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Pismo polemizujące z doktryną Świadków Jehowy

Etapy realizacji Królestwa Bożego
Mat 11:12; Mar. 9:1;
Łuk 11:20

Obj. 20:4

Od 33 do Paruzji

Milenium

Żydzi byli tylko zainteresowani wielkością i mocą ich ziemskiego królestwa Izrael, które było najmocniejsze za dni Króla Salomona. Z utęsknieniem oczekiwali Mesjasza,
który wyzwoliłby ich z niewoli rzymskiej, dlatego apostołowie po zmartwychwstaniu nie pytali Pana Jezusa Go o królestwo Boże, ale: „czy to
właśnie w tym czasie przywrócisz na
nowo wielkość królestwa izraelskiego?” (Dzieje Ap. 1:6 BWP).
Apostołowie jak pozostali Żydzi
mieli nastawienie nacjonalistyczne
narodowe, i tak rozumieli to Królestwo Boże, kiedy Jezus: „był blisko
Jerozolimy, myśleli, że królestwo Boże
zaraz się zjawi”. (Łuk. 19:11BWP).
Choć chodzili z Jezusem przez 3,5,
roku i Pan Jezus wiele mówił o
Królestwie Bożym, oni byli głosi na
te słowa. Dopiero po zmartwychwstaniu: „otworzył im umysły, aby
mogli zrozumieć Pisma”. (Łuk. 24:45
BW). Pierwszy o Królestwie Bożym
zaczął głosił największy z proroków, Jan Chrzciciel, który nawoływał Żydów do nawrócenia,
które polegało na przemianie
wewnętrznej, na wyrzeczeniu się
dotychczasowego
grzesznego
życia, na przestawieniu dotychczasowo sposobu myślenia: „Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te

Mat. 6:9,10)

Wieczność

słowa: Głos wołającego na pustyni:
Gotujcie drogę Pańską, prostujcie
ścieżki jego”. (Mat. 3:3 BW). „Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie
jest blisko”. (Mat. 3:2 BWP).
Panem zbliżającego się królestwa
był Pan Jezus. Wielu Żydów uwierzyło w poselstwo Jana Chrzciciela i
zaczęło pokutować. Jan kierował
ich uwagę na Jezusa: „Ja was
chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten,
który po mnie idzie, jest mocniejszy niż
ja; jemu nie jestem godzien i sandałów
nosić; On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem. W ręku jego jest
wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i
zbierze pszenicę swoją do spichlerza,
lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym”. (Mat. 3:11BW).
Przybliżyło się Królestwo Boże
Ani Jan Chrzciciel, ani Pan Jezus
nie głosili, że za ich dni, królestwo
Boże dobiegnie końca, ale że dopiero się rozpoczęło!: „Wypełnił się
czas i przybliżyło się Królestwo Boże,
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upamiętajcie się i wierzcie ewangelii”.
(Mar. 1:15BW). Jaki czas się wypełnił?
Oczywiście czas Przymierza jakie
Bóg zawarł z Izraelem na Górze
Synaj. W życie weszło Nowe Przymierze, Przymierze Łaski, zapowiedziane przez Proroka Jeremiasza
31:31-34).
Pan Jezus zawarł
je z apostołami
podczas ostatniej
Wieczerzy: „Pijcie z
niego wszyscy; albowiem to jest krew
moja nowego przymierza, która się za
wielu wylewa na odpuszczenie grzechów”. (Mat. 26: 27-28BW). „Skoro
mówi "nowe", to uważa, że poprzednie
się zestarzało; a to, co jest przedawnione i przestarzałe, nadaje się do
usunięcia”. (Hebr. 8:13 BP).
W Zakonie Mojżesza odpuszczenie
grzechów Żydzi otrzymywali przez
składanie ofiar ze zwierząt i pokarmów, natomiast w Nowym Przymierzu: „krew Jezusa Chrystusa, Syna
jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”. (1 Jan 1:7BW).
To nowe przymierze nie dotyczyło
tylko Żydów, ale wszystkich narodów, jak to zapowiedział ap. Piotr:
„Obietnica ta bowiem odnosi się do
was i do dzieci waszych oraz do
wszystkich, którzy są z dala, ilu ich
Pan, Bóg nasz, powoła” (Dzieje Ap.
2:39BW).
Dowody Królestwa Bożego
„A idąc głoście wieść: Przybliżyło się
Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyga-

niajcie; darmo wzięliście darmo dawajcie”. (Mat. 10:7-8). Pan Jezus nie
powiedział do apostołów siedźcie w
Zborach i oczekujcie na znaki i
cuda, ale idąc głoście, a pod drodze
Bóg będzie pieczętował to znakami i
cudami jak za dni apostołów.
Bądźmy posłuszni swemu Panu tak
jak Filip, który wyruszył głosić
Ewangelię Samarytanom: „Kiedy
jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie
Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa,
dawali się ochrzcić. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony trzymał się Filipa, a widząc znaki i
cuda wielkie, jakie się działy, był pełen
zachwytu”. (Dzieje Ap. 8: 12-13).
Albowiem: „Królestwo Boże zasadza
się nie na słowie, lecz na mocy”. (1
Kor. 4:20). „Jeśli ja wyganiam demony
Duchem Bożym, zatem nadeszło do was
Królestwo Boże”. (Mat. 12:28).
Królestwo Boże powinno wydawać
owoce w nas: „Owocem zaś Ducha
są: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko
takim nie ma zakonu”. (Gal. 5:22,
23BP).
„Mowa moja i zwiastowanie moje nie
były głoszone w przekonywających
słowach mądrości, lecz objawiały się w
nich Duch i moc, aby wiara wasza nie
opierała się na mądrości ludzkiej, lecz
na mocy Bożej”. (1 Kor. 2:4-5).
Czym jest dziś Królestwo Boże?
Choć Żydzi za dni proroka Samuela
postanowili, aby ich królem nie był
Bóg, ale ziemski król Saul, to jednak Bóg zawsze był ich królem. (1
Sam. 12:12). Przyjście Pana Jezu-
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sa na ziemię spowodowało gigantyczny krok w przybliżaniu się Królestwa Bożego: Nowy Testament
naucza dwóch na pozór sprzecznych prawd o Królestwie Bożym: Po
pierwsze, że jest ono blisko, że
przybliżyło się: „Upamiętajcie się,
przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios”. (Mat. 4:17 BW). „I niech wam
nie mówią: Oto tu jest lub tam. Królestwo Boże jest bowiem w was”. (Łuk.
17:21BWP).
Królestwo Boże jest bowiem w was jak
drożdże w cieście, nie widać ich a
pracują. Przychodzi ono niepostrzeżenie: „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 Ducha, jest Duchem.
Nie dziw się, że powiedziałem 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 każdym, kto
się z Ducha narodził”. (Jan 3:5-8BP).
Faryzeusze nie rozumieli, czym jest
i jak objawia się Królestwo Boże
dlatego zapytali Go: „kiedy nadejdzie
królestwo Boże odpowiedział: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dający się zauważyć”. (Łuk.17:20 BWP).
„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, Nie oznacza żadnej materialnej potęgi. Rodzi się we
wnętrzu poszczególnych ludzi, w
ich nowym sposobie myślenia, odczuwania i życia. Jan Chrzciciel, jak

