że księżna Kate urodziła chłopca spół-

kując z szatanem, który wg nich jest 

antychrystem. Gdyby czytali Biblię nie 

opowiadaliby baśni i wiedzieliby, że 

Bóg zakazał aniołom wadzić się z cia-

łem (1 Mojż. 6:1-5). „Aniołów zaś, 

którzy nie zachowali zakreślonego dla 

nich okręgu, lecz opuścili własne 

mieszkanie, trzyma w wiecznych pę-

tach w ciemnicy na wielki dzień sądu‖ 

(Judy 1:6BW).  

Pan Jezus: „poszedł i zwiastował du-

chom będącym w więzieniu, które 

niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg 

cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy 

budowano arkę, w której tylko niewie-

lu, to jest osiem dusz, ocalało przez 

wodę‖ (1 Piotra 3:19,20BW). Diabeł 

puszcza w obieg rożne kłamstwa, aby 

ośmieszyć chrześcijaństwo, a tym sa-

mym Słowo Boże. Ludzie zawsze byli 

skorzy w dawaniu wiary baśniom a nie 

Biblii. Niestety, ofiarami tej manipula-

cji są też  chrześcijanie.  

Co oznacza liczba 666? 

„I nikt nie może kupować ani sprzeda-

wać, jeżeli nie ma znamienia, to jest 

imienia zwierzęcia lub liczby jego 

imienia. Tu potrzebna jest mądrość. 

Kto ma rozum, niech obliczy liczbę 

zwierzęcia; jest to bowiem liczba czło-

wieka. A liczba jego jest sześćset 

sześćdziesiąt sześć‖ (Obj. 13:17-18). 

Wiele atramentu wypisano komentując 

te wiersze, wiele też było prze-

ciwstawnych komentarzy. Każdy chce 

uchodzić za mądrego. Litery greckiego 

alfabetu są jednocześnie cyframi. Alfa 

oznacza – „1‖, beta cyfrę „2‖ itd. Tak 

więc można wyliczyć liczbę każdego 

imienia, dodając do siebie wartości 

cyfrowe liter. Niektórzy widzieli anty-

chrysta w Neronie, Mahomecie, Napo-

leonie, czy Hitlerze. I w każdym przy-

padku, przy pewnym uszeregowaniu 

ich imion i tytułów, można było otrzy-

mać liczbę 666. Możemy darować 

sobie dalsze wyliczanie, kiedy pojawi 

się antychryst, biblijnie wierzący całej 

ziemi, wspierani mocą Ducha Prawdy, 

bezbłędnie rozpoznają go. Przecież 

chrześcijanie z tęsknotą oczekują na 

przyjście Pana Jezusa, a nie antychry-

sta.  

Władza antychrysta 

Szatan daremnie ofiarował Panu Jezu-

sowi wszystkie królestwa świata. (Mat. 

4:8-10). Ale „człowiek niegodziwości‖, 

przyjmie ofertę od szatana i we wszyst-

kim będzie mu oddany. Otrzyma od 

niego wszelką moc, tron i władzę. Apo-

stoł Paweł pisze, że: „A ów niegodzi-

wiec przyjdzie za sprawą szatana z 

wszelką mocą, wśród znaków i rzeko-

mych cudów‖. (2 Tes. 2:9BW). Jego 

siła będzie potężna. Sam Bóg zezwoli 

na przyjście antychrysta, aby go użyć 

jako bicza na wszystkie narody. W 

księdze objawienia cztery razy czytamy 

o nim: „I dano mu paszczę mówiące 

rzeczy wyniosłe i bluźniercze‖. „Dano 

mu też moc działania przez czterdzie-

ści i dwa miesiące‖. „I dozwolono mu 

wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać 

ich‖. Dano mu też władzę nad wszyst-

kimi plemionami i ludami i językami i 

narodami‖. (Obj. 13:5,7). Taki sam 

okres podany jest w Daniela 7:25,26) 

Aby ukarać Izraelitów Bóg posłużył się 

„laską swego gniewu - Królem Asyrii, 

lecz potem surowo go ukarał (Izaj. 

10:5-7,12). Tak samo postąpi z anty-

chrystem. Bóg posłuży się nim, aby 

surowo ukarać wielką wszetecznicę. 
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Bóg pokaże  jak zawsze, że to On kie-

ruje zegarem świata. Czy stolicą anty-

chrysta będzie Rzym - pytają niektó-

rzy? Trudno dziś dać na ten temat jakąś 

odpowiedź. Do Zboru w Pergamonie 

Pan Jezus powiedział: „Wiem, gdzie 

mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana‖ 

(Obj. 2:13BW). Ale czy tron szatana i 

antychrysta, będzie tym samym tro-

nem?  
Piąta czasza gniewu Bożego będzie 

wylana na tron antychrysta: „w jej 

królestwie nastały ciemności, a ludzie z 

bólu gryźli języki‖ (Obj. 16:10). W 

Biblii nie wymieniono żadnego miasta, 

być może jego tron będzie w odbudo-

wanej świątyni i będzie dowodził, że 

sam jest Bogiem? (2 Tes. 2:4b BW). 

Zbory wymienione w 2 i 3 rozdziale 

Objawienia mieściłyby się obecnie na 

terenie Turcji. Tych Zborów dziś tam 

niema, ale problemy, które je dotykały 

są dziś nad wyraz widoczne w chrześci-

jaństwie. Na siedem Zborów, zaledwie 

dwa otrzymały aprobatę i pochwałę 

Pana Jezusa. Dlatego uważam, że sie-

dem zborów są wykładnią dla wszyst-

kich na całym obliczu ziemi, przez cały 

okres chrześcijaństwa, aż do Paruzji 

Chrystusa. Jesteśmy świadkami for-

mowania się Unii Europejskiej ze 

wspólną walutą Euro. Nie wiemy w 

jakim kierunku to wszystko się rozwi-

nie. Czytamy, że: „w czasie ostatnim 

zetrze się król południa z Królem pół-

nocy‖ (Dan 11:40-44, ale najprawdo-

podobniej to wypełni się pod koniec 

wielkiego ucisku. 

Antychryst zapanuje nad światem 

Proroctwo Daniela rozpoczyna zapo-

wiedzi dotyczące wielkiego ucisku: 

„Potem spojrzałem i w widzeniu noc-

nym pojawiło się czwarte zwierzę, 
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straszne i groźne i nadzwyczaj silne; 

miało ono potężne zęby, pożerało i 

miażdżyło wszystko, a co pozostało, 

deptało swoimi nogami; było ono inne 

aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, 

a miało dziesięć rogów‖ (Dan. 7:7)   

Ludzie będą pełni podziwu: „Któż jest 

podobny do zwierzęcia i któż może z 

nim walczyć?‖ (Obj.13:4)  

„Będzie czcił boga warowni; złotem 

srebrem, drogimi kamieniami i kosz-

townościami będzie czcił boga, którego 

nie znali jego ojcowie‖ (Dan. 11:38). 

 

Cywilizowana Europa za czasów Hitle-

ra, musiała słuchać słów sławiących 

brutalną przemoc! Ludzie byli pełni 

podziwu do jego działań, ale i pełni 

pogardy dla tych, którzy ich nie popie-

rali. Kult przemocy zawsze znajduje 

swoich zwolenników, a historia się 

powtarza, (Kaznodziei 1:9) tylko o ileż 

w bardziej strasznym wydaniu. 

Wszyscy dotychczas żyjący dyktatorzy 

pragnęli zawładnąć całą ziemią, jak na 

przykład: Aleksander Wielki, Cezar, 

Napoleon, Hitler. Przez pewien czas 

udawało się im podbić wiele narodów. 

Ale przychodził czas, gdzie Bóg po-

przewracał ich zapędy, jak domki z 

kart.  

Jednak czwarte zwierze pochłonie całą 

ziemię, podepcze i zmiażdży ją‖. „Da-

no mu też władzę nad wszystkim ple-

mionami i ludami i językami i naroda-

mi. I oddadzą mu pokłon wszyscy 

mieszkańcy ziemi ... I sprawi, że wszy-

scy, którzy nie oddali pokłonu posągo-

wi zwierzęcia, zostali zabici‖ (Obj. 

13:7-8,15). Z wyjątkiem tych, którzy 

doczekają się Paruzji Chrystusa i będą 

przemienieni z ciała fizycznego w ciało 

uwielbione (1 Tes. 4:15-17;  Filip. 

3:21). 

 Znamię bestii 

On też sprawia, że wszyscy, mali i 

wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i nie-

wolnicy otrzymają znamię na swojej 

prawej ręce albo na swoim czole. I że 

nikt nie może kupować ani sprzedawać, 

jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia 

zwierzęcia lub liczby jego imienia‖ 

(Obj. 13:16,17). 

Historia podaje, że ci, którzy byli prze-

ciwni reżimowi hitlerowskiemu, nie 

mieli prawa do ludzkiej egzystencji. 

Pozbawiano ich pracy, odbierano kartki 

żywnościowe, ponieważ nie chcieli 

uznać tych sezonowych bożków.  

Antychryst, a szczególnie fałszywy 

prorok, o którym mowa w Objawieniu 

13:11-18, będzie czynił wszystko, aby 

na świecie był jeden karykaturalny 

kościół, czego nie udało się to uczynnić 

nikomu.  

Podczas Wielkiej Rewolucji Francu-

skiej zamknięto ponad 40.000 Kościo-

łów, kaplic i domów modlitwy, które 

zamieniano na stajnie. Zamiast niedzie-

li wprowadzono co dziesiąty dzień 

odpoczynku tzw. „dekadi‖.  

W wielkiej procesji niesiono boginię 

rozumu, która była aktorką operową i 

posadzono ją na ołtarzu w katedrze 

Notre-Dame w Paryżu. Ogłoszono 

koniec chrześcijańskiej religii i znie-

siono wszelkie nabożeństwa. Książki 

religijne palono na stosach.  

Hitlerowi wielu ludzi oddawało więk-

szą cześć, niż wielu wierzących czyni 

to w stosunku do Boga. Dr. A. Frey 

scharakteryzował narodowosocjalisty-

czną ideologię:  
„Mit dwudziestego wieku wcielił się w 

osobę wodza... wódz nie tylko jest czaso-

wym przywódcą, on jest mesjaszem i pro-

rokiem tysiąc letniej Rzeszy. On jest bo-

giem, Cezarem, a znane powiedzenie 
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„Oddajcie co cesarskiego cesarzowi, a co 

Bożego Bogu‖, stało się bezprzedmioto-

we. On jest częścią pozamaterialnego ist-

nienia. Posłuszeństwo w stosunku do wo-

dza musi być, według narodowo-socjali-

stycznego pojęcia, dobrowolnym przywią-

zaniem serca, tak jak posłuszeństwo 

chrześcijan w stosunku do Boga. Dlatego 

ono jest aktem bardziej religijnym niż 

politycznym, a narodowo-socjalistyczne 

państwo jest więcej niż państwem, jest 

kościołem‖. 

Profesor Hauer z Tybingi tak się wyra-

ził w „Nowo – niemieckim wyznaniu 

wiary‖ (dotyczącym liturgii chrztu):  

„Położnica dziękuje Bogu i wodzowi za 

dar dziecka: dziękuję Tobie Wodzu i Przy-

jacielu! Błądziliśmy, ale Ty wskazałeś 

nam prawdziwą drogę. Uratowałeś nasze 

dusze‖.(s. 42). 

W 1934 roku niektórzy niemieccy 

„chrześcijanie‖ wyrażali następujący 

pogląd:  
„Razem z Hitlerem przyszedł czas narodu 

niemieckiego, gdyż Chrystus nasz Bóg — 

Zbawiciel właśnie przez Hitlera okazał 

wśród nas swoją moc‖.  

Przywódca tego ruchu tak zapisał:  
„Naród niemiecki w marcowych dniach 

1933 roku przeżył swój dzień pięćdzie-

siątnicy, o którym nigdy nie zapomni, 

bowiem zstąpił na nas Bóg miłości w po-

staci Ducha Świętego, aby wesprzeć naszą 

wiarę w wolność o honor niemieckiego 

narodu i dał nam ducha poświęcenia tak 

potrzebnego do służby dla ideałów Trze-

ciej Rzeszy. W tych dniach przeżyliśmy 

wspaniałe zstąpienie Boga na niemiecką 

ziemię. Dotąd bezsilne Królestwo Boże, to 

jest państwo i kościół, odnalazło źródło 

energii życiowej w istocie narodowego 

socjalizmu... Adolf Hitler otworzył bramy 

kościoła germańskiego..., gdyż on stwo-

rzył państwo niemieckie, on był siłą, która 

ożywiła na nowo naród, on sprawił, że 

Chrystus objawił się wśród nas‖. 

