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CZY MILENIUM, A NOWE NIEBO I 

NOWA ZIEMIA - TO TEN SAM CZAS? 
 

Nr 115 Rok 2021

 

 Słowo Boże nie może być naruszone (Jan 10:35) 
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1. Przyjdź Królestwo Twoje 
W modlitwie Ojcze Nasz prosimy: 

„Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola 

twoja, jak w niebie, tak i na ziemi‖ (Mat. 

6:10BP). Królestwo Boże ma się spełnić 

w niebie jak i na ziemi. Dlatego w Piśmie 

Świętym temu tematowi poświęcono tak 

wiele miejsca. Pan Jezus od pierwszych 

dni swej misji głosił: „Czas się wypełnił 

i bliskie jest królestwo Boże. Wypełnił 

się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, 

upamiętajcie się i wierzcie ewangelii‖ 

(Mar 1:15BM).  

„Albowiem Bóg tak umiłował świat, że 

wydał swego Syna Jednorodzonego, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne‖ Jan 3:16BP). 

Swój początek ma ono wraz z pierwszym 

przyjściem Króla tegoż królestwa (Hebr. 

9:8). Pan Jezus nigdzie nie zdefiniował 

czym ono jest. Ale podał po czym można 

go rozpoznać? Od Jego pójścia do nieba, 

na całym świecie działają synowie tegoż 

królestwa. Choć różni ludzie próbują 

zawłaszczyć sobie prawo do tegoż króle-

stwa. Wskazując różne, religie, daty i 

kraje. Ale synów królestwa powołuje król 

tegoż  królestwa, a nie ludzie.  

Pan Jezus przyniósł Dobrą Nowinę, i to ją 

mamy głosić. „Jeżeli wytrwacie w słowie 

moim, prawdziwie uczniami moimi bę-

dziecie i poznacie prawdę, a prawda was 

wyswobodzi.‖ (Jana 8:31,32 BWP).  

„Idąc, głoście wieść: Przybliżyło się 

Królestwo Niebios‖ (Mat. 10:7 EŚP). 

Rozpoczął swoją misję od uzdrawiania 

chorych, zarówno na ciele, jak i na du-

chu. Pośród nich byli opętani, trędowaci, 

grzesznicy, którymi gardzono. Pan Jezus 

sprawiedliwych we własnych oczach 

nazywał obłudnikami. Wskazał na znaki, 

królestwa Bożego: „Uzdrawiajcie cho-

rych, wskrzeszajcie umarłych, oczysz-

czajcie trędowatych i wyrzucajcie demo-

ny. Darmo otrzymaliście, darmo dawaj-

cie‖ (Mat. 10:8EŚP). Wielu kiedy nie 

widzi tych znaków, zmienia je na symbo-

liczne lub duchowe. Prawdą jest, że Pan 

Jezus nie przyszedł, aby wszystkich 

uzdrowić, ale: „szukać i zbawić to, co 

zginęli‖ (Łuk. 19:10BM). 

Dzieje Apostolskie to kronika chrześci-

jaństwa, która informuje, że cuda i znaki 

miały miejsce tam, gdzie Bóg uznał to za 

słuszne. „Tłumy gromadziły się wokół 

[Filipa] i słuchały go z uwagą, ponieważ 

widziały znaki, które czynił. Bo z wielu 

opętanych wychodziły z krzykiem duchy 

nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i 

kalekich zostało uzdrowionych. Wielka 

radość zapanowała w tym mieście‖ 

(Dzieje 1:6-8 EŚP). 

Paweł i Barnaba „Pozostali [w Listrze] 

dość długi czas i nauczali odważnie, ufni 

w Pana, który potwierdzał słowo swej 

łaski cudami i znakami, dokonywanymi 

przez ich ręce‖ (Dzieje 14:3 BT). Nie 

obce były im przykre doświadczenia 

„Przechowujemy zaś ten skarb w naczy-

niach glinianych, aby z Boga była owa 

przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd 

znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy 

się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, 

lecz nie rozpaczamy; znosimy prześla-

dowania, lecz nie czujemy się osamotnie-

ni; obalają nas na ziemię, lecz nie ginie-

my.  

Nosimy w ciele naszym konanie Jezusa, 

aby życie Jego objawiało się w naszym 

ciele‖ (2 Kor. 4:7-10BWP). Na podstawie 

Pisma omówimy etapy rozwoju Króle-

stwa Bożego. Niestety wielu modląc się o 

nie, tak naprawdę nie wie o co modli. 

Pierwsze pytanie jakie omówimy to czy 

to Królestwo już panuje i jak? 
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2. Od kiedy panuje Królestwo Boże? 
Nowy Testament poświęca wiele miejsca 

Królestwu Bożemu: „Upamiętajcie się, 

przybliżyło się bowiem Królestwo Nie-

bios‖ (Mat. 4:17BW). Wielokrotnie przez 

2000 lat zapowiadano nadchodzące kró-

lestwo Boże, ale inne niż to, o którym 

czytamy w Biblii. „I nie powiedzą: Oto 

tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże 

bowiem jest wewnątrz was‖ (Łuk. 17:21 

UBG). 

Królestwo Boże jest w tych, których On 

wybrał. Są jak drożdże w cieście, których 

nie widać, a wykonują swoją pracę. Żydzi 

słysząc te słowa, odbierali, że niebawem 

Izrael zostanie wyzwolony z pod okupacji 

rzymskiej. „A gdy oni tego słuchali, po-

wiedział im dodatkowo podobieństwo, 

dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni 

mniemali, że wkrótce ma się objawić 

Królestwo Boże‖ (Łuk. 19:11 BT). 

Kiedy Jezus został zabity wiara w aposto-

łach ustała: „Wtedy wszyscy go opuścili i 

uciekli‖ (Mar.14:50BT). „Ale Bóg wzbu-

dził go trzeciego dnia i dozwolił mu się 

objawić‖ (Dzieje 10:40). Wtedy Dobry 

Pasterz „otworzył im umysły, aby mogli 

zrozumieć Pisma‖ (Łuk. 24:45BT). Żydzi 

Królestwo Boże zawęzili tylko do siebie: 

„Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mó-

wiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz 

królestwo Izraelowi?‖ (Dzieje 1:6 BW).  

Przychodzi ono niepostrzeżenie 

Do Nikodema, Pan Jezus powiedział: 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto 

nie narodzi się z wody i z Ducha, nie 

może wejść do królestwa Bożego. Co 

rodzi się z ciała, jest ciałem, a co z Du-

cha, jest Duchem. Nie dziw się, że po-

wiedziałem tobie: musicie narodzić się na 

nowo. Wiatr wieje gdzie chce. Szum jego 

słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi 

i dokąd zmierza. Tak samo bywa z każ-

dym, kto się z Ducha narodził‖ (Jan 3:5-

8BP). „Zapytany zaś przez faryzeuszy, 

kiedy nadejdzie królestwo Boże odpo-

wiedział: Królestwo Boże nie przychodzi 

dostrzegalnie‖ (Łuk.17:20BW).  

Pan Jezus nigdy nie definiował Królestwa 

Bożego, ale zawsze wskazywał na owoce 

tegoż królestwa. Do Piłata powiedział: 

„Królestwo moje nie jest z tego świata. 

Gdyby było z tego świata, moi słudzy 

walczyliby o to, żebym nie został wydany 

Żydom. Ale moje królestwo nie jest stąd‖ 

(Jan 18:36 BW).  

Królestwo Boże nie rozciąga się tylko 

nad danym krajem, ale nad całą ziemią. 

Tam gdzie mieszkają synowie tegoż 

Królestwa, których już wtedy Pan Jezus 

powołał. Jan Chrzciciel, jak i Pan Jezus 

nie wzywali do obrony tego królestwa 

mieczem, ale do nawrócenia i upamięta-

nia się.  

Synów Królestwa wybiera sam Bóg. Nie 

deleguje ich żaden kościół, organizacja 

czy jacyś ludzie. „Nie bój się, mała 

trzódko, gdyż spodobało się Ojcu wa-

szemu dać wam królestwo‖ (Łuk. 12:32 

BWP). Mała trzódka bynajmniej nie 

odnosi się do klasy tzw. niewolnika 

Strażnicy, ale do ludzi, którzy wiernie 

kroczą drogą Chrystusa (Jana 14:6).  

Pan Jezus jest: „drogą, prawdą i życiem. 

Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak 

tylko przeze Mnie‖ (Jan 14:6). „Króle-

stwo niebieskie podobne jest do zaczynu, 

który pewna kobieta wzięła i włożyła w 

trzy miary mąki, aż się wszystko zakwa-

siło‖ (Mat. 13:33 BW).  

Synowie Królestwa Bożego są jak kwas 

w zaczynie. Nie mieli odgradzać się od 

świata, ale mieli się namnażać, nie stając 

się cząstką świata: „Nie proszę, abyś ich 
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wziął ze świata, lecz abyś ich zachował 

od złego‖ (Jan 17:15BM). Wchodząc w 

ten świat: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale 

zło dobrem zwyciężaj‖ (Rzym. 12:21 

BM). „Albowiem Królestwo Boże, to nie 

pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i 

pokój, i radość w Duchu Świętym.‖ 

(Rzym. 14:17BW). Powyższe słowa 

przekonują że Królestwo Boże już panuje 

pośród nieprzyjaciół od prawie 2000 lat.  

„Niektórzy z tych, co tu stoją, nie 
zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże 

przychodzące w mocy‖ (Mar. 9:1). Te 

słowa Pan Jezus wypowiedział do aposto-

łów. Ale oni poumierali. Czy zobaczyli 

Królestwo Boże? Na to pytanie odpowia-

da nam Ewangelia:  

„Po sześciu dniach Jezus zabrał z sobą 

Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z 

dala od ludzi na wysoką górę. Tam prze-

mienił się w ich obecności. Jego ubranie 

stało się lśniąco białe tak, jak żaden fo-

lusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I 

ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy 

rozmawiali z Jezusem.  
Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: "Rab-

bi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla 

Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. Nie wie-

dział bowiem, co powiedzieć, tak byli 

przestraszeni.  

I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z 

obłoku rozległ się głos: "On jest moim 

Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!. 

Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

nie widzieli. Był z nimi tylko Jezus. Kie-

dy schodzili z góry, nakazał im, aby ni-

komu nie opowiadali o tym, co widzieli, 

dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z 

martwych‖ (Mar. 9:2-9EŚP).  

Od chwili wniebowstąpienia Pana Jezusa 

do nieba, na ziemi mieszkają synowie 

Królestwa Bożego, a tym samym i Króle-

stwo. Z Królestwem Bożym podobnie 

jest jak z misją Pana Jezusa, która ma 

swoje trzy etapy: 

1. Pierwsze Przyjście Jezusa Mat. 3:2; 

 Łuk. 17:21 

2. Milenium (Obj. 20:4-10) 

3. Nowe niebo i nowa ziemia Obj. 21: 

 1-5; Iz. 65:17-19; 2 Piotra 3:13) 

Piotr, Jakub i Jan byli szczęśliwi z wizji 

Królestwa Bożego. Ale troski życia co-

dziennego, zaciemniają je. Oni myśleli 

tylko o ziemi izraelskiej. Nie rozumieli 

przed otwarciem ich umysłów przez Jezu-

sa tych słów, że: „Nasza zaś ojczyzna jest 

w niebie, skąd też Zbawiciela oczekuje-

my, Pana Jezusa Chrystusa, który prze-

mieni znikome ciało nasze w postać, 

podobną do uwielbionego ciała swego, tą 

mocą, którą też wszystko poddać sobie 

może‖ (Filip. 3:20,21BW).  
 

„Tak i Chrystus jeden raz ofiarował się, 

aby wziąć na siebie grzechy wielu. Ukaże 

się po raz drugi już nie w związku z grze-

chem, ale dla zbawienia tych, którzy 

pilnie Go wyczekują‖ (Hebr. 9:28). Ale 

po Paruzji Chrystusa, nie nastanie pełnia 

królestwa w niebie jak i na ziemi.  

Zgodnie z Pismem po zwycięstwie Chry-

stusa nad ziemią i złymi duchami roz-

pocznie się Milenium – czyli drugi etap 

Królestwa Bożego.  

Dlaczego nie pełnia? Dlatego, że podczas 

Milenium ludzie będą umierać, co 

prawda tylko z powodu przekleństwa. 

Ale nadal będą tam ludzie niegodni. (Iz. 

11:4,5; 65:20). Pełnia Królestwa Bożego 

nastanie dopiero wtedy, kiedy: „Kiedy 

Pan Jezus odda władzę królewską Bogu 

Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność 

oraz wszelką władzę i moc‖ (1 Kor. 

14:24 BW). (Obj. 20:7-10BW). Ten okres 

zostanie szerzej omówiony w dalszej 

części.  
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3. Królestwo Boże od wstąpienia Pana Jezusa do 

Nieba i aż do Jego Paruzji 
Do swoich uczniów przed śmiercią po-

wiedział: „przekazuję wam królestwo, jak 

Mnie przekazał je mój Ojciec‖ (Łuk. 

22:29BWP). „Błogosławieni ubodzy w 

duchu, albowiem do nich należy króle-

stwo niebieskie‖ (Mat. 5:3BWP).  

Te słowa wypełniają się na wszystkich 

pokoleniach od około 30 r. n.e., od pra-

wie 2000 lat. Już wtedy mówił do synów 

Królestwa: „Błogosławieni, którzy cier-

pią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo nie-

bieskie‖ (Mat. 5:10 BWP). „Pozwólcie 

dzieciom przychodzić do Mnie i nie prze-

szkadzajcie im: do takich bowiem należy 

królestwo Boże‖ (Łuk.18:16BWP).  

Pan Jezus mówił o ludziach, którzy nie 

cieszą się uznaniem w świecie: „ubodzy 

w duchu, cierpiący prześladowania dla 

sprawiedliwości‖. Do takich bowiem 

należy królestwo Boże. Jeśli czujesz się 

wzgardzony przez innych z powodu tego, 

że trwasz jako syn Królestwa, niech te 

słowa będą dla ciebie zachętą do dalszego 

trwania: „Cieszcie się i radujcie, albo-

wiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 

Tak bowiem prześladowali proroków, 

którzy byli przed wami‖ (Mat. 5:12BP).  

„Słowo poucza nas, abyśmy wyrzekłszy 

się bezbożności i żądz światowych, ro-

zumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli 

na tym świecie‖ (Tyt. 2:12BW). „Tak 

jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie 

w Chrystusie Jezusie, prześladowanie 

znosić będą‖ (2 Tym. 3:12 BW).  

Niemożliwe jest iść drogą Chrystusa nie 

doznając prześladowań. Pan Jezus chce 

ten ciężar nieść z nami: „Pójdźcie do 

Mnie wszyscy utrudzeni i uginający się 

pod ciężarem, a Ja wam dam wytchnie-

nie. Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode 

Mnie, bo jestem łagodny i pokornego 

serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz 

waszych. Albowiem moje jarzmo jest 

słodkie, a brzemię lekkie‖ (Mat. 11:28-

30BP).  

Misja odrodzonych 
To misja ludzi, którzy od prawie 2000 lat 

głoszą dobrą nowinę o Królestwie Bo-

żym. Bez rozgłosu, po cichu, swoim 

życiem i Słowem tak, jak ich Pan: „Nie 

będzie się On sprzeczał ani krzyczał, nikt 

nie usłyszy Jego podniesionego głosu‖ 

(Mat. 12:19). 

Pod koniec wielkiego ucisku wyśle swo-

ich aniołów, którzy bezbłędnie oddzielą 

pszenicę od kąkolu: Złe i kłamliwe ziarno 

zasiał diabeł przez swych popleczników 

aby przeszkadzali w prawidłowym wzro-

ście synów Królestwa.  

Jakże często w dziejach tegoż królestwa 

ziarno było niemal całkowicie zagłuszone 

przez kąkol. Dlatego Pan Jezus nie kazał 

wyrywać kąkolu. Pozwolił mu rosnąc aż 

do żniwa, ażeby wyrywając kąkol nie 

wyrwali pszenicy.  

Mamy tu ostrzeżenie i zapewnienie, że 

podczas wielkiego ucisku: „ów niego-

dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z 

wszelką mocą, wśród znaków i rzeko-

mych cudów, i wśród wszelkich podstęp-

nych oszustw wobec tych, którzy mają 

zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości 

prawdy, która mogła ich zbawić. I dlate-

go zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż 

wierzą kłamstwu‖ (2 Tes. 2:9-11BW). 

Nigdy i nikomu nie uda się zagłuszyć 

synów Królestwa 
— Ten, który sieje pszenicę, to Syn    

Człowieczy  
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— rola — to świat  

— dobre nasienie — to synowie króle-

stwa  

— kąkol — to synowie złego,  

— nieprzyjaciel — to szatan,  

— żniwo — to koniec świata,  

— żeńcy — to aniołowie (Mat 13:36-43). 

Skąd aniołowie zbiorą wszelkie zło? 

Oczywiście z królestwa szatana. Pan 

Jezus nazwał go: władcą tego świata” 

(Jan 14:31). Który od czasu Edenu zwo-

dzi mieszkańców ziemi: „Syn Człowie-

czy wyśle swoich aniołów i zbiorą z Jego 

królestwa wszystkie zgorszenia i tych, 

którzy dopuszczają się nieprawości‖. 

(Mat 13:41BP).  

Ziarno pszeniczne 

Pan Jezus, kiedy był na ziemi, nie był 

wielkim znakiem dla ówczesnych histo-

ryków. Sam określił siebie jako „ziarno 

pszeniczne‖, które obumiera w ziemi. Ale 

tylko w ten sposób może wydać „plon 

obfity‖ „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które 

wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedyn-

czym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, 

obfity owoc wydaje‖ (Jana 12,24BW).  

Tak jak kwas wmieszany z mąkę: najwy-

raźniej znika, a jednak właśnie on spra-

wia, że wszystko się zakwasza (Mat. 13: 

33BW). Tak jak ziarnko gorczycy, niemal 

niewidoczne, ale ma w sobie rozsadzają-

cą moc. A gdy wyrośnie staje się naj-

większym ze wszystkich drzew ogrodu.  

Znak ziarna jest wymowny 

Kiedy rolnik wrzuca go do ziemi, wyda-

wałoby się, że w niej zginie. „Czy śpi, 

czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie 

kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. 

Ziemia sama z siebie wydaje plon, naj-

pierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 

ziarnko w kłosie‖ (Mar. 4:27,28BT). Tak 

i Pan Jezus dopiero po wzbudzeniu Go z 

martwych wydał pełnię owocu. To co 

zasiano, zaczęło wydawać owoc gdy 

obumarło.  