i Pan Jezus nie wzywali do walki
mieczem, ale do nawrócenia i upamiętania. Synów Królestwa wybiera
sam Bóg. Nie deleguje go żaden
kościół, organizacja czy jacyś ludzie. „Nie bój się, mała trzódko, gdyż
spodobało się Ojcu waszemu dać wam
królestwo”. Łuk. 12:32 BWP).
Mała trzódka bynajmniej nie odnosi
się do klasy niewolnika Strażnicy,
ale do ludzi, których wybrał Bóg i
starają się wiernie kroczyć drogą do
wieczności. „Ja jestem drogą, prawdą
i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca
inaczej jak tylko przeze Mnie”. (Jan
14:6). „Królestwo niebieskie podobne
jest do zaczynu, który pewna kobieta
wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż
się wszystko zakwasiło”. (Mat. 13:33
BW).
Synowie Królestwa Bożego są jak
kwas w zaczynie i nie powinni odgradzać się od świata: „Szczera i
nieskazitelna wobec Boga i Ojca pobożność - to troska o sieroty i wdowy w
ich niedoli, niewinność i wolność od
(wpływów tego) świata”. (Jak 1:27BP).
Wchodząc w ten świat: „Nie daj się
pokonać złu, lecz zło pokonaj dobrem”.
(Rzym. 12:21BP). „Nie proszę (o to),
abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich
zachował od złego”. (Jan 17:15BP).
I też w ten sposób dla oka ludzkiego jest prawie niezauważalne jak
rozrasta i rozprzestrzenia się Królestwo niebieskie”. „Królestwo Boże to
nie sprawa jedzenia i picia; jego istota
to sprawiedliwość, pokój i radość,
którą daje Duch Święty”. (Rzym.
14:17BWP). Powyższe słowa przekonują że Królestwo Boże już panuje
pośród nieprzyjaciół.
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„Niektórzy z tych, co tu stoją, nie
zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo
Boże przychodzące w mocy”. (Mar.
9:1). Te słowa Pan Jezus rzekł do
apostołów, oni poumierali, ale czy
zobaczyli Królestwo Boże? Na to
pytanie odpowiada nam Ewangelia:
„A po sześciu dniach wziął Jezus ze
sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził, ich tylko, na górę wysoką, na
osobność. I tam przemienił się wobec
nich. Jego odzienie stało się tak lśniąco
białe, że żaden farbiarz na ziemi [niczego] nie potrafi tak wybielić. I ukazał
się im Eliasz i Mojżesz, rozmawiający z
Jezusem” (Mar. 9:2-8). Skoro nie
widzimy dziś Eliasza i Mojżesza, to
znaczy, że Królestwo Boże, które
Jezus im pokazał jeszcze nie funkcjonuje, albowiem Królestwo Boże
ma swoje etapy jak nauczają prorocy, Pan Jezus i apostołowie.
Piotr, Jakub Jano byli szczęśliwi z
tego co zobaczyli w tej wizji, ale oni
jak i ci co nastali po nich, mają głosić o tym Królestwie: Z Królestwem
Bożym podobnie jest jak misją Pana Jezusa, która ma swoje etapy:
„Tak i Chrystus jeden raz ofiarował
się, aby wziąć na siebie grzechy wielu.
Ukaże się po raz drugi już nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych,
którzy pilnie Go wyczekują”. (Hebr.
9:28).
Przychodząc na świat odkupił rodzaj ludzki od grzechu, drugi raz
przyjdzie zbawić tych, którzy Go
wyczekują. Ale po Jego Paruzji nie
stanie się wola Boża w niebie i na
ziemi. Zgodnie z Pismem rozpocznie
Milenium, ale nadal będzie panować śmierć nie tak powszechna jak

dziś. Będą w tym okresie żyć ludzie
niegodni. Pełnia Królestwa Bożego
nastanie dopiero, kiedy: „nastanie
koniec, gdy odda władzę królewską
Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką
zwierzchność oraz wszelką władzę i
moc”. (1 Kor. 14:24BW). Ten okres
zostanie szerzej omówiony w dalszej części. Dlatego Pan Jezus
powiedział do uczniów „przekazuję
wam królestwo, jak Mnie przekazał je
mój Ojciec”. (Łuk. 22:29BWP).
Do kogo należy Królestwo Boże?
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. (Mat. 5:3BWP). „Błogosławieni,
którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie”. (Mat.
5:10 BWP). „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie
im: do takich bowiem należy królestwo
Boże”. (Łuk.18:16BWP).
Pan Jezus wymienił tu ludzi, którzy
dziś nie cieszą się uznaniem wśród
wielkich, a mianowicie: ubodzy w
duchu, cierpiący prześladowanie dla
sprawiedliwości i dzieci, do takich
bowiem należy królestwo Boże.
Jeśli czujesz się wzgardzony przez
innych niech te słowa będą zachęta
do dalszego trwania: „Cieszcie się i
radujcie, albowiem 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,
rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie
żyli na tym świecie”. (Tyt. 2:12BW).
„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć
pobożnie w Chrystusie Jezusie, prze-
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śladowanie znosić będą”. (2 Tym. 3:12
BW).
Niemożliwe jest iść drogą Chrystusa nie doznać prześladowań, ale
nie jesteśmy, Pan Jezus chce ten
ciężar nieść z nami: „Pójdźcie do
Mnie wszyscy utrudzeni i uginający się
pod ciężarem, a Ja wam dam wytchnienie. 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).
Czas przyszły- Paruzja
Chrześcijanie na ziemi żyją już
prawie dwa tysiące głosząc dobrą
nowinę o Królestwie Bożym, bez
rozgłosu, po cichu swoim życiem.
Choć niektóre związki wyznaniowe
przywłaszczyli sobie prawo do tego,
kto może należeć do synów Królestwa. Ale o tym będzie decydował
Pan Jezus Chrystus i pod koniec
wielkiego ucisku wyśle swoich aniołów, którzy bezbłędnie oddzielą
pszenicę od kąkolu:
Złe i kłamliwe ziarno zasiał diabeł
przez swych uczniów, dlatego przeszkadza w prawidłowym rozwoju
synów Krolestwa. Jakże często w
dziejach tego królestwa ziarno było
niemal całkowicie zagłuszone przez
kąkol. Ale Pan Jezus nie kazał wyrywać kąkolu, pozwolił mu rosnąc
aż do żniwa. Jednak nigdy nie uda
się przeciwnikowi zagłuszyć synów
Królestwa.
Ten, który sieje — to Syn Człowieczy,
rola — to świat,
dobre nasienie — to synowie królestwa,
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 zwodzi mieszkańców ziemi:
„Syn Człowieczy wyśle swoich aniołów
i zbiorą z Jego królestwa wszystkie
zgorszenia i tych, którzy dopuszczają
się nieprawości”. (Mat 13:41BP). Wtedy powie Król tym po swej prawicy:
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego,
odziedziczcie Królestwo przygotowane
dla was od założenia świata”. (Mat.
25:34).
W innym miejscu Pan Jezus przyrównał Królestwo Niebios do pewnego gospodarza, który poszedł najmować robotników (Mat. 20:1-16).
To najmowanie, to wczesny ranek –
czas pierwszego wieku, dlaczego
bezczynnie stoicie cały dzień?
Przyjdzie czas zapłaty — ale wypłata rozpocznie się od ostatniego.
Niektórzy myślą, że należy im się
więcej. Będą mieli argumenty, ale
usłyszą: „Przyjacielu, czy nie umówiłeś się za denara, tobie nie czynię
krzywdy, czy nie wolno mi czynić z tym
co moje, jak chcę?
Trwajmy w Chrystusie?
Z pomocą modlitwy i Słowa oraz w
próbach wiary. Nie wstydźmy się
Pana Boga, Pana Jezusa i Ewangelii do czego zachęca nas apostoł
Paweł (2 Tym. 1:6-8). Kiedy upadniemy nie chowajmy się przed Bogiem jak Adam i Ewa w Edenie, ale
zachęceni słowami apostola Jana
uciekajmy się do modlitwy:
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„Dzieci moje, piszę wam, abyście nie
grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył,
to obrońcę mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. On właśnie jest
ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
nie tylko zresztą za nasze, lecz również
za grzechy całego świata”. (1 Jan 2:1,2
BP). Prowadźmy bogobojne życie a
apostoł Piotr pod natchnieniem
Bożym dodaje nam otuchy: „Będziecie mieli szeroko otwarte wejście do
wiekuistego Królestwa Pana naszego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa”. (2 Piotra 2:11).
Jak może Królestwo Boże doznać
gwałtu? (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
po części tłumaczy zapis Łukasza:
„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).

Doniesienia ewangelistów przekonują, że za Jezusem chodziły tłumy:
„Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak
wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a
cały lud stał na brzegu”. (Mat. 13:2
BW). Ale jak zawsze, gdzie jest
padlina tam gromadzą się sępy.
Jedni szli aby za darmo się najeść,
inni aby przyłapać Jezusa na słowie, ci ostatni szli po to aby dostąpić zbawienia.
Praca w winnicy cały czas trwa!.
W Królestwie Bożym nie ma bezrobocia. Pan Jezus przyjdzie tak, jak
powiedział. Czy jesteśmy niedalecy
Królestwa Bożego? Czy tylko przybliżyliśmy się do niego? Czy jest
ono w nas?

Czym jest Królestwo Boże?
Jest to: wola Boża jak w niebie, tak i na ziemi.
Apostoł Paweł umacnia nas słowami: „Który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego (Kol. 1:13). Królestwo Boże oznacza całkowite podporządkowanie się władzy Boga.

Królestwo Boże w przypowieściach
„To wszystko powiedział Jezus tłumom
w przypowieściach, a bez przypowieści
nic im nie mówił”. (Mat. 13:34BT).
Pan Jezus niektóre przypowieści,
już wytłumaczył i nie ma potrzeby
po swojemu ich interpretować np.
„Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to
synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. A nieprzyjaciel, który go
posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec
świata, żeńcy zaś, to aniołowie”. (Mat.
13:38,39BT).