W okresie wielkiego ucisku ludzie będą 

jeszcze bardziej okropni. W państwach 

totalitarnych kult ten staje się prawdzi-

wym molochem, wysysający z naro-

dów wszystkie siły żywotne i miażdżą-

cym wszelką indywidualność! 

W jakiej zasiądzie świątyni? 

Żydowska została doszczętnie znisz-

czona w 70 r. n.e. Poza tym na miejscu 

świątyni obecnie stoi Meczet Omara. 

Niektórzy spekulują, że Arabowie 

mogą sprzedać meczet Żydom, inni że 

zniszczy go trzęsienie ziemi, a co na 

ten temat mówi Biblia? 

Wersety mówiące o Świątyni: 

1. Od czasu zniesienia stałej ofiary 

codziennej i postawienia obrzydliwości 

spustoszenia upłynie tysiąc dwieście 

dziewięćdziesiąt dni‖ (Dan. 12:11) 

2. „zasiądzie w świątyni Boga dowo-

dząc, że sam jest Bogiem‖ (2 Tes. 2:1-4 

BWP) 

3. Potem dano mi trzcinę, podobną 

do pręta mierniczego i powiedziano: 

Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz 

oraz tych, co wielbią w niej Boga. 

Pomiń dziedziniec zewnętrzny świąty-

ni; nie mierz go, gdyż jest on przezna-

czony dla pogan, którzy będą bezcze-

ścić Święte Miasto przez czterdzieści i 

dwa miesiące. (Obj. 11:1-2). 

Odrzucając świątynię, powinniśmy też 

odrzucić miasto święte, którym zawsze 

była i jest Jerozolima. Dla Żydów bę-

dzie to czas wielkich nadziei, a jeszcze 

większych rozczarowań, kiedy to anty-

chryst sprofanuje ich świętość.  

Chrześcijanie, którzy będą żyć w wiel-

kim ucisku, nie będą w lepszym poło-

żeniu niż Żydzi. „A gdy patrzyłem, 

wtedy ów róg prowadził wojnę ze 
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Świętymi i przemógł ich, Aż przyszedł 

Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało 

przyznane Świętym Najwyższego, i 

nadszedł czas, że Święci otrzymali 

królestwo. I będzie mówił zuchwałe 

słowa przeciwko Najwyższemu, będzie 

męczył Świętych Najwyższego, będzie 

zamyślał odmienić czasy i zakon; i 

będą wydani w jego moc aż do czasu i 

dwóch czasów i pół czasu‖.  (Dan. 7: 

21, 22, 25) . 

To w pierwszej kolejności odnosi się 

do Żydów, potem do wszystkich, któ-

rzy będą bronić Bożej sprawy: „Drudzy 

zaś doznali szyderstw i biczowania, a 

nadto więzów i więzienia; byli kamie-

nowani, paleni, przerzynani piłą, zabi-

jani mieczem, błąkali się w owczych i 

kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, 

uciskani, poniewierani‖ (Hebr. 11:36, 

37BW). Chrześcijanie będą prześlado-

wani ponieważ będą świadczyć, że: 

„Pan Jezus zabije [go] tchnieniem ust 

swoich i zniweczy blaskiem przyjścia 

swego‖ (2 Tes. 2:8 BW).  

Inkwizytorzy torturowali i palili tak 

samo Żydów jak i chrześcijan na sto-

sach, rzekomo w imieniu Boga miłości. 

W tych czasach słowa Pana Jezusa 

wypełnią się na taką skalę, jak nigdy 

dotąd. Bóg dla nich będzie ucieczką 

najpewniejszą. „Nie bójcie się tych, 

którzy zabijają ciało, ale duszy zabić 

nie mogą; bójcie się raczej tego, który 

może i dusze i ciało zniszczyć w pie-

kle‖. (Mat.10:28).  

Jednak, żadnemu reżimowi nie udało 

się zmusić wszystkich ludzi do pójścia 

na kompromis. Tak samo w „wielkim 

ucisku‖, nie wszyscy oddadzą chwałę 

antychrystowi. Uczniów Chrystusa 

będą wspierać dwaj świadkowie (Obj. 

11:3-13), oraz anioł z nieba (Obj. 14:6).  

Koniec panowania antychrysta 

Ostatnia bitwa jaka się rozegra na 

świecie to Armagedon. W tej bitwie 

weźmie udział Pan Jezus ze świętymi 

swymi i aniołami, o którym to proro-

kował Henoch, siódmy potomek po 

Adamie‖. (Judy 14).  

Prorok Zachariasz pisze: „I zbiorę 

wszystkie narody do walki z Jeruzalem. 

Miasto będzie zajęte, domy splądrowa-

ne, kobiety zhańbione. Połowa miasta 

pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności 

nie będzie usunięta z miasta. Potem 

wyruszy Pan i będzie walczył z tymi 

narodami, jak zwykł walczyć w dniu 

bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na 

Górze Oliwnej, która leży na przeciwko 

Jeruzalem od wschodu, także Góra 

Oliwna rozpadnie się w środku na 

wschód i na zachód, tworząc wielką 

dolinę. Połowa góry cofnie się na pół-

noc druga na południe‖ (Zach. 14:2-4 

czytaj rozdział do końca) 

A Jan pisze w Objawieniu: „I pojmane 

zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy 

prorok, który przed nim czynił cuda, 

jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli 

znamię zwierzęcia i oddawali pokłon 

posągowi jego. Zostali oni obaj wrzu-

ceni żywcem do jeziora ognistego, 

gorejącego siarką. A pozostali byli 

pobici mieczem wychodzącym z ust 

jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki 

nasyciły się ich ciałami‖ (Obj. 19: 

20,21).  

Niech te słowa Zbawiciela zawsze 

przypominają to ostrzeżenie: „Jeśli kto 

inny przychodzi we własnym imieniu, 

tego przyjmiecie‖ (Jan 5:43). 
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Przepowiedziałem wam to wszystko (Mar. 13:23) 

Wielki Ucisk – kiedy i jak 
Komu Pan Jezus objawił to, co ma się 

wydarzyć w wielkim ucisku? Tym, 

którzy czytają i zachowują Jego Słowa.  

Okres ten został między innymi zapisa-

ny w księdze Objawienie od 6 do19 

rozdziału. Czytamy tam o trzech se-

riach sądów: 

— siedmiu pieczęci  

— siedmiu trąb 

— siedmiu czasz  

 

Uczniowie Pańscy jak i wszyscy wie-

rzący pragną poznać czas powtórnego 

przyjścia Pana Jezusa: „Powiedz nam, 

kiedy to nastąpi i jaki będzie znak 

Twojego przyjścia i końca (tego) cza-

su? (Mat. 24:3 BP).  
W oryginale nie użyto słów: końca 

świata lecz koniec zapowiadanych dni, 

kiedy wypełnią się te proroctwa. (Mar. 

13:32). Pan Jezus wyraźnie nawiązał do 

proroctwa Daniela 12:1,2, który proro-

kował też o wielkim ucisku: „Wtedy 

bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego 

nie było od początku świata aż dotąd, i 

nie będzie. A gdyby nie były skrócone 

owe dni, nie ocalałaby żadna istota, 

lecz ze względu na wybranych będą 

skrócone owe dni‖ (Mat. 24:21,22 

BW).  

Nie wolno mylić ‗wielkiego ucisku‘ z 

wieloma uciskami bo: „musimy przejść 

przez wiele ucisków, aby wejść do 

Królestwa Bożego‖ (Dzieje 14:22 

BW). Biblia podaje sporo informacji o 

‗wielkim ucisku‘ po to, aby nie zostać 

zwiedzionym.  
Kiedy uczniowie pytali Go o czas po-

wtórnego przyjścia usłyszeli - czuwaj-

cie! Nie próbujmy i my odgadywać 

tego, co Bóg zakrył przed wszystkimi. 

Przypomnijmy sobie, co odpowiedział 

apostołom: „Nie wasza to rzecz znać 

czasy i chwile, które Ojciec w mocy 

swojej ustanowił‖ (Dzieje 1:7BW). Pan 

Jezus nie podał dnia powrotu, ale pole-

cił głoszenie Ewangelii i czuwanie. 

Ten, kto nie czuwa, ulega pokusie. Bóg 

chce, abyśmy służyli Mu z miłości, a 

nie z wyrachowania. Apostoł Jan napi-

sał: „bo oto teraz właśnie pojawiło się 

wielu Antychrystów; stąd poznajemy, 

że już jest ostatnia godzina‖ (1 Jana 

2:18 BW).  

Ta ostanie godzina dotyczy wszystkich 

pokoleń od zmartwychwstania, aż do 

Jego Paruzji. Stare niemieckie przy-

słowie mówi o Biblii: kochaj mnie, 

czytaj mnie i żyj mną. Tak żył apostoł 

Paweł. Nie pytał o dzień i godzinę. Za 

wierność otrzymał wiele objawień o 

Jezusie, o zmartwychwstaniu, o czło-

wieku niegodziwości, o Paruzji i inne. 

Natomiast apostołowi Janowi Pan Jezus 

objawił czas rządów antychrysta, który 

będzie trwał 42 miesiące (Obj. 13:5).  

Wielki Ucisk  – 3,5 roku 

Siedem pieczęci  Obj. 6:1- 8:1 

Siedem trąb  Obj. 8:7 - 11:19 

Siedem czasz Obj. 15:1 – 16:20 

Dwaj świadkowie Obj. 11:1-14 

Ucisk Izraela Obj. 12:1-7, 13-18 

Strącenie diabła Obj. 12:7-12 

Czas antychrysta Obj. 13:1-10 

Fałszywy prorok Obj. 13:11-18 

Wesele Baranka Obj. 19:7-10 

Upadek Babilonu 18:1-24 

Armagedon Obj. 16:14-16 

Związanie szatana Obj. 20:1-3 
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Już za dni apostołów wkradła się do 

zborów fałszywa nauka. Apostołowie 

nie cieszyli się z tego, że pięknie się 

różnią w interpretacji, ale ostrzegali, że 

pojawili się pewni ludzie: „którzy z 

drogi prawdy zboczyli, powiadając, że 

zmartwychwstanie już się dokonało, 

przez co podważają wiarę niektórych‖ 

(2 Tym. 2:18 BW).  

Nie musimy trwać w ciągłym stresie 

pod wpływem różnych diabelskich 

wrzutek, że koniec tuż, tuż. O tym 

między innymi pisze apostoł Paweł:  

„Co się zaś tyczy przyjścia Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa i spotkania nasze-

go z nim, prosimy was, bracia, abyście 

nie tak szybko dali się zbałamucić i 

nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocz-

nie, czy przez mowę, czy przez list, 

rzekomo przez nas pisany, jakoby już 

nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w 

żaden sposób nie zwodzi; bo nie nasta-

nie pierwej, zanim nie przyjdzie od-

stępstwo i nie objawi się człowiek 

niegodziwości, syn zatracenia‖ (2 Tes. 

1-3BW).  

Zanim przyjdzie Pan Jezus po raz wtó-

ry, naprzód musi dojść do odstępstwa 

przez ‗rzekome natchnienie charyzma-

tyczne, mowy prorockie, albo na list 

rzekomo napisany przez apostołów‘.  

Przed tym samym ostrzega nas Chry-

stus: „Gdyby wam wtedy kto powie-

dział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie 

wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi 

mesjasze i fałszywi prorocy i czynić 

będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile 

można, zwieść i wybranych. Oto prze-

powiedziałem wam. Gdyby więc wam 

powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie 

wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie 

wierzcie‖ (Mat. 24:23-26 BW). Już 

teraz musimy uczyć się bezwzględnego 

polegania na Bogu i Jego Słowie, po-

nieważ w wielkim ucisku kościołowi 

będzie przewodził fałszywy prorok: 

„Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który 

na człowieku polega i z ciała czyni 

swoje oparcie, a od Pana odwraca się 

jego serce! Jest on jak jałowiec na 

stepie i nie widzi tego, że przychodzi 

dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie 

na pustyni, w glebie słonej, nie zalud-

nionej‖ (Jer. 17:5,6 BW).  

Z powodu bezprawia, miłość wielu 

chrześcijan oziębnie: „Wtedy wielu się 

załamie i jedni drugich będą wydawać i 

nienawidzić‖ (Mat. 24:10 BP). Ale Pan  

nie pozostawi swoich: „Powiadam 

wam, że szybko weźmie ich w obronę. 

Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie 

wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A Bóg, 

czyż nie weźmie w obronę swoich 

wybranych, którzy dniem i nocą wołają 

do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 

sprawie?‖ (Łuk. 18:7,8 BP). 

 

Biblia naucza, że pozostanie wierna 

resztka, lojalna wobec nauki apostol-

skiej objawionej i zapisanej w Biblii. 
„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie 

zbawiony‖ (Mat. 24:13 BT). „Kto ma 

uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do 

zborów. Zwycięzcy dam spożywać z 

drzewa żywota, które jest w raju Bo-

żym‖ (Obj. 2:7 BW).  

Kolejność wypełniania się   

proroctw 
1 Odstępstwo od Boga 

2. Pojawienie się antychrysta 

3. Wielki ucisk  

Pojawienie się antychrysta 
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Będzie miało miejsce wielkie „odstęp-

stwo‖ (gr. apostasia‖, oznaczające 

dosłownie: odejście, odpadnięcie, po-

rzucenie). W tych dniach wielu ludzi 

różnych kościołów odejdzie od Boga. 

Apostoł Paweł w Listach do Tymote-

usza przedstawia bardzo ponury obraz 

życia moralnego, duchowego i doktry-

nalnego Zborów: „A Duch wyraźnie 

mówi, że w późniejszych czasach od-

stąpią niektórzy od wiary i przystaną do 

duchów zwodniczych i będą słuchać 

nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą 

kłamców, naznaczonych w sumieniu 

piętnem występku‖ (1 Tym. 4:1, 2 

BW).  

Nie bój się ludzi: „Głoś Słowo, bądź w 

pogotowiu w każdy czas, dogodny czy 

niedogodny, karć, grom, napominaj z 

wszelką cierpliwością i pouczaniem. 

Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej 

nauki nie ścierpią, ale według swoich 

upodobań nazbierają sobie nauczycieli, 

żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą 

ucho od prawdy, a zwrócą się ku ba-

śniom‖ (2 Tym. 4:2-4BW).  

Będzie to odstępstwo od pierwotnego 

nauczania Chrystusa i apostołów. Fał-

szywi przywódcy oferować będą „tanią 

łaskę‖, lekceważąc upamiętanie i od-

wrócenie się od grzechu. „Ten lud czci 

Mnie wargami, lecz sercem swym 

daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na 

próżno, ucząc zasad podanych przez 

ludzi‖ (Mat. 15:7-9BT).  

„Lecz byli też fałszywi prorocy między 

ludem, jak i wśród was będą fałszywi 

nauczyciele, którzy wprowadzać będą 

zgubne nauki i zapierać się Pana, który 

ich odkupił, sprowadzając na się rychłą 

zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwią-

złością, a droga prawdy będzie przez 

nich pohańbiona. Z chciwości wyko-

rzystywać was będą przez zmyślone 

opowieści; lecz wyrok potępienia na 

nich od dawna zapadł i zguba ich nie 

drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził 

aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strą-

ciwszy do otchłani, umieścił ich w 

mrocznych lochach, aby byli zachowa-

ni na sąd‖ (2 Piotra 2:1-4 BW). „Jeśli 

bowiem według ciała żyjecie, umrze-

cie; ale jeśli Duchem sprawy ciała 

umartwiacie, żyć będziecie‖ (Rzym 

8:13 BW). Niektóre Zbory już dziś 

odrzucają Boże przykazania, ze wzglę-

du na chęć posiadania jak największej 

liczby członków, pieniędzy, powodze-

nia i zaszczytów. Nie często głosi się 

to, co nakazał Jezus. „Gdyż wam dla 

Chrystusa zostało darowane to, że mo-

żecie nie tylko w niego wierzyć, ale i 

dla niego cierpieć‖ (Filip. 1:29 BW). 

 

Dlatego traktujmy poważnie stały roz-

wój duchowy. Ileż to razy zapominamy 

o modlitwie, czytaniu Słowa. Przecież 

nie czynimy tego dla Boga, ale dla 

siebie.  „Nie należymy do nocy ani do 

ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, 

lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Al-

bowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a 

ci, którzy się upijają, w nocy się upija-

ją. My zaś, którzy należymy do dnia, 

bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pan-

cerz wiary i miłości oraz przyłbicę 

nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie prze-

znaczył nas na gniew, lecz na osiągnię-

cie zbawienia przez Pana naszego Jezu-

sa Chrystusa‖ (1 Tes. 5:5-9 BW). 
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Baczcie, aby nie dać się zwieść 
Jeśli Bóg czegoś zabrania, to diabeł i 

nieposłuszny człowiek zastanawia się, 

jakby ten zakaz obejść i złamać. Na-

szym rodzicom w ogrodzie Eden ni-

czego nie brakowało. Kiedy nieprzyja-

ciel zasiał wątpliwość w sercu Ewy, 

zlekceważyła zakaz spożywania z 

drzewa poznania dobra i zła. Diabeł 

sprytnie rozegrał tę partię. Skutki tego 

nieposłuszeństwa są nam dobrze znane. 

 

Wróg ludzkości czyni wszystko, aby 

odwrócić naszą uwagę od powtórnego 

przyjście Jezusa, bo wie, że nadchodzi 

okres kiedy będzie zamknięty (Obj. 

20:1-3). Trudno mu pogodzić się z tym, 

że grzeszni ludzie, którym Pan okaże 

łaskę będą mieli wieczność, a on pój-

dzie na wieczne potępienie. Dlatego 

czyni wszystko, aby „o ile to możliwe 

zwieść i wybranych.‖ 

Co zostało objawione? 
Wszystko z wyjątkiem dnia i godziny, 

choć wiele jeszcze nie rozumiemy, ale 

nadchodzący czas i wydarzenia będzie 

sprawiał, że proroctwa będą coraz bar-

dziej czytelne. Zatem stójmy na twar-

dym gruncie Słowa Bożego. Nie za-

mieniajmy go na symbol, czy inną 

kalkulację. Bądźmy pokorni i zajęci 

dziełem Pańskim.   

Po odstępstwie od Boga apostoł Paweł 

napisał, że potem: „objawi się czło-

wiek niegodziwości, syn zatracenia‖ (2 

Tes. 2:3 b BW). Aby lepiej zrozumieć 

te słowa , powróćmy do rozmowy apo-

stołów z Jezusem:  

„Będziecie słyszeć o wojnach i o po-

głoskach wojennych; uważajcie, nie 

trwóżcie się tym. To musi się stać, ale 

to jeszcze nie koniec!‖ (Mat. 

24:6BW). Ten okres trwa już prawie 

2000 lat. Nie wiem, dlaczego więk-

szość  łączy wersety z Mat. 24:6 i 

24:7,8. Przecież Pan Jezus wyraźnie 

rozdzielił je czasowo. A potem: „Po-

wstanie bowiem naród przeciw naro-

dowi i królestwo przeciw królestwu. 

Będzie głód i zaraza, a miejscami trzę-

sienia ziemi. Lecz to wszystko jest 

dopiero początkiem boleści‖ (Mat. 

24:7,8 BW). Te słowa Pan Jezus roz-

winął i objawił Janowi ponad 60 lat 

później na Wyspie Patmos w Objawie-

niu 6:2-8.  
W tych słowach występują tu te same 

kataklizmy, które Pan nazwał począt-

kiem boleści! Księgi te były zapieczę-

towane. Apostoł Jan rozpłakał się: „że 

nikt nie był godzien, by księgę otwo-

rzyć ani na nią patrzeć‖ (Obj. 5:4 BT).  

Ale znalazł się ten, który był: „Godzien 

wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, 

bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią 

twoją [ludzi] z każdego pokolenia, 

języka, ludu i narodu‖ (Obj. 5:9 BT).  

Pan Jezus otworzy Księgi, nie rozpocz-

nie, ale zakończy wielki ucisk! Począ-

tek boleści, to początek wielkiego uci-

sku, który został opisany w tej Księdze. 

Pierwsza Pieczęć 
Po złamaniu pieczęci Jan zobaczył: „a 

oto biały koń, ten zaś, 

który siedział na nim, 

miał łuk, a dano mu 

koronę, i wyruszył 

jako zwycięzcą, aby 

dalej zwyciężać: Obj. 

6:2). Kim jest ten jeź-

dziec na białym koniu? W Objawieniu 

19:11-15 widzimy innego jeźdźca też 

Pierwsze Biada 

Od Obj. 6:2 - 9:12 

To rozpoczęcie wielkiego ucisku 
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na białym koniu, ale znacznie różnią-

cym się – czym? Ten pierwszy będzie 

miał łuk i jedzie aby zwyciężać. To on 

rozpocznie wielki ucisk. Z pewnością 

nie jest to Pan Jezus, który przyjdzie z 

aniołami i świętymi. A zatem ten jeź-

dziec z Obj. 6:2 to przeciwnik Chrystu-

sa, którego apostoł Jan nazwał anty-

chrystem.  

Pan Jezus przyjdzie z nieba, a nie z 

ziemi: „Potem ujrzałem niebo otwarte: 

i oto - biały koń, a Ten, co na nim sie-

dzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, 

oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. 

(…) a imię Jego nazwano: Słowo Boga. 

A wojska, które są w niebie, towarzy-

szyły Mu na białych koniach - wszyscy 

odziani w biały, czysty bisior. (…) A z 

Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim 

uderzyć narody: (Obj. 19:11-15 BT). 

Druga Pieczęć 
Słowo Boże nie zaprze-

cza, że w tym okresie 

dojdzie do globalnej 

wojny, wprost zapo-

wiada ją: „I wyszedł 

drugi koń, barwy ogni-

stej, a temu, który sie-

dział na nim, dano moc 

zakłócić pokój na zie-

mi, tak by mieszkańcy 

jej zabijali się nawza-

jem i dano mu wielki miecz‖ (Obj. 6:4 

BW).  

Dojdzie do morderstw na skalę global-

ną. „Oto bowiem przyjdą dni, kiedy 

mówić będą: Szczęśliwe niepłodne 

łona, które nie rodziły, i piersi, które 

nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do 

gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: 

Przykryjcie nas!‖ (Łuk. 23:29, 30 BW).  

Pan Jezus nikogo nie starszy, tak bę-

dzie! Antychryst uczni wszystko, aby 

pozyskać uznanie całego świata, tak, 

że: „cała ziemia pójdzie za nim w po-

dziwie‖. (Obj. 13:8). Ale ludzie, którzy 

znają swego Boga, nie dadzą się 

zwieść: „On zwiedzie pochlebstwami 

do odstępstwa, lecz lud tych, którzy 

znają swojego Boga, umocni się i będą 

działać. A roztropni wśród ludu dopro-

wadzą wielu do właściwego poznania; 

lecz przez pewien czas padać będą od 

miecza i ognia, od uprowadzenia i 

rabunku‖ (Dan 11:32-36 BW). 

O tych samych prześladowaniach czy-

tamy w Objawieniu 13:7: „I dozwolono 

mu wszcząć walkę ze świętymi i zwy-

ciężać ich; dano mu też władzę nad 

wszystkimi plemionami i ludami, i 

językami, i narodami‖  

Trzecia pieczęć 
 „A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłysza-

łem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! 

I widziałem, a o to koń kary, ten zaś, 

który na nim siedział, miał wagę w ręce 

swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród 

czterech postaci mówił: Miarka pszeni-

cy za denara i trzy miarki jęczmienia za 

denara; a oliwy i wina nie tykaj‖ (Obj. 

6:5,6BW).  

Po totalnej wojnie 

nadchodzi totalny 

głód, a wraz z nim 

choroby i śmierć, 

która będzie skró-

ceniem cierpień. 

Czwarta pieczęć  

„I ujrzałem: Oto koń trupio blady, a 

imię siedzącego na nim Śmierć, i Ot-

chłań mu towarzyszyła. I dano im wła-

dzę nad czwartą częścią ziemi, aby 

miecz i głód, i mór, i dzikie zwierzęta 
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zabijały ludzi‖ (Obj. 6:7, 8BP). Siedzą-

cy na nim jeździec 

będzie jedynym, 

który nosi imię -

śmierć. Towarzy-

szyć będzie mu 

otchłań, miejsce, 

przebywania zmar-

łych. Podczas 

czwartego sądu zginie - jedna czwarta 

ludzkości świata, od miecza, głodu i 

innych klęsk.  