Dlatego zapowiadał: „Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało. Proście 

więc Pana żniwa, aby wysłał robotników 

na żniwo swoje. Idźcie! Oto posyłam was 

jako jagnięta między wilki‖ (Łuk. 10:2,3 

BM). 

Apostołowie zbierali to czego nie siali. 

Apostoł Piotr podczas jednego przemó-

wienia zebrał 3000 ludzi. Podczas dru-

giego 2000. Tak samo jest przez wszyst-

kie wieki. Jeden sieje, drugi podlewa a 

Bóg daje wzrost.  

Ziarno, kiełkuje, bo jest dziełem Boga. 

Nie człowieka, który je zasiał. Siejmy 

zatem Słowo, pośród zagubionych. Poda-

rujmy je tym, którzy zostali złamani 

przez życie. Tym, którzy doznali więcej 

nienawiści, niż miłości, nie rozumiejąc 

dlaczego?  

Wlewajmy nadzieję w serca, tych, któ-

rzy walczą o sprawiedliwość. Tych, któ-

rzy zwątpili w to, że sieli dobro, a kiełku-

je zło. Nie zapominajmy, że do nas nale-

ży sianie i podlewanie. Wzrost należy do 

Boga.  

Żadne słowo wypowiedziane w imieniu 

Pańskim nie jest daremne. Jest ono na 

usprawiedliwienie, albo na zatracenie. 

Módlmy się tą modlitwą „Ojcze Nasz‖. 

Aż w wyznaczonym przez Boga dniu 

wypełni się to słowo: „Mówi Ten, który o 

tym świadczy:  

Trzy Etapy królestwa Bożego 
Pierwszy 

Od 30 r. do 

Paruzji 

Drugi 

Milenium 
Trzeci 

Nowe nie-

bo i ziemia  
Łuk. 17:21, 

Mat.. 13:36-43 

Obj. 20:4; 

Iz. 11:3-5 

Obj. 21:1-5 
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4. Zaiste, przyjdę niebawem 
„Amen. Przyjdź, Panie Jezu!‖ (Obj. 22: 

20). Oczekując na ten dzień mamy być 

zajęci głoszenie Ewangelii i wydawaniem 

owoców tegoż Królestwa. Pan obiecał 

swoim, że będzie z nimi aż do swej Paru-

zji: „Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbie-

rają się w moje imię, jestem pośród nich‖ 

(Mat. 18:20BW).  

„Wtedy powie Król tym po swej prawicy: 

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, 

odziedziczcie Królestwo przygotowane 

dla was od założenia świata‖ (Mat. 25:34 

BW). W innym miejscu przyrównał Kró-

lestwo Niebios do pewnego gospodarza, 

który poszedł najmować robotników 

(Mat. 20:1-16). To najmowanie, to wcze-

sny ranek – czas pierwszego wieku, który 

trwa cały czas. Pytał ich i pyta nas: dla-

czego bezczynnie stoicie cały dzień?  

Przyjdzie czas zapłaty – ale wypłata roz-

pocznie się od ostatniego. Niektórzy 

myślą, że im należy się więcej. Będą 

mieli argumenty, ale usłyszą: „Przyjacie-

lu, czy nie umówiłeś się za denara, tobie 

nie czynię krzywdy, czy nie wolno mi 

czynić z tym co moje, jak chcę? (Mat. 

20:13BW).  

Oby nasza sprawiedliwość i pazerność 

nie pozbawiła nas wieczności. Synowie 

Królestwa powinni cieszyć się, że Pan 

daruje komuś wieczność, tak jak nam. 

Pan Jezus mówi o godnych zaproszonych 

na wesele. Ale oni zbagatelizują to zapro-

szenie.  

W ich miejsce zostaną zaproszeni nie-

godni. Będą przymuszani, ci których 

spotkają na rozstajnych drogach (Mat. 

22:1-13). Może nie zdążą się ochrzcić jak 

Łotr, ale policzone będzie im posłuszeń-

stwo i radość za łaskę jaką im okaże. Pan 

Jezus nikogo nie upoważnił do wypłace-

nia sobie premii!  

Trwajmy w Chrystusie? 
Z pomocą modlitwy i Słowa trwajmy w 

próbach. Nie wstydźmy się Pana Boga, 

ani Pana Jezusa i Ewangelii (2 Tym. 1:6-

8). Prowadźmy bogobojne życie. Apostoł 

Piotr pod natchnieniem Bożym dodaje 

nam otuchy: „Będziecie mieli szeroko 

otwarte wejście do wiekuistego Króle-

stwa Pana naszego Zbawiciela Jezusa 

Chrystusa‖ (2 Piotra 2:11).  

Jak Królestwo Boże może doznać gwał-

tu? (Mat. 13: 24-30) 

Od Mojżesza do Jana Chrzciciela był 

zakon i prorocy. „A od Jana Chrzciciela 

aż dotąd Królestwo Niebios doznaje 

gwałtu i gwałtownicy je porywają‖ (Mat. 

11:12). Powyższe słowa tłumaczy Łu-

kasz: „Prawo i Prorocy sięgają aż do 

Jana, później zaś jest głoszona Dobra 

Nowina o królestwie Bożym, które każdy 

pragnąłby zdobyć siłą‖ (Łuk. 16:16 

BWP). Zakon przestał istnieć (Hebr. 

8:13). 

Doniesienia ewangelistów przekonują, że 

za Jezusem chodziły tłumy: „wszedł do 

łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu‖ 

(Mat. 13:2BW). Ale ci sami ludzie póź-

niej domagali się Jego śmierci. Kiedy 

Piłat rzekł do nich: Cóż więc złego uczy-

nił? Ale oni krzyczeli tym głośniej: 

Ukrzyżuj go! (Mar. 15:14).  

Zawsze, gdzie jest padlina tam gromadzą 

się sępy. Jedni szli za Jezusem aby za 

darmo się najeść. Inni aby przyłapać Go 

na słowie. Ci ostatni szli po to, aby do-

stąpić zbawienia. Praca w winnicy cały 

czas trwa!. W Królestwie Bożym nie ma 

bezrobocia. Pan Jezus przyjdzie tak, jak 

powiedział. Czy jesteśmy niedaleko, czy 

blisko Królestwa Bożego? (Mar. 12:34). 
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5. Od Potopu do Armagedonu 
Potop jest przykładem Bożego działania. 

„Nie oszczędził starożytnego świata, lecz 

ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, 

zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy 

potop na świat bezbożnych‖ (2 Ptr. 2:5 

BM). „Przez co świat ówczesny, zalany 

wodą, zginął‖ (2 Ptr. 3:6BM). Choć Piotr 

zapisał, że ówczesny świat zginął to jed-

nak nie wyginęli ludzie i zwierzęta.  

Pan Jezus kiedy mówił o wielkim ucisku 

nawiązał do - Potopu: „A jak było za dni 

Noego, tak będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Albowiem jak w czasie 

przed potopem jedli i pili, żenili się i za 

mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 

wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż 

przyszedł potop i pochłonął wszystkich, 

tak również będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego‖ (Mat. 24: 37-39 BT).  

Niektórzy nie chcą znać prawd biblij-

nych. Inni wykrzywiają prawdę o Poto-

pie. Ograniczają go do lokalnej powodzi. 

Niektórzy głoszą, że wielki ucisk dotknie 

tylko Izrael. Jeszcze inni głoszą, że po 

wielkim ucisku ziemia się rozpadnie i 

przestanie istnieć.  

Apostoł Piotr był innego zdania i napisał, 

że potop był: przyczyną zagłady dla ów-

czesnego świata, tak samo będzie w Ar-

magedonie. Nie zginą wszyscy ludzie jak 

czytamy u proroka Izajasza 13:12BT). 

„Uczynię człowieka rzadszym niż naj-

czystsze złoto, i śmiertelnika - droższym 

niż złoto z Ofiru‖. 

Po Armagedonie na ziemi pozostaną żywi 

ludzie. Te proroctwa zostanie omówione 

w temacie o Milenium. Na te i inne pyta-

nia, postaram się odpowiedzieć Słowem, 

a nie wnioskami, czy swoją logiką.  

6. Wielki ucisk 
Pierwszy raz określenie wielki ucisk zo-

stał zapisany przez proroka Daniela 12: 

1). Na te słowa powołał się Pan Jezus. 

„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 

BM). Szatan ma zamiar zniszczyć ludz-

kość. Za dni Noego, woda była przezna-

czona na zniszczenie buntowników. „Tak 

teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego 

samego Słowa zachowane są dla ognia i 

utrzymane na dzień sądu i zagłady bez-

bożnych ludzi‖ (2 Piotra 3:7 ).  

Ostrzeżenie 
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„Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco 

nastania dnia Bożego, z powodu którego 

niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone 

żywioły rozpłyną się? A dzień Pański 

nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z 

trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone 

stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej 

spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagła-

dzie, jakimiż powinniście być wy w świę-

tym postępowaniu i w pobożności‖ (2 

Piotra 3:12 BM).  

Apostoł Piotr opisując ten okres oparł się 

na proroctwach. Niektórzy odrzucają te 

tragiczne wydarzenia, lub zamieniają je 

na symbol Ale ogień będzie literalny, tak 

jak była literalna woda za dni potopu.  

Słowa proroków 

„Bo Pan kipi gniewem na wszystkich 

pogan i wrze z oburzenia na wszystkie 

ich wojska. Przeznaczył je na zagładę, na 

rzeź je wydał. Zabici ich leżą porzuceni, 

rozchodzi się zaduch z ich trupów; od 

krwi ich rozmiękły góry, całe wojsko 

niebieskie topnieje. Niebiosa zwijają się 

jak zwój księgi, wszystkie ich zastępy 

opadają, jak opada listowie z winnego 

krzewu i jak opadają liście z drzewa 

figowego‖ (Iz. 34:2-4BT). 
„Pęka i rozstępuje się ziemia, kruszy się i 

rozpada, trzęsie się i chwieje, słania się 

jak pijany i chwieje się niby lepianka. 

Przygniatają ją jej przestępstwa. Upadnie 

i już nigdy się nie podniesie. W tym dniu 

PAN osądzi zarówno zastępy niebieskie 

w niebie, jak i władców ziemskich na 

ziemi‖ (Iz. 24:19,20EŚP). 

„Wznieście ku niebu wasze oczy i spójrz-

cie ku ziemi, na dół; bo niebiosa jak dym 

się rozpłyną, ziemia zwiotczeje jak szata, 

a jej mieszkańcy pomrą jak komary; ale 

Moje zbawienie ostoi się na wieki i nie 

złamie się Moja sprawiedliwość‖ (Iz. 

51:6NBG).  

„Jego głos potrząsnął wtedy ziemią, a 

teraz obwieścił, mówiąc: Ja jeszcze raz 

wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i Niebem. 

Czyli to "jeszcze raz" objawia usunięcie 

rzeczy, które są wstrząsane, ponieważ są 

stworzone; aby pozostały te, które nie są 

wstrząsane. Dlatego przyjmując nieza-

chwiane królestwo, obyśmy posiadali 

łaskę, przez którą służymy Bogu w miły 

sposób, pośród godności i pobożności‖ 

(Hebr. 12:26-28NBG). 

Będą to nadprzyrodzone zjawiska. Z 

pewnością ziemia po wielkim ucisku 

zmieni się tak, jak po Potopie. „I znikną 

wszystkie wyspy i gór już nie było. I 

spadły z nieba na ludzi ogromne centna-

rowe kawały gradu; a ludzie bluźnili 

Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga 

ta była bardzo wielka‖ (Obj. 16:20, 21 

BM).  

Poniższe słowa wypełnią się podczas 

szóstej pieczęci, ludzie będą świadomi z 

kim walczą: „I wszyscy królowie ziemi i 

możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i 

mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni 

ukryli się w jaskiniach i w skałach gór-

skich, I mówili do gór i skał: Padnijcie na 

nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, 

który siedzi na tronie, I przed gniewem 

Baranka, albowiem nastał ów wielki 

dzień ich gniewu, i któż się może ostać?‖ 

(Obj. 6:12-16BT).  

Wypełnią się wszystkie zapowiedziane 

tragedie zapisane o pieczęciach i trąbach 

(Obj. 6:1-11:19. Pan Jezus przyjdzie w 

chwale i w mocy – widzialnie dopiero 

podczas: trzeciego biada i siódmej trą-

by (Obj. 11:14-19) „Oto nadchodzi szyb-

ko trzecie biada. I zatrąbił siódmy anioł; i 

odezwały się w niebie potężne głosy 

mówiące: Panowanie nad światem przy-

padło w udziale Panu naszemu i Poma-

zańcowi jego i królować będzie na wieki 

wieków‖ (Obj. 11:14,15BM).  
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7. Zwycięstwo Pana Jezusa 
Diabeł ustawił się szczególnie na tych, 

którzy miłują Boga i Jego Słowo. Ale te 

pułapki są zapisane w Biblii, abyśmy nie 

dali się podejść. „Powstaną bowiem fał-

szywi prorocy i czynić będą wielkie znaki 

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

nych. Oto powiedziałem wam‖ (Mat. 

24:24, 25BM).  

Pan Jezus na białym koniu 

„I widziałem niebo otwarte, a oto biały 

koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa 

się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawie-

dliwie sądzi i sprawiedliwie walczy‖ 

(Obj. 19:11BW). „Syn Człowieczy przyj-

dzie w chwale Ojca swego z aniołami 

swymi, i wtedy odda każdemu według 

uczynków jego‖ (Mat. 16:27BW). Towa-

rzyszyć mu będą święci: „Oto przyszedł 

Pan z tysiącami swoich świętych‖ (Judy 

1:14 BW). Ci święci będą mieć udział w 

pierwszym zmartwychwstaniu (1 Kor. 

15:23). 

Imię Pana Jezusa brzmi: „Słowo Boże. I 

szły za nim wojska niebieskie na białych 

koniach, przyobleczone w czysty, biały 

bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, 

którym miał pobić narody, i będzie nimi 

rządził laską żelazną, On sam też tłoczy 

kadź wina zapalczywego gniewu Boga, 

Wszechmogącego. A na szacie i na bio-

drze swym ma wypisane imię: Król kró-

lów i Pan panów‖ (Obj. 19:11-16BW).  

Antychrystowi  

diabeł da moc, tron i wielką władzę. (Obj. 

13:2). Zasiądzie też na białym koniu, dla 

zmylenia niektórych. Ale Jezus nigdy nie 

przychodzi sam, ale z aniołami i świętymi 

(Judy 1:14). Wtedy moce niebios będą 

poruszone. Natomiast antychryst przybę-

dzie sam z łukiem, i dla zmyłki dadzą mu 

koronę, i wyruszy jako zwycięzca, aby 

dalej zwyciężać‖ (Obj. 6:2BM).  

To antychryst rozpocznie wielki ucisk od 

(Obj. 6:1). Od galopu czterech jeźdźców. 

Ale Pan Jezus zakończy go upadkiem 

Babilonu (Obj. 18:4) i wylaniem siedem 

czasz. Które w Biblii nazwane są „gnie-

wem Bożym”. „Idźcie, a wylejcie siedem 

czasz gniewu Boga na ziemię! (Obj. 

16:1), z których nikt nie ocaleje (Obj. 15 i 

16 rozdział) . 

Tak jak w potopie Bóg rozprawił się z 

wrogami, tak samo uczyni z bezbożnymi 

w wielkim ucisku. „Nie zwleka z wypeł-

nieniem tego, co przyobiecał, mimo iż 

niektórzy głoszą inaczej. Ale Bóg jest 

cierpliwy względem nas, bo nie chce 

niczyjej zagłady, lecz pragnie, żeby się 

wszyscy nawrócili‖ (2 Piotra 3:9).  

Pod koniec wielkiego ucisku antychryst, 

diabeł i fałszywy prorok zmierzą się z 

Chrystusem: „Wtedy ukażą się też znaki 

na słońcu i księżycu, i gwiazdach, ludzi 

zaś na ziemi ogarnie trwoga i bezwład z 

powodu szumu morza i wód wzburzo-

nych. Kiedy zaś ludzie mdleć będą ze 

strachu i niepewności oczekiwania na to, 

co może się jeszcze zdarzyć bo przecież 

moce niebieskie będą poruszone, wtedy 

zobaczą Syna Człowieczego, przycho-

dzącego na obłoku z wielką potęgą i w 

chwale. A gdy to się zacznie dziać, 

umocnijcie się i podnieście wasze głowy, 

bo zbliża się wasze odkupienie‖ (Łuk. 

21:25-28 BWP).  

Wydarzenia przed wielkim uciskiem 
1. Wielki ucisk, (który będzie trwał 

3,5 roku Obj. 13:5). 

2. Milenium (Obj. 20:2-10 

3. Nowe niebo i nowa ziemia (Iz. 

65:17; 2 Ptr. 3:13; Obj. 21:1-5). 
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8. Zjawiska pod koniec wielkiego ucisku 
Nie ma w Biblii przypadkowych werse-

tów. Każdo słowo wypełni się w wyzna-

czonym przez Boga czasie. Niektórzy 

czytelnicy Biblii przekonują, że ziemia 

się rozpadnie w kawałki, opierając się na 

nienajlepszym tłumaczeniu.  

Dlatego czytajmy Słowo Boże: „A 

Wspomożyciel - Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy 

was o wszystkim oraz przypomni wszyst-

ko, co wam powiedziałem‖ (Jana 14:26 

EŚP). Będą to nadprzyrodzone zjawiska i 

nikt nikogo nie będzie musiał informo-

wać o Jego Paruzji.  

„Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, 

ale i niebem. Słowa: Jeszcze raz wskazu-

ją, że rzeczy podlegające wstrząsowi 

ulegną przemianie, ponieważ są stwo-

rzone, aby ostały się te, którymi wstrzą-

snąć nie można‖ (Hebr. 2:26-28 patrz 

Ageusza 2:6,7BM). 

 „Bo niebiosa jak dym się rozwieją, zie-

mia jak odzież ulegnie zniszczeniu, a jej 

mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz 

moje zbawienie będzie trwać na wieki, a 

moje wyzwolenie nigdy nie przeminie‖ 

(Iz. 51:6EŚP).  

„Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, 

którzy czynili zło, staną się cierniem. I 

spali ich ten nadchodzący dzień, - mówi 

Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi 

ani korzenia, ani gałązki‖ (Mal. 3:19BM).  

„Pęka i rozstępuje się ziemia, kruszy się i 

rozpada, trzęsie się i chwieje, słania się 

jak pijany i chwieje się niby lepianka. 

Przygniatają ją jej przestępstwa. Upadnie 

i już nigdy się nie podniesie‖ (Iz 24:19,20 

EŚP). Oraz: „Tyś, Panie, na początku 

ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem 

rąk twoich; one przeminą, ale Ty zosta-

jesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, 

i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i 

przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten 

sam i nie skończą się lata twoje‖ (Hebr. 