Apostołowie dopytywali Jezusa:
„Dlaczego w przypowieściach mówisz
do nich? (Mat. 13:10BT). Dlatego, że
przez przypowieści odsłaniał tajemnice Królestwa Niebios przed tymi,
którzy mieli uszy, ale nie byli skorzy
do słuchania: „Wam dane jest znać
tajemnice królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto
ma, będzie dane i obfitować będziecie;
a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie
odjęte. Dlatego w podobieństwach do
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nich mówię, bo patrząc nie widzą,
słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją”. (Mat. 13:11-13).
Wszystkie nauki eschatologiczne,
mówiące o powtórnym przyjściu
Jezusa, uczą nas, że w tym samym
czasie: zostanie wynagrodzone
dobro, a ukarane zło. Przypowieści
Pana Jezusa są ilustracjami pewnych ukrytych prawd niedostępnych
dla szerszego ogółu, zwłaszcza dla
przeciwników Królestwa Bożego.

poznają mądrość Bożą w jej wielorakich przejawach”. (Efez. 3:8-9).
Każda przypowieść jest sama w
sobie zamkniętym obrazem, ale
żadna z nich pojedynczo nie stanowi całości obrazu.

Mateusz zauważył, że Pan Jezus
mówiąc w przypowieściach wypełnił
Psalm 78:2: „Tak miało się spełnić
słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte
od założenia świata”. (Mat. 13:35BT).

Objawione tajemnice
Słowo ‘tajemnica’, oznacza, że coś
zostało zakryte, utajnione do czasu,
aż zostanie objawione. Raz odkryte
tajemnice Boże, dla tych, którzy w
nie wierzą, są jasne i proste. Na
przykład nie ma potrzeby interpretacji pierwszego zmartwychwstania,
ponieważ tajemnicę tę Duch Święty
odsłonił przez apostoła Pawła i
Jana.
„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie
wszyscy zaśniemy, ale wszyscy 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”. (1 Kor.
15:51-52BW).
„Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w
Chrystusie połączyć w jedną całość
wszystko, i to, co jest na niebiosach, i
to, co jest na ziemi”. (Efez. 1:10BT).

Tajemnice królestwa
„Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną,
zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej”.(1 Kor. 2:7).
„Wskutek tego głoszenia mieli też zrozumieć poganie, czym winno być urzeczywistnienie tajemnicy planów Bożych, zakrytych przed wiekami w Bogu,
Stwórcy wszechrzeczy. Tym samym
Zwierzchności i Władze na wyżynach
niebieskich już teraz poprzez Kościół

„Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko
opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom
ludzkim w dawnych pokoleniach, a
teraz została przez Ducha objawiona
jego świętym apostołom i prorokom.
Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i
współuczestnikami obietnicy w Chry-

Przypowieści są swoistym kluczem
do właściwego zrozumienia zasad i
proroctw biblijnych, dotyczących
teraźniejszego, jak i przyszłego
wieku, zwłaszcza czasów ostatecznych. „Ale błogosławione oczy wasze,
że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo
zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i
słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. (Mat. 13:16-17BT).
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stusie Jezusie przez Ewangelię”. (Efez.
3:3-6).
„Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten który objawił się w
ciele, Został usprawiedliwiony w Duchu, ukazał się aniołom, Był zwiastowany między poganami, uwierzono w
niego na świecie. Wzięty został w górę
do chwały”. (1 Tym. 3:16BT).
Wiele tajemnic Bożych ukrytych
przez całe tysiąclecia zostały objawione w stosownym czasie, ale nie
wszyscy cieszą się z ich objawienia
tajemnic Bożych np. Żydom trudno
się pogodzić z tym: że poganie są
współdziedzicami i członkami jednego
ciała i współuczestnikami obietnicy w
Chrystusie.
Większość tajemnic została objawiona przez apostołów i proroków
Bożych, niektóre zaś czekają jeszcze na wyjaśnienie (Dan. 12:4).
Zanim to jednak nastąpi, bądźmy
posłuszni proroctwom objawionym i
żyjmy według prawd, które one z
sobą niosą. Przypowieści Pana
Jezusa są objawieniem tajemnic
Królestwa Niebios i odpowiadają na
każde pytanie.
Głupstwo Boże i ludzka mądrość
„To bowiem, co w postępowaniu Boga
wygląda na głupotę, jest mądrzejsze od
ludzi, a to, co na słabość, silniejsze od
ludzi”. (1 Kor. 1:25 Wolniewicz).
Nieraz mogliśmy przekonać się, że
ludzie, którzy przyznają się do
chrześcijaństwa, nie wierzą w zmartwychwstanie, czy inne nauki biblijne.
Nic nowego. Cóż mogło być bardziej niedorzecznego dla Greków, z
szeregiem ich herosów, niż umierający tak haniebnie — Zbawca Świa-

ta! „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas
przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na
drzewie”. (Gal. 3:13BWP).
Zasady Królestwa Bożego
„Uniżcie się przed Panem, a wywyższy
was”. (Jak. 4;10). „Ponieważ mówisz:
Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i
niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś
pożałowania godzien nędzarz i biedak i
ślepy i goły”. (Obj. 3:17). Królestwo
Boże przerywa niekończący się cykl
ucisku, buntu, bólu i nienawiści,
zemsty. W Królestwie Bożym zwycięża się zło dobrem. (Rzym. 12:21).
Synowie Królestwa przez całe wieki
Kościoła Chrystusowego kładą kres
przemocy i niesprawiedliwości,
niosąc w zamian łaskę miłosierdzie.
Interpretacja Przypowieści
Przypowieści nie mogą być dowolnie interpretowane, tworząc niedorzeczne wymysły. W Biblii znajduje
się wiele słów, które mają różne
znaczenie, np. drzewo, ptak, czy
nasienie. Nie są one jakimś kodem i
nie zawsze oznaczają to samo. Na
przykład w Mateusza 13:19 nasienie
— oznacza Słowo Boże.
Natomiast nasienie w Mateusza 13:38
— oznacza synów królestwa. Podobnie i gleba, na której posiano ziarno
w wierszu 19-tym Pan Jezus wytłumaczył, że są to serce ludzkie, a w
wierszu 38 jako świat. Królestwo
Boże przyrównał do kwasu (Mat.
13:33), natomiast apostoł Paweł
przyrównał kwas do grzechu (1 Kor.
5:6,7). Zawsze najprawdziwsza interpretacja jest kontekście.
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Unikajmy interpretacji każdego
szczegółu.
Większość przypowieści nie stanowi alegorii, dlatego nie należy doszukiwać się w nich ukrytego sensu
w każdym szczególe. Kiedy Pan
Jezus mówi: Podobne jest Królestwo
Niebios..., to ma na myśli pełny obraz, a nie każdy jego szczegół. Tak
właśnie wyjaśnia przypowieść o
kąkolu. (Mat. 13:36-43).
Żydzi uważali gorczycę za najmniejsze ziarnko, innych nie znali, dlatego Pan Jezus posłużył się tym
przykładem. Królestwo Boże podobnie jak ziarno gorczyczne, wyrasta niczym duże drzewo w ogrodzie. To ilustruje nam, co może się
stać z każdym nasieniem, zasianym
na niwie Pańskiej w Jego Królestwie (Mat. 13:32).
Przypowieści wyjaśniają nam dynamikę Królestwa Bożego, jego
rozwój i postęp. Przypowieści przypominają nam bardziej cały film, niż
pojedyncze zdjęcie. Pokazują nam
ruch i zmianę, jak z rzeczy małych
stają się duże (Mat. 13:31,32).
Najpierw jest ziarno, potem źdźbło,
później zaś dojrzałe kłosy i żniwo
(Mar. 4:26-29). Na prawdziwe przesłanie przypowieści powinniśmy
reagować posłuszeństwem.
Używając zwrotu 'uszy do słuchania",
Jezus mówi tu zarówno o zrozumieniu, jak i wykonywaniu tego, co
nakazał. W Królestwie Bożym „słuchać” - znaczy czynić, a nie tylko
wiedzieć. Przypowieści o Królestwie
Bożym przeciwstawiają się systemowi świata. I tak:

Pszenica i kąkol — (Mat. 13:24-30)
Podobne jest Królestwo Niebios do
człowieka, który posiał dobre nasienie
na swojej roli. A kiedy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał
kąkolu między pszenicę, i odszedł.
To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy
mówią do niego: Czy chcesz więc,
abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim
i pszenicy. Pozwólcie obydwom róść
razem aż do żniwa. A w czasie żniwa
powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw
kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej
stodoły. Pan Jezus wytłumaczył tę
przypowieść apostołom. (Mat. 13:3643).1
Nie powinniśmy być zdziwieni tym,
że szatan, przy pomocy swoich
wiernych uczniów i fałszywych doktryn, usiłuje zniszczyć społeczność
chrześcijańską na świecie. W dniu
ostatecznym świat będzie gotowy
do żniwa.
Chrystus powołał swoich naśladowców - synów Królestwa - do głoszenia 'dobrej nowiny', po to, aby zagubieni mogli odnaleźć do Niego
drogę i być zbawieni. Sąd nad światem Bóg przekazał Synowi: „Ojciec
1