Tylko w tym wersecie czytamy o dzi-

kich zwierzętach, które też będą zbijać 

ludzi. Jeśli żyjemy w okresie przed 

wielkim uciskiem, a na ziemi dziś żyje 

8 miliardów ludzi. To podczas galopu 

czwartego jeźdźca zginie ¼, czyli 2 

miliardy ludzi. Nie licząc drugiego 

jeźdźca, kiedy mieszkańcy ziemi będą 

nawzajem się zabijali, a jeździec ten 

otrzyma wielki miecz‖ 

Piąta pieczęć  

„A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem 

poniżej ołtarza dusze zabitych dla Sło-

wa Bożego i dla świadectwa, które 

złożyli. I wołali donośnym głosem: 

Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, 

rozpoczniesz sąd i pomścisz krew na-

szą  na mieszkańcach ziemi? I dano 

każdemu z nich szatę białą, i powie-

dziano im, aby jeszcze odpoczęli przez 

krótki czas, aż się dopełni liczba 

współsług i braci ich, którzy mieli 

podobnie jak oni ponieść śmierć‖ 

(Obj.6:9-11 BW).  

W grobie nie ma cierpienia: „Wiedzą 

bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz 

umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla 

nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie 

w zapomnienie‖ (Koh. 9:5 BWP). Nie 

zapominajmy, że będzie to początek, a 

nie koniec wielkiego ucisku, kiedy 

nastanie czas Paruzji, a wraz z nim 

pierwsze zmartwychwstanie (Obj. 11: 

15-19: „A każdy w swoim porządku: 

jako pierwszy Chrystus, potem ci, któ-

rzy są Chrystusowi w czasie jego przyj-

ścia‖ (1 Kor. 15:23 BW). Apostoł Pa-

weł zapisał; „nie wyprzedzimy tych, 

którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany 

rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej 

zstąpi z nieba; wtedy najpierw powsta-

ną ci, którzy umarli w Chrystusie, po-

tem my, którzy pozostaniemy przy 

życiu, razem z nimi porwani będzie-

my” (1 Tes. 4:15-17BW)  

W Liście do Koryntian apostoł pod 

natchnieniem Bożym uściślił czas 

zmartwychwstania i porwania: „Nie 

wszyscy zaśniemy, ale wszyscy bę-

dziemy przemienieni w jednej chwili, 

w oka mgnieniu, na odgłos trąby osta-

tecznej; bo trąba zabrzmi i umarli 

wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a 

my zostaniemy przemienieni‖. (1 Kor. 

15:51,52 BW). 

Sąd szóstej pieczęci  
„I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, 

że powstało trzęsienie ziemi i słońce 

pociemniało jak czarny wór, a cały 

księżyc poczerwieniał jak krew. I 

gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, 

podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi 

swoje, gdy wiatr gwałtowny nim po-

trząśnie; i niebo znikło, jak niknie 

zwój, który się zwija, a wszystkie góry 

i wyspy ruszone zostały z miejsc swo-

ich. I wszyscy królowie ziemi i moż-

nowładcy, i wodzowie, i bogacze, i 

mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni 

ukryli się w jaskiniach i w skałach 

górskich, i mówili do gór i skał: Pad-

nijcie na nas i zakryjcie nas przed obli-

czem tego, który siedzi na tronie, i 
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przed gniewem Baranka, albowiem 

nastał ów wielki dzień ich gniewu, i 

któż się może ostać?‖ (Obj. 6:12-17 ).  
Jest to opis szóstej pieczęci, a nie Paru-

zji Jezusa, która nastąpi dopiero pod-

czas trąbienia siódmego anioła (Obj. 

11:15-19).  

Czterej jeźdźcy rozpoczną początek 

boleści, czyli wielki ucisk (Mat. 

24:7,8). W prześladowaniu wiernych, 

antychrysta będzie wspierał fałszywy 

prorok (Obj. 12:11-18). Również zor-

ganizowany ‗kościół antychrysta‘ bę-

dzie zabijać uczniów Chrystusa z po-

wodu ich nieugiętej wiary.  

 
„Wtedy wydawać was będą na udrękę i 

zabijać was będą‖ (Mat 24:9). Nikt nie 

chciałby przechodzić wielkiego ucisku. 

Jednak tak jest postanowione i mamy 

wiele wersetów, które to potwierdzają. 

Antychryst przyjdzie z wieloma zna-

kami i cudami (Mat. 24:23-25). Wielu 

widząc jego potężne ‗cuda‘ uzna go za 

Chrystusa.
7
  

Biblia mówi wyraźnie: „Przestań się 

lękać tego, co masz cierpieć. Oto diabeł 

ma niektórych z was wtrącić do wię-

zienia, abyście zostali poddani próbie, i 

znosić będziecie ucisk przez dziesięć 

dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam 

ci wieniec życia‖ (Obj. 2:10 BP).  „I 

dozwolono mu wszcząć walkę ze świę-

                                                           
7 Zwolennicy porwania Kościoła przed Wiel-
kim Uciskiem nauczają, że: „po Pochwyceniu 
na ziemi nie będzie chrześcijan, to jednak 
pozostanie Pismo Święte i inna literatura 
chrześcijańska. Innymi słowy, ludzie będą 
mieli dostęp do informacji prowadzących do 
zbawczej wiary. 
Pismo uczy, że to Duch Święty, a nie książki 
wprowadzają we wszelkie poznanie (Jan 
16:13). Skoro Duch Święty miałby być za-
brany przed Wielkim Uciskiem, to nikt wtedy 
nie mógłby być zbawiony. 

tymi i zwyciężać ich; dano mu też 

władzę nad wszystkimi plemionami i 

ludami, i językami, i narodami‖ (Obj. 

13:7 BW). Ci co będą zabici, muszą 

być w ciele i żyć na ziemi w tym okre-

sie. Pan Jezus nie uczył o tajemnym 

zniknięciu, będzie ono widzialne tak 

jak wskrzeszenie dwóch świadków 

„Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do 

nieba, a  wrogowie ich zobaczyli‖ (Obj. 

11: 12).  

Opieczętowanie 144.000 

Dopiero podczas szóstej pieczęci zo-

stanie powołanych 144.000 Żydów. 

„Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani 

morzu, ani drzewom, dopóki nie opa-

trzymy pieczęcią sług Boga naszego na 

czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, 

których opatrzono pieczęcią: sto 

czterdzieści cztery tysiące opieczęto-

wanych ze wszystkich plemion izrael-

skich‖ (Obj. 7:1-4 BW). 

Każdy uczeń Chrystusa, czy to Żyd, 

czy poganin będzie opieczętowany 

tylko jedną pieczęcią: „I nie zasmucaj-

cie Bożego Ducha Świętego, którym 

jesteście zapieczętowani na dzień od-

kupienia‖ (Efez. 4:30 BW).  
Żydzi z obietnicy (Rzym. 11:27-29), 

poganie z łaski (Efez. 2:8-10) są wła-

snością Boga. Będą przez Niego chro-

nieni, aż do czasu, kiedy wypełnią 

wyznaczone im przez Niego zadanie.  

W (Obj. 14:1-5) czytamy, że 144.000 

Żydów będzie „podążać za Baran-

kiem". Każdy kto przed wielkim uci-

skiem podszywa pod 144000 jest kłam-

cą, ponieważ uzurpuje sobie prawo do 

tego, do czego Bóg go nie powołał.  

Wielka rzesza 

W tym samym czasie, pojawi się 

„wielki tłum, którego nie mógł nikt 



 

FUNADCJA SŁOWO NADZIEI     ROK 2019   NR 108                                        27 

policzyć, z każdego narodu i wszyst-

kich pokoleń, ludów i języków, stojący 

przed tronem i przed Barankiem. 

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 

palmy‖ (Obj. 7:9BT). Ten wielki lud 

wyjdzie dopiero podczas wielkiego 

ucisku, ale „niewolnik‖ głosi, że jest 

ich ponad 8 milionów. „To ci, którzy 

przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-

kali swoje szaty, i wybielili je w krwi 

Baranka‖ (Obj. 7:14 BP). Nie będą żyć 

wieczne na ziemi, ale z Chrystusem: 

Ponieważ „ciało i krew nie odziedziczy 

Królestwa Bożego‖ (1 Kor. 15:50).         

Siódma pieczęć 
„A gdy otworzył siódmą pieczęć, zapa-

nowała w niebie cisza jakby na półgo-

dziny‖ (Obj. 8:1 BW). Na tym zakoń-

czą się tragiczne wyroki pieczęci.  

Kiedy Jezus miał przyjść na ziemię 

proroctwa zapowiadały, że przyjdzie z: 

Betlejem, Egiptu i Nazaretu. Przyszedł 

tak jak napisano. Urodził się w Betle-

jem: „A ty, Betlejem Efrata, najmniej-

sze jesteś wśród plemion judzkich! Z 

ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie 

władał w Izraelu, a pochodzenie Jego 

od początku, od dni wieczności‖. 

(Mich. 5:1). „Józef wstał, wziął w nocy 

Dziecię i Jego Matkę i udał się do 

Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 

Heroda. Tak miało się spełnić słowo, 

które Pan powiedział przez Proroka: Z 

Egiptu wezwałem Syna mego‖ (Mat. 

2:14,15 BW). „Przybył do miasta, zwa-

nego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało 

się spełnić słowo Proroków: „Nazwany 

będzie Nazarejczykiem‖ (Mat. 2:23 

BW).  
Niewątpliwie, w miarę zbliżania się 

końca, duch Boży będzie odsłaniał 

tajemnice, których my dziś nie widzi-

my, podobnie jak to nieraz było w 

historii biblijnej.  

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, które-

go dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważ-

cie, że gdyby gospodarz wiedział, o 

której porze złodziej przyjdzie, czu-

wałby i nie pozwoliłby podkopać domu 

swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, 

gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o go-

dzinie, której się nie domyślacie‖ (Mat. 

24:42-44).  

Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę 

jak złodziej, a nie dowiesz się, o której 

godzinie i cię zaskoczę‖ (Obj. 3:3; por. 

Mar. 13:33-37; 1 Tes. 5:1,2).  

Zwróćmy uwagę, że Pismo mówi o 

tym, że wielki ucisk będzie trwał 

3,5roku. Natomiast kiedy Pan Jezus 

mówi o swoim powrocie wyraźnie 

mówi o dniu i godzinie. (Mat. 24:36 a 

nie o wiekach, czy latach.   

  

Trąbienie siedmiu aniołów    
Zapowiedź w Biblii Wykonanie 
Sąd pierwszej trąby Obj. 8:7 Spłonie 1/3 ziemi i roślin 

Sąd drugiej trąby Obj. 8:8,9 1/3 morza zamieni się w krew 

Sąd trzeciej trąby Obj. 8:10,11 Spadnie potężny meteoryt „Piołun‖, który uczyni 

wodę niezdatna do picia  

Sąd czwartej trąby Obj. 8:12 Zaćmienie 1/3 słońca, gwiazd itd. 

Wykonanie pierwszego biada Obj. 9:12 
Sąd piątej trąby   9:1-11 Spada potężna gwiazda i wychodzi szarańcza 
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Sąd pierwszej trąby  
Po wypełnieniu się wyroków siedmiu pie-

częci, Jan usłyszał, że zaraz po nich nastąpi 

trąbienie siedmiu aniołów. Zanim jednak 

przejdę do omawiania siedmiu trąb, 

chciałbym wrócić do plag egipskich. Wielu 

czytelników Biblii głosi, że Księga Obja-

wienia jest Księgą Symboliczną! Stąd moje 

pytanie– czy 10 plag  egipskich było sym-

boliczne, czy literalne?  

Około 70 procent plag egipskich powtórzy 

się w pieczęciach, trąbach i czaszach – 

literalnie. Pismo Święte jednoznacznie 

przekonuje, że Księga Objawienia jest 

literalna, co potwierdzają prorocy i sam 

Pan Jezus. Wiele kar, które dotknęło Egipt 

literalnie, takie jak: woda zamieniła się w 

krew, nastała ciemność, grad, wrzody, 

szarańcza etc. ściśle harmonizują z opisami 

w (Księdze Wyjścia 7:14 - 11:10). 

Kiedy zatrąbi anioł pierwszy: „A powstał 

grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły 

na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i 

spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła 

wszystka trawa zielona‖ (Obj. 8:7 BT). 
Te same nieszczęście nawiązują do siód-

mej plagi egipskiej, gradu, błyskawic (2 

Mojż. 9:23-25). W Objawieniu dołącza się 

do tego deszcz krwi. Kara ta dotknie trze-

cią części ziemi. Po otwarciu czwartej 

pieczęci zginie czwarta część ziemi.  

Sąd drugiej trąby 
„Drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra 

płonąca ogniem została rzucona w morze, 

a trzecia część morza zamieniała się w 

krew i wyginęła w morzu trzecia część 

stworzeń - te, które są ożywione - i trzecia 

część okrętów uległa zniszczeniu‖ (Obj. 