1:10-12 patrz Psalm 102:27BW). 

„Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco 

nastania dnia Bożego, z powodu którego 

niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone 

żywioły rozpłyną się? Ale my oczekuje-

my, według obietnicy nowych niebios, i 

nowej ziemi, w których mieszka sprawie-

dliwość‖ (2 Piotra 3:12,13 BM). 

Niektóre przekłady trzymają się tylko 

litery, nie uwzględniając Ducha w Biblii  

(2 Kor. 3:6). Widzimy jeden ogień, który 

tak jak woda zaleje całą ziemię za dni 

Potopu. Prorocy widząc nadprzyrodzone 

zjawiska padali na ziemię. „A gdy on 

mówił ze mną, padłem nieprzytomny 

twarzą na ziemię; lecz on dotknął się 

mnie i postawił mnie na nogi‖ (Dan 

8:18BW). „Gdy Go ujrzałem, padłem jak 

martwy do Jego stóp. (Obj. 1:17BW). 

Zginą: wszyscy zuchwali i ci, którzy czy-

nią zło. Gniew Boży ustanie po wylaniu 

siedmiu czasz. Ziemia dozna wielkich 

zmian geograficznych. „I znikły wszyst-

kie wyspy i gór już nie było. I spadły z 

nieba na ludzi ogromne centnarowe ka-

wały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z 

powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była 

bardzo wielka‖ (Obj. 16:20,21BM).  

Apostoł Piotr zapisał: „Przez [Potop] cały 

ówczesny, zalany wodą, zginął‖ (2 Piotra 

3:6BM). Również „teraźniejsze niebo i 

ziemia mocą tego samego Słowa zacho-

wane są dla ognia i utrzymane na dzień 

sądu i zagłady bezbożnych ludzi‖ (2 

Piotra 3:7 BM). Do głupich panien, które 

też będą oczekiwać na przyjście Pana, 

usłyszą od niego „Zaprawdę mówię wam, 

nie znam was‖ (Mat 25:12,13BWP). 

Czuwajmy z w modlitwie i Słowie.  
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Gdyby wszyscy ludzie zginęli w okresie 

wielkiego ucisku, to Pan Jezus mógłby 

tylko wzbudzić umarłych, bo żywi zosta-

liby zabici przez antychrysta. Milenium 

nie miałoby racji bytu, ale prawda biblij-

na jest inna.  

Ci, którzy nie będą mieć udziału w 

pierwszym zmartwychwstaniu, będą żyć 

na ziemi podczas Milenium w fizycznych 

ciałach‖ (Mat. 24:40-42; Iz. 13:12). Mu-

szą wypełnić się setki innych proroctw, 

które zostały zapisane na ten czas w Bi-

blii w najmniejszych szczegółach  (Mat. 

24:35).   

1000 lat 

Po tych dramatycznych wydarzeniach 

wielkiego ucisku, apostoł Jan przenosi 

nas do Milenium, okresu ukojenia i spra-

wiedliwości. „I widziałem trony, i usiedli 

na nich ci, którym dano prawo sądu; 

widziałem też dusze tych, którzy zostali 

ścięci za to, że składali świadectwo o 

Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, 

którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani 

posągowi jego i nie przyjęli znamienia na 

czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali 

z Chrystusem przez tysiąc lat‖ (Obj. 

20:4BW). 

Sędziami będą ci, którzy będą mieć 

udział w pierwszym zmartwychwstaniu i 

niewykluczone, że ci, którzy nazwani są: 

obóz świętych na ziemi, (Hebr. 11:1-40; 

Obj. 20:9).  Lista na której zostali zapisa-

ni zwycięzcy nie podlegali Zakonowi, ani 

łasce, ale dzięki wierze. Apostoł rozpo-

czyna tę listę od wiernego Abla, Heno-

cha, i wszystkich, którzy pomarli w wie-

rze i zostali nazwani jednym słowem – 

Chrystusowi:  

„Wszyscy oni poumierali w wierze, nie 

otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, 

lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali 

też, że są gośćmi i pielgrzymami na zie-

mi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że 

ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli 

tę, z której wyszli, byliby mieli sposob-

ność, aby do niej powrócić; Lecz oni 

zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. 

Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywa-

ny ich Bogiem, gdyż przygotował dla 

nich miasto‖ (Hebr. 11:13-16 BM).  

„Bóg bowiem ze względu na nas przygo-

tował coś wspanialszego, ażeby bez nas 

nie osiągnęli oni celu!‖ (Hebr. 11:40 

EŚP). Tak samo czytamy w Liście (1Tes 

4:15-17BW): „A to wam mówimy na 

podstawie Słowa Pana, że my, którzy 

pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia 

Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy za-

snęli, ale razem będą wzięci w tym sa-

mym czasie ‖  

Biblia uczy, że podczas Milenium nie 

będzie żadnego zmartwychwstania: 

Kiedy po ostatecznej próbie: „Gdy się 

skończy tysiąc lat, szatan zostanie zwol-

niony z więzienia. I wyjdzie, by omamić 

narody z czterech narożników ziemi, 

Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na 

bój. A liczba ich jak piasek morski. I 

rozlali się jak ziemia szeroka, i otoczyli 

obóz świętych i miasto umiłowane‖ (Obj. 

20:7-10).  

Gdy się skończy 1000 lat rozpocznie się 

drugie zmartwychwstanie, zwane Są-

dem Ostatecznym: Pan Jezus poucza, że: 

„Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 

tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwych-

wstanie. Błogosławiony i święty ten, 

który ma udział w pierwszym zmar-

twychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie 

ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i 

Chrystusa i panować z nim będą przez 

tysiąc lat.‖ (Obj. 20:5,6 BW).  

„Pokładając w Bogu nadzieję, która rów-

nież im samym przyświeca, że nastąpi 

zmartwychwstanie sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych‖ (Dzieje 24;15BW). 

Apostoł Paweł pod natchnieniem Bożym  
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opisał, że będą sądzeni na podstawie 

uczynków: „Skoro bowiem poganie, 

którzy nie mają zakonu, z natury czynią 

to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie 

zakonem, chociaż zakonu nie mają;  

Dowodzą też oni, że treść zakonu jest 

zapisana w ich sercach; wszak świadczy 

o tym sumienie ich oraz myśli, które 

nawzajem się oskarżają lub też biorą w 

obronę; Będzie to w dniu, kiedy według 

ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte 

sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa‖ 

(Rzym 2:14-16 BM). „I ujrzałem umar-

łych - wielkich i małych - stojących przed 

tronem. I otwarto księgi. Inną też księgę 

otwarto, która jest księgą życia. Zatem 

osądzono umarłych według tego, co w 

księgach zapisano - według ich czynów. 

Morze wydało umarłych, co w nim byli, i 

Śmierć, i Otchłań wydały umarłych, co w 

nich byli, i osądzono każdego według 

jego czynów‖ (Obj. 20:11-13BP). 

9. Związania szatana na 1000 lat 
Po 3,5 letnim okresie wielkiego ucisku, 

apostoł Jan zobaczył: „anioła zstępujące-

go z nieba, który miał klucz od otchłani i 

wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił 

smoka, węża starodawnego, którym jest 

diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 

I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i 

położył nad nim pieczęć, aby już nie 

zwodził narodów, aż się dopełni owych 

tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony 

na krótki czas‖ (Obj. 20:1-3BW). Nega-

tywnymi bohaterowie wielkie ucisku to 

antychryst (Obj. 13:1-10, który będzie 

rządził światem 42 m-ce. (Obj. 13:5). 

Oraz fałszywy prorok, któremu dano tyle 

samo czasu co antychrystowi Obj. 13:11-

18). Po zwycięstwie Chrystusa „pojmany 

zostanie antychryst (Obj. 13:2,5), i fał-

szywy prorok i zostaną wrzuceni do je-

ziora ognia (Obj. 20:10).  

10. Prorocze zapowiedzi powrotu Pana Jezusa
„I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został 

uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed 

ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak 

On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężo-

wie w białych szatach stanęli przy nich i 

rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, 

patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was 

został wzięty w górę do nieba, tak przyj-

dzie, jak go widzieliście idącego do nie-

ba‖ (Dzieje 1:9-11BW). Tak jak odszedł 

na obłoku do nieba, tak i przyjdzie: „A 

zaraz po udręce owych dni słońce się 

zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim 

blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, 

i moce niebieskie będą poruszone. I wte-

dy ukaże się na niebie znak Syna Czło-

Kolejność wypełniania się proroctw 
Wielki ucisk 

3,5 roku 

Milenium Nowe niebo o no-

wa ziemia 
Obj. 13:5; Dan 7:25-27 Obj. 20:2-10  
Związanie szatana (Obj. 20:1-3 

 

Drugie zmartwychwstanie 

(Obj. 20:2,6,11-15) 

Iz. 62:17-19; 2 Piotra 

3:13; Obj. 21:1-5 

 

 

Wrzucenie szatana do 

jeziora ognia (Obj. 20:10) 
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wieczego, i wtedy biadać będą wszystkie 

plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowie-

czego, przychodzącego na obłokach 

nieba z wielką mocą i chwałą‖ (Mat. 

24:29-31BW). 

„Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą 

cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, 

którym wzgardzili budowniczowie, pozo-

stał kamieniem węgielnym, ale też ka-

mieniem, o który się potkną, i skałą zgor-

szenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, poty-

kają się oń, na co zresztą są przeznacze-

ni‖ (1 Ptr. 2:7,8BW).  

Bóg jest niezmienny tak, jak Jego Słowo. 

Wszystko zostało zapisane. Obserwujmy 

to w kontekście Biblii, i czasu, który Bóg 

wyznaczył. „Przecież to wszystko moja 

ręka uczyniła tak, że to wszystko powsta-

ło - mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego, 

który jest pokorny i przygnębiony na 

duchu i który z drżeniem odnosi się do 

mojego słowa‖ (Iz. 66:2BM).  

 

Nie każdy kataklizm na świecie, jest 

proroctwem. Na przykład Pan Jezus w 

jednym wersecie zamknął prawie dwa 

tysiące lat: „Potem usłyszycie o wojnach 

i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie 

trwożyli, bo musi się to stać, ale to jesz-

cze nie koniec‖ (Mat. 24:6BW). 

Pan Jezus został zapisany w ST i na-

zwany różnymi i tytułami: 

„Chcę wam ogłosić wolę Boga, który do 

mnie powiedział: Synem moim jesteś, 

zrodziłem Cię dzisiaj. Zażądaj tylko, a 

dam Ci w dziedzictwo narody, ziemię aż 

po jej krańce na własność. Będziesz je 

ujarzmiał berłem z żelaza, pokruszysz je 

jak gliniane naczynia‖ (Ps. 2:7-9BW).  

Powyższy tekst wyraźnie nawiązuje do 

Milenium. Około 3000 lat temu król 

Dawid jako prorok, zapisał proroctwo 

dotyczące Jezusa Chrystusa:  

„Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź 

po mojej prawicy, aż położę twoich wro-

gów jako podnóżek pod twoje stopy. 

Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, 

mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów. 

(3) Twój lud będzie ochoczy w dniu twej 

potęgi, w ozdobie świętości i z łona ju-

trzenki; twoja jest rosa młodości.  

PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty 

jesteś kapłanem na wieki według porząd-

ku Melchizedeka. Pan po twojej prawicy 

zetrze królów w dniu swego gniewu. 

Będzie sądził narody i trupami napełni 

wszystko; roztrzaska głowy panujące nad 

wieloma ziemiami. Ze strumienia będzie 

pił po drodze, dlatego podniesie głowę‖ 

(Psalm 110:1-7 UBG).  

Na ten Psalm powołał się Pan Jezus 

„A kiedy faryzeusze zebrali się razem, 

Jezus ich zapytał: Co sądzicie o Mesja-

szu? Czyim jest synem? Mówią Mu: 

Dawida. Mówi im: To czemuż Dawid 

nazywa Go panem mówiąc z natchnienia 

Ducha: Rzekł Pan mojemu Panu: Siądź 

po mojej prawicy, aż rzucę Twych nie-

przyjaciół pod Twoje stopy? Jeśli więc 

Dawid nazywa Go Panem, to jakżeż On 

może być jego synem? I nikt nie umiał 

Mu na to odpowiedzieć. Nikt też od tego 

dnia nie odważył się zadawać Mu pytań‖ 

(Mat. 22:41-46BP).  

Również w dniu wylania Ducha Świętego 

apostoł Piotr zabrał głos w tym temacie: 

„Izraelici, słuchajcie: Ukrzyżowaliście 

Jezusa z Nazaretu, Człowieka, którego 

posłannictwo Bóg nam potwierdził nad-

ziemską mocą i zdumiewającymi znaka-

mi, o czym doskonale wiecie, chociaż 

został On wydany w ręce niesprawiedli-

wych z wyraźnej woli i wyroku Bożego. 

A jednak zmartwychwstał, uwolnił Go 

Bóg z więzów śmierci, gdyż było nie-

możliwe, by ona Go pokonała. Powie-
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dział bowiem o Nim Dawid: Zawsze 

blisko widziałem Pana, Nie zachwieję się, 

bo jest po prawicy mojej‖ (Dzieje 2:22-

25BP). 

„Bracia! Przypominam wam patriarchę 

Dawida. Umarł on i został pogrzebany. I 

aż do dnia dzisiejszego jego grób znajdu-

je się u nas. Ponieważ jako prorok wie-

dział, że Bóg przysiągł mu, iż jeden z 

jego potomków zasiądzie na jego tronie i 

przewidywał zmartwychwstanie Chrystu-

sa, przepowiedział, że On nie zostanie 

pozostawiony w krainie umarłych ani 

Jego ciało nie ulegnie rozkładowi w gro-

bie.  

Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my 

wszyscy o tym świadczymy. Kiedy został 

wywyższony mocą prawej ręki Boga i 

otrzymał od Ojca obiecanego Ducha 

Świętego, wylał Go, jak to sami widzicie 

i słyszycie. Dawid nie wstąpił do nieba, a 

jednak mówi: Pan powiedział do mojego 

Pana: Usiądź po mojej prawej stronie, aż 

położę twych wrogów jako podnóżek pod 

twoje stopy‖ (Dzieje 2:29-35BP). 

„Do któregoż z aniołów kiedykolwiek 

powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż 

położę nieprzyjaciół Twoich jako podnó-

żek Twoich stóp‖ (Hebr. 1:13BT). „Ten 

przeciwnie, złożywszy raz na zawsze 

jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawi-

cy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyja-

ciele Jego staną się podnóżkiem nóg 

Jego‖ (Hebr. 10:12,13BT). 

Pan Jezus, prorocy, apostołowie jasno 

wykładają ten temat. Tym zapowiadanym 

potomkiem Dawida, jest Pan Jezus. Po 

wskrzeszeniu Go z martwych po 40 

dniach „został wzięty do nieba i zasiadł 

po prawicy Boga‖ (Mar. 16:19BWP). Kto 

mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, 

niech to pozna; gdyż drogi Pana są pro-

ste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bez-

bożni na nich upadają‖ (Oz. 14:9BM).  

Pan Jezus kilka razy nazwany jest Lato-

roślą. „Pędy jego rozrosną się i będzie 

okazały jak drzewo oliwne, a jego woń 

będzie jak kadzidło. Wrócą i będą miesz-

kać w moim cieniu, uprawiać będą zboże; 

zakwitną jak krzew winny, który będzie 

sławny jak wino libańskie‖ (Oz. 14:6,7 

BM).  

„I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd 

z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na 

nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, 

Duch rady i mocy, Duch poznania i bo-

jaźni Pana‖ (Iz. 11:1,2BM). 

Jeremiasz prorokował o Jezusie nazywa-

jąc go królem: „Oto idą dni - mówi Pan - 

że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą 

latorośl: Będzie panował jako król i mą-

drze postępował; i będzie stosował prawo 

i sprawiedliwość na ziemi‖ (Jer. 23:5 

BM).  

„A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie 

płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, 

korzeń Dawidowy, i może otworzyć 

księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. I 

widziałem pośrodku między tronem a 

czterema postaciami i pośród starców 

stojącego Baranka jakby zabitego, który 

miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to 

jest siedem duchów Bożych zesłanych na 

całą ziemię‖ (Obj. 5:5,6 BM). 

Jezus jako główne drzewo narodów: „Tak 

mówi Wszechmocny Pan: To Ja wezmę z 

wierzchołka wysokiego cedru, z najwyż-

szych jego gałązek delikatną różdżkę i 

zasadzę na wysokiej i wyniosłej górze. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. 

I wypuści pędy i wyda owoce, i stanie się 

cedrem potężnym; i będzie pod nim 

mieszkać wszelkie ptactwo i w cieniu 

jego gałęzi zamieszka wszystko, co ma 

skrzydła‖ (Ez. 17:22-24BM). 

Szczególną cechą Mesjasza jest jego 

wieczność. Dlatego prorocy przyrównują 

go do korzenia, latorośli, początkiem i 
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celem królewskiego rodu Dawida. „Ja, 

Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam 

to poświadczył w Kościołach. Ja jestem 

korzeniem i potomkiem Dawida, świecą-

cą Gwiazdą Poranną‖ (Obj. 22:16; 5:5 

EŚP).  

Wśród nich na wieki 

„Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej 

łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia 

przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem 

cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, 

aby odnowić kraj, aby rozdzielić spusto-

szone dziedzictwa‖ (Iz 49:8BT).  

„I rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto 

miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka 

moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam 

wśród synów izraelskich. Już nigdy dom 

izraelski - ani oni, ani ich królowie nie 

będą bezcześcili świętego mojego imienia 

przez swoje wszeteczeństwo i zwłoki 

swych królów, gdy umrą‖ (Ez. 43:7BM). 

Biblia nazywa też Jezusa, Immanuelem, 

Bohaterem, Jedynym władcą, Głową 
wszystkich, Księciem pokoju (Ef. 1:22).  

 

Niektórzy czytelnicy Biblii mają problem 

z proroctwami zapisanymi w ST, które 

miał wykonać Bóg Ojciec. Natomiast NT 

poucza, że wykona je Pan Jezus. „Dlate-

go też Bóg wywyższył Go ponad wszyst-

ko i darował Mu imię, które jest ponad 

wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało 

się każde kolano w niebie, na ziemi i pod 

ziemią‖ (Filip. 2:9,10BP).  

Ale Jezus pochwalił Piotra, który powie-

dział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga ży-

wego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: 

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 

Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci 

to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie‖ 

(Mat. 16:16,17BW). To Pan Jezus „Zo-

stał wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

Boga‖ (Mar. 16:19; Hebr. 1:3 BW). „Bę-

dzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 

praojca, Dawida. Będzie panował nad 

domem Jakuba na wieki, a Jego panowa-

niu nie będzie końca‖ (Łuk. 1:32, 33BT).  