Kąkol był jednym z największych wrogów
rolnika. Był to chwast, który we wczesnym
stadium rozwoju całkowicie przypominał
pszenicę, i z tego powodu trudno było odróżnić jedną roślinę od drugiej. Korzenie
pszenicy i kąkolu były ze sobą splatane tak,
że wyrywając kąkol wyrywało się również
pszenicę. Choć wprawne oko doświadczonego rolnika mogło rozpoznać chwast, mogło
przez system korzeniowy wyrwać również
pszenicę, dlatego trzeba było obydwa zostawić do żniwa”. (zobacz Wiliam Barclay
Ewangelia Mateusza Tom II s. 221,222).
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nie sądzi nikogo, ale cały sąd oddał
Synowi, aby wszyscy tak czcili Syna,
jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten
nie czci Ojca, który Go posłał”. (Jan
5:22,23BP).
Siejąc Słowo Boże, zbieramy żniwo
odrodzenia. Szatanowi nigdy nie
uda się napełnić złem całego świata. Jego koniec został już dawno
przepowiedziany: „Diabeł zaś, uwodziciel, zostanie wrzucony do jeziora
pełnego ognia i siarki, (Obj. 20:10).
Skarb ukryty w roli
„Podobne jest Królestwo Niebios do
ukrytego w roli skarbu, który człowiek
znalazł, ukrył go i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko co ma, i kupuje rolę”. (Mat. 13:44). Skarb ukryty w
roli jest jak kwas, chodź mały, ma
wielką wartość. Ów człowiek sprzedał wszystko, aby posiąść ten
skarb, który nie jest rolą, ale znajduje się w niej.
Znaleźć skarb, to znaczy znaleźć
naszego Pana i Zbawcę — Króla
Królestwa Niebios, i oddać Mu
wszystko, co mamy, aby wejść do
Jego Królestwa i razem z Nim
odziedziczyć nowe niebo i nową ziemię. (Obj. 21:1-5 BW).
Stajemy się dziećmi Królestwa, gdy
oddajemy Chrystusowi samych
siebie ze wszystkim, co nasze. Nie
może tak być aby w sercach synów
Królestwa, była jednocześnie miłość
i obojętność w stosunku do ludzi,
którzy nie znają Boga. Powinniśmy
dołożyć wszelkich starań, aby ludzie posiedli skarb, którego „mól ani
rdza nie zniszczy”.

Dobre i złe ryby (Mat. 13:47-50)
„Dalej, podobne jest Królestwo niebios
do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. (…)

Tak będzie przy końcu świata; wyjdą
aniołowie i wyłączą złych spośród
sprawiedliwych. I wrzucą ich w piec
ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów. Zrozumieliście to wszystko?
Odpowiedzieli mu: Tak.
Przypowieść ta ostrzega nas przed
próbą oddzielania, tu na tym świecie, tego co prawdziwe, od tego co
nieprawdziwe. Powinniśmy to pozostawić Bogu i Jego aniołom. Robiąc
to, możemy popełnić niewybaczalny
błąd, nie rozeznając tego co Boże,
a tym co ludzkie. Między tym co złe,
a tym co dobre.
Przypowieść o ukrytym skarbie i
sieci, Pan Jezus zakończył słowami: „Dlatego każdy uczony w Piśmie,
który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który
dobywa ze swego skarbca nowe i stare
rzeczy (Mat. 13:52BW).
Ludzie byli i często są przekonani o
własnej nieomylności. Sądzą, iż ich
zrozumienie Słowa Bożego jest tym
jedynym słusznym i niepodważalnym. Manipulują wyrwanymi z kontekstu wersetami. Praktyki te doprowadziły wielu do samo zwiedzenia i uśpienia.
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Głupie i mądre panny
(Mat. 25:1-13)
„Wtedy podobne będzie Królestwo
Niebios do dziesięciu panien, które,
wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było
głupich, pięć zaś mądrych. Głupie
bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały
ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę
w naczyniach wraz z lampami swymi. A
gdy oblubieniec długo nie nadchodził
zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły.
Wtem o północy powstał krzyk: wówczas ocknęły się wszystkie te panny i
oporządziły swe lampy. Głupie zaś
rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze
gasną. Na to odpowiedziały mądre: O
nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i
wam; idźcie raczej do sprzedawców i
kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które
były gotowe, weszły z nim na wesele i
zamknięto drzwi. I później nadeszły
pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam,
nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie
znacie dnia ani godziny, o której Syn
Człowieczy przyjdzie”. (Mat. 25:1-13).
Pan Jezus, mówiąc o Królestwie
Niebios, często nawiązywał do swej
Paruzji. W Ewangelii Mateusza w
24 i 25 rozdziale, znajdujemy kilka
przypowieści, które dotyczą tych
najtrudniejszych dni w dziejach
świata zwanych wielkim uciskiem.
Wszystkie przypowieści kładą duży
nacisk na czuwanie: Oblubieniec
idzie. Trzeba Mu wyjść na spotkanie
(Mat. 25:1).

Od dnia wniebowstąpienia Pana
Jezusa, wierzący oczekują i spodziewają się Jego powrotu. Wśród
oczekujących są mądrzy i głupi.
Głupi nie będą przygotowani na tak
odległe przyjście Oblubieńca. „Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn
Człowieczy przyjdzie o godzinie, której
się nie domyślacie. Jeśliby zaś ów zły
sługa rzekł w sercu swoim: pan mój
zwleka z przyjściem”. (Mat. 24:44,48).
„A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły
(Mat. 25:5).
Ta wypowiedź wskazuje na obraz
duchowego uśpienia trudami wielkiego ucisku. Czas przyjścia Chrystusa pozostanie niewiadomą aż do
ostatniej chwili. Jedynym wezwaniem jest odwrócenie się od grzechu i niewiary - tak jak to miało
miejsce za dni Noego. Nie znacie
dnia i godziny. (Mat. 24:36,39).
O północy - w najmniej oczekiwanym momencie, w czasie najgłębszego snu i w czasie największego znużenia - podniósł się
krzyk: Oto oblubieniec idzie na spotkanie.
Kościół Jezusa Chytrusa powinien
unikać niezdrowych zrywów i nieprzemyślanych akcji. Każdego dnia
powinniśmy być gotowi bo to może
być ostatni dzień naszego życia:
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy
(Łuk. 12:18-24). W tej przypowieści,
Pan Jezus mówi, że głupie panny
zerwały się, wyruszyły razem z
mądrymi, ale brak wiary i społeczności z Bogiem uśpiły ich. Zabraknie im oliwy i nie będzie już czasu

12

na jej zakupienie, a nikt nie będzie
mógł im jej pożyczyć.
Smutna to prawda, ale usłyszą od
Oblubieńca słowa: nie znam was.
Głównym przesłaniem tych eschatologicznych przypowieści jest potrzeba większej troski o własny stan
duchowy w okresie Jego odejścia, a
Jego powtórnego przyjścia. Jakże
ważne są słowa Mistrza: Czuwajcie i
módlcie się, abyście nie ulegli pokusie !
Inne Przypowieści o Królestwie
Pan Jezus podał jeszcze inne przypowieści, które nawiązują do Jego
Paruzji. Rozdanie talentów, którymi
mieli obracać aby przynieść swemu
Panu zysk. Tę przypowieść Pan
podsumował słowami: „Każdemu
bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu kto nie ma, zostanie
zabrane i to, co ma. A nieużytecznego
sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. (Mat. 25:14-30).
Przypowieść o bezcennej perle
„Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych
pereł. Który, gdy znalazł jedną perłę
drogocenną, poszedł sprzedał wszystko
co miał i kupił ją” (Mat. 13:45-46).
Człowiek w tej przypowieści szukał
pięknych pereł. Jego poszukiwanie
zostało uwieńczone sukcesem.
Jeżeli nie żyjemy z Bogiem i dla
Boga, to marnujemy nasze życie.
Idźmy w ślady apostoła Pawła,
który powiedział: „Ale wszystko to, co
mi było zyskiem, uznałem ze względu
na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej
jeszcze, wszystko uznałem za szkodę
wobec doniosłości, jaką ma poznanie
Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla

którego poniosłem wszelkie szkody i
wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać
Chrystusa”. (Filip. 3:7-8).
Ziemia dobra i nieurodzajna
(Mat 13:1-9)
„Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy
siał, padły niektóre ziarna na drogę i
przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś
padły na grunt skalisty, gdzie nie miały
wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż
gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło
słońce, zostały spieczone, a że nie miały
korzenia, uschły. A inne padły między
ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je.
Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i
wydały owoc, jedne stukrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

Ilu z nas uważa glebę swojego serca za ubitą drogę lub ciernie? Nie
zawsze jednak ci, którzy utożsamiają się z 'dobrą ziemią', chcą nieść tę
dobrą nowinę innym. To za mało
aby usłyszeć Słowo Boże i powiedzieć „Amen”. Baczcie tedy, jak słuchacie - mówił Jezus (Łuk. 8:18). W
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naszym słuchaniu Słowa Bożego,
możemy być niczym:
ubita droga — słuchanie Słowa,
bez zrozumienia i bez odzewu
grunt
skalisty
lub
porosły
cierniem — słuchanie z entuzja-

zmem, który słabnie i nie daje plonów
dobra ziemia — słuchanie ze
zrozumieniem, które wywiera trwały
wpływ na nasze życie i przynosi
owoc.