8:8,9BP). Powyższy opis częściowo odsyła 

nas do pierwszej plagi egipskiej. Nie tylko 

ludzie, ale cała natura będzie uczestniczyć 

w tym potępiającym wyroku Bożym.  

Sąd  trzeciej trąby 
„I spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca 

jak pochodnia, a spadła na trzecią część 

rzek i na źródła wód. A gwiazda nazywa 

się Piołun. I trzecia część wód zamieniła 

się w piołun, i wielu ludzi pomarło od 

wód, bo stały się gorzkie‖ (Obj. 8:10,11 

BP).  
W opisie zostaną dotknięte plagą wody 

pitne. Prorok Jeremiasz prorokował, że 

Bóg „nakarmi ten lud, piołunem i napoi 

wodą zatrutą‖. (Jer. 9:14 zobacz 23:15).  

Gorzkie wody spotkali Hebrajczycy na 

pustyni w czasie swej wędrówki ku ziemi 

obiecanej: „I przybyli do miejscowości 

Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była 

gorzka; dlatego nazwano tę miejscowość 

Mara‖ (2 Mojż. 15:23-25). 

Sąd czwartej trąby 
„I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona 

trzecia część słońca i trzecia część księży-

ca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła 

się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w 

trzeciej swej części, i noc – podobnie‖       

(Obj. 8:12BW).  

W Księdze Wyjścia (2 Mojż. 10:21.22) 

podobnie jest opisana dziewiąta plaga, 

polegająca na zaćmieniu słońca i gwiazd.  

Amos prorokował: „W owym dniu, mówi 

Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce 

zajdzie w południe, i mrokiem okryję zie-

mię w biały dzień‖ Amos 8:9 BW).  

Pan Jezus, kiedy nawiązał do swej paruzji 

powiedział: „A zaraz po udręce tych dni 

"słońce się zaćmi i księżyc nie da światła, 

i gwiazdy będą spadać" z nieba i "moce 

niebieskie" będą wstrząśnięte‖. (Mat 24:29 

BW). Po trąbieniu czwartego Anioła poja-

wia się orzeł: „I spojrzałem, i usłyszałem, 

jak jeden orzeł lecący środkiem nieba 

wołał głosem donośnym: Biada, biada, 

biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną 

się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, 

którzy jeszcze mają trąbić‖ (Obj. 8:13BW). 



 

FUNADCJA SŁOWO NADZIEI     ROK 2019   NR 108                                        29 

                 Demoniczna szarańcza  
Sąd piątej trąby  

„I zatrąbił piąty anioł; i widziałem 

gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i 

dano jej klucz od studni otchłani. I otwarła 

studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym 

jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i 

powietrze zaćmiły się od dymu ze studni‖. 

(Obj. 9:1,2 BW).  

W tradycji Wschodu spadające gwiazdy, 

stawały się symbolem upadających anio-

łów, o czym również mówi Pan Jezus: 

„Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, 

spadł z nieba‖ (Łuk. 10:18BW). Podobnie 

czytamy u proroka Izajasza: „O, jakże 

spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu 

jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię po-

gromco narodów‖ (Iz. 14:12BW).  

Kim będzie szarańcza? 

Wcześniej Jan widział gwiazdę, która 

została nazwana „Piołunem‖. (Obj. 8:10,11 

Teraz zobaczył inną gwiazdę, która spada 

na ziemię (9:1), ale nie została nazwana, 

ale opisana: „Dano jej klucz od studni 

otchłani‖.  

Niektórzy czytelnicy Biblii utożsamiają 

ową postać z szatanem, który zostanie 

zrzucony na ziemię. Opis strącenia szatana 

i jego demonów mamy zapisane w 

(Obj12:-7-12) Ta spadająca gwiazda ma 

inne zdanie. Biblia uczy nas, że są dwie 

grupy demonów: „Aniołów, którzy nie 

zachowali swojej godności, ale opuścili 

własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi 

więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd 

wielkiego dnia‖ (Judy 1:6 BT). 
 
Druga grupa demonów, która jeszcze ma 

dostęp do nieba, „i dniem i nocą oskarża 

nas przed Bogiem‖ (Obj. 12:10b). Są one: 

„nadziemskimi władzami, ze zwierzchno-

ściami, z władcami tego świata ciemności, 

ze złymi duchami w okręgach niebieskich‖ 

(Ef. 6:12BW). Będą czynić zło, tak długo, 

aż zostaną z szatanem związani na 1000 

lat. (Obj. 20:1,3 BW). Gdy się skończy 

1000 lat, wtedy po raz ostatni zwiedzie 

mnóstwo narodów i będzie to jego koniec. 

„Diabła zaś, który ich zwodzi, wrzucono 

do jeziora ognia i siarki, tam, będzie i 

Bestia, i Fałszywy Prorok. A będą cierpieć 

katusze we dnie i w nocy na wieki wie-

ków.‖ (Obj. 20:10 BP). 
Pewnie dlatego demony wyrzucone z opę-

tanego Gedaryńczyka błagały Jezusa: „aby 

im nie nakazywał odejść w otchłań. A było 

tam duże stado świń, pasące się na górze. I 

prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I 

pozwolił im‖ (Łuk. 8:31-32).  

Skutki uwolnienia szarańczy 

„A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i 

dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpio-

ny. I powiedziano jej, by nie czyniła szko-

dy trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani 

żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, któ-

rzy nie mają pieczęci Boga na czołach‖. 

(Obj. 9:3,4).  

W przeciwieństwie do 

tego, czego uczy zoologia 

i botanika, szarańcza bę-

dzie unikać roślin, a rzuci 

się na niewierną i grzeszną 

ludzkość, która nie ma na 

sobie Boskiej pieczęci:  

„W Nim (…) zostaliście opatrzeni pieczę-

cią Ducha Świętego, który był obiecany‖ 

(Efez. 1:13 BT). Destruktywne działanie 

dziwnej szarańczy będzie trwać pięć mie-

sięcy. Nikt nie potrafi dziś powiedzieć co 

to będzie. Jedno jest pewne, że będzie 

pochodzić z krainy duchowej ciemności. 

Niewolnik Strażnicy wojujący z Chrystu-

sem, wpisuje się w nurt tego ducha, po-
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nieważ głosicieli przyrównał do szarańczy 

i skorpionów:  
„Zamiast głosić o bliskim nadejściu Królestwa 

Bożego, kler chrześcijaństwa woli popierać 

świat poddany władzy Szatana. Nie chce mieć 

nic wspólnego z symboliczną szarańczą ani jej 

królem, o którym Jan pisze: "Mają nad sobą 

króla, anioła otchłani. Jego imię po hebrajsku: 

Abaddon [„Zniszczenie―], po grecku zaś ma 

na imię Apollion [„Niszczyciel―]" (Obj. 9:11).  
         Wspaniały finał objawiania bliski s 148 § 20 

 

Ów niewolnik naucza, że tą spadającą 

gwiazdą jest Pan Jezus, ale Pan Jezus nig-

dy nie spadnie z nieba. To czeka szatana. 

Ów niewolnik w tych słowach opowiedział 

się po której jest stronie:  
„Gwiazdą ową jest niedawno ustanowiony 

przez Jehowę niebiański król Jezus Chrystus‖.   
                             Strażnica, 7/1989 r., s.17-18 

 

Kłamstwo niewolnika nie ma nic wspólne-

go z nauczaniem apostołów, którzy na-

uczają: „Aby na imię Jezusa zginało się 

każde kolano w niebie, na ziemi i pod 

ziemią‖ (Filip. 2:10 BP. „Nie ma bowiem 

poza Nim zbawienia, gdyż na świecie nie 

ma innego imienia danego ludziom, dzięki 

któremu moglibyśmy być zbawieni"‖ 

(Dzieje  4:12 BT).  
Niewolnik nigdy nie uznał Jezusa za swe-

go Pana, ponieważ jego panem jest - 

Abaddon. Jego pokarm, rzekomo na czas 

słuszny, spleśniał i nie nadaje się do spo-

żywania, dlatego dwa lata temu nakazał 

głosicielom, aby ten ‗pokarm‘ usunęli ze 

swoich biblioteczek.  
Pan Jezus nakazał, aby jego uczniowie 

głosili: „Zbliżyło się królestwo niebie-

skie!‖ (Mat. 10:7 BP), a nie o Abaddonie! 

Mało tego, uczniowie dostali od Pana Je-

zusa: „moc deptania po wszelkiej potędze 

nieprzyjacielskiej‖, wśród której wymie-

niono i ‗skorpiony‘. Czyżby głosicieli 

mieli deptać sami po sobie, skoro niewol-

nik przyrównał ich też do skorpionów? 

Ludzie odrzucający naukę głoszoną przez 

proroka Ezechiela zostali w sensie nega-

tywnym przyrównani do skorpionów: „A 

ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się 

nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół 

ciebie były osty i ciernie i gdybyś się zna-

lazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich 

słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud 

oporny‖. (Ezech. 2:6 BT).
 
 

Ludzie będą szukać śmierci, w tym 

okresie, lecz jej nie znajdą 

„I nakazano im, by nie zabijały ich, lecz 

dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez 

nie wywołany był jak ból od ukłucia skor-

piona, gdy ukłuje człowieka‖ (Obj. 9:5). 

„A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, 

lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, 

ale śmierć omijać ich będzie‖ (Obj. 9:6 

BW). Co sprawi ten ból? Nie ma chyba na 

świecie człowieka, który by to wyjaśnił. 

Odpowiedź przyjdzie w czasie wielkiego 

ucisku. Do nas należy zapoznać się z tym, 

co Słowo Boże zapowiada. „A wy uważaj-

cie! Wszystko wam przepowiedziałem‖ 

(Mar. 13:23 BP).  

Wygląd szarańczy 

„Z wyglądu szarańcza owa podobna była 

do koni ustawionych w bojowym szyku: na 

głowach ich widniały jakby wieńce ze 

złota, oblicza przypominały twarze ludzi, a 

ich włosy były jakby włosy kobiet, zęby 

zaś jakby zęby lwów. Ich tułowie od przo-

du były podobne do żelaznych pancerzy, 

szum zaś poruszanych skrzydeł przypomi-

nał odgłosy wozów wielokonnych, pędzą-

cych do boju. Miały ogony takie jak u 

skorpionów i żądła. Właśnie za pomocą 

owych ogonów mogły wyrządzać ludziom 

szkody przez pięć miesięcy‖ (Obj. 9:7-

10BW).  

Jan zobaczył szarańczę niejako w szyku 

militarnym. Opancerzone konie, łoskot 

skrzydeł w locie. Prorok Joel zapisał ją 

jako: „Wygląd ich podobny do wyglądu 

koni, a będą biec jak rumaki, co skaczą po 
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szczytach gór‖. (Joel 2:4,5 BW). Te frag-

menty Biblii często używają słowa jakby. 

„Twarze ich jakby‖. „Coś jakby złote ko-

rony‖. „Jakby kobiece włosy‖. „A zęby jak 

u lwów‖. Wszystko razem wzięte stanowi 

zatrważające zjawiska. Jednak po pięciu 

miesiącach ta demoniczna horda będzie 

musiała poddać się Wszechmocnemu.  

Ich królem będzie Abaddon  
Ich wodzem jest anioł przepaści, który 

nazywa się po hebrajsku – Abaddon - 

zniszczenie, a po grecku Apollyon - „nisz-

czyciel‖. Fizyczna: „szarańcza nie ma 

króla, cała rusza w porządku― (Przyp. 30: 

27 BW). A zatem nie będzie to owad, czas 

ujawni tę demoniczną szarańczę. Każdy 

odrodzony chrześcijanin wie, że jego Pa-

nem i Królem jest Jezus Chrystus. Dlatego 

ap. Paweł przypomina nam, że: „Nie wal-

czymy z ludźmi, ale ze zwierzchnościami, 

władzami, rządcami świata ciemności i 

złymi duchami w przestworzach‖. (Efez 

6:12BW). 

„Bóg świata tego‖ zaślepia umysły ludzkie 

(2 Kor. 4:4). Trwajmy w Bogu i Jego Sło-

wie, aby chronił nasze serca przed diabel-

skim zwiedzeniem, które będzie bardzo 

wyrachowane, aby o ile możliwe - zwieść 

wybranych! Na piątej trąbie (Obj. 9:12) 

kończy się pierwsze biada i zaczyna dru-

gie!  