Dopiero za dni apostołów, została obja-

wiona tajemnica Chrystusa: „Temu, który 

ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewan-

gelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystu-

sa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla 

dawnych wieków ukrytą, teraz jednak 

ujawnioną, a przez pisma prorockie na 

rozkaz odwiecznego Boga wszystkim 

narodom obwieszczoną, dla skłonienia 

ich do posłuszeństwa wierze‖ (Rzym. 

16:25, 26 BT). „Złożywszy raz na zawsze 

jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawi-

cy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyja-

ciele Jego staną się podnóżkiem nóg 

Jego‖ (Hebr. 10:12, 13 BT).  

Apostoł Paweł pisał o sobie: „Stałem się 

Jego sługą zgodnie z zadaniem, które Bóg 

mi wyznaczył względem was, aby wy-

pełnić słowo Boże, tajemnicę ukrytą od 

wieków i pokoleń. Właśnie teraz została 

ona objawiona Jego świętym‖ (Kol. 1:25, 

26 EŚP). „Ukazana zaś została ona teraz 

przez pojawienie się naszego Zbawiciela, 

Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył 

śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił 

światło przez Ewangelię‖ (2 Tym. 1:10 

BT).  

„Potężna będzie władza i pokój bez koń-

ca na tronie Dawida i w jego królestwie, 

gdyż utrwali ją i oprze na prawie i spra-

wiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona 

tego żarliwość Pana Zastępów‖ (Iz. 9:5,6 

patrz. Łuk. 1:32; Mat. 22:45 BM).  

„Ponad wszelką nadziemską władzą i 

zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i 

wszelkim imieniem, jakie może być wy-

mienione, nie tylko w tym wieku, ale i w 

przyszłym; I wszystko poddał pod nogi 

jego, a jego samego ustanowił ponad 

wszystkim Głową Kościoła‖ Ef.1:21,22).  
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11. Królestwo Boże dla narodów w Milenium? 
Proroctwa dotyczące Izraela 

Przez dziesiątki lat zastanawiałem się, 

nad tymi słowami: „i wyjdzie, by zwieść 

narody” (Obj. 20:7). Skoro literalnie 

wypełniły się wszystkie proroctwa na 

Chrystusie, to też literalnie muszą wypeł-

nić się wszystkie proroctwa dotyczące 

Izraela w Milenium.  

Bóg obiecał w Milenium 
 „Tak, PAN zmiłuje się nad Jakubem i 

ponownie obierze sobie Izraela, osadzi 

ich we własnej ziemi. Także obcy się do 

nich przyłączą, zjednoczą się z domem 

Jakuba. Narody ich zgromadzą i zapro-

wadzą do ich ojczyzny, a dom Izraela 

przyjmie cudzoziemców jako swoje dzie-

dzictwo na ziemi PANA, jako sługi i 

służebnice. W poddaństwie będą mieli 

tych, którzy narzucili im niewolę, będą 

panowali nad tymi, którzy ich ciemiężyli‖ 

(Iz. 14:1,2EŚP). 

„W owym dniu podniosę upadającą chat-

kę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i 

podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za 

dawnych dni, Aby posiedli resztki Edomu 

i wszystkie narody, nad którymi wzywa-

ne było moje Imię, mówi Pan, który to 

czyni‖ (Amos 9:11,12BT).  

1000 lat, ani jeden dłużej 

„Będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą 

z Nim królować tysiąc lat‖ (Obj. 20:6 

BT). „Inni nie ożyli ze zmarłych, aż ty-

siąc lat się skończyło (Obj. 20:5 BT). 

Niewolnik - Świadków Jehowy 1000 lat 

przedłużył do wieczności i głosi, że on 

będzie w niebie. Ale to nie on, o tym 

będzie decydował. Drugie owce skazał na 

wieczne życie na ziemi. W Milenium 

będą Żydzi i ludzie z narodów: „Będą 

tam też przybywać cudzoziemcy, aby się 

przyłączyć do domu Jakuba‖. „Zabudują 

prastare rumowiska, podniosą z gruzów 

dawne budowle, odnowią miasta zburzo-

ne, świecące pustkami od wielu pokoleń. 

Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzo-

dę, cudzoziemcy będą u was orać i upra-

wiać winnice. Wy zaś będziecie nazywa-

ni kapłanami Pana, mienić was będą 

sługami Boga naszego. Zużyjecie bogac-

two narodów, dobrobyt ich sobie przy-

właszczycie‖ (Iz. 61:4-6BT).  

12. Nad kim będzie panował Pan Jezus? 
Specjalne przywileje 

Pan Jezus zapowiada w przypowieściach, 

że kiedy powróci nagrodzi wiernych, a 

gnuśnych ukarze. „Kto więc jest tym 

sługą wiernym i roztropnym, którego pan 

postawił nad czeladzią swoją, aby im 

dawał pokarm o właściwej porze? Szczę-

śliwy ów sługa, którego pan jego, gdy 

przyjdzie, zastanie tak czyniącego.  

Zaprawdę powiadam wam, że postawi go 

nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś 

ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan 

mój zwleka z przyjściem, I zacząłby bić 

współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, 

Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w 

którym tego nie oczekuje, i o godzinie, 

której nie zna. I usunie go, i wyznaczy 

mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i 

zgrzytanie zębów.‖ (Mat. 24:45-51BM). 

Biblia naucza o zbawionych i 

potępionych. Nie znajdziemy w 

niej nauczania o klasie niebiań-

skiej i ziemskiej. 
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Nagroda i kara odbędzie się w tym sa-

mym czasie, podczas Paruzji Chrystusa. 

Niewolnik kłamie, że otrzymał nagrodę w 

1914 roku, kiedy wg niego Pan Jezus 

powrócił niewidzialnie. Powracającego 

Chrystusa ujrzy wszelkie oko: „Aby 

wam, uciskanym, sprawić ulgę wraz z 

nami, przy objawieniu się z nieba Pana 

Jezusa wraz z aniołami Jego mocy‖ (2 

Tes. 1:7; 1 Jana 1:7).  

To, że Pan Jezus jeszcze nie powrócił 

świadczy szerzące się zło, które ma się 

lepiej niż kiedykolwiek. Sługą wiernym i 

roztropnym jest każdy wierny sługa 

Chrystusa. Nie jakaś organizacja czy 

instytucja religijna. Nagroda będzie wiel-

ka: Szczęśliwy ów sługa, którego pan 

jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czynią-

cego. Dlatego tak wielu ogłasza się, że to 

oni są wierni. Ale pracę każdego sługi, 

oceni Pan Jezus. Takich informacji o 

sługach wiernych w NT jest kilka. 

„Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry 

i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wier-

ny, wiele ci powierzę; wejdź do radości 

pana swego‖ (Mat. 25:23BM)). „I rzekł 

do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto 

iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę 

nad dziesięciu miastami‖ (Łuk. 19:17 

BM). 

„A odpowiadając, rzekł mu pan jego: 

Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, 

gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie 

rozsypywałem‖ (Mat. 25:26BM). 
„Dalej podobne jest Królestwo Niebios 

do sieci, zapuszczonej w morze i zagar-

niającej ryby wszelkiego rodzaju, Którą, 

gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a 

usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe 

wyrzucili. (Mat. 13:47-50BM).  

Zamiast rozdawać samym sobie nagrody, 

weźmy się do głoszenia o Królestwie 

Bożym (Mat. 10:7). Mówiąc o mądrych i 

głupich pannach, te drugie podczas ocze-

kiwania zasną. Będą prosiły: „Panie! 

Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiada-

jąc, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie 

znam was‖ (Mat. 25:1-12BM).  

Nauczanie biblijne koncentruje się na 

dwóch grypach ludzi: Izraelitach i poga-

nach (Obj. 7:4,9). Hebrajczycy, tak samo 

i pochodzący z narodów dzielą się na 

tych, którzy będą mieli udział w pierw-

szym zmartwychwstaniu i będą razem z 

Panem Jezusem (Jan 14:2,3). 

Dwie grupy Żydów 
Ci, którzy szukali ojczyzny niebiańskiej i 

taką obiecuje im Bóg przez proroków. 

„Jednak ci wszyscy, choć przez wiarę 

otrzymali świadectwo, nie doczekali 

spełnienia obietnicy. Bóg bowiem ze 

względu na nas przygotował coś wspa-

nialszego, ażeby bez nas nie osiągnęli oni 

celu!‖ (Hebr. 11:39,40 EŚP). Kiedy na-

dejdzie dzień zmartwychwstania dołączą 

do wyżej wymienionych i będą razem z 

Jezusem (1 Kor. 15:23). 

Biblia też mówi o 144.000, którzy poja-

wią się w Izraelu podczas szóstej pieczęci 

(Obj. 7:4). Tę grupę przywłaszczył sobie 

niewolnik Strażnicy. Ale tylko liczbę, 

natomiast narodowość żydowską odrzu-

cił. Natomiast Izrael zamienił na ducho-

wy, którego w Biblii nie znajdziemy. 

Poniższych słów nie znajdziemy w Biblii.  

„Wynika stąd, że wizja Jana wyjawia liczbę 

członków Izraela Bożego: składa się ze 

144000 tych, którzy „zostali kupieni spo-

śród ludzi‖ i stają na niebiańskiej górze Sy-

jon razem z Barankiem (odrzuconym przez 

rodowitych Izraelitów).  
 Wnikliwe poznawanie Pism s 857 

Niewolnik podważył Testament jaki Bóg 

dał Abrahamowi: „I w ten sposób będzie 

zbawiony cały Izrael, jak napisano: 

Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci 

bezbożność od Jakuba. A to będzie przy-
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mierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy 

ich. Co do ewangelii, są oni nieprzyja-

ciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz 

co do wybrania, są umiłowanymi ze 

względu na praojców. Nieodwołalne są 

bowiem dary i powołanie Boże‖ (Rzym. 

11:26-29BW). 

Nagroda z wierność 

Pan Jezus mówi o nagrodach i karach: 

„Zaprawdę mówię wam, którzyście poszli 

za Mną, że przy odrodzeniu, kiedy to już 

Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej 

chwały, wy również zasiądziecie na dwu-

nastu tronach, aby sądzić dwanaście po-

koleń Izraela‖ (Mat. 19:28BWP).  

Nie tylko weźmie apostołów, do nieba, 

którzy byli Żydami, ale dał im zaszczytne 

i odpowiedzialne stanowiska. „Dlatego Ja 

przekazuję królestwo wam, tak jak Mnie 

przekazał je mój Ojciec. Żebyście mogli 

jeść i pić przy moim stole w moim króle-

stwie i zasiadać na tronach, sądząc dwa-

naście pokoleń Izraela‖ Łuk. 22:29,30 

BWP).  

 

13. Izrael z Chrystusem podczas Milenium 
„Uczyni z nich jeden naród w tej ziemi na 

górach izraelskich, i jeden król będzie 

panował nad nimi wszystkimi, i już nie 

będą dwoma narodami, i już się nie roz-

dzielą na dwa królestwa. I już się nie 

skalają swoimi bałwanami i swoimi 

obrzydliwościami, i żadnymi swoimi 

występkami‖ (Ez. 37:22BW). 

Naród ten po śmierci Salomona podzielił 

się na dwa królestwa, południową – Judę. 

Natomiast 10-cio pokoleniowe królestwo 

północny, przyjęło nazwę Izrael, które 

odstąpiło od Boga. W Dan i Betel, odda-

wano część cielcom. Ich stolicą była 

Samaria, stąd nazwa – Samarytanie. Od-

rzucili kapłaństwo Aaronowe i ustanowili  

swoje. Pan Jezus rozmawiał z Samary-

tanką przy studni. Która powołała się na 

swoich ojców, którzy wywodzili się też z 

Abrahama: „Ojcowie nasi oddawali cześć 

Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w 

Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy 

czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: 

Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, 

kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie 

nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, 

czego nie znacie, my czcimy to, co zna-

my, ponieważ zbawienie bierze początek 

od Żydów‖ (Jana 4:20-22BT). Judejczycy 

gardzili nimi. Ale Pan Jezus po zmar-

twychwstaniu nakazał apostołom kolej-

ność głoszenia Ewangelii w: Jerozolimie, 

Judei i Samarii. (Dzieje 1:8). Apostoło-

wie kiedy piszą o Żydach, już nie dzielą 

już ich na Judę i Izrael, ale: „będzie zba-

wiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie 

z Syjonu wybawiciel i odwróci bezboż-

ność od Jakuba‖ (Rzym. 11:26; Ez. 

37:23,24BWP).  

Rozproszenie Izraela w 70 roku n.e. 
Pan Jezus zapowiedział Izraelowi, że 

będzie rozproszony na cały świat, ale nie 

zostanie odrzucony. „Jeruzalem, Jeruza-

lem, które zabijasz proroków i kamienu-

jesz tych, którzy do ciebie byli posłani, 

ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci 

twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta 

swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!‖ 

(Mat. 23:37BM).  

Tak się stało! Oto dom ich pozostał pu-

sty! (Mat. 23:38BM).  Jerozolima wraz ze 

Świątynią w 70 roku naszej ery została 

spalona, przez Tytusa wodza rzymskiego. 

Lud izraelski został rozproszony na cały 

świat. „Dlatego powiadam wam, że Kró-

lestwo Boże zostanie wam zabrane, a 
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dane narodowi, który będzie wydawał 

jego owoce‖ (Mat. 21:43BW). Do dziś po 

1950 latach nie ma Świątyni w Jerozoli-

mie. Do Pawła Pan Jezus powiedział: 

„zaniesiesz wieść o moim imieniu do 

pogan, do ich władców i do całego Izra-

ela‖ (Dzieje 9: 15,16BWP).  

Ale droga apostoła była trudna. Kiedy: 

„przybył do Jerozolimy, próbował przy-

łączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali 

się go, nie wierząc, że jest uczniem.  

„Dopiero Barnaba przygarnął go i zapro-

wadził do Apostołów, i opowiedział im, 

jak w drodze /Szaweł/ ujrzał Pana, który 

przemówił do niego, i z jaką siłą przeko-

nania przemawiał w Damaszku w imię 

Jezusa‖ (Dzieje 9:26,27BT). Barnabę 

nazwano „synem pocieszenia‖, dlatego, 

że on nie tylko mówił o Jezusie, ale wiel-

bił swego Pana – czynem (Dzieje 4:36, 

37BT). „Kiedy nie chcieli ich słuchać, 

Paweł i Barnaba odpowiedzieli Izraelitom 

Wam to najpierw miało być opowiadane 

Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i 

uważacie się za niegodnych życia wiecz-

nego, przeto zwracamy się do pogan‖ 

(Dzieje 13:46 BW).  
Żydzi odrzucając Pana Jezusa, odrzucili 

króla tego królestwa. „Ale na skutek ich 

potknięcia zbawienie dotarło do pogan, 

aby ich samych pobudzić do większej 

gorliwości‖ (Rzym. 11:11EŚP).  

Pan Jezus zapowiedział Żydom, że zosta-

ną rozproszeni na cały świat. „Wyprowa-

dzę was spośród narodów, zgromadzę 

was z krajów waszego rozproszenia moc-

ną ręką i wzniesionym ramieniem, dając 

upust gniewowi. Zaprowadzę was na 

pustynię narodów i tam będę was sądził 

twarzą w twarz. Jak sądziłem waszych 

przodków na pustyni ziemi egipskiej, tak 

będę sądził i was - wyrocznia Pana BO-

GA. Rozkażę wam przejść pod laską 

pasterską i przeliczę was‖ (Ez. 20:34-37 

BT). Niektórzy będą stawiać opór. Ale 

Pan Jezus użyje swej rózgi aby wypełniło 

się Pismo: „I oddzielę od was buntowni-

ków i tych, którzy grzeszą przeciwko 

mnie. Wyprowadzę ich z ziemi, gdzie 

przebywają, lecz do ziemi Izraela nie 

wejdą. I poznacie, że ja jestem PANEM‖ 

(Ez. 20:38UBG).  

Ci Żydzi którzy  
dożyją do wielkiego ucisku, i powrócą do 

swej Izraela. I uwierzą w Jezusa będą 

mieć udział w pierwszym zmartwych-

wstaniu, razem z tymi o których czytamy 

(Hebr. 11:1-40). Dlatego Bóg nie wstydzi 

się być nazywany ich Bogiem, gdyż 

przygotował dla nich miasto‖.  

Apostoł Jan zapisał, że w wielkim ucisku, 

podczas szóstej pieczęci pojawi się jesz-

cze jedna grupa Żydów, licząca 144000 

„Zostaną oni wykupieni spomiędzy ludzi 

jako pierwociny dla Boga i dla Baranka‖ 

(Obj. 14:4 BW).   

Pan Jezus powiedział: „W domu Ojca 

mego wiele jest mieszkań‖ (Jan 14:2). A 

144.000 to nie tak wiele. Liczba ta jest 

rzeczywista, a nie symboliczna. Tak jak 

symboliczny nie jest Pan Jezus  (Obj. 7:4-

8). 
„Nowy naród, „Izrael  Boży‖ składa się z 

duchowych  Izraelitów. (Gal. 6:16; Rzym 

2:28,29; 9:6).‖ Strażnica 15 VI 2009 s 21 ak. 6 

Powyższe oświadczenie jest kłamstwem. 

W Biblii znajdujemy Izrael Boży, a nie 

duchowy. Izraelem Bożym to wierzący z 

pogan i z Izraela (Gal. 6:13-16; Efez. 2: 

12-16). Niewolnik z Objawienia 7:4 prze-

jął liczbę 144000 literalnie, ale pocho-

dzenie żydowskie odrzucił.  

Prawda jest, że Bóg rozproszył Żydów, 

ale nie odrzucił. Nikim też ich nie zastą-

pił. Niewolnik Strażnicy przyjął tę teorię 

od Kościoła Katolickiego, który przez 
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wiele wieków nauczał, że on jest Izra-

elem. Niewolnik Strażnicy zamienił lite-

ralny Izrael, na duchowy. Apostoł Paweł 

prorokował, że Bóg połączy wszystkich 

w Chrystusie: aby wszystko na nowo 

zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, 

co w niebiosach, i to, co na ziemi‖ (Ef. 

1:9,10, 22).  

Pozostali Żydzi uwierzą w Jezusa dopie-

ro gdy Go ujrzą na obłokach nieba po 

Jego Paruzji: „Nie ujrzycie mnie odtąd, 

aż powiecie: Błogosławiony, który przy-

chodzi w imieniu Pańskim‖ (Mat. 23:39 

BW). Będzie już po pierwszym zmar-

twychwstaniu i weselu Baranka, dlatego 

1000 lat spędzą na ziemi  

Ludzie z narodów 

Wielka rzesza, dopiero wyjdzie wielkiego 

ucisku (Obj. 7:14). I nie ma nic wspólne-

go z tą grupą, którą ogłasza niewolnik 

Strażnicy, że jest ich ponad 8 milionów.  