Czym jest Królestwo Boże?
„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola
Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”.
(Mat. 6:10). Wynika stąd, że Królestwo Boże, to Jego suwerenne
panowanie pochodzące z nieba.
Tak jak wola Boża w sposób doskonały realizowana jest w niebie,
tak samo będzie się ona spełniać
na ziemi. Można je zdefiniować
jako: całkowite i pełne panowanie
Boga w sprawach codziennego
życia doczesnego i wiecznego.
Być w Królestwie Bożym to znajdować się pod Jego panowaniem.
Znalazło to swój doskonały przykład
w Chrystusie, który żył na ziemi,
lecz jednocześnie świadomie podlegał swemu Ojcu w niebie. „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić
wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie
posłał”. (Jan 6:38BW).
Dzisiaj podporządkowanie się komuś budzi niezadowolenie i sprzeciw. Natomiast Jego słudzy z utęsknieniem oczekują Królestwa Bożego, Jego autorytetu i władzy, ale
jest ktoś kto próbuje zniechęcić
ludzi do Królestwa Bożego ucząc,
że:
Królestwo Boże to Kościół - pytanie
jaki? Starotestamentowi Żydzi żyli w
czasach gdy Król był na ziemi, ale
oni nie byli w Kościele Chrystuso-

wym: On przeszedł do swoich, ale Go
nie przyjęli.
Kościół został powołany po śmierci
Jezusa: A ja ci powiadam, że ty jesteś
Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne nie przemogą
go” (Mat. 16:18). W wersecie Pan
Jezus wyraźnie mówi o Jego żywym Kościele. Do Piotra nie powiedział buduje kościół twój. Kościół to
nie instytucja, to żywe kamienie,
którzy uwierzyli w Niego:
Zbawca wyraźnie podkreślił fakt, że
to nie Piotr odkrył, że Jezus to „
Mesjasz, Syn Boga żywego”. (Mat. 16:
16b BT). „Bo nie ciało i krew objawiły
ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mat. 16: 17).
Bez względu na czas w którym
żyjemy, objawienie tej wielkiej tajemnicy: Kim jest nasz Pan, Jezus
Chrystus, pochodzi zawsze od samego Ojca Niebiańskiego i jest ona
udziałem Jego dzieci należących do
Królestwa Bożego
A zatem, człowiek, który uwierzy w
znaczenie śmierci Pana Jezusa i
pragnie pełnić Jego wolę, zostaje
przyjęty przez Chrystusa do Jego
królestwa jako żywy kamień w budowli Bożej (Efez. 2;19; 1 Kor. 3:817; Rzym. 12:4-8); 1 Kor. 12:1-31),
gdzie może otrzymać wiele błogo-
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sławieństw (darów) i uprawnień: „I
dam ci klucze Królestwa Niebios; i
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w
niebie”. (Mat. 16:19BW).
Obietnica ta, w sensie dosłownym,
obejmuje tych, którzy wykonują na
ziemi (w jego imieniu) wszelkie
postanowienia swego Króla — Jezusa Chrystusa odnośnie wszelkich
mocy sprzeciwiających się Jego
władzy i zwierzchności. Pan Jezus,
słowa "Kościół" używał tylko w
odniesieniu do tych, którzy pełnią
bez zastrzeżeń Jego wolę: „Jeżeli
wytrwacie w słowie moim, prawdziwie
uczniami moimi będziecie i poznacie
prawdę, a prawda was wyswobodzi”.
(Jan 8:31,32BW). Nie zaś wolę pojedynczych ludzi lub organizacji.
Tylko On jest Królem tego Królestwa i tylko w Jego Świętym Imieniu
- Jezus - zgromadza swoich wybranych i powołanych Bożych. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród
nich”. (Mat. 18:20BW).
Pismo przekonuje nas, że Członkiem Królestwa Bożego jest każdy
człowiek, który narodził się z Boga,
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z
Ducha, nie może wejść do Królestwa
Bożego”. (Jan 3:5). (Dz. Ap. 2:38).
Czy Królestwo Niebios — to także Królestwo Boże?
Ponieważ Ewangelia Mateusza
częściej używa wyrażenia Królestwo Niebios, niż Królestwo Boże,
niektórzy błędnie utrzymują, iż "Królestwo Boże" jest obecną fazą rządów Boga, do którego można wejść

przez narodzenie z Ducha (Jan 3:35),
Mateusz używa wyrażenia Królestwo Niebios, ponieważ pisząc
przede wszystkim do wiernych pochodzenia żydowskiego, którzy ze
względu na szacunek, niechętnie
używali Bożego imienia, mówili o
Bogu raczej w sposób obrazowy
powołując się na Jego komnatę
tronową lub na niebo, miejsce w
którym przebywa. Na przykład —
zamiast: Bóg mówi... mówili —
niebiosa nakazują.... Łukasz pisząc
do pogan, którzy nie czuli takich
religijnych ograniczeń, korzystał z
bardziej bezpośredniego wyrażenia
- Królestwo Boże. Paweł pisał:
„Królestwo Boże to nie pokarm i napój,
lecz sprawiedliwość i pokój i radość w
Duchu Świętym (Rzym 14:17BW).
„Królestwo Boże zasadza się nie na
słowie, lecz na mocy”. (1 Kor. 4:20).
Czym nie jest Królestwo Boże?
Królestwo Boże nie ma odpowiednika w żadnym doczesnym Królestwie ziemskim. Ono nie jest "z tego
świata", dlatego też nie można Go
porównywać z żadnym systemem
polityczno — ekonomicznym tego
świata.
Nie jest Ono związane z żadnym
obrębem geograficznym, przez co,
nie można go wskazać na mapie.
Nie ma też granic, lecz rozciąga
swe wpływy na najdalsze zakątki
nieba i ziemi.
Królestwo Boże to spełnianie woli
Bożej przez tych, którzy poddali się
Jego królowaniu; to życie w sprawiedliwości, pokoju i radości, której źródłem jest Duch Święty; to ludzie,
którzy są żywym dowodem działania
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Jego mocy. Ponieważ Królestwo
Boże jest jak działanie soli lub
światła, Jego naśladowcy powinni
wnikać w różne środowiska, aby
pozyskać ludzi. Powinniśmy odrzucić wszelkie uprzedzenia rasowe,
źle pojęty nacjonalizm, wszystko to,

co łatwo może nas podzielić i osłabić nasze wysiłki zmierzające do
rozszerzenia Królestwa Bożego.
Być synem Królestwa to nie tylko
przywileje, lecz obowiązki ujęte w
trzech krótkich nakazach: strzeż,
panuj, przekształcaj.

Czy Milenium to też okres Królestwa Bożego?
Odpowiedzi poszukajmy w słowach
modlitwy Pańskiej: „Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w
niebie, tak i na ziemi”. (Mat. 6:10BW).
Postawmy sobie pytanie: czy po
Armagedonie, kiedy nastanie Milenium, wola Boża będzie w pełni
wykonana w niebie jak i na ziemi?
Oczywiście, że tak, ale nie w pełni.
W 1000-letnim okresie wiele się
zmieni. Przede wszystkim zgodnie z
proroctwami Pan Jezus i ci, którzy
należą do Niego rozpoczną władzę
sądzenia jak czytamy: „Zobaczyłem
też trony, na których zasiadali posiadający władzę sądzenia”. (Obj. 20:4
BWP).
—ściętych za to, że świadczyli o Jezusie
i o słowie Bożym,
—oraz tych, którzy zginęli, ponieważ
nie chcieli złożyć hołdu Bestii ani jej
obrazowi,
—ani nie pozwolili wycisnąć znamienia
na swym czole albo ręce.
—Wszyscy oni zmartwychwstaną i
przez tysiąc lat będą królować z Chrystusem”.
Zawsze trudno było mi pogodzić się
z tym, aby Pan Jezus pasł swoich
poddanych laską żelazną, inaczej
mówiąc mocną ręką, a jednak trzy

razy w Objawieniu występuje żelazna laska, która pojawia się w wielkim ucisku, a potem w Milenium:
„Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do
końca uczynki moje, dam władzę nad
poganami, i będzie rządził nimi laską
żelazną, i będą jak skruszone naczynia
gliniane”. (Obj. 2:26,27; patrz Obj.
12:5; Obj.19:15 BWP).
Od Potopu do Armagedonu
Dużą pomocą w zrozumieniu tego
tematu jest Drugi List Piotra, który
analogicznie od Potopu, nawiązuje
do Paruzji i Armagedonu, oraz nowego nieba i nowej ziemi.