Drugie biada 

Sąd szóstej trąby 

wystawi dwustumilionową armię jeźdź-

ców. Same Chiny, które leżą na północ 

(raczej na wschód) od Izraela są wstanie 

wystawić taką armię. (Dan. 11:41-45). 

Orężem zniszczenia będzie w tym przy-

padku ogień, dym i siarka. Od tych trzech 

plag zostanie zabita trzecia część ludzi, 

od ognia, dymu, siarki, wychodzących z 

ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich 

pyskach, w ich ogonach, bo ich ogony 

podobne są do węży: mają głowy i nimi 

czynią szkodę‖ (Obj. 9:18,19 BT II). 

Janowi zabrakło słów, którymi mógłby 

opisał to, co zobaczył, ponieważ nie miał 

punktu odniesienia. Cały czas Biblia kieru-

je naszą uwagę, że moce niebios zostaną 

poruszone. Apostoł  opisał, że z ich py-

sków czy ogonów wydobywała się siarka i 

ogień, które pasują do militarnych wypo-

sażeń wojennych, ale czy tak będzie? Bóg 

cały czas będzie wzywał do opamiętania, 

ale zamiast nawrócenia, odpowiedzią bę-

dzie zatwardziałość ich serc. „dlatego 

zginie dodatkowo jedna trzecia ludności 

Obj. 9:18). 

Skutki braku opamiętania 

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietni-

cy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, 

lecz okazuje cierpliwość względem was, 

bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz 

chce, aby wszyscy przyszli do upamięta-

nia‖ (2 Piotra 3:9BT).  
„Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albo-

wiem co człowiek sieje, to i żąć będzie‖ 

(Gal. 6:7BW). Podczas drugiej pieczęci, 

ludzie będą się wzajemnie zabijać. Dano 

jej wielki miecz (Obj. 6:3,4). W czasie 

sądu czwartej pieczęci zginie jedna czwar-

ta ludności świata. Te dwa sądy zmniejszą 

liczbę ludności świata o połowę. Podczas 

pierwszej trąby spłonie jedna trzecia ziemi. 

(Obj. 8:7). Podczas piątej trąby dane jest 

szarańczy dręczyć i zabijać ludzi przez 

pięć miesięcy, (Obj. 9:4). W czasie sądu 

szóstej trąby, zginie 1/3 ludzkości (Obj. 

9:18. Jeśli dodamy do tego wszystkich 

zaginionych w czasie różnych wojen i 

kataklizmów, głodu i chorób, to na ziemi 

Trąbienie szóstego anioła  Zginie jedna trzecia ludzkości  Obj. 9:13-21 
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pozostanie garstka ludzi tak, jak proroko-

wał Izajasz: „Uczynię człowieka rzadszym 

niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droż-

szym niż złoto z Ofiru‖ (Iz. 13:12BT). Ta 

niewielka liczba przejdzie do Milenium i 

rozmnoży się jak piasek morski (Obj. 

20:8).  

Potężny anioł 

Zanim zatrąbi anioł siódmej trąby, ludzie 

zobaczą: „Potężnego anioła  zstępującego z 

nieba, (…) a w ręku swoim miał otwartą 

książeczkę. I postawił prawą nogę swoją 

na morzu, lewą zaś na lądzie. (…) odezwa-

ło się głośno siedem grzmotów. (…) Za-

pieczętuj to, co powiedziało owych siedem 

grzmotów, a nie spisuj tego. (Obj. 10:4). 

Również prorok Daniel miał widzenie 

dotyczących tych samych dni: „Ale ty 

Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj 

księgę, aż do czasu ostatecznego! Wielu 

będzie badać to i wzrośnie poznanie. (Dan 

12:4 BW).
 
 Dociekanie przed tym czasem 

jest bezcelowe, skoro na niej spoczywa 

pieczęć Bożej tajemnicy.  
Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się 

odezwie i zacznie trąbić, dokona się ta-

jemnica Boża, jak to zwiastował sługom 

swoim, prorokom; „weź księgę otwartą, 

którą ma w ręku anioł stojący na morzu i 

na lądzie. (…)  
Weź i zjedz ją; (…) Wziąłem więc ksią-

żeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w 

ustach moich jak słodki miód; a gdy ją 

zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. 

I powiedziano mi: Musisz znowu proro-

kować o wielu ludach i narodach, i języ-

kach, i królach‖ (Obj. 10:1-11BW). Na 

świecie będą działy się nadprzyrodzone 

zjawiska, aby ludzie nie mogli powiedzieć: 

nie wiedzieliśmy tego. 

Trzecie biada
Trąbienie siódmego anioła  Paruzja Chrystusa (Obj. 11:14-19) 

 Pierwsze zmartwychwstanie (11:18) 

Panowanie na światem Pana Jezusa 
Potężny anioł zapowiada, że kiedy zatrąbi 

anioł siódmy, dokona się tajemnica Boża. 

Tajemnica ta zostanie odsłonięta, podczas 

powrotu Pana Jezusa. (Obj. 10:7). Drugie 

"biada" minęło; oto nadchodzi szybko 

trzecie "biada". „I zatrąbił siódmy anioł; i 

odezwały się w niebie potężne głosy mó-

wiące: Panowanie nad światem przypadło 

w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi 

jego i królować będzie na wieki wieków‖ 

(Obj. 11:14-19BW). Wraz z Jego powro-

tem nastanie czas pierwszego zmartwych-

wstania: „I popadły w gniew narody, lecz i 

twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu 

nad umarłymi, i oddawanie zapłaty słu-

gom twoim prorokom i świętym, i tym, 

którzy się boją imienia twego, małym i 

wielkim, oraz wytracenia tych, którzy nisz-

czą ziemię: (Obj. 11:18BW). Mamy w tym 

wersecie podane wiele wydarzeń. Biblia 

wspaniale tłumaczy się sama. Apostoł 

Paweł, kiedy pisał o pierwszym zmar-

twychwstaniu, nawiązał do Paruzji Chry-

stusa: „A każdy w swoim porządku: jako 

pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są 

Chrystusowi w czasie jego przyjścia‖ ( 1 

Kor. 15:23 BW). Mamy zapisane szczegó-

ły, które nas prowadzą po kartach Biblii.  

„A to wam mówimy na podstawie Słowa 

Pana, że my, którzy pozostaniemy przy 

życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzi-

my tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na 

dany rozkaz, na głos archanioła i trąby 

Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw po-

wstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 

potem my, którzy pozostaniemy przy ży-

ciu, razem z nimi porwani będziemy w 

obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i 

tak zawsze będziemy z Panem‖ (1 Tes. 

4:15-17BW). „Oto tajemnicę wam obja-



 

FUNADCJA SŁOWO NADZIEI     ROK 2019   NR 108                                        33 

wiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy 

będziemy przemienieni w jednej chwili, w 

oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecz-

nej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni 

zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy 

przemienieni‖ (1 Kor. 15:51,52 BW). 

Trąb w Objawieniu jest siedem (Obj. 8:7-

11:15) Ostateczna trąba będzie zapowiadać 

Paruzję Chrystusa i pierwsze zmartwych-

wstanie, które dokona się w jednej chwili, 

w oka mgnieniu, jedni drugich nie wyprze-

dzą.  

Tego samego uczy nas Pan Jezus: „W do-

mu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby 

było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę 

przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i 

przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i 

wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja 

jestem, i wy byli‖ Jana 14:2,3BW). „Drugi 

raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku 

zbawieniu tym, którzy go oczekują‖ (Hebr. 

9:28b BW).  

Wszyscy zmarli, którzy są Chrystusowi: „i 

którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos 

Jego‖ (Jan 5:28BT). To stanie się podczas 

Jego powtórnego przyjścia. Przeto pocie-

szajcie się nawzajem tymi słowy‖ (1 Tes. 

4:18), a nie ludzkimi naukami. Drugie 

zmartwychwstanie nastanie po Milenium 

(Obj. 20:11-15; Rzym. 2:14-16). 

Przedsmak kary jest gorzki nie tylko dla 

proroków, ale i naśladowców Chrystusa. 

Za głoszenie tych prostych nauk o Paruzji 

Chrystusa i zmartwychwstaniu wielu do-

znaje przykrości od tych, którzy powinni 

ich wspierać. Słowo Boże zawiera fakty 

radosne i bolesne. Mówi o miłosierdziu, 

błogosławieństwach i sprawiedliwości. 

Wybór należy do każdego człowieka.  

Nie musimy żyć w ciągłej niepewności. 

Uwierzmy Bożemu Słowu i wyruszmy na 

ulice naszych miast i wsi zwiastując dobrą 

nowinę. (Mat. 10:7). 

WESELE BARANKA 
Uczestnicy wesela 

Oczywiście, oblubieńcem jest Pan Jezus, a 

oblubienicą ci, których Pan sobie wybierze. 

„Błogosławieni, którzy są wezwani na 

ucztę Godów Baranka! I mówi im: I rzecze 

do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże‖ 

(Obj. 19:9). Nie toczmy boju o miejsce, ale 

szatę. Nasze życie to często trud i znój 

(Psalm 90:10). „Gdyż wam dla Chrystusa 

zostało darowane to, że możecie nie tylko 

w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć‖ 

(Filip. 1:29BW). Podczas wielkiego ucisku 

przyjdzie wiele wycierpieć: „I pozwolono 

jej stoczyć walkę ze świętymi i zwyciężyć 

ich. Dano jej władzę nad wszystkimi 

szczepami, ludami różnojęzycznymi i na-

rodami‖ (Obj. 13:7 BW). Potwierdza to 

Prorok Daniel 7:21) „A gdy patrzyłem, 

wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi 

i przemógł ich‖. Pewna grupa religijna 

ponad sto lat temu wyjęła z tego tekstu 

słowo świętymi i przypisała je tylko Ży-

dom. Zaczęto nauczać, że chrześcijanie 

będą porwani do nieba przed wielkim uci-

skiem i Objawienie 13:7 nie dotyczy chrze-

ścijan. Nęcąca to obietnica, ale niepraw-

dziwa. Niestety przyjęta  przez wielu.  

Po drugie - nauczyciele ci argumentują 

swoją tezę tym, że wybranych ominie 

gniew Boży. To prawda! Ale gniew Boży 

zapisany jest w siedmiu czaszach i ominie 

całą eklezje. Ale czasze  gniewu będą wy-

lane pod koniec wielkiego ucisku, a nie 

przed jego rozpoczęciem! Po trzecie: pod-

czas pierwszego zmartwychwstania jedni 

drugich nie wyprzedzą (1 Tes. 4:15-17). 

Wielka rzesza dopiero wyjdzie z wielkiego 

ucisku  (Obj. 7:14). Po czwarte: W orygi-

nale nie ma słowa kościół, ale słowo ekkle-
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sia ,w języku greckim pojawia się jako 

„zgromadzenie, zaproszenie, wezwanie, 

wybranie z wybranych. Dlatego Pan Jezus 

powiedział:  „Bo wielu jest powołanych, 

lecz mało wybranych‖ (Mat. 22:14 BT).  
Wiele kościołów bardziej opiera się na 

naukach ludzkich, niż na Słowie Bożym: 

„Darmo mi jednak cześć oddają, głosząc 

nauki, które są nakazami ludzkimi‖ (Mat. 

15:7-9BW). Dlatego apostoł zapisał: „Za-

biegam bowiem o was z gorliwością Bożą; 

albowiem zaręczyłem was z jednym mę-

żem, aby stawić przed Chrystusem dziewi-

cę czystą. Obawiam się jednak, ażeby, jak 

wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i 

myśli wasze nie zostały skażone i nie od-

wróciły się od szczerego oddania się Chry-

stusowi‖ (2 Kor. 11:2-3).  

Zaproszeni na ucztę weselną 
Wesele wprawdzie będzie gotowe, ale 

zaproszeni nie będą godni. „Idźcie przeto 

na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotka-

cie, zaproście na wesele‖. (Mat. 22:1-14). 

Wielu będzie zajętych sobą, Król nie daruje 

im takiej zniewagi‖ (Mat.22:6,7 BW).  

„A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się 

gościom, ujrzał tam człowieka nieodziane-

go w szatę weselną (Mat. 22:11). Nie nasza 

religia, ani nasze chcenie, ale Boża wola 

będzie brana pod uwagę, czy zostaniemy 

zaproszeni na ucztę weselną, czy to jako 

oblubienica, czy gościa weselnego. 

Upadek Babilonu 
W Babilonie był zwyczaj powoływania 

nowych bogów, a starych nie zapominano. 