Wielka rzesza opisana w (Obj. 7:9-17). 

będzie miała udział w pierwszym zmar-

twychwstaniu.  

W 1948 roku 

powstało państwo Izrael, ale nie z woli 

Chrystusa, ale ONZ. Na konferencji z 12 

lipca 2013 roku w Nowym Yorku. Rabini 

i ich uczniowie protestowali przeciw 

powstaniu tego państwa w 1948 roku. 

Ogłosili, że Izrael będzie dopiero zgro-

madzony przez Mesjasza, co jest zgodne 

z proroctwem Ez. 20:34-37BW).  
Zobacz Film: https://youtu.be/Pj-6XFbbesI  

 
 

 
 

14. Skąd w Milenium znajdą się różne narody? 

Jak już wyżej napisałem, że część Izraela  

spędzi Milenium na ziemi: „Wtedy obja-

wi się chwała PANA i ujrzy ją każde 

stworzenie. Tak orzekły usta PANA! 

(Izajasz 40:5BM). Wypełnią się też te 

słowa o których czytamy: „Oto przycho-

dzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie 

oko, a także ci, którzy go przebili, i będą 

biadać nad nim wszystkie plemiona zie-

mi. Tak jest! Amen. (Obj. 1:7BW). 

Jak to możliwe, że zobaczą Go ci, którzy 

go przebili. Odpowiedź mamy kilku z 

nich: „A setnik i ci, którzy z nim byli i 

strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie zie-

mi i to, co się działo, przerazili się bardzo 

i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym‖ 

(Mat. 27:51-54BW).  Uwierzyli, że Jezus 

był Synem Bożym, a tym samym mają 

obietnicę (Jan 3:16; Rzym. 10:9,10). 

Będą mieć udział w pierwszym zmar-

twychwstaniu, lub w Milenium. Czytamy, 

że oprócz narodu wybranego znajdą się 

tam ludzie z wielu narodów: „Jest to 

dobre i miłe w oczach Boga, naszego 

Zbawiciela, który pragnie, aby wszyscy 

ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę‖ 

(1 Tym. 2:3,4EŚP).  

Izraelici mają wyznaczą pracę do wyko-

nania w stosunku do narodów, które tam 

wejdą: „To za mało, że jesteś mi sługą, 

aby podźwignąć plemiona Jakuba i przy-

wrócić oszczędzonych synów Izraela, 

więc ustanowiłem cię światłością pogan, 

aby moje zbawienie sięgało aż do krań-

ców ziemi‖ (Iz. 49:6BM).  
„Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwo-

ści i ująłem cię za rękę, strzegę cię i 

uczynię cię pośrednikiem przymierza z 

ludem, światłością dla narodów. Abyś 

otworzył ślepym oczy, wyprowadził 

więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, 

którzy siedzą w ciemności‖ (Iz. 42:6,7; 

Ps.102:22,23BM).  „Ja bowiem znam ich 

uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać 

https://youtu.be/Pj-6XFbbesI
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wszystkie narody i języki; one przyjdą, 

aby oglądać moją chwałę!‖ (Iz. 66:18 ). 

Wytępione będą bałwany 

„W owym dniu - mówi Pan Zastępów - 

wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że 

nie będzie się ich już wspominało, nadto 

fałszywych proroków i ducha nieczysto-

ści usunę z kraju‖ (Zach. 13:2BM). „W 

owym dniu usunie Pan ozdobę: sprzączki 

i diademy, i półksiężyce. Kolczyki, na-

ramienniki i zasłony, Zawoje i łańcuszki, 

i wspaniałe przepaski, flakoniki i amule-

ty, Pierścionki i kolczyki do nosów‖ (Iz. 

2:18-21BM). 

Pan Jezus będzie królem nad ziemią 

Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech się 

cieszą góry przed PANEM, bo przycho-

dzi, by osądzić ziemię. Będzie rządził 

światem sprawiedliwie i narodami zgod-

nie z prawością‖ (Ps. 98:8,9; 96:10 EŚP).  

  

„I przyjdzie wiele ludów i potężnych 

narodów, aby szukać Pana Zastępów w 

Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. 

Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w 

owych dniach, że dziesięciu mężów ze 

wszystkich języków narodów odważy się 

i uchwyci rąbka szaty jednego Judejczy-

ka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo sły-

szeliśmy, że z wami jest Bóg‖ (Zach. 

8:22,23BM).  

„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce 

ziemi, abyście były zbawione, bo Ja je-

stem Bogiem i nie ma innego. Przysią-

głem na siebie, z moich ust wyszła praw-

da, słowo niezmienne, że przede mną 

będzie się zginać wszelkie kolano, będzie 

przysięgał wszelki język, Mówiąc: Jedy-

nie w Panu jest zbawienie i moc, do niego 

przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się 

na niego gniewali‖ (Iz 45:22-24BM). „I 

aby wszelki język wyznawał, że Jezus 

Chrystus jest Panem ku chwale Boga 

Ojca‖ (Filip. 2:11BM). W Milenium: 

„Uczyni z nich jeden naród w tej ziemi na 

górach izraelskich, i jeden król będzie 

panował nad nimi wszystkimi, i już nie 

będą dwoma narodami, i już się nie roz-

dzielą na dwa królestwa. I już się nie 

skalają swoimi bałwanami i swoimi 

obrzydliwościami, i żadnymi swoimi 

występkami.  

Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, 

przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i 

będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. 

A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; 

wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; 

będą postępować według moich praw, 

będą przestrzegać moich przykazań i 

wykonywać je‖ (Ez. 37:22-24BM). 

„Potem znów się nawrócą synowie Izra-

ela, zaczną szukać swego Pana Boga‖. 

(Oz. 3:5).  „I ześlę ci znowu sędziów jak 

kiedyś, i dam ci jak ongiś doradców. I 

znowu będą cię nazywać Miastem Spra-

wiedliwością i Twierdzą wierności. I 

uratuje się Syjon swoim szacunkiem dla 

prawa, jego nawróceni dzięki sprawie-

dliwości‖ (Iz. 1:26 ,27 EŚP).  

„Oto król będzie rządził sprawiedliwie, a 

książęta będą się kierować prawem‖ (Iz. 

32:1 EŚP). „To będzie jego posiadłość w 

Izraelu. Moi książęta nie będą więcej 

uciskali mojego ludu. Oddadzą kraj lu-

dowi Izraela i jego plemionom‖ (Ez. 45:8 

EŚP).  

„I zapomną o swojej hańbie i wszelkim 

swoim odstępstwie, którego się dopuścili 

wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać 

będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie 

straszył. Gdy sprowadzę ich spośród 

narodów i zgromadzę ich z ziem ich 

wrogów, wtedy okażę się na nich świę-

tym na oczach wielu narodów‖. (Ez. 

39:26-29BM).  
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15. Izrael w Milenium na ziemi 
W Milenium będą dwa rodzaje ludzi. Ci 

w uwielbionym ciele, Filip. 3:21)  którzy 

będą mieć udział w pierwszym zmar-

twychwstaniu, bez względu na narodo-

wość, ważne, że będą Chrystusowi (1 

Kor. 15:23; Hebr. 11:13-16; Obj.7:4; 

14:1-5). Nad nimi będzie czuwał Pan 

Jezus: „Oto ustanowiłem cię świadkiem 

dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazo-

dawcą‖ (Iz. 55:4BW). „Cudowny Dorad-

ca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksią-

żę Pokoju‖ (Iz. 9:5,6 BM). Apostoł zoba-

czył, podczas Milenium tych: „którzy nie 

oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi i 

nie przyjęli znaku na swoje czoło lub 

rękę. Ożyli oni i królowali z Chrystusem 

przez tysiąc lat‖ (Obj. 20:4) EŚP). 

Ci, którzy będą żyć na ziemi 

„W tym dniu odrośl PANA będzie ozdo-

bą i chwałą, a owoc ziemi - blaskiem i 

koroną dla ocalałych spośród Izraela.  

Wtedy ci, którzy przetrwają na Syjonie i 

pozostaną w Jeruzalem, zostaną nazwani 

świętymi. Wszyscy oni zostaną zapisani 

w Jeruzalem, aby żyć‖ (Iz. 4:2,3BP). A 

zostanie ich niewielu na ziemi: „Sprawię, 

że człowiek rzadszym będzie niż złoto 

najszczersze; śmiertelny - rzadszym niż 

złoto Ofiru‖ (Iz. 13:12BP). 

Kto wejdzie do Milenium? 

Utarło się, że do Milenium wejdą ludzie 

bezgrzeszni, co jest nieprawdą. „Lecz 

według sprawiedliwości będzie sądził 

biednych i według słuszności rozstrzygał 

sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich 

ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnie-

niem swoich warg zabije bezbożnika. I 

będzie sprawiedliwość pasem jego bio-

der, a prawda rzemieniem jego lędźwi. 

(Iz. 11:4,5 BM). W Milenium nie będą 

umierać z powodu starości, ale z powodu 

buntu i przekleństwa. „Nie będzie już 

tam niemowlęcia, które by żyło tylko 

kilka dni, ani starca, który by nie dożył 

swojego wieku, gdyż za młodzieńca bę-

dzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a 

kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie 

dotknięty klątwą‖ (Iz. 65:20BT).  

Jerozolima stolicą Izraela 

„W owym czasie będą nazywać Jeruza-

lem tronem Pana i tam w Jeruzalemie 

zgromadzą się wszystkie narody w imie-

niu Pana i już nie będą postępować we-

dług uporu swojego złego serca‖ (Jer. 

3:17BW). „Tak mówi Pan: Wrócę na 

Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeru-

zalem znów będzie nazwane grodem 

wiernym, a góra Pana Zastępów górą 

świętą‖ (Iz. 8:3BW).  

„A Jeruzalem będzie mi radością, chwałą 

i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A 

gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które 

im wyświadczam, ulękną się i zadrżą z 

powodu wszelkiego dobra i wszelkiego 

dobrobytu, które Ja im przygotowuję‖ 

(Jer. 33:9;  Ez. 20:44BW). 

„Resztka Izraela nie będzie się dopusz-

czała bezprawia, nie będzie mówiła 

kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się 

język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i 

odpoczywać, a nikt nie będzie ich stra-

szył‖ (Sof. 3:13 BW). 

Odbudują miasta 

„Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - 

odbudują miasta zburzone i będą w nich 

mieszkać; zasadzą winnice i pić będą 

wino; założą ogrody i będą jeść z nich 

owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy 

nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem 

- mówi Pan Bóg twój‖ (Am.9:14,15BT). 

Jerozolima była niszczona więcej niż 20 

razy. Z pewnością największe starty po-
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niesie podczas wielkiego ucisku. Ale Bóg 

daje obietnicę: „I poznacie, że Ja, Pan, 

jestem waszym Bogiem, który mieszkam 

na Syjonie, świętej mojej górze. Wów-

czas Jeruzalem będzie święte, a obcy już 

nie będą przez nie przechodzili‖ (Joel. 

3:22BW). Niestety dziś Jerozolima nadal 

jest jeszcze deptana przez pogan! (Łuk. 

21:24), ale ten czas przeminie.  

Zniszczone miasta, będą pokłosiem wiel-

kiego ucisku. Ludzie z narodów nie będą 

niewolnikami narodu wybranego jak 

czytamy w Psalmie 72:10-17BT). „I 

oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 

wszystkie narody będą mu służyły. Wy-

zwoli bowiem wołającego biedaka i ubo-

giego, i bezbronnego. Zmiłuje się nad 

nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubo-

gich: uwolni ich życie od krzywdy i uci-

sku, a krew ich cenna będzie w jego 

oczach.  

Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Sa-

by, zawsze będą się modlić za niego, 

nieustannie mu błogosławić. Obfitość 

zboża niech będzie na ziemi, szczyty gór 

niech zaszumią lasami!  

Jak Liban niech wzrasta plon jego, niech 

zakwitną jego łodygi jak polna trawa! 

Imię jego niech trwa na wieki; jak długo 

świeci słońce, niech wzrasta jego imię! 

Niech się wzajemnie nim błogosławią! 

Niech wszystkie narody ziemi życzą mu 

szczęścia! Błogosławiony Pan, Bóg Izra-

ela, który sam jeden czyni cuda!‖ . 

Izrael najmniejszym narodem 

„PAN związał się z wami nie dlatego, że 

jesteście liczniejsi od innych narodów. 

Wybrał was, chociaż jesteście najmniej-

szym wśród narodów‖ (5 Mojż. 7:7EŚP). 

W swoim odstępstwie Izrael był jak - 

cierń: „Najlepszy z nich - jak cierń, naj-

sprawiedliwszy z nich - jak płot kolcza-

sty‖ (Mich. 7:4BT). W swoim grzechu 

jak „obrzydliwość‖. 

Przemiana Izraela 

Jest cudownym dziełem Boga: „Bo jak 

pas przylega do bioder męża, tak chcia-

łem, aby cały dom izraelski i cały dom 

judzki - mówi Pan - przylgnął do mnie, 

aby być moim ludem, moją chlubą, chwa-

łą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali‖ (Jer. 

13:11 BW). „Bo oto idą dni - mówi Pan - 

że odmienię los mojego ludu, Izraela i 

Judy - mówi Pan - i sprowadzę ich z 

powrotem do ziemi, którą dałem ich 

ojcom, aby ją posiedli‖ (Jer. 30:3; Sof. 

3:19,20; Oz. 2:2BM).  

Izrael zostanie oczyszczony z grzechów 

„W tych dniach i w tym czasie - wyrocz-

nia PANA - będą szukać winy Izraela, 

lecz już jej nie będzie, grzechów Judy - 

lecz już ich nie znajdą, bo przebaczę tym, 

których pozostawię‖ (Jer. 50:20 EŚP).  

„W tym dniu dla domu Dawida i miesz-

kańców Jerozolimy będzie otwarte źródło 

dla obmycia z grzechu i nieczystości" 

(Zach. 13:1EŚP).  

„Wybaczę im wszelkie grzechy, które 

popełnili przeciwko Mnie. Odpuszczę im 

wszystkie przewinienia, których się do-

puścili wobec Mnie, gdy byli Mi niewier-

ni‖ (Jer. 33:8 EŚP). „Kiedy Pan duchem 

sądu i duchem ognia obmyje obrzydliwy 

brud córek Syjonu i z wnętrza Jerozolimy 

wypłucze przelaną krew‖ (Iz 4:4EŚP). 

„Uleczę ich niewierność i całym sercem 

umiłuję, bo powstrzymałem mój gniew 

na nich‖ (Oz. 14:4 EŚP). 

„Dam im jedno serce i nowego ducha 

włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała 

serce kamienne i dam im serce cielesne‖ 

(Ez. 11:19EŚP). „Dam wam nowe serce i 

nowego ducha ześlę do waszego wnętrza. 

Wyjmę z waszej piersi serce kamienne, a 

dam wam serce z ciała‖  (Ez. 36:26EŚP). 
„Ale na dom Dawida i na mieszkańców 

Jerozolimy wyleję ducha współczucia i 
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błagania. Wtedy będą patrzeć na tego, 

którego przebili. Będą nad nim rozpa-

czać, jak się rozpacza nad jedynakiem, i 

będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko 

płaczą nad pierworodnym‖ (Zach. 12:10 

EŚP). „Udzielę wam mojego ducha i 

ożyjecie. Osadzę was w waszej ziemi i 

przekonacie się, że skoro Ja, PAN, tak 

powiedziałem, to również to wykonam - 

wyrocznia PANA". (Ez. 37:14EŚP).  
„Zanim brzemienna poczuła bóle, poro-

dziła, zanim przyszły na nią bóle, poro-

dziła chłopca. Kto słyszał o czymś takim? 

Kto widział coś takiego? Czy ziemia 

może być zrodzona w jednym dniu, czy 

naród może się urodzić za jednym razem? 

A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, od 

razu porodził swoje dzieci. Czy Ja mam 

doprowadzić płód do samego łona, a nie 

dopuścić do porodu? - mówi Pan - albo 

czy Ja, który doprowadzam do porodu, 

mam zamknąć łono? - mówi twój Bóg. 

(Iz. 66:7-9 BM). 

Izrael jest przykładem zmiłowania 

Bożego nad ludźmi: 

„A choćby się góry poruszyły i pagórki 

się zachwiały, jednak moja łaska nie 

opuści cię, a przymierze mojego pokoju 

się nie zachwieje, mówi Pan, który się 

nad tobą lituje‖ (Iz. 54:10; Obj. 16:20). 

Będą pouczani 

„Dlatego uświęcę wielkie moje imię, 

znieważone wśród narodów, bo zniewa-

żyliście je wśród nich; i poznają ludy, że 

Ja jestem Pan - mówi Wszechmocny Pan 

- gdy na ich oczach okażę się święty 

wśród was‖ (Ez. 36:22,23BW).  

„I pójdzie wiele narodów, mówiąc: 

Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i 

do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas 

uczył swoich dróg, abyśmy mogli cho-

dzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyj-

dzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!‖ 

(Mich. 4:2BM). „Nie będą krzywdzić ani 

szkodzić na całej mojej świętej górze, bo 

ziemia będzie pełna poznania Pana jak-

by wód, które wypełniają morze‖ (Iz. 

11:9BM). 

Izraelici jako ewangeliści w Milenium 

„Lud, który sobie stworzyłem, będzie 

zwiastował moją chwałę‖ (Iz. 43:21BW). 
„Wyślę do narodów, które nie słyszały 

żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej 

chwały, i będą zwiastować moją chwałę 

wśród narodów‖ (Iz. 66:18,19).  

„I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą 

na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna 

radość owionie ich głowę, dostąpią wese-

la i radości, a troska i wzdychanie znik-

ną‖ (Iz. 35:10BW).  

„I wrócą odkupieni przez Pana, i przybę-

dą na Syjon z okrzykiem radości, a 

wieczna radość będzie nad ich głowami, 

dostąpią radości i wesela, zniknie zmar-

twienie i wzdychanie‖ (Iz. 51:11BW). 

„A wy będziecie nazwani kapłanami 

Pana, sługami naszego Boga mianować 

was będą; z bogactw pogan będziecie 

korzystać, a ich sławą będziecie się cheł-

pić‖ (Iz. 61:6BW). Po wypełnieniu Zako-

nu przez Pana Jezusa, (Mat. 5:17; 26:27) 

każdy uczeń Chrystusa jest kapłanem, jak 

czytamy u ap. Piotra:  

„Ale wy jesteście rodem wybranym, 

królewskim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem nabytym, abyście rozgła-

szali cnoty tego, który was powołał z 

ciemności do cudownej swojej światło-

ści‖ (1 Piotra 2:9; (Obj. 1:6BW).  