Trzy etapy Królestwa Bożego
Potop

Milenium

Nowe niebo i
nowa ziemia
Tak jak Bóg ukarał mieszkańców
całej ziemi w Potopie, tak samo Pan
Jezus rozprawi się z mieszkańcami
ziemi w Armagedonie, ale już nie
wodą, tylko ogniem: „Rozmyślnie nie
chcą słyszeć nawet o tym, że dawno
temu, na słowo Boże, zaczęły istnieć
niebiosa i ziemia, że ziemia została
wydobyta z wody i za jej pośrednictwem uformowana. Woda również,
wskutek wielkiego potopu, stała się
przyczyną zagłady dla ówczesnego
świata”. (2 Piotra 3:5,6BWP).

16

Od Potopu do Nowego nieba nowej ziemi wg apostoła Piotra
Potop
2 Piotra 3:5,6

Armagedon
2 Piotra 3:7-12

Apostoł Piotr kierowany Duchem
Świętym, i posłuszeństwem wobec
Boga i Słowa naucza tak samo jak
Pan Jezus, że wielki ucisk, oraz
Armagedon dotknie cały świat, tak
jak było w Potopie: „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).
Zachował tylko Neogeo i jego rodzinę, czyli osiem osób. Ludzie nie
chcą znać prawdy jaka została zapisana w Słowie Bożym. Z tym mają
nie tylko niewierzący, ale i ci, którzy
podają się za wierzących i należą
do różnych kościołów, i wbrew temu
czego uczy Biblia przekonują, że
Potop to legenda i nieprawda jest,
Nowe niebo i nowa ziemia że dotknął cały świat, ale tylko pewne
obszary ziemi, i że tak samo będzie
i z wielkim uciskiem, który tylko dotknie Izrael. Apostoł Piotr jest innego zdania i napisał, że potop był:
przyczyną zagłady dla ówczesnego
świata, tak samo będzie z Armagedonem ”.
Słowo Boże
Piotr przekonuje, że czynnikiem
decydującym o powstaniu i zgładzie
świata było, i zawsze będzie Słowo
Boże: „Obecne zaś niebo i ziemia są
również utrzymywane mocą słowa
Bożego przy istnieniu po to, żeby mogły
być w swoim czasie zniszczone przez
ogień. Przetrwają aż do czasu, kiedy to
bezbożni zostaną osądzeni i skazani na

Nowe niebo i ziemia
2 Piotra 3:13
zagładę. Szczególnie jednak powinniście pamiętać, o tym, że u Pana jeden
dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak
jeden dzień.”. (2 Piotra 3:7-8BWP).
Tak jak w potopie Bóg rozprawił się
ze swymi wrogami, tak samo uczyni
z tymi, którzy uważają się za bezkarnych. „nie zwleka z wypełnieniem
tego, co przyobiecał, mimo iż niektórzy
myślą inaczej. On tylko jest cierpliwy
względem was. Nie chce bowiem niczyjej zagłady, lecz pragnie, żeby się wszyscy nawrócili”. (2 Piotra 3:9BWP).
Ostrzeżenie
„Dzień Pański zaś przyjdzie jak złodziej. Niebo i ziemia znikną wtedy w
okamgnieniu, gwiazdy rozsypią się pod
działaniem ognia, a po ziemi i tym, co
ją wypełnia, nie pozostanie nawet ślad
najmniejszy. A skoro wszystko, co istnieje, w ten sposób ulegnie zagładzie,
to jakże święcie i pobożnie powinniście
żyć, nie tylko oczekując na przyjście
dnia Bożego, lecz także starając się je
przyśpieszyć. Wtedy niebo zniknie w
płomieniach ognia, a gwiazdy roztopią
się od żaru”. (2 Piotra 3:10-12BW).
Bądźmy ostrożni w podważaniu
Słowa Bożego opierając się na
mądrości tego świata, podważając
nie tylko Potop, ale Chrystusa i
samego Boga. Sporo wierzących
mówi, że wierzy w Boga, a broni
ewolucji. Albo Bóg stworzył człowieka, ale jesteśmy brakującym
ogniwem Darwina?
Jego dziełem jesteśmy
„Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo
i ziemię wielką swoją mocą i wycią-
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gniętym ramieniem. Żadna rzecz nie
jest niemożliwa dla Ciebie”. (Jer. 32:17
BT). „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od
dawna”. (Przyp.8:22BT).
„Ludzie, dlaczego to robicie! My także
jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was,
abyście odwrócili się od tych marności
do Boga żywego, który stworzył niebo i
ziemię, i morze, i wszystko, co w nich
się znajduje”. (Dzieje 14:15BT).
„Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i
będą sławiły Twe imię”. (Psalm
86:9BT). „Godzien jesteś, Panie i Boże
nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej
woli istniało i zostało stworzone”.
(Obj. 4:11BT).
„Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?
Dlaczego oszukujemy jeden drugiego,
znieważając przymierze naszych przodków?”. (Mal. 2:10BT). Nie oszukujmy
jeden drugiego, albo jesteśmy wierzącymi w Boga i Bogu, albo
uczniami „uczonych”, którzy cały
czas zmieniają swoje teorie?.
I rzekł Bóg kiedy stwarzał świat
„Niech stanie się światłość. I stała się
światłość”. (1 Mojż. 1:3BW). I dalej
czytamy o stworzeniu wszystkiego,
nieba i ziemi. Bóg rzekł, niech powstanie suchy ląd, który nazwał
ziemią, potem powstała zieleń.
Woda zaroiła się od ryb i płazów, a
ziemia od różnych zwierząt. Na
końcu Bóg powiedział: uczyńmy
człowieka, (1 Mojz. 1: 26) do kogo to
powiedział? Na to pytanie odpowiada sam Pan Jezus: „Na początku
było Słowo, a Słowo było u Boga, a

Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie
powstało, a bez niego nic nie powstało,
co powstało”. (Jan 1:3BWP).
Tak samo nauczają Jego apostołowie: „On jest obrazem Boga niewi-

dzialnego, pierworodnym wszelkiego
stworzenia, ponieważ w nim zostało
stworzone wszystko, co jest na niebie i
na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy
nadziemskie władze, czy zwierzchności;
wszystko przez niego i dla niego zostało
stworzone. On też jest przed wszystkimi
rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane”. (Kol. 1:15-17BWP).
„Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił
do nas przez Syna, którego ustanowił
dziedzicem wszechrzeczy, przez którego
także wszechświat stworzył. Jest On
odblaskiem chwały Boga samego i
najdoskonalszym wyrazem tego, czym
jest sam Bóg. On to jedynie potęgą
swego słowa podtrzymuje wszystko w
istnieniu. On również, dokonawszy
dzieła oczyszczenia nas z grzechów,
zasiadał na wysokościach niebieskich
po prawicy Majestatu Bożego”. (Hebr.
1:2,3BWP).
Dzień Pański
Często nieuprawnienie dzień Pański
oraz nową ziemią i nowym niebem,
umiejscawia się w tym samym czasie i wydarzeniu, ale te dwa wydarzenia są od siebie oddalone o
1000 lat.
Naprzód Piotr omawia okres Paruzji
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i Armagedonu: „Dzień Pański zaś
przyjdzie jak złodziej. Niebo i ziemia
znikną wtedy w okamgnieniu, gwiazdy
rozsypią się pod działaniem ognia, a po
ziemi i tym, co ją wypełnia, nie pozostanie nawet ślad najmniejszy. A skoro
wszystko, co istnieje, w ten sposób
ulegnie zagładzie, to jakże święcie i
pobożnie powinniście żyć, nie tylko
oczekując na przyjście dnia Bożego,
lecz także starając się je przyśpieszyć.
Wtedy niebo zniknie w płomieniach
ognia, a gwiazdy roztopią się od żaru”.
(2 Piotra 3:10-12BWP).
Prawdę mówiąc chrześcijanie nie
oczekują na Armagedon, ale tak jak
apostoł Piotr na Paruzję Pana Jezusa Chrystusa, bo ich już nie dotkną czasze gniewu. Prorok ostrzega
tych, którzy czekają na dzień pomsty: „Biada oczekującym dnia Pańskiego. Cóż wam po dniu Pańskim? On
jest ciemnością a nie światłem”. (Amos
5:18 BT).
Dzień Pański to Paruzja Chrystusa,
przed tym dniem nastanie wielki
ucisk i pierwsze zmartwychwstanie,
po tym wydarzeniu rozegra się
ostateczna walka na niebie i ziemi,
ponieważ dosięgnie ona królów
ziemi i diabła i jego aniołów:
„A potem ujrzałem niebo otwarte i
[wewnątrz] białego konia. Jeździec
zasiadający na tym koniu nazywa się
Wierny" i Sprawiedliwy". Sądzi On
sprawiedliwie i walczy. Oczy Jego były
jakby dwa ogniste płomienie, na głowie
miał wiele diademów oraz wypisane
imię, którego jednak nikt nie zna prócz
Niego.
Miał na sobie szatę zmoczoną we krwi,