W Biblii czytamy o Babilonie jako o trze-

ciej potędze światowej, która wg sztuki 

wojennej była nie do zdobycia, ale Bóg 

miał inny plan: „Oto Ja pobudzam przeciw 

nim Medów, którzy nie cenią sobie srebra 

ani w złocie się nie kochają. (…)  

Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani 

zaludniony z pokolenia w pokolenie. Nie 

rozbije tam Arab namiotu ani pasterze nie 

staną na postój‖ (Iz. 13:17,20 BW). Babi-

lon był nie do zdobycia. Jednak rządził 

najkrócej - tylko 70 lat: „A po upływie 

siedemdziesięciu lat (…) obrócę go w 

wieczną pustynię‖  (Jer. 25:12BW).  

Kiedy upadnie Babilon Wielki? 

Babilonu Wielki: „mówi w sercu swoim: 

„Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a 

żałoby nie zaznam. Dlatego w jednym dniu 

przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i 

spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, 

który go osądził. I zapłaczą nad nim, i 

smucić się będą królowie ziemi, którzy z 

nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy 

zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru‖ (Obj. 

18:7-9 BW). „A dziesięć rogów, które 

widziałeś i Bestia nienawidzić będą Nie-

rządnicę, spustoszą ją i obnażą, i będą jedli 

jej ciało, i spalą ją ogniem, bo natchnął Bóg 

ich serca, tak iż wykonają Jego zamysł, ten 

jeden zamysł wykonają: oddadzą Bestii 

swoją władzę królewską, aż Boże słowa się 

spełnią. A Niewiasta, którą widziałeś, to 

owo Wielkie Miasto, mające władzę kró-

lewską nad królami ziemi‖ (Obj. 17:16-

18BP).   

Kim jest Babilon Wielki? 
„Wody, które widziałeś, nad którymi roz-

siadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i 

narody, i języki‖ (Obj. 17:15 BW). Każdy, 

czy to w zorganizowanej religii, czy poje-

dyncza osoba, może przebywać w Babilo-

nie Wielkim. Ale Bóg nie chce śmierci 

grzesznika, dlatego przed upadkiem Babi-

lonu Wielkiego i wylaniem czasz gniewu, 
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będzie ostatnie wołanie o opuszczenie go:   

„Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie 

byli uczestnikami jego grzechów i aby was 

nie dotknęły plagi na niego spadające‖ 

(Obj. 18:4 BW). 

Stary i Nowy Testament w kwestii bałwo-

chwalstwa jest niezmienny. W Dekalogu 

czytamy: „Nie będziesz miał innych bogów 

obok mnie. Nie czyń sobie podobizny 

rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie 

w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w 

wodzie i pod ziemią‖ (2 Mojż. 20:3,4BW). 

Apostoł Paweł na Areopagu nawiązał do 

powyższych słów: „Bóg, który stworzył 

świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc 

Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świą-

tyniach ręką zbudowanych ani też nie służy 

mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego 

potrzebował, gdyż sam daje wszystkim 

życie i tchnienie, i wszystko‖ (Dzieje 

17:24,25) .    

„Będąc więc z rodu Bożego, nie powinni-

śmy sądzić, że bóstwo jest podobne do 

złota albo srebra, albo do kamienia, wytwo-

ru sztuki i ludzkiego umysłu‖ (Dzieje 

17:29BW).  

Grzechy wielkiej nierządnicy 

Wszeteczeństwo albo nierząd, o których tu 

mowa, to niewierność wobec Boga, które 

przejawia się w bezbożnej pysze, przemo-

cy, niemoralności i w każdej formie bałwo-

chwalstwa: „Prawdę Bożą przemienili oni 

w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i 

służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który 

jest błogosławiony na wieki. Amen‖ ( 

Rzym. 1:25 BW).  

Imię na czole 

„A na czole jej wypisane było imię o ta-

jemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, 

matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I 

widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych 

i krwią męczenników Jezusowych. A uj-

rzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł 

do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się?..‖  

(Obj. 17:5-7BW). 

„Babilon Wielki” został nazwany: matką 

wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ponie-

waż jest symbolem wszystkiego, co degra-

duje i korumpuje społeczeństwo ludzkie. 

Imię to zapewnia jej zwolennikom dosta-

tek. Pan ostrzega: „Jeśli świat was niena-

widzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was 

znienawidził. Dlatego, pouczeni przez 

Niego, nie mamy bać się tych: którzy zabi-

jają ciało, ale nie mogą zabić duszy‖ (Jan 

15:18; Mat 10:28).   

Obraz ten wywarł wielkie wrażenie na 

Janie. „Zdumiałem się wielkim zdumie-

niem‖. Z tego zdumienia wyprowadził go 

jeden z aniołów, pokazując mu tajemnicę 

Wielkiej Nierządnicy i Bestię. Z jego wina 

piły narody, dlatego też narody oszalały‖ 

(Jer 51:7 BW).  

Czy Babilon Wielki to jedno miasto? 

Nie ma takiego miasta na ziemi. Dlatego 

NT cały czas mówi o Babilonie Wielkim, 

który jest symbolem wszystkiego, co de-

graduje społeczeństwo ludzkie, w całej 

jego pożądliwości i rozpuście, w przekup-

stwie i zwiedzeniu, przemocy i tyranii, 

nienawiści i plugastwie oraz niesprawie-

dliwości. Kto stanie w obronie tegoż Babi-

lonu Wielkiego czekać go będzie ten sam 

los — czyli wieczna zagłada.  

Kogo symbolizują wody? 

„I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, 

nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to 

ludy i tłumy, i narody, i języki‖ (Obj. 

17:15BW) Wody - symbolizują mnóstwo 

ludzi. Fakt, że w tym samym widzeniu 

wszetecznica nie tylko siedzi nad mnó-

stwem ludzi, ale także na bestii o siedmiu 

głowach. Prawda biblijna w całym Obja-

wieniu jest przekazywana za pomocą róż-

nych scen, z których każda prezentuje 

odmienny aspekt symbolicznego znaczenia. 
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Apostoł Paweł używa słowa kwas jako 

czynnika zła, grzechu (Gal. 5:9).  

Z kart historii 

Który z kościołów pozostawiał po sobie tak 

wielkie "ślady krwi"? Który miał władzę 

nie tylko nad wiernymi, ale i nad królami 

ziemi? „Kościół rzymsko-katolicki, a dla 

przeciwstawiających się mu "inkwizycję". 

W Hiszpanii w latach 1790 - 1792, jak 

wynika archiwów, liczba skazanych prze-

kroczyła trzy miliony, z czego 30.000 zo-

stało spalonych na stosach.  

W latach 1540 - 1570 w wojnie papieskiej 

przeciwko Waldensom zginęło nie mniej 

niż 90.000 protestantów. „W nocy 24 

sierpnia 1572 we Francji zamordowano 70 

tys. hugenotów ("noc św. Bartłomieja"). 

Dalszych 20 tys. zginęło jako męczennicy.  

Żaden z Kościołów nie istniał na przestrze-

ni wieków tak długo, jak Kościół rzymsko-

katolicki. Każdy sprzeciw ze strony kró-

lów, teologów, czy pospolitego ludu był 

traktowany zawsze jednakowo: klątwą lub 

śmiercią.  

Kult Marii 

Kościół katolicki oddaje większą cześć 

Marii niż Panu Jezusowi.  Uczynił ją po-

średniczką i poddał się pod jej przywódz-

two. Biblia uczy nas, że jednym pośredni-

kiem (1 Tym. 2:5) i Głową eklezji (Ef. 

1:22) jest Pan Jezus.   

On jest: „drogą i prawdą, i życiem, nikt nie 

przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez 

niego‖. (Jan 14:6). ―Ja jestem bramą, jeżeli 

ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawio-

ny‖ (Jan 10:9). „Kto nie wchodzi do 

owczarni przez bramę, ale wdziera się inną 

drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem‖ 

(Jan 10:1). 

 Korony w kształcie rybich głów nosili 

najwyżsi kapłani kultu babilońskiego, dla 

uczczenia "boga - ryby". Tytuł ten został 

przejęty przez cesarzy rzymskich. Potem 

Pontifex Maximus został nadany pierw-

szemu kapłanowi, za którego czasów 

chrześcijaństwo stało się religią państwo-

wą. W późniejszym okresie ten sam tytuł 

nadano biskupowi Rzymu i nazwano go 

papieżem.  

Wszyscy reformatorzy nawołują w tych 

słowach: "Sprawiedliwy z wiary żyć bę-

dzie". (Rzym. 1:17). Wielu zapomniało o 

słowach Pana: „Wiecie, że władcy narodów 

uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą 

władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by 

między wami chciał stać się wielkim, niech 

będzie waszym sługą‖ (Mat. 20:25,26 

BW). 
„Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad 

podanych przez ludzi‖ (Mat. 15:7-9 BW). 

Obecnie, ta świeca Ewangelii, ledwie się 

tli. Ale krew Bożych ludzi nie jest darem-

na? Zdradę duchową w dziejach ludzkości, 

najlepiej ujął ap. Paweł: „Nadziwić się nie 

mogę, że tak prędko dajecie się odwieść  

od Tego, który was łaską Chrystusa powo-

łał, tak szybko chcecie przejść do innej 

Ewangelii‖ (Gal. 1:6-8).  
 

Dziś nie walczy się o wydanie Biblii, ale 

podważanie jej. Przynosi to większe szko-

dy niż palenie na stosach. Nikt nie zakazuje 

jej czytania, ale coraz więcej ludzi bardziej 

przestrzega dietę dla ciała, niż karmienie 

się Bożym Słowem, aby żyć wiecznie.  

Do kościołów napłynęło wiele ludzi nie- 

odrodzonych, z różnymi pogańskimi kul-

tami i zwyczajami. Kościoły te rosną w 

liczbę, ale nie w moc. Wykładnią Słowa  

zajmują się magisteria, statuty, a na końcu 

Biblia. Kiedyś zostanie to ujawnione. Ale 

zawsze byli, są i będą ludzie, którzy nie 

cofną  się przed zwiedzeniem. O nich to 

powiedział Pan Jezus: „Nie bój się, mała 

trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu 

dać wam królestwo‖ (Łuk. 12:32BT).  
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Czasze gniewu Bożego 
                                         (Obj. 15:1-8; 16:1-21) 
Czasze gniewu będą wylane po Paruzji 

Chrystusa i pierwszym zmartwychwstaniu, 

dlatego nie obejmą wiernych Chrystusowi. 

„I widziałem inny znak na niebie, wielki i 

dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostat-

nimi plagami, gdyż na nich zakończył się 

gniew Boży. (…) I napełniła się świątynia 

dymem od chwały Bożej i mocy jego, i nikt 

nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie 

dopełni się siedem plag siedmiu aniołów‖. 

(Obj. 15:1-8 BW). Jak już wcześniej za-

znaczyłem,  walka Pana Jezusa z wszetecz-

nicą i wrogami Boga jest opisywana w 

kilka miejscach. (Obj. 17,18, 19:11-21).  

Sąd pierwszej czaszy 

„I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na 

ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystą-

pił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na 

tych, co wielbią jej obraz‖ (Obj. 16:1,2 

BW).  

Znamię bestii nie będzie przymusowe i 

jeśli go ktoś przyjmie, nie będzie już dla 

niego ratunku. Kara ta spadnie na jawnych 

wyznawców Bestii.: „Jeśli kto uwielbi 

Bestię i obraz jej, i bierze sobie jej znamię 

na czoło lub rękę, ten również będzie pić 

wino zapalczywości Boga przygotowane, 

nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i 

będzie katowany ogniem i siarką wobec 

świętych aniołów i wobec Baranka‖ (Obj. 

14:9-12).  
„Siedem czasz gniewu Boga‖ - wykazuje 

podobieństwo do pierwszej, szóstej i dzie-

siątej spośród dziesięciu plag egipskich i do 

klęsk tym wywołanych. Ostrze kary zwraca 

się przeciw niepoprawnym grzesznikom. 

Nadal będą bluźnić Bogu — aż do czasu 

wylania piątej czaszy. (Obj. 16:11).  
 

Sąd drugiej czaszy 

„A drugi wylał swą czaszę na morze: I 

stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda 

z istot żywych poniosła śmierć - te, które są 

w morzu‖. (Obj. 16:3).  Kara ta, podobnie 

jak i następna, podobna jest do pierwszej 

plagi egipskiej. Jak i Sąd drugiej trąby, 

będzie kresem życia trzeciej części stwo-

rzeń morskich (Obj. 8:9 BT)). Morza zaś 

zajmują 72 procent powierzchni globu. 

Sąd trzeciej czaszy 

„A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła 

wód: i stały się krwią. I usłyszałem anioła 

wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, 

Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak 

osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i 

proroków, krew również pić im dałeś. 