„Ich ród będzie znany wśród narodów, a 

ich potomstwo wśród ludów; wszyscy, 

którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogo-

sławiony przez Pana‖ (Iz. 61:9 BW). „I 

nazwą ich ludem świętym, odkupionymi 

Pana, a ciebie nazwą "Poszukiwaną", a 

nie miastem porzuconym‖ (Iz. 62:14 
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Błogosławieństwa w Milenium 

Aby na świecie zapanowała sprawiedli-

wość, naprzód musi zapanować pokój. O 

takim Bożym pokoju i sprawiedliwości 

czytamy w Ps. 72:7,8). „Niech zakwitnie 

sprawiedliwość za dni jego. I obfitość 

pokoju, póki stanie księżyca! Niech panu-

je od morza do morza I od Rzeki aż do 

krańców ziemi!‖. 

„I stanie się w dniach ostatecznych, że 

góra ze świątynią Pana będzie stać mocno 

jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona 

ponad pagórki, a tłumnie będą do niej 

zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele 

ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce 

na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i 

będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy 

mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z 

Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z 

Jeruzalemu.  

Wtedy rozsądzać będzie narody i roz-

strzygać sprawy wielu ludów. I przekują 

swoje miecze na lemiesze, a swoje 

włócznie na sierpy. Żaden naród nie 

podniesie miecza przeciwko drugiemu 

narodowi i nie będą się już uczyć sztuki 

wojennej‖ (Iz. 2:2-4BT).  

„Gdy pobudują domy, 

zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, 

będą spożywać ich plony. Nie będą bu-

dować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie 

będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z 

plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki 

będzie wiek mojego ludu, i co zapraco-

wały ich ręce, to będą spożywać moi 

wybrani.  

Nie będą się na próżno trudzić i nie będą 

rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną 

śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławio-

nych przez Pana, a ich latorośle pozosta-

ną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem 

im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja 

już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem 

będą się paść razem, a lew jak bydło 

będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się 

żywił prochem. Nie będą źle postępować 

ani zgubnie działać na całej świętej górze 

- mówi Pan‖ (Iz. 65:21-25BT).  

„Wtedy wilk zamieszka wraz z baran-

kiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 

będą, cielę i lew paść się będą społem i 

mały chłopiec będzie je poganiał‖ (Iz. 

11:6BW). 

„Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, 

ich młode będą leżeć razem, a lew będzie 

karmił się słomą jak wół. Niemowlę 

bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory 

węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. 

Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej 

mojej świętej górze, bo ziemia będzie 

pełna poznania Pana jakby wód, które 

wypełniają morze‖ (Iz 11:7-9BT). 

„Wtedy otworzą się oczy ślepych, otwo-

rzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy 

będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie 

się język niemych, gdyż wody wytrysną 

na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona 

ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a 

teren bezwodny w ruczaje; w legowisku 

szakali będzie miejsce na trzcinę i sito-

wie.  

I będzie tam droga bita, nazwana Drogą 

Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; 

będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. 

Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie bę-

dzie tam lwa i zwierz drapieżny nie bę-

dzie po niej chodził, tam się go nie spo-

tka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą 

odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z 

radosnym śpiewem.  

Wieczna radość owionie ich głowę, do-

stąpią wesela i radości, a troska i wzdy-

chanie znikną‖ (Iz. 35:5-10BM). „Nie 

będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im 

gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, 

który lituje się nad nimi, będzie ich pro-

wadził i zawiedzie ich do krynicznych 

wód‖ (Iz. 49:10BW).   
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Zwodnicze teorie niewolnika Strażnicy 

Przez dziesiątki lat bezprawnie wstawiał 

wersety z Milenium do naszych czasów 

(Iz. 2:4). Zabraniał podejmować zastęp-

czą służbę wojskową, za co wielu mło-

dych ludzi musiało iść do więzienia. 

(Taką decyzje powinien podejmować 

każdy osobiście)  

Kiedy zabrakło chętnych, aby siedzieć w 

więzieniach. Wtedy niewolnik oświad-

czył, że neutralność, jest sprawą sumie-

nia. Tylko szkoda, że tylu młodych ludzi, 

nie z powodu przekroczenia Prawa Boże-

go, ale kaprysu niewolnika, spędziło 

wiele lat w więzieniach.  

Zasada chrześcijańska 

Nie pozwólmy nikomu, aby był naszym 

sumieniem. Każdy powinien kierować się 

Słowem Bożym i swoim sumieniem. 

Kiedy w Biblii nie ma wyraźnej prze-

słanki na dany temat. „Przekonanie, 

jakie masz, zachowaj dla siebie przed 

Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza 

samego siebie za to, co uważa za dobre. 

Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest 

potępiony, bo nie postępuje zgodnie z 

przekonaniem; wszystko zaś, co nie wy-

pływa z przekonania, jest grzechem‖ 

(Rzym. 14:22,23 BT).  

 

16. Pan Jezus będzie pasł laską żelazną 
W Milenium razem zamieszkają Izraelici 

i poganie (Iz. 14:1,2). Choć szatan będzie 

związany, to grzech nadal będzie miesz-

kać w ich sercach. Pan Jezus: „Nie będzie 

sądził z pozorów ani wyrokował według 

pogłosek, lecz sprawiedliwie będzie bro-

nił biednych i według słuszności roz-

strzygnie sprawy ubogich. Rózgą swoich 

ust porazi ziemię, a tchnieniem warg 

swoich uśmierci złoczyńców‖ (Iz 11:3,4 

EŚP). Miarą będzie Słowo Boże: „Kto 

mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, 

ma swego sędziego: Słowo, które głosi-

łem, sądzić go będzie w dniu ostatecz-

nym‖ (Mat. 12:48BM). 

„Będzie nimi rządził laską żelazną,  

On sam też tłoczy kadź wina zapalczy-

wego gniewu Boga, Wszechmogącego‖. 

(Obj. 19:15BW). Kara nie będzie na-

tychmiastowa: „Nie będzie już tam nie-

mowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, 

ani starca, który by nie dożył swojego 

wieku, gdyż za młodzieńca będzie ucho-

dził, kto umrze jako stuletni, a kto grze-

szy, dopiero mając sto lat będzie dotknię-

ty klątwą‖ (Iz 65:20 BM). Choć wielu 

przeżyje 1000 lat pod sprawiedliwym 

panowaniem Chrystusa, to kiedy szatan 

na chwilę zostanie wypuszczony, tych co 

pójdą za nim będzie jak piasek morski 

(Obj. 20:8). Zaatakuje ludzi, a potem 

zostanie wrzucony do jeziora ognia. 

Niech te słowa będą ostrzeniem dla nas 

dziś. „Serce jest zdradliwsze niż wszyst-

ko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?‖ 

(Jer. 17:9 EŚP). 

Chrystus wraz z książętami i sędziami 

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz 

cały sąd przekazał Synowi‖ (Jan 5:22,27) 

„Oto król będzie rządził sprawiedliwie, a 

książęta będą się kierować prawem‖ (Iz. 

32:1EŚP). „Wtedy Pan stanie się królem 

całej ziemi. Będzie On wtedy jedynym 

władcą, jedyne też będzie Jego imię‖ 

(Zach. 14:9 EŚP). Proroctwo to zostało 

wyłożone w NT przez apostoła Pawła: „I 

aby wszyscy wyznawali, że Jezus Chry-

stus jest Panem, ku chwale Boga Ojca‖ 

(Filip. 2:11BWP). „Na pewno zbiorę 

całego Jakuba, na pewno zgromadzę 
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resztkę Izraela. Skupię go jak owce w 

ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i 

będzie to gwarny tłum ludzi. Przed nimi 

pójdzie ten, który będzie łamał szyki, 

przełamie opór na przedzie, przejdą przez 

bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył 

ich Król, a Pan będzie na ich czele‖ 

(Mich. 2:12,13BM). (Iz. 1:26, 27BW). 

„Wyrocznia PANA: Oto nadchodzą dni, 

gdy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawie-

dliwą. Będzie panował jako król, działa-

jąc roztropnie. Będzie stał na straży pra-

wa i sprawiedliwości w kraju. Za dni jego 

panowania Juda będzie zbawiony, Izrael 

zaś będzie mieszkał bezpiecznie. Takie 

jest imię, którym będą go nazywać: PAN 

naszą sprawiedliwością‖ (Jer. 23:5,6 

EŚP).  

„To będzie jego posiadłość w Izraelu. 

Moi książęta nie będą więcej uciskali 

mojego ludu. Oddadzą kraj ludowi Izra-

ela i jego plemionom‖ (Ez. 45:8 EŚP). 

„Nie będą już więcej służyć cudzoziem-

com, a staną się sługami swego Pana i 

Boga oraz króla ich, Dawida, którego Ja 

im wzbudzę‖ (Jer. 30:9BT).  

„I zapomną o swojej hańbie i wszelkim 

swoim odstępstwie, którego się dopuścili 

wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać 

będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie 

straszył. Gdy sprowadzę ich spośród 

narodów i zgromadzę ich z ziem ich 

wrogów, wtedy okażę się na nich świę-

tym na oczach wielu narodów.  

I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! 

Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród 

narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich 

ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. 

Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, 

ponieważ wylałem mojego ducha na dom 

izraelski - mówi Wszechmocny Pan‖ (Ez. 

39: 26-29 BP). 

„Przy końcu czasów, będą ku niej dążyły 

narody i ludy liczne przybędą mówiąc: 

Chodźmy, wstąpmy na górę Jahwe i do 

Domu Boga Jakuba! On będzie rozjemcą 

między wielu narodami i będzie rozsą-

dzał sprawy ludów potężnych (…) Prze-

kują swe miecze na pługi, a włócznie swe 

na sierpy‖ (Mich. 4:1-4BP). 

17. Czy Pan Jezus będzie widziany przez ludzi? 
Każdy temat omawiany w Biblii ma co 

najmniej kilka ludzkich interpretacji, 

choć Biblia interpretuje się sama. Całe 

Pismo służy do nauki i wykrywania błę-

dów. Jeśli nasza wykładnia jest inna niż 

zapisana w Biblii powinniśmy ją odrzucić 

(2 Tym. 3:16).  

Pan Jezus powiedział: „Jeszcze tylko 

krótki czas i świat mnie oglądać nie bę-

dzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo 

Ja żyję i wy żyć będziecie‖ (Jana 14:19 

BW). „I tak się stało: „Ukazał się Kefa-

sowi, a potem Dwunastu. Następnie uka-

zał się ponad pięciuset braciom równo-

cześnie. Większość z nich żyje do dziś, 

niektórzy już umarli. Następnie ukazał się 

Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a 

w końcu ukazał się mnie, ostatniemu ze 

wszystkich, jakby poronionemu płodowi‖ 

(1 Kor. 15:5-8 BW). Od zmartwychwsta-

nia świat już nie oglądał Pana Jezusa. Ale 

zobaczy Go, gdy przyjdzie w chwale i w 

mocy i „ujrzy go wszelkie oko‖ (Mat. 

24:29-31).  

Nikt nikogo nie będzie musiał o tym 

przekonywać. Również do apostołów 

powiedział: „Ale powiadam wam: Nie 

będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż 

do owego dnia, gdy go będę pił na nowo 

w Królestwie Ojca mego‖ (Mat. 26:29). 
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„Abyście jedli i pili przy stole moim w 

Królestwie moim, i zasiadali na tronach, 

sądząc dwanaście plemion Izraela‖ (Łuk. 

22:28-30BW).  

Pan Jezus obiecał: „A gdy Ja będę wy-

wyższony ponad ziemię, wszystkich do 

siebie pociągnę‖ (Jana 12:32BW). Pewne 

wersety wskazują, że ci, którzy będą żyć 

1000 lat na ziemi, będą mogli oglądać, a 

nawet „pić z Nim z krzewu winorośli aż 

do owego dnia, gdy go będę pił na nowo 

w Królestwie Ojca mego‖.  „Ja bowiem 

znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, 

aby zebrać wszystkie narody i języki; one 

przyjdą, aby oglądać moją chwałę!‖ (Iz. 

66:18 ). 

„Tak mówi Pan: Wrócę na Syjon i za-

mieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem 

znów będzie nazwane grodem wiernym, a 

góra Pana Zastępów górą świętą‖ (Iz. 

8:3BW). Kiedy byłem w organizacji 

drugą owcą, miałem pragnienie zobaczyć 

Jezusa, ale wybili mi to z głowy. Mile-

nium to okres Jego panowania i w tym 

okresie widzę możliwość wypełnienie się 

tych słów. Kiedy został zabity, ukazywał 

się im, aby uwierzyli, że zmartwychwstał, 

ponieważ zmartwychwstanie jest najważ-

niejszą nauką Biblii (1 Kor. 15:14).  

Pan Jezus apostołom i innym uczniom 

ukazywał się w ciele uwielbionym. Jadł z 

nimi ryby i inne posiłki. „Oni zaś opo-

wiadali o tym, co im się przydarzyło 

podczas podróży i jak Go rozpoznali w 

czasie łamania chleba.  

I kiedy jeszcze to mówili, oto stanął po-

środku nich i powiedział: Pokój wam! A 

oni przerazili się i byli przekonani, że 

widzą ducha. Powiedział im tedy: Cze-

muż jesteście tak przerażeni i różne do-

mysły cisną się wam do serca? Popatrzcie 

na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Doty-

kajcie i przyglądajcie się! Przecież duch 

nie ma ciała ani kości, a Ja je mam. To 

powiedziawszy, pokazał im ręce i nogi‖ 

(Łuk. 24:35-40BWP). 

18. Czy życie w Milenium to życie w raju? 
Raj nigdy nie był na ziemi. „Zwycięzcy 

dam spożywać z drzewa żywota, które 

jest w raju Bożym‖ (Obj. 2:7BW). „Na-

sza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też 

Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa 

Chrystusa‖ (Filip. 3:20BW).  
„Tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, 

tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi 

Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w 

górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. 

Umarliście bowiem, a życie wasze jest 

ukryte wraz z Chrystusem w Bogu‖ (Kol. 

3:1-3BW). Nie ma nadziei niebiańskiej 

ani ziemskiej. Jest ona wymysłem nie-

wolnika Strażnicy i innych ludzi. „Jedno 

jest Ciało i jeden Duch, jak jedna jest 

nadzieja waszego powołania, do której 

zostaliście wezwani‖ (Ef. 4:4EŚP) 
Mniemam głosicielu, że oczekujesz Kró-

lestwa Bożego, ale ono jest inne od ry-

sunków zamieszczanych w Strażnicach:  

 

19. Sąd Chrystusowy 
„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz 

cały sąd przekazał Synowi‖ (Jan 5:22,27). 

„Wyznaczył dzień sprawiedliwego sądu 

dla całego świata. Dokona go przez 

Człowieka, którego powołał i uwierzytel-

nił wobec wszystkich, gdy Go wskrzesił z 

martwych‖ (Dzieje 17:31EŚP). „Teraz 

czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, 

który w owym dniu wręczy mi Pan, 

sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, 
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ale również wszystkim, którzy umiłowali 

Jego przyjście‖ (2 Tym. 4:8 EŚP). „Ja nie 

mogę sam nic uczynić od siebie. Tak 

osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd 

jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą 

Tego, który Mnie posłał, a nie własną 

wolą‖ (Jan 5:30 EŚP). 

Sąd rozpocznie się od domu Bożego 

„Nadszedł bowiem czas, aby się rozpo-

czął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna 

się od nas, to jakiż koniec czeka tych, 

którzy nie wierzą ewangelii Bożej?‖ (1 

Piotra 4:17). „Wszyscy bowiem musimy 

stawić się przed sądem Chrystusa, aby 

każdy otrzymał odpłatę za dokonane w 

ciele czyny, zarówno dobre, jak i złe‖ (2 

Kor. 5:10 EŚP).  

Miarą sądu jest Słowo Boże. „Kto Mnie 

odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ten 

już ma swego sędziego. Słowo, które 

powiedziałem, będzie jego sędzią w dniu 

ostatecznym‖ (Jana 12:48 EŚP). Przed 

Sądem Chrystusowym staną wszyscy 

umarli (Dzieje 24:15; i ci, którzy docze-

kają Jego Paruzji (1 Kor. 15:23,51) i 

drugiego zmartwychwstania (Obj. 20:11-

15).  

„A powiadam wam, że z każdego nie-

użytecznego słowa, które ludzie wyrzek-

ną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albo-

wiem na podstawie słów twoich będziesz 

usprawiedliwiony i na podstawie słów 

twoich będziesz potępiony‖ (Mat. 12:36, 

37 BW). „Nie ma stworzenia, które by się 

mogło ukryć przed nim, przeciwnie, 

wszystko jest obnażone i odsłonięte przed 

oczami tego, przed którym musimy zdać 

sprawę‖ (Hebr. 4:13BW). 

„Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki 

nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co 

ukryte w ciemności, i objawi zamysły 

serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od 

Boga‖ (1 Kor. 4:5BW). „Wtedy znikną 

puste gaduły: „Jeśli ktoś chciałby się z 

Nim spierać, On nie odpowie nawet raz 

na tysiąc‖ (Hiob. 9:3 EŚP). „Zapytał: 

Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając 

szaty weselnej? A on oniemiał‖ (Mat. 

22:12BW).  

„Aby dokonać sądu nad wszystkimi i 

ukarać wszystkich bezbożników za 

wszystkie ich bezbożne uczynki, których 

się dopuścili, i za wszystkie bezecne 

słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko 

niemu bezbożni grzesznicy‖ (Judy 15 

BW). 

Wówczas objawione zostanie żałosna 

nędza bohaterów (Ps. 2:1-5). „Wszyscy 

staliśmy się podobni do tego, co nieczy-

ste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata 

splugawiona, wszyscy więdniemy jak 

liść, a nasze przewinienia porywają nas 

jak wiatr‖ (Iz. 64:6BW). „Przeto upamię-

tajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone 

grzechy wasze‖ (Dzieje 3:19BW).  

„W nim mamy odkupienie przez krew 

jego, odpuszczenie grzechów, według 

bogactwa łaski jego‖ (Ef. 1:7 BW). „On, 

który jest odblaskiem chwały i odbiciem 

jego istoty i podtrzymuje wszystko sło-

wem swojej mocy, dokonawszy oczysz-

czenia z grzechów, zasiadł po prawicy 

majestatu na wysokościach‖ (Hebr. 1:3 

BW).  