a Jego imię brzmi: Słowo Boże! Towarzyszyły Mu wojska na białych koniach,
które są w niebie. Wszyscy odziani w
biały, lśniący bisior. Z ust Jego wychodził ostry miecz, którym miał wyniszczyć narody. Będzie On je pasł rózgą
żelazną i On wyciska tłocznię wina
przerażającego gniewu Boga Wszechmocnego.
Na Jego szacie i na biodrze jest wypisane imię: Król królów i Pan panów.
Potem ujrzałem anioła stojącego w
słońcu. Potężnym głosem zwoływał on
ku sobie wszystkie ptaki lecące środkiem nieba:
Przybywajcie, zbierzcie się na wielką
ucztę Boga. Będziecie mogły nasycić
się trupami królów, trupami wodzów,
trupami możnych tego świata, trupami
koni i tych, którzy ich dosiadają, trupami wszystkich zarówno wolnych, jak i
niewolników, małych i wielkich.
Ujrzałem także Bestię i królów ziemi, i
wojska ich zgromadzone po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego
wojskiem. Reszta zaś zginęła od miecza, który wychodził z ust Jeźdźca.
Wtedy wszystkie ptaki karmiły się do
syta ich ciałami”. (Obj. 19:11-19,21b
BWP).
Tak jak przy stwarzaniu świata
znowu pojawia się Król królów i Pan
Panów, a Jego imię brzmi: Słowo
Boże! Tym razem jako ten, który
będzie egzekwował wyroki Słowa
Bożego. Po tej wojnie rozpocznie się
długo oczekiwane Milenium przez
Żydów, które im Bóg obiecał. Jednak nie wielu ich tam wejdzie, jak
zapisał to prorok Izajasz: „Uczynię
człowieka rzadszym niż najczystsze
złoto, i śmiertelnika - droższym niż
złoto z Ofiru”. (Izaj. 13:12BWP).
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Szatan związany na 1000 lat
Pan Jezus odniesie zwycięstwo nad
buńczucznymi królami ziemi, i zaraz
to tym zwycięstwie ich prowodyr
diabeł, zostanie związany na 1000
lat: „Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym
jest diabeł i szatan, i związał go na
tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i
zamknął, i pieczęć nad nim położył, by
już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat
się dopełni. A potem ma być na krótki
czas uwolniony”. (Obj. 20:1-3BW).
Wracając do nauczania apostoła
Piotra, kiedy niebo zniknie w płomieniach ognia, a gwiazdy roztopią się od
żaru dokona się gniew Boży, ale
jako chrześcijanie nie oczekujemy
dnia pomsty, jak to napisał Piotr:
„Lecz my, zgodnie z przyrzeczeniem
Pana, oczekujemy na nowe niebo i
nową ziemię”. (2 Piotra 3:13BWP).
Tym wersetem zajmę się później.
Wraz z wielkim uciskiem, Armagedonem i Milenium nie wypełni się cała
wola Boża jak w niebie, tak i na ziemi
– dlaczego nie? Dlatego, że w Królestwie Bożym nie będzie śmierci,
bólu i łez jak czytamy. „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze
rzeczy przeminęły.”. (Obj. 21:4BW).
Błogosławieństwa i kary w okresie Milenium
Niestety w Milenium będzie istniała
śmierć: „Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani
starca, który by nie dożył swojego wie-

ku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził,
kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy,
dopiero mając sto lat będzie dotknięty
klątwą”. (Izaj. 65:20BW).
Będą tam żyć zuchwalcy i bezbożnicy,
jak czytamy: „Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy
ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust
będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I
będzie sprawiedliwość pasem jego
bioder, a prawda rzemieniem jego
lędźwi”. (Izajasza 11:4,5BW).
Pan Jezus będzie: ostrzygał sprawy
ubogich na ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
W Psalmie drugim czytamy o panowaniu Chrystusa, które Bóg obiecał potomkowi Dawida, czyli Panu
Jezusowi: „Ogłoszę postanowienie
Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem
moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj
ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i
jak naczynie garncarza ich pokruszysz”. (Psalm 2:9BT).
1000 lat, a nie wiecznie
Apostoł Piotr w dniu wylania Ducha
Świętego w Jerozolimie wyłożył
proroczy Psalm 2:7-9, który odnosi
się do Mesjasza, choć został zabity,
ale zmartwychwstał, to na 1000 lat
zasiądzie na tronie Dawida: „Lecz
był on także prorokiem i wiedział, że
zgodnie z uroczystą przysięgą Boga
jego potomek będzie kiedyś zasiadał na
jego tronie. Przyszłość była dlań odkryta i przepowiadał właśnie zmartwychwstanie Mesjasza, gdy mówił, że nie
pozostanie w Otchłani i że Jego ciało
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nie ulegnie rozkładowi. Otóż tego Jezusa Bóg zmartwychwskrzesił, o czym my
wszyscy dajemy świadectwo”. (Dzieje
Ap. 2:30-32BWP).
Apostoł Paweł szeroko omówił zakres i kompetencję Pana Jezusa po
wniebowstąpieniu w Liście do Efezjan: „gdy wzbudził go z martwych i
posadził po prawicy swojej w niebie
ponad wszelką nadziemską władzą i
zwierzchnością, i mocą, i panowaniem,
i wszelkim imieniem, jakie może być
wymienione, nie tylko w tym wieku, ale
i w przyszłym; i wszystko poddał pod
nogi jego, a jego samego ustanowił
ponad wszystkim Głową Kościoła,
który jest ciałem jego, pełnią tego,
który sam wszystko we wszystkim wypełnia”. (Efez. 1:20-23 BW).
Pan Jezus po czterdziestu daniach
od zmartwychwstania wstąpił do
nieba, i usiadł po Prawicy Bożej, a nie
w 1914 roku jak to kłamie niewolnik
Strażnicy, przywódca Świadków
Jehowy.
Mieszkańcami Milenium przede
wszystkim będą Żydami, bo tak
obiecał im Bóg, ale jak już wspomniałem w Izaj 13:12 niewielu Żydów niewole tam wejdzie, ale rozmnożą się jak pasek morski. Ale w
Objawieniu 20:8, czytamy, że gdy
się skończy 1000 lat, diabeł: „wyjdzie, aby uwodzić narody z czterech
stron świata, Goga i Magoga”. Czyli
będą w nim żyć ludzie z równych
narodów.
Teraz lepiej rozumiem wypowiedzi z
Obj. 2:26,27 i 19:15, że Pan Jezus
będzie pasł ich laską żelazną, bo w
Milenium znajdą się zuchwalcy i
bezbożnicy dlatego będzie rozstrzygał

sprawy ubogich na ziemi. Pismo mówi, że nie zabraknie żywności, ale
przemoc i chciwość ludzka nie zna
granic, albowiem:
„Korzeniem wszelkiego zła
jest chciwość pieniędzy. Za nimi to
uganiając się, niektórzy zabłąkali się z
dala od wiary i siebie samych przeszyli
wielu boleściami”. (1 Tym. 6:10BW).
Chciwość jest korzeniem wojen,
nienawiści podziałów między ludźmi, pewnie źli ludzie szybko wykorzystają błogosławieństwa Królestwa Bożego w Milenium do swych
niecnych celów.
Korzeń wszelkiego zła nie opuści
przez 1000 lat jak czytamy: „A gdy
się dopełni tysiąc lat, wypuszczony
zostanie szatan z więzienia swego i
wyjdzie, by zwieść narody, które są na
czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba
ich jak piasek morski. I ruszyli na
ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli
obóz świętych i miasto umiłowane. I
spadł z nieba ogień, i pochłonął ich”.
(Obj. 20:7-9BW).
Pewnie w Milenium będą bogaci i
biedni, ale Pan Jezus: będzie rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi,
a rózgą swoich ust będzie chłostał
zuchwalca, a tchnieniem swoich warg
zabije bezbożnika.
W Tysiącletnim Królestwie będą
mieszkać dwie grupy ludzi: Pierwsi
to ci, którzy będą mieć udział w
pierwszym zmartwychwstaniu i tak
jak Pan Jezus będą mieli ciało
uwielbione: „który przemieni znikome
ciało nasze w postać, podobną do
uwielbionego ciała swego, tą mocą,
którą też wszystko poddać sobie może.
(Filip. 3:21BW).
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Ci już nie będą umierać jak czytamy: „Błogosławiony i święty jest ten,
kto uczestniczy w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takim śmierć druga
nie będzie mieć żadnej władzy. Będą
oni kapłanami Boga i Chrystusa i przez
tysiąc lat będą z Nim współkrólować”
(Obj. 20:6 BWP).

Podczas ostatniej wieczerzy Pan
Jezus nawiązał do tego okresu:
„Powiadam wam, odtąd już nie będę
pił z tego owocu winnego aż do dnia, w
którym zacznę pić z wami nowe wino w
królestwie mojego Ojca” (Mat. 26:29).