Godni są tego! I usłyszałem, jak mówił 

ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, 

prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedli-

we‖. (Obj. 16:4-7 BT). 

Sąd czwartej czaszy 

„A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i 

dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I 

ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i 

bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad 

tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać 

Mu chwałę‖. (Obj. 16:8,9 BT). Ludzie 

jednak nie odpowiedzą pokutą i nawróce-

niem, lecz pozostaną w zatwardziałości 

swoich serc. 

Sąd piątej pieczęci  
„A piąty wylał swą czaszę na tron8 Bestii: i w 

jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu 

gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje 

i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwró-

cili‖. (Obj. 16: 10-11 BT). 
 
„Tron Bestii‖, to 

typ każdej potęgi wrogiej Bogu. Tron ów 

straci swój blask.  

 

                                                           
8
 Patrz strona 15 tego opracowania 
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Armagedon 
A szósty anioł wyleje swą czaszę 

„na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej 

woda, by dla królów ze wschodu słońca 

droga stanęła otworem. I ujrzałem wycho-

dzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i 

z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nie-

czyste jakby ropuchy; a są to duchy czy-

niące znaki - demony, które wychodzą ku 

królom całej zamieszkanej ziemi, by ich 

zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu 

Wszechmogącego Boga.  

Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, 

który czuwa i strzeże swych szat, by nago 

nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. 

I zgromadziły ich na miejsce, zwane po 

hebrajsku Har-Magedon‖. (Obj. 16:12-16 

BT).   

Prorok Daniel opisuje w tym samym czasie 

wojnę króla północy i południa, ale nie 

będzie tam już zwycięzcy, ponieważ: 

„Wieści ze wschodu i północy napełnią go 

przerażeniem; wyprawi się więc z wielkim 

gniewem, by wielu zgładzić i zgubić. Roz-

bije namioty swojej kwatery między mo-

rzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie 

do swego końca, ale nikt mu nie przyjdzie 

z pomocą‖ (Dan 11:44,45). Wtedy roz-

pocznie się demoniczna, mordercza wojna 

o zasięgu światowym - Armagedonu. Cha-

rakter eschatologiczny tej rozprawy zazna-

cza się tutaj wyraźnie przez wzmiankę o 

Wielkim Dniu.  

Dalszy ciąg opisu wskazuje na wszech-

światową mobilizację do ostatecznej roz-

prawy między Chrystusem a Jego wrogami. 

Triada piekielna występuje razem: Smok, 

Bestia i Fałszywy prorok, o którym przy-

pomina nam eschatologiczne ostrzeżenia 

Chrystusa. (Mat 24:11, 24-28; 2 Piotra 2:1; 

1 Jan 4:1). Znamienna jest koncentracja sił 

wrogów Boga przed ostateczną przegraną. 

„Duchy nieczyste, jakby „ropuchy‖ są 

niejako ucieleśnieniem jadu, błota, i nie-

czystości. Wielki Dzień Wszechmogącego 

Boga zniweczy wszelkie wysiłki szatań-

skie.  

(Obj. 11:15 dotyczy paruzji Chrystusa, 

dlatego Biblia tak wiele mówi o czujności 

w tym Wielkim Dniu. Zgrecyzowana forma 

hebrajskiego Har Megiddo, dosłownie 

„góra Megiddo‖, czyli południowa odnoga 

góry Karmelu. Miejscowość położona na 

szlaku karawan i wypraw wojennych, doty-

czących Jabina, Ochozjasza i Jozjasza. 

Góra jest klęską Goga i Magoga (Obj. 

20:8).  

Sąd siódmej pieczęci  

„Stało się‖— stwierdza zakończenie serii 

plag, ale nie oznacza końca, lecz zapowia-

da siódmą czaszę. Skutek trzęsienia ziemi 

przerasta wszystkie poprzednie. Nastąpi 

ogólne zniszczenie i spustoszenie. Trzęsie-

nie ziemi podzieli Jerozolimę i spowoduje 

upadek wielu miast.  

Znikną wyspy i góry. Spadnie grad, o ja-

kim wcześniej nigdy nie słyszano około 50 

kg Mimo tych strasznych sądów, które 

swoim zasięgiem obejmą cały świat, lu-

dzie, którzy je przeżyją, nie odstąpią w 

pokucie od swych bluźnierstw. Cały świat 

zawali się na ich oczach, jednakże nadal 

uparcie będą twierdzić, że są kowalami 

swego losu i że nie potrzebują Boga. (Obj. 

16:17-21).  

Sąd na szatanem 

Biblia oddziela wyrok antychrysta, fałszy-

wego proroka, od wyroku nad szatanem, 

który jest złym duchem i nie ma ludzkiego 

ciała: „I widziałem anioła zstępującego z 

nieba, który miał klucz od otchłani i wielki 

łańcuch w swej ręce. I pochwycił smoka, 

węża starodawnego, którym jest diabeł i 

szatan, i związał go na tysiąc lat‖. (Obj. 

20:1,2). Po tym wydarzeniu rozpocznie się 

1000 letnie panowanie Jezusa (Obj. 10:7). 
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Listy do Redakcji 
Panie Tadeuszu, szukałem i szukam zdro-

wej nauki o którą w obecnych czasach 

coraz trudniej. Moi bracia są z kościoła 

Wolnych Chrześcijan i spotykają się z 

byłymi świadkami Jehowy, którzy się 

wybudzili dzięki Panu Jezusowi. Poróżniły 

ich słowa "niewidzialne przyjście Chrystu-

sa", które zostało użyte w czasie omawia-

nia Księgi Objawienia Jana. Inaczej jest to 

rozumiane przez wolnych chrześcijan a 

inaczej przez wybudzonych braci. Słucham 

jednej i drugiej strony, i modlę się do Pana 

Jezusa o pomoc aby była jedność w naszej 

małej społeczności. Zacząłem czytać twoje 

książki, które mnie bardzo zainteresowały. 

Książki te pomagają mi przybliżyć się do 

zrozumienia Objawienia Jana.        Piotr 

             Witaj Bracie Piotrze 

Cieszę się, że Słowo Boże dla ciebie jest 

żywe (Hebr. 4:12). Smutne jest to, że ko-

ściół jest tak podzielony, dlatego Pan Jezus 

pyta: Czy znajdę wiarę gdy przyjdę (Łuk. 

18:8).  Ale kąkol i pszenica będzie rosła aż 

do żniwa (Mat. 13:36-43) Pan Jezus  po-

wiedział kiedy zostajemy Jego uczniami. 

(Jan 8:31, 32). 

Często statuty kościołów są ważniejsze od 

Słowa Bożego, stąd te podziały. Dlatego 

wierzący muszą nieraz złapać się tych słów 

(Mat. 18:20). Jak będę umiał odpowiedzieć 

na twoje pytania to ci odpowiem. Pan daje 

poznanie każdemu (Jan 16:13; 1 Kor. 12: 

11). Jednak pewni ludzie przywłaszczyli 

sobie prawo do wykładni Słowa. Paweł 

zachęca aby jeden drugiego badał: (1 Kor. 

14:28. Kościoły się kłócą, a ludzie giną bo 

nie ma komu zwiastować ewangelii.  

                            Pozdrawiam Tadeusz  

Dobry wieczór Jestem byłym Świadkiem 

Jehowy. Z organizacji wystąpiłem 19 lipca 

b.r. Wysyłałem list do Biura w Nadarzynie. 

Powiadomiłem o tym Starszych Zboru do 

którego byłem przypisany. Wczoraj, tj. 26. 

07.b.r. w późnych godzinach wieczornych 

skontaktowali się ze mną Starsi telefonicz-

nie, chcąc się usilnie dowiedzieć o przy-

czynach mojego odejścia. Ale o przyczy-

nach nie chcę pisać tutaj i teraz. Jestem w 

tej chwili w bardzo złym stanie psychicz-

nym i szukam jakiegoś kontaktu z ludźmi, 

którzy przeżyli podobną sytuację. Miesz-

kam na Opolszczyźnie. Proszę o podanie 

jakiegokolwiek kontaktu z tymi osobami.  

                                                  Andrzej  

Andrzeju 

Nie tylko cię rozumiem, ale czuję twoje 

duchowe rozdarcie, ponieważ, jak pisałeś, 

dotyczy to też twojej rodziny, którą orga-

nizacja chce podzielić, odebrać ojca i mę-

ża.  Znam wiele przykładów, że nie zawsze 

im to się udaje. Aby odzyskać siły ducho-

we i wiarę, zachęcam cię do czytania Biblii 

i modlitwy. Wygrałeś bitwę, ale wojna o 

ciebie i twoją rodzinę się toczy. Będę za-

chęcał innych wiernych aby modlili się za 

was. Pytasz mnie, czy napisałem książkę 

pt. Zanim zostaniesz Świadkiem Jehowy. 

Niestety tak wyszło!           Pozdrawiam 

Witaj Tadeuszu 

Dobre sobie. "Niestety tak". Proszę nie 

żartować! Bracie mój najmilszy jakże 

bardzo się cieszę, że mogę z Tobą kore-

spondować. Zaczynam wierzyć, że nie jest 

to przypadek! Dzięki tej książce uzyskałem 

odpowiedzi na wiele dręczących mnie 

pytań! I chyba na to najważniejsze już 

otrzymałem, że Jezus jest moim Panem. 

Nie zaprzecza to temu, że Bóg Ojciec jest 

jedynym Bogiem Stwórcą Wszystkiego.  A 

Jego Syn jest Bogiem któremu wszystko prze-

kazał i uczynił Go Królem, Sędzią i Wybawi-
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cielem. Czy dobrze to wszystko ogarnąłem 

tym swoim skażonym naukami organiza-

cji?                         Andrzej 

Witam, jestem zainteresowana waszą 

literaturą, a konkretnie pozycjami: „Kwe-

stia czasów pogan". "Czy nieuchronnie 

nadchodzą czasy ostateczne". "O jakim 

królestwie nauczał Jezus". "Daniel, prorok 

wiary i nadziei". " Dzieje Apostolskie 

wczoraj i dziś". W zasadzie interesują mnie 

wszystkie pozycje, ale nie chcę być za-

chłanna i na tę chwilę poproszę, jeśli mo-

gę, o powyższe pozycje. Jestem osobą 

poszukującą Prawdy. Zgłębiam Słowo 

Boże prosząc co dzień Boga o mądrość i 

poznanie. Toczę bój o moją wieczność. Ze 

wszech miar martwię się, czy aby idę wła-

ściwą drogą. Proszę Stwórcę, bym gdzieś 

w bok nie zboczyła. 

Moi znajomi z Organizacji ŚJ przekonują 

mnie, że jedynie ich droga jest słuszna 

pokazując przy tym "logiczne" argumenty 

poparte cytatami z Biblii. Nie mam we-

wnętrznego przekonania, ale też nie posia-

dam wystarczającej wiedzy.  

Przekonania nie mam, bo gdy ilekroć by-

łam na zebraniu, czy też uczestniczyłam w 

spotkaniach prywatnych, zasmucało mnie 

jednocześnie jedno spostrzeżenie. Ze-

pchnięto na margines osobę Jezusa Chry-

stusa. Być może owa literatura da mi szer-

sze spojrzenie i pomoże nabyć przekona-

nia. Muszę mieć pewność, że droga , która 

idę, jest tą wąską. Łączę pozdrowienia.  

                                                       Iwona  

Dzień dobry. Natrafiłem na Waszą stronę 

w Internecie. Jestem byłym świadkiem 

Jehowy. Prosiłbym o podanie kontaktu do 

ludzi mi podobnych z mojej okolicy, bo 

wyczytałem, że jest taka możliwość. 

Mieszkam w centralnej Polsce. Z góry 

serdecznie dziękuję.                  Jarek 

 

Najbliżej mam adres w Łodzi. Podaj ja-

kiejś namiary np. telefon, to ktoś się z tobą 

skontaktuje. Nie podajemy adresów bez 

zgody osoby zainteresowanej, szczególnie 

teraz kiedy weszło w życie RODO. Rów-

nież, jeśli ktoś chciałby twój adres, to bez 

twojej zgody nie podajemy. Pozdrawiam  

 

Kochani potrzebuje waszej pomocy. Je-

stem SJ i mieszkam w Szwecji. Mój pro-

blem jest przeogromny. Zaczęłam czytać 

Biblie bez okularów Strażnicy odnalazłam 

Jezusa. Czuje sie jak małe dziecko. Chce 

krzyczeć i wołać mamy o pomoc. Byłam 

przez lata oszukiwana. Pozdrawiam.  
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