„Takimi naczyniami jesteśmy i my, któ-

rych powołał, nie tylko z Żydów, ale i z 

pogan, jak też u Ozeasza mówi: „Nie mój 

lud nazwę moim ludem i tę, która nie 

była umiłowana, nazwę umiłowaną‖ 

(Rzym. 9:24,25BW). „Mówi bowiem do 

Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłu-

ję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A 

zatem nie zależy to od woli człowieka, 

ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania 

Bożego‖ (Rzym. 9:15,16BW). 

Każdy przyzna, że Bóg ma rację 

„Bóg przecież jest prawdomówny, a 

każdy człowiek kłamcą, zgodnie z tym, 
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co napisane: Abyś się okazał sprawiedli-

wym w słowach Twoich i abyś zwycię-

żył, kiedy będziesz sądzony‖ (Rzym. 3:4 

BWP). „Znowu zmiłuje się nad nami, 

zmyje nasze winy, wrzuci do głębin mor-

skich wszystkie nasze grzechy‖ (Mich. 

7:19 BW).  

Każdy otrzyma swoją cząstkę: „Kto nie 

jest ze Mną, jest przeciw Mnie, i kto nie 

zbiera ze Mną – rozprasza‖ (Łuk. 11:23 

BP). „Mieszkańcy Niniwy powstaną na 

sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo 

oni nawrócili się dzięki nauczaniu Jona-

sza. A przecież tu jest ktoś większy od 

Jonasza‖ (Mat. 12:41. Pan Jezus wymie-

nia Sodomę, Chorazim, Kafaernaum, 

Niniwę, które mogą nas potępić. Nie 

targujmy się z naszym Sędzia: „Nie upo-

dabniajcie się do tego świata, ale prze-

mieniajcie się poprzez odnowę myślenia, 

aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co 

szlachetne, co miłe, co doskonałe. Mocą 

danej mi łaski nakazuję każdemu z was, 

aby nikt nie miał zbyt wysokiego mnie-

mania o sobie, ale niech każdy ocenia 

siebie trzeźwo według miary, jaką Bóg 

dał każdemu w wierze‖ (Rzym. 12:2,3 

EŚP).  

„Bo gdyby Abraham został usprawiedli-

wiony dzięki uczynkom, mógłby się 

chlubić, ale nie wobec Boga. Bo cóż 

mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu, 

który za to uznał go za sprawiedliwego‖ 

(Rzym. 4:2,3BW). Przydaj nam wiary‖ 

(Łuk. 17:5BW). 

 

Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi  

20. Gdy się skończy 1000 lat 
Nikt z przymusu nie musi służyć Bogu. 

Musimy usunąć z naszego serca i umysłu 

to co oddala nas od Niego. Materiał jaki 

omawialiśmy od Adama poprzez okres 

chrześcijaństwa i Milenium poucza nas, 

że sami nic uczynić nie możemy. „Albo-

wiem Bóg to według upodobania sprawia 

w was i chcenie i wykonanie‖ (Filip. 2:13 

„Widział wtedy PAN, jak wielka jest 

nieprawość ludzi na ziemi i że wszystkie 

ich pragnienia wciąż były tylko złe‖ (1 

Mojż. 6:5EŚP). „Kto ufa własnemu sercu, 

ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest 

bezpieczny‖ (Przyp. 28:28BM). „Pod-

stępne jest serce, bardziej niż wszystko 

inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, 

Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę 

nerki, aby oddać każdemu według jego 

postępowania, według owocu jego 

uczynków‖. Jakże często jako ludzie 

patrzymy na to co powierzchowne i nie 

walczymy z tym, kryje się w sercu. „Ale 

Pan rzekł do Samuela: „Nie patrz na jego 

wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uwa-

żam go za godnego. Albowiem Bóg nie 

patrzy na to, na co patrzy człowiek. 

Człowiek patrzy na to, co jest przed 

oczyma, ale Pan patrzy na serce‖ (1 Sam. 

16:7BM).  

„A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, 

ojca twojego, i służ mu z całego swego 

serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada 

wszystkie serca i przenika wszystkie 

zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci 

się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, od-

rzuci cię na wieki‖ (1 Kron 28:9BM). 

Ale nie wszyscy dadzą się zwieść 

Błogosławione rządy w Milenium przez 

Chrystusa zostaną podeptane. (Obj. 20:7, 

8EŚP). W miejsce Chrystusa wybiorą 
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szatana. „I ruszyli na ziemię jak długa i 

szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto 

umiłowane. I spadł z nieba ogień, i po-

chłonął ich‖ (Obj. 20:9BM). Bunt tych 

ludzi skieruje się przeciwko miastu umi-

łowanemu – Jerozolimie. To będzie osta-

teczna rebelia w historii, świata przeciw-

ko Bogu.  

Grzech osiągnie swą pełnię! „Otoczą 

obóz świętych, ale Pan Jezus nie dopuści 

do walki. Spadnie ogień z nieba i zniszczy 

ich. „A diabeł, który zwodził, zostanie 

wrzucony do jeziora z ognia i siarki, 

gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy 

prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na 

wieki wieków‖ (Obj. 20:10BM). W dzie-

jach świata cały czas zmieszane jest do-

bro i złem. Im bliżej końca tym bardziej 

zło będzie triumfować, szczególnie w 

wielkim ucisku (Ma. 24:23-25). Wróg 

atakuje z ukrycia, zamaskowany. „Pod-

szywa się pod anioła światłości‖ (2 Kor. 

11:14BM). „Albowiem tajemna moc 

nieprawości już działa, tajemna dopóty, 

dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie 

zejdzie z pola‖ (2 Tes. 2:7BM).  
Gdy zwodziciel bezprawia zostanie po-

konany rozpocznie się sąd na umarłymi. 

(Dzieje 24:15; 20:11-15). Ci którzy zosta-

li zapisani w Księdze w księdze żywota 

(Obj. 20:12,b,13). Pozostali wraz z szata-

nem, antychrystem i fałszywym proro-

kiem zostaną wrzuceniu do Jeziora ogni-

stego. (Obj. 20:10,14,15).  

21. Bądź wola Twoja 
Czy znamy Bożą wolę? 

Maria matka Jezusa nie bardzo rozumia-

ła, że na niej, miały wypełnić się słowa 

proroka Izajasza: „Oto panna pocznie i 

porodzi syna, i nazwie go imieniem Im-

manuel‖ (Iz 7:14BM). Ale odpowiedziała 

Gabrielowi: „niech mi się stanie wg twe-

go słowa‖ (Łuk. 1:38).  

W czasie próby Pan Jezus nie szukał 

pokrętnych tłumaczeń, ale powiedział: 

„Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode 

mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola 

niech się stanie‖ (Łuk. 22:42 BM). „Mój 

Ojcze! Jeśli nie może Mnie ominąć ten 

kielich i muszę go wypić, niech się spełni 

Twoja wola!‖ (Mat. 26: 42BM).  

Poddał się we wszystkim Ojcu. Pokazał 

jak mamy podejmować decyzje, dotyczą-

ce życia lub śmierci. Jest godnym naśla-

dowcą wypełnienia woli Ojca. On wie-

dział co Go czeka. Jako człowiek bał się, 

ale szukał pomocy u Ojca: „Teraz dusza 

moja doznała lęku i cóż mam powie-

dzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godzi-

ny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na 

tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. 

Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsła-

wiłem i jeszcze wsławię‖ (Jan 12:12,27, 

28 BT). 

Drogi Boże, dodaj nam sił, umocnij nas, 

nie dopuścisz niczego, czego nie mogli-

byśmy znieść jak napisano: „Dotąd nie 

przyszło na was pokuszenie, które by 

przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest 

wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni 

ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i 

wyjście, abyście je mogli znieść‖ (1 Kor. 

10:13EŚP). Łatwiej znosić wszelkie do-

świadczenia, jeśli wiemy czego mamy się 

spodziewać, tak jak Pan Jezus.  

Oczekiwanie w tym wolnym czasie 

„Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu 

ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem  
życia‖ (Przyp. 13:13BWP). Zamiast się 

martwić lepiej się modlić: „Nie martwcie 

się więc mówiąc: Co będziemy jedli? Co 

będziemy pili? Czym się przyodziejemy. 

Są to sprawy, o które zabiegają poganie. 

Ojciec wasz Niebieski wie, że tego 
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wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie 

naprzód królestwa Bożego i jego spra-

wiedliwości, a wszystko inne będzie wam 

dodane. Nie troszczcie się tedy o dzień 

jutrzejszy: jutro zatroszczy się samo o 

siebie. Każdy dzień ma dosyć swojego 

strapienia‖ (Mat. 6:31-34BWP).  

 

„Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, za-

prawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał 

wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje 

wam prawdziwy chleb z nieba‖ (Jana 

6:32BW). Czas jaki nam pozostał: „aby-

śmy składali ciała swoje jako ofiarę ży-

wą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być 

duchowa służba wasza. A nie upodab-

niajcie się do tego świata, ale się prze-

mieńcie przez odnowienie umysłu swego, 

abyście umieli rozróżnić, co jest wolą 

Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe‖ 

(Rzym. 12:1,2 BW). Powstrzymajcie się 

od nierządu‖ (1 Tes. 4:3 EŚP). 

„Dążcie do pokoju ze wszystkimi oraz do 

uświęcenia, bo bez niego nikt nie będzie 

oglądał Pana‖ (Hebr. 12:14 EŚP). „Jest 

wolą Boga, abyście byli święci. Dążmy 

więc do tego, co służy ku pokojowi i ku 

wzajemnemu zbudowaniu (Rzym. 14:19). 

„Jeśli można, o ile to od was zależy, ze 

wszystkimi ludźmi pokój miejcie‖ 

(Rzym. 14:19).  

Uświęcanie nie polega tylko na umar-

twieniu się i na wyrzeczeniach. Z tych 

słów, które Bóg wypowiedział na Górze 

Synaj nic się nie zmieniło: „A teraz, jeże-

li pilnie słuchać będziecie głosu mojego 

(…) będziecie mi królestwem kapłańskim 

i narodem świętym. Takie są słowa, które 

powiesz synom izraelskim‖ (2 Mojż. 19: 

5,6BM).  

Tylko Bóg może nas uświęcić tak, jak 

uczynił to z Izraelem. „W całym waszym 

postępowaniu starajcie się być świętymi 

na wzór Świętego, który was powołał‖ (1 

Piotr.1:15BWP). „I choćbym rozdał całe 

mienie swoje, i choćbym ciało swoje 

wydał na spalenie, a miłości bym nie 

miał, nic mi to nie pomoże‖ (1 Kor. 13:3 

EŚP). Święci to ci, którzy pokonują trud-

ności różnej natury. To ludzie, którzy 

żyją w przyjaźni z ludźmi i Bogiem.  

„My jednak powinniśmy dziękować Bo-

gu zawsze za was, bracia, umiłowani 

przez Pana, że Bóg wybrał was od po-

czątku ku zbawieniu przez Ducha, który 

uświęca, i przez wiarę w prawdę‖ (2 

Tes. 2:13BM). 

„Przystało bowiem, aby Ten, dla którego 

i przez którego istnieje wszystko, który 

przywiódł do chwały wielu synów, 

sprawcę ich zbawienia uczynił doskona-

łym przez cierpienia. Bo zarówno ten, 

który uświęca, jak i ci, którzy bywają 

uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego 

powodu nie wstydzi się nazywać ich 

braćmi‖ (Hebr. 2:10,11BM). 

„Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w 

sercach waszych, a wy, wkorzenieni i 

ugruntowani w miłości, Zdołali pojąć ze 

wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość 

i długość, i wysokość, i głębokość, I 

mogli poznać miłość Chrystusową, która 

przewyższa wszelkie poznanie, abyście 

zostali wypełnieni całkowicie pełnią 

Bożą‖ (Ef. 3:17-19BM).  

Pan Jezus powiedział: „Nowe przykaza-

nie daję wam, abyście się wzajemnie 

miłowali, jak Ja was umiłowałem; aby-

ście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym 

wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 

jeśli miłość wzajemną mieć będziecie‖ 

(Jan 13:34,35 BW). Kiedy wypełniamy to 

jedno, nie musimy zachowywać dziesię-

ciu, ponieważ w tym jednym mieszczą się 

wszystkie dobre i złe czyny, które nie 

chcielibyśmy aby nam ktoś wyrządził.  
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Bóg pragnie nawrócenia grzesznika 
„Powiadam wam: Większa będzie radość 

w niebie z jednego grzesznika, który się 

upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dzie-

więciu sprawiedliwych, którzy nie po-

trzebują upamiętania‖ (Łuk. 15:7BW). 

„Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zbo-

czy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech 

wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z 

jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od 

śmierci i zakryje mnóstwo grzechów‖ 

(Jak.5:19, 20 Przekład Dosłowny)  

Wolą naszego Ojca jest, ―by wszyscy 

ludzie zostali zbawieni i doszli do pozna-

nia prawdy‖ (1 Tym 2, 4BW). Czy pra-

gniemy tego samego? Czy wypełniamy 

nakaz Pana Jezusa? „A idąc, głoście 

wieść: Przybliżyło się Królestwo Nie-

bios‖ (Mat. 10:7 BM). 

Jakże często prowadzi się wojny między 

religijne i wysyła się konkurencję tam 

gdzie samemu iść nie chcemy. A przecież 

my nie mieliśmy sądzić, ale głosić dobrą 

nowinę. Mamy wlewać w ludzkie serca 

nadzieję i miłość, która nigdy nie zawo-

dzi (Rzym. 5:5).  

Ludzie mają w uczniach Chrystusa wi-

dzieć ich Pana. Sąd należy do Niego 

(Mat. 25:31-46). „Nie sądźcie, abyście 

nie byli sądzeni. Jak bowiem wy innych 

będziecie sądzić, tak też i was osądzą, a 

jaką miarą sami mierzyć będziecie, taką i 

wam odmierzą‖ (Mat. 7:1,2BWP). Nie-

stety wielu nie zna woli Bożej zapisanej 

w Biblii. Niech te wersety biblijne zbliżą 

nas do Boga przez Jego Słowo.  

22. Nowe niebo i nowa ziemia 
Po raz pierwszy nowe niebo i nowa zie-

mia pojawia się około 2800 lat temu i 

została zapisana przez proroka Izajasza: 

„Oto Ja stworzę nowe niebo i nową zie-

mię i nie będzie się wspominało rzeczy 

dawnych, i nie przyjdą one na myśl ni-

komu. A raczej będą się radować i wese-

lić po wszystkie czasy z tego, co ja stwo-

rzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wese-

le, a z jego ludu radość! I będę się rado-

wał z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, 

i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu 

płaczu i głosu skargi.‖ (Iz. 65:17-19BP). 

Apostoł Piotr nawiązując do wielkiego 

ucisku nie zatrzymał się na Armagedonie: 
„Lecz my oczekujemy nowych niebios i 

nowej ziemi, w których zamieszka spra-

wiedliwość, zgodnie z Jego obietnicą! 

Toteż, umiłowani, oczekując tego, staraj-

cie się gorliwie, aby On zastał was nie-

skalanych i bez zmazy w pokoju! A cier-

pliwość Pana naszego uważajcie za zba-

wienie, jak to dzięki udzielonej mu mą-

drości napisał wam również umiłowany 

brat nasz Paweł‖ (2 Piotra 3:13-15BP). 

Będzie to miało miejsce kiedy: „ostatni 

wróg zostanie zniszczony, a będzie nią 

śmierć. (…) A gdy mu wszystko zostanie 

poddane, wtedy też i sam Syn będzie 

poddany temu, który mu poddał wszyst-

ko, aby Bóg był wszystkim we wszyst-

kim‖ (1 Kor. 15:24-28BW).  

Nowe niebo i nowe ziemia powstanie po 

Milenium. Kiedy zostanie zniszczona 

śmierć, grzech i szatan: „Potem ujrzałem 

niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze 

niebo i pierwsza ziemia przeminęły i 

morza już nie ma. I Miasto Święte - No-

we Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba 

od Boga, przystrojone jak oblubienica 

zdobna w klejnoty dla swego męża. I 

usłyszałem donośny głos mówiący od 
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tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i 

zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego 

ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI.  

Otrze z ich oczu wszelką łzę, a odtąd już 

nie będzie śmierci. Ani żałoby, ani krzy-

ku, ani trudu już [odtąd] nie będzie, bo 

pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Za-

siadający na tronie: Oto wszystko czynię 

nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiary-

godne są i prawdziwe‖ (Obj. 21:1-5BP). 

Nowe niebo 

I usłyszałem donośny głos mówiący od 

tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i 

zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego 

ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. 

Nowa ziemia 

Bóg mówi, że słowa te są wiarygodne i 

prawdziwe i że na tej nowej ziemi nie 

będzie morza. Pan Jezus powiedział do 

ziemskich ludzi: „Jeśli nie wierzycie, gdy 

wam mówiłem o ziemskich sprawach, 

jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o 

niebieskich?‖ (Jana 3:12BW).  
„Tak też napisano: Pierwszy człowiek 

Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam 

stał się duchem ożywiającym. Wszakże 

nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, 

co cielesne, potem dopiero duchowe. 

Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, 

ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki 

był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy 

ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy 

są i niebiescy‖ (1 Kor. 15:45-48BW). 

„A powiadam, bracia, że ciało i krew nie 

mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani 

to, co skażone, nie odziedziczy tego, co 

nieskażone. Oto tajemnicę wam obja-

wiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszy-

scy będziemy przemienieni W jednej 

chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby 

ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli 

wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my 

zostaniemy przemienieni. Albowiem to, 

co skażone, musi przyoblec się w to, co 

nieskażone, a to, co śmiertelne, musi 

przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy 

to, co skażone, przyoblecze się w to, co 

nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoble-

cze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni 

się słowo napisane: Pochłonięta jest 

śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o 

śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o 

śmierci, żądło twoje?‖ (1 Kor. 15:50-

55BM).  

„Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd 

też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa 

Chrystusa, który przemieni znikome ciało 

nasze w postać, podobną do uwielbione-

go ciała swego, tą mocą, którą też 

wszystko poddać sobie może‖ (Filip. 

3:20,21BW). Kiedy nastanie nowe niebo i 

wszyscy będą w uwielbionym ciele. 

„Jeśli więc zostaliście wskrzeszeni z 

Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, 

gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie 

Boga. Rozmyślajcie o tym, co przewyż-

sza rzeczy ziemskie, gdyż umarliście i 

wasze życie zostało ukryte z Chrystusem 

w Bogu‖ (Kol. 3:1-3BW).  

Niewolnik Strażnicy podzielił ludzi na 

niebiańskie i ziemskie owce. Takiego 

podziału w Biblii nie znajdujemy. Biblia 

mówi o zbawionych i potępionych, wy-

znaczając im stosowne miejsce. Niestety 

niewolnik kłamie, a przez swoje kłam-

stwa zaciemnia Słowa Boże nie trzymając 

się kontekstu i nauczania apostolskiego. 