Nowe niebo i nowa ziemia
Po „Sądzie Ostatecznym’ nastanie
nowe niebo i nowa ziemia. „I nie
będzie już nic przeklętego. Będzie w
nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego
służyć mu będą”. (Obj. 22:3). Smutek i
grzech będzie przezwyciężony,
ciemność na zawsze przestanie
istnieć. Czas zamieni się w nieskończoną wieczność. Tego oczekiwali i oczekują ludzie miłujący
Boga i bliźnich.
Nowe niebo i nowa ziemia
„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie
ma. I widziałem miasto święte, nowe
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowywane jak przyozdobiona
oblubienica dla męża swego”. (21:1-2).
Jest to obietnica społeczności z
Bogiem i wszystkimi jej wspaniałymi
konsekwencjami.
Zmiana kierunku
Podczas pierwszego zmartwychwstania czytaliśmy, że zbawieni
zostaną uniesieni w powietrze, do
nieba. (1 Tes, 4:1-17). W tym proroczym Słowie oglądamy, że nowe
Jeruzalem zstępuje z nieba.
Jan, któremu było dane to zobaczyć, usłyszał donośny głos: „I usły-

szałem donośny głos z tronu mówiący:
Oto przybytek Boga między ludźmi! I
będzie mieszkał z nimi, a oni będą
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I
otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci
już nie będzie; ani smutku, ani krzyku,
ani mozołu już nie będzie; albowiem
pierwsze rzeczy przeminęły”. (Obj.
21:3-5). Kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa Izajasz prorokował:
„Wszechmocny Pan zniszczy śmierć
na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza”. (Izaj. 25:8). Wszystkie proroctwa związane z ludem Bożym, w
tym czasie osiągną pełne ostateczne urzeczywistnienie.
Bóg będzie mieszkał pośród ludzi
„Umieszczę też przybytek mój
wśród was... Będę się przechadzał
wśród was i będę waszym Bogiem,
a wy będziecie moim ludem”. (3
Mojż. 26:11,12) Mówiąc o nowym
przymierzu Bóg powiada przez
Jeremiasza: „Ja będę ich Bogiem,
a oni będą moim ludem”. (Jer.
31:33).
Podobną obietnicę kieruje On przez
Ezechiela: „I będę wśród nich
mieszkał; będę ich Bogiem, a oni
będą moim ludem". (Ezech. 37:27).
Osiąga tu kres linia rozwojowa biblijnej idei obecności Boga, zapo-
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czątkowanej za dni Mojżesza: „I
wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich”. (2 Mojż. 25:8).
„Jako sługa świątyni i prawdziwego
przybytku, który zbudował Pan, nie
człowiek. (…) I nikt nie będzie uczył
swego brata mówiąc: Poznaj Pana, bo
wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż
łaskawy będę na nieprawości ich. A
grzechów ich nie wspomnę więcej”.
(Hebr. 8:2,11,12 BW ).
Błogosławieństwa zamieszkania
Boga z ludźmi
„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie... I nie
będzie już nic przeklętego. Będzie w
nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego
służyć mu będą . I oglądać będą jego
oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą
już potrzebowali światła lampy ani
światła słonecznego, gdyż Pan Bóg,
będzie im świecił i panować będą na
wieki wieków”. (Obj. 22:3-5 BW).
Społeczność z Bogiem spowoduje,
że nie będzie tam smutku, krzyku, ani
bólu. Izajasz prorokował o tym błogosławionym czasie: „dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie
znikną”. (Izaj. 35:10). „I będę radował
się w Jeruzalem i weselił z mego ludu, i
już nigdy nie usłyszy się w nim płaczu i
głosu skargi”. (Izaj. 65:19). Wszechmocny zniszczy śmierć na wieki”.
Obietnice te odnoszą się do przyszłości. Jednak i w doczesności
zasmuceni są błogosławionymi,
ponieważ będą pocieszeni. Dla
tych, którzy poznali Chrystusa:
„uczestniczą w cierpieniach jego, sta-

jąc się podobnymi do niego w jego
śmierci”. (Filip. 3:10 BW; zobacz Mat
5:4).
Wszystko nowe
Bóg obiecał , że: „Nie wspomnę dawnych wydarzeń, a na to, co było już nie
zważajcie! Oto ja czynię rzecz nową”.
(Izaj. 43:18,19). Dlatego też dokładajmy starań, żeby, niezależnie od
tego, czy mieszkamy w ciele, czy
jesteśmy poza ciałem, jemu się
podobać. „Albowiem my wszyscy
musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za
uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre
czy złe”. 2 Kor. 5:9,10 BW). Dlatego z
łaską Bożą i modlitwą czyńmy
wszystko, aby znaleźć się wśród
nowego stworzenia. Nowy Testament używa tych nowych określeń:
„Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe
stworzenie”. (Gal. 6:15 BW).
„On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc niepokój, stworzyć w
sobie samym z dwóch jednego nowego
człowieka”. (Efez. 2:15 BW). „A obleczcie się w nowego człowieka, który
jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”. (Efez.
4:24 BW).
Źródło życia
„I rzekł mi: Stało się. Jam [jest] Alfa i
Omego. Początek i koniec. Ja pragnącemu darmo dam pić ze źródeł wody
życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę
Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie
synem”. (Obj. 21:6,7). Bóg udzieli
szczęścia każdemu, kto pragnie
„wody żywej”. Samarytance Chrystus powiedział:
„Ale kto napije się wody, która ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz
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woda, którą Ja mu dam, stanie się w
nim źródłem wody wytryskającej ku
żywotowi wiecznemu”. (Jan 4:14 BW).
„Kto wierzy we mnie, jak powiada
Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki
wody żywej”. (Jan 7:37 BW).
Pismo mówi o czasie teraźniejszym
i przyszłym. „Źródłem wody życia”.
Obecnie trwamy w nauce Chrystusa, (Jan 8:31), aby w wieczności
„Bóg, był wszystkim we wszystkim”. (1
Kor. 15:28 BW). Nie pojmuje tego,
bo „w wierzę, a nie w oglądaniu
pielgrzymujemy”. (2 Kor. 5:7 BW).
„Albowiem Bóg to według upodobania
sprawia w was i chcenie i wykonanie”.
(Filip. 2:13 BW).
Dziedzictwo
Izraelici zgodnie z planem Bożym
odziedziczyli ziemię obiecaną. W
Nowym Testamencie „nowa ziemia
obiecana”, to jest „królestwo niebieskie”. Ponieważ kontekst mówi o
synostwie Bożym: „A jeśli dziećmi,
to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a
współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko
razem z nim cierpimy, abyśmy także
razem z nim uwielbieni byli”. (Rzym.
8:17 BW).
„A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy
jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy”. (Gal. 3:29
BW). „Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i
dziedzicem Boga”. (Gal. 4:7 BW).
Zadatek wieczności
„lecz i my sami, którzy posiadamy
zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie,
oczekując synostwa, odkupienia ciała
naszego”. (Rzym. 8:23 BW). „Do swej
własności przyszedł, ale swoi go nie

przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli,
dał prawo stać się dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy
narodzili się nie z krwi ani cielesnej
woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga”. (Jan 1:11-13 BW).
Miejsce ludzi bezbożnych
„A dla tchórzy, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy,
bałwochwalców i kłamców wszelakich:
udział ich w jeziorze gorejącym ogniem
i siarką. To jest śmierć wtóra”. Obj.
21:8). Jak wynika z tego wersetu
szczęście nie będzie udziałem
wszystkich, lecz jedynie tych, którzy
nie zaprą się swego Pana Jezusa
Chrystusa. Bojaźliwi idą na łatwiznę, gdy dotykają ich prześladowania i doświadczenia. Nie strach jest
tu przedmiotem potępienia, ale
zachowanie właściwej postawy.
Pan Jezus bał się śmierci, ale nie
wyparł się Ojca. Przedmiotem potępienia jest raczej tchórzostwo, wyparcie się ewangelii, dla własnego
bezpieczeństwa. Niewierzącymi są
ci, którzy nie podjęli poselstwa
ewangelicznego, albo przyjęli je
tylko intelektualnie, bez wiary. Pan
Jezus wyliczył tych, których czeka:
„udział w jeziorze gorejącym ogniem i
siarką”.
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa”. (Rzym.
10:17). Taka jest nasza wiara, jakie
czytanie i słuchania Bożego Słowa.
To Słowo Boże gruntuje naszą wiarę, w to, co jest i co ma przyjść.
Pozorne sprzeczności
W jakim sensie są one nowe? Jak
mamy rozumieć informację, że
pierwsze niebo i pierwsza ziemia
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przeminęły? Czy terminologia ta
implikuje zagładę obecnego świata i
wprowadzenie w jego miejsce całkowicie nowego stworzenia?
Prorocy Starego Testamentu mówili
o rozpadzie nieba i ziemi. (Ps.
102:27; Iz 34:4; 51:6).

Piotr zapowiedział spalenie lub
zagładę świata, po którym mają
nastać nowe niebiosa i nowa ziemia,
“w których mieszka sprawiedliwość“.
(2 Piotra 3:7,10-13). a Chrystus ogłosił: “niebo i