(Dzieje 2:42).  

Czytaliśmy, że na nowej ziemi nie będzie 

morza. Ale ów niewolnik szuka w Biblii 

słów, które by poparły jego kłamstwa. W 

Obj. 17:15 znalazł, że wody, to ludzie. 

Ale te wody, to „Nierządnica, która 

uprawia swój nierząd z królami ziemi. Co 

wspólnego ma nowa ziemia i nowe niebo 

z nią? Janowi pokazano nowe niebo i 



 

FUNDACJA SLOWO NADZIEI     ROK 2021    NR 115                                             36 

nową ziemię, a nie nierządnicę, która pod 

koniec wielkiego ucisku zostanie znisz-

czona przez: „dziesięć rogów, które wi-

działeś, i zwierzę, ci znienawidzą wsze-

tecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało 

jej jeść będą, i spalą ją w ogniu‖ (Obj. 

17:16 BW).  

Nierządnica zostanie zniszczona przez 

antychrysta pod koniec wielkiego ucisku. 

Różne religie swoich konkurentów nazy-

wają Babilonem Wielkim. Ale Babilon 

Wielki to nie jakaś instytucja, ale każdy 

człowiek, który staje się członkiem tegoż 

Babilonu. Kto odrzuca Boga i Jego Sło-

wo, nie pomoże mu najświętsza społecz-

ność. Ponieważ to nie kościoły, ani orga-

nizacje zbawiają, ale Chrystus.  

Bóg pragnie zbawić każdego człowieka 

jak czytamy: „Pan nie zwleka z dotrzy-

maniem obietnicy, chociaż niektórzy 

uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpli-

wość względem was, bo nie chce, aby 

ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszy-

scy przyszli do upamiętania‖ (2 Piotra 

3:9BW).  

Pod koniec wielkiego ucisku rozlegnie się 

ostatnie nawołanie do opamiętania: „I 

widziałem innego anioła, lecącego przez 

środek nieba, który miał ewangelię 

wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom 

ziemi i wszystkim narodom, i plemio-

nom, i językom, i ludom, który mówił 

donośnym głosem: Bójcie się Boga i 

oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła go-

dzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, 

który stworzył niebo i ziemię, i morze, i 

źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i 

mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, 

który napoił wszystkie narody winem 

szaleńczej rozpusty‖ (Obj. 14:6-8BW). 

Potem: „Usłyszałem inny głos z nieba 

mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, 

abyście nie byli uczestnikami jego grze-

chów i aby was nie dotknęły plagi na 

niego spadające, gdyż aż do nieba dosię-

gły grzechy jego i wspomniał Bóg na 

jego nieprawości‖ (Obj. 18:4,5BW). To 

ostatnie nawołanie będzie miało miejsce 

przed wylaniem czasz, ale wtedy już nikt 

się nie nawróci (Obj. 15 i 16 rozdział). Ci 

co wyjdą z Babilonu wielkiego mogą 

zachować swoje życie.  

Będą to potężne zjawiska na niebie i 

ziemi, że kiedy podczas siódmej czaszy 

nastanie Armagedon, że „Zatoną też 

wszystkie wyspy i nie znaleziono żadnej 

góry‖ (Obj. 16:20). „W ów dzień Jahwe 

karą nawiedzi górne zastępy - na wyso-

kościach, a władców ziemskich - na zie-

mi‖ (Iz. 24:21BW).  

„I usłyszałem donośny głos mówiący od 

tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i 

zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego 

ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI‖.  

Drogi miłośniku Biblii. Oddajmy bezgra-

niczną wiarę tylko Boga. „Jak napisano: 

Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie 

masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by 

szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem 

stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by 

czynił dobrze, nie masz ani jednego‖ 

(Rzym. 3:10-12BW). 
„Wszak Bóg jest wierny, a każdy czło-

wiek jest kłamcą, jak napisano: Abyś się 

okazał sprawiedliwym w słowach swoich 

i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli 

bowiem nasza nieprawość uwydatnia 

sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? 

Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy 

gniew wywiera? Po ludzku mówię. Z 

pewnością nie! Bo jak Bóg ma sądzić ten 

świat?  (Rzym. 3:4-6BW).  

Po to przyszedł Pan Jezus i tak wiele 

wycierpiał, aby ludzie mogli dostąpić 

zbawienia. „Jeżeli zaś chodzimy w świa-

tłości, tak jak On jest w światłości, mamy 



 

FUNDACJA SLOWO NADZIEI     ROK 2021    NR 115                                             37 

łączność między sobą, a krew Jezusa, 

Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego 

grzechu‖ (1 Jan 1:7BW). „Wtedy od-

puszczę ich winy, a ich grzechów nie 

będę już pamiętał‖ (Hebr. 8:12 EŚP). 

Wołajmy za apostołami: „Wzmocnij 

naszą wiarę!‖ (Łuk. 17:5 EŚP). „Wiara 

więc rodzi się ze słuchania, słuchanie 

natomiast ma miejsce dzięki słowu Chry-

stusa. Pytam jednak: Czy nie usłyszeli? 

Przeciwnie! Na całą ziemię rozszedł się 

ich głos, i aż na krańce ziemi ich słowa‖ 

(Rzym. 10:17,18 EŚP). 

23. Nowe Jeruzalem 
Jan pod koniec objawienia napisał: „I 

widziałem miasto święte, nowe Jeruza-

lem, zstępujące z nieba od Boga, przygo-

towane jak przyozdobiona oblubienica 

dla męża swego‖ (Obj. 21:2. Apostoł Jan 

zobaczył „Nowe Jeruzalem a nie nową 

świątynię. (Obj. 21:10). 
„Świątyni w mieście nie widziałem, gdyż 

jego świątynią jest Pan, Bóg Wszech-

mocny, i Baranek‖ (Obj. 21:22EŚP). 

Szeroki opis tego miasta i jego położenie 

mamy zapisane w (Obj. 21:9-27; 22:1-4). 

Nowa Jerozolima zstępująca z nieba „nie 

potrzebuje też słońca ani księżyca, bo 

oświetla je chwała Boża, a Baranek jest 

jego lampą‖ (Obj. 21:23). Zostaną w niej 

umieszczone różne najszlachetniejsze 

kamienie. Biblia opisuje ją najwspanial-

szymi kolorami.  

Biblia mówi o złotych ulicach, o funda-

mentach ze szlachetnych kamieni, a bra-

my z pereł. O murze jaspisowym i krysz-

tałowych strumieniach życia. Do miasta 

mogą wejść tylko ci, którzy są zapisani w 

księdze życia Baranka: „Nie wejdzie zaś 

do niego nic nieczystego ani ten, kto 

popełniał ohydę i kłamstwo - jedynie 

zapisani w księdze życia Baranka‖ (Obj. 

21:27EŚP).  

Fundamentem niebieskiego miasta jest 

Baranek. „Jesteście zbudowani na fun-

damencie apostołów i proroków, a ka-

mieniem węgielnym jest sam Chrystus 

Jezus‖ (Ef. 2:20). Anioł pokazał Janowi:  

„Oblubienicę i małżonkę Baranka‖ Tę 

samą, którą zaprosił na swoje wesela 

podczas Paruzji, oraz zaproszonych gości 

(Obj. 19:7-9). Na jej fundamentach są 

wypisane imiona dwunastu apostołów. 

(Obj. 21:14).  

Jan zobaczył „rzekę wody życia, która 

wypływa z tronu Boga i Baranka‖ (Obj. 

22:1BW). Mur jest wielki i wysoki na 75 

metrów. Długość muru 12000 stadiów to 

jest 2300 kilometrów. O niej 2800 lat 

temu prorokował Izajasz: 54:11,12EŚP).  

„O biedna, smagana wichrami, niepocie-

szona! Oto Ja osadzę twoje kamienie 

węgielne na diamentach i twoje funda-

menty na szafirach. Blanki twoich baszt 

wykonam z rubinów, a twoje bramy z 

kryształów i wszystkie twoje mury gra-

niczne z drogich kamieni‖.  

Jakże blednie wszystko co ziemskie wo-

bec tego, co niebiańskie. Największa 

chwała tego świata, nie jest warta porów-

nywania z tą która się objawi. „Sądzę 

bowiem, że obecnych cierpień nie da się 

porównać z przyszłą chwałą, która ma się 

w nas objawić‖ (Rzym. 8:18EŚP).  

Człowiek ziemski zamienia to wspaniałe 

Miasto na symbol, bo nie potrafi sobie 

tego wytłumaczyć. To przecież Bóg przez 

Słowo stworzył potężny wszechświat. We 

wszechświecie jest miliardy galaktyk. 

Naukowcy zapowiadają, że słońce zga-

śnie, bo się wypali. Apostoł Jan nie mając 

teleskopów zapisał, że „Miastu nie po-
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trzeba też słońca ani księżyca‖ (Obj. 

21:23). „Otóż wy przystąpiliście do góry 

Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeru-

zalem niebieskiego, do niezliczonej rze-

szy aniołów‖ (Hebr. 12:22BWP). „Nato-

miast Jerozolima niebieska jest wolna i to 

ją właśnie mamy za naszą matkę‖ (Gal. 

4:26 BWP).  

„Nie mamy bowiem tu na ziemi trwałego 

miasta, lecz oczekujemy na to, które ma 

przyjść‖ (Hebr. 13:14BWP). „Oczekiwał 

bowiem na osiedlenie się w mieście o 

niewzruszonych fundamentach, w mie-

ście, którego budowniczym i twórcą jest 

sam Bóg‖ (Hebr. 11:10BWP). Tylko 

wierzmy! Nie zamieniajmy litery na 

symbol, bo dojdziemy do nikąd.  

 

Listy 
Witaj bracie 

Kiedy byłeś u nas w zborze i dzieliłeś sie 

Słowem Bożym, zachęcając do głoszenia 

ewangelii. Jak jechałem do domu to mia-

łem ogromne pragnienie podzielić się o 

Panu Jezusie z kimś i zacząłem sie mo-

dlić w aucie o to żebym mógł kogoś za-

brać samochodem i głosić mu, po chwili 

na przystanku zobaczyłem w oddali jak 

młoda dziewczyna zatrzymywała samo-

chody, ale nikt jej nie chciał jej przybrać, 

od razu sie zatrzymałem i zabrałem ją bo 

jechała w moim kierunku.  

Powiedziała mi, że modliła się żeby ją 

ktoś zabrał, a ja jej odpowiedziałem, że 

modliłem się żeby kogoś zabrać. Okazało 

się że ta młoda dziewczyna uciekła z 

domu i pracuje w nieciekawym klubie. 

Podzieliłem się z nią o Panu Jezusie.  

Dziękuje za zachętę aby głosić Słowo. 

Nie jestem świadkiem i nigdy nie byłem, 

za to mam pragnienie głosić świadkom i 

innym ludziom. Mamy grupę domową i 

spotykamy sie i modlimy o wszystkich 

ludzi i o świadków także. Do nas na gru-

pę chodzi mój przyjaciel, którego siostra 

wstąpiła do świadków i odsunęła sie od 

całej rodziny. Dlatego chcieliśmy zakupić 

u ciebie jakieś czasopisma.  

Wszystko przeczytałem, bardzo przydat-

ne do rozmów z tymi biednymi ludźmi. 

Twoja praca nie idzie na marne. Błogo-

sławię ciebie i całą twoją rodzinę w imie-

niu Pana Jezusa.   Piotr  

 

Witaj Piotrze. Nazwisko twoje brzmi mi 

znajomo, ale w waszym kraju jest popu-

larne. Cieszę, że Pan położył ci na serce 

głoszenie Ewangelii. Zachęcam ciebie i 

innych  aby głosić dobra nowinę (Mat. 

10:7). Głoszenie bardzo wzmacnia naszą 

wiarę, bo gdy głosimy innym, przede 

wszystkim głosimy sobie.  

Pan Jezus zachęca nas aby prosić go o 

robotników, bo żniwo wielkie a robotni-

ków mało (Łuk. 10:2). Niestety jest nie-

samowity wysyp nauczycieli, którzy 

często głoszą siebie. Na ulicach miast i 

wsi ich nie ujrzysz. (Jak 3:1). Zacznijmy 

prosić Pana zgodnie z tą modlitwą 

wyjdźmy na ulice miast stawiając się do 

dyspozycji Boga jak prorok Izajasz: "Oto 

ja poślij mnie". (Iz. 6: 8 .  

Zatrzymajmy wielu wleczony na śmierć. 

Z braku posłuszeństwa pracowników giną 

ludzie (Przyp. 24:11,12). Niech nasz 

dobry Pasterz - Pan Jezus wyposaży nas 

mocą z wysokości (Dzieje 1:8).  

Nie idźmy o własnych  siłach i we wła-

snym imieniu. Głoszenia nie nauczy nas 

żadna szkoła. To Słowo Boże ma moc 

burzenia warowni z pomocą Ducha Świę-

tego. (2 Kor. 10:4)  Czytajmy Biblię. 

Zapisujmy ciekawe wersety, które przy-

dadzą się podczas głoszenia.  

W Słowie Nadziei nr 104 zrobiłem ściągę 

tematyczną, która pomogła wielu. Podaj 

tym ludziom swoje namiary i poproś o 
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ich adres, bo ty ich rozbudzisz Ewange-

lią, a świadkowie zbiorą owoc, a szko-

da.  Pozdrawiam cała wszą grupę. W SN 

105 starałem się zebrać  wersety która 

może zachęca was do głoszenia. Książkę 

dziś wysłałem. Zbudowałeś mnie tym 

świadectwem, że nie patrzysz na czło-

wieka przez pryzmat jego grzechów, ale 

jego zbawienia. Pan Jezus przyszedł 

szukać to co zginęło, grzeszników. Tak 

idąc jesteśmy myśli i ducha Pana Jezusa.  

                                            Pozdrawiam  

Kochani potrzebuje waszej pomocy. 

Jestem SJ i mieszkam w Szwecji. Mój 

problem jest przeogromny. Zaczęłam 

czytać Biblie bez okularów Strażnicy 

odnalazłam Jezusa. Czuje się jak małe 

dziecko. Chce krzyczeć i wołać o pomoc. 

Czuję się szczęśliwa, a jednocześnie 

smutno mi, że przez tyle lat byłam oszu-

kiwana.  

                      Witaj Alicjo 

Znamy ten bezradny krzyk z głębi duszy, 

kiedy zadawaliśmy sobie różne pytania. 

Gdzie jest prawda, kim teraz jesteśmy?. 

Ale Ten, który pozwolił ci się odnaleźć 

nie pozostawi cię samej sobie. On woła 

Mat. 11:28-30. On jest dobrym pasterzem 

(Jan 10:16). To co dotąd czytałaś i wpa-

jano ci jako jedyną prawdę to historia.  

Biblia nie jest trudna i wiele tych werse-

tów znasz. Tylko odrzuć wszelkie ludzkie 

nadinterpretacje i zobaczysz jak Biblia 

broni się sama. Jak będę umiał odpowie-

dzieć ci na twoje pytania, to odpowiem 

chętnie.  

                              Pozdrawiam Tadeusz  

Witam  
Dziękuję za szybki odpis. Musze przy-

znać, że od dłuższego czasu źle mi z tym 

żyć. Mam tyle pytań. Tak naprawdę nie 

wiem nieraz o co pytać. To miała być ta 

jedyna prawda. Najgorsze jest to, że nie 

można z nikim porozmawiać. Mówi się 

ufaj niewolnikowi. Czuje sie oszukana 

gdyż dużo straciłam finansowo a przede 

wszystkim moja rodzina zostawiła mnie,  

jak zostałam świadkiem. Dlaczego ludzie 

w imieniu Boga tak kłamią?  

Witam 

Nie należę do świadków, ale zastanawia-

łem się jak oni funkcjonują, czy rzeczy-

wiście są grupą zamkniętą, nie toleran-

cyjną, żyjącą głównie ,,w swoim świe-

cie". Kiedyś znałem Biblię, od małego 

wpajano mi pewne zasady, poznałem i 

zrozumiałem jak funkcjonuje świat, znam 

dobrze naturę człowieka. Nieraz myślę, 

że Bóg o nas zapomniał.  

Świat niestety opiera się na kłamstwie. 

Wierzę, że człowiek może musi leczyć 

się sam (w życiu dużo zaznałem bólu i 

problemów). Muszę na kilka miesięcy 

odciąć się od tej cywilizacji i być blisko 

natury. Jeszcze raz dziękuje za odpo-

wiedź i życzę wszystkiego dobrego. 

 

Witam 

Wczoraj podjęłam rozmowę z mężem. 

Mówiłam mu, że organizacja nie jest 

potrzebna do zbawienia i jest drogą na 

skróty. Zaproponowałam mu, że możemy 

razem czytać Pismo Święte. On trochę 

zaczął sie gubić jak zapytałam gdzie jest 

napisane że jakaś organizacja ma nas 

zbawić ?  

Gdy zapytałam czemu chce chodzić od 

domu skoro Jezus powiedział: „A jeśli to 

dom godzien, niech zstąpi nań pokój 

wasz, a gdyby nie był godzien, niech 

pokój wasz wróci do was. I gdyby kto 

was nie przyjął i nie słuchał słów wa-

szych, wychodząc z domu lub z miasta 

onego, strząśnijcie proch z nóg swoich‖ 

(Mat. 10:13-14BW). 

On broni się, że „idźcie głosicie. Ale co 

to za ewangelia, którą ciągle się zmienia? 
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Dodał mi Pan motywacji i odwagi. 

Bardzo bym chciała do pana za-

dzwonić, ale się boję, bo może stać 

gdzieś obok i podsłuchiwać. Na 

razie będę robić to co Pan mówi. 

Ale sama tej walki nie wygram. Dla 

mnie ich nauka jest kompletnie nie 

do pojęcia, i jak to sie dzieje, że 

ktoś zawierza swoje życie jakieś 

organizacji? Ale rozumiem, dlacze-

go ludzie tak błądzą. Dziękuję za 

pomoc . Jeszcze nie wytresowali go 

we wszystkim. On jest dobrym 

człowiekiem, bardzo skrzywdzo-

nym. Jest dobrym ojcem. Szkoda 

mi go.              Pozdrawiam  

 

Dziękuję za odpowiedź. Dokładnie 

przeanalizowałam 104 numer Sło-

wa Nadziei, przestudiowałam wer-

sety i całe fragmenty Pisma, więk-

szość zagadnień. Rozumiem. jest w 

nich logika i chronologia Muszę to 

wszystko sama sobie poukłada w 

całość.  

Dziś mam wiedzę. Mam mądrość 

Bożą.                            Renata  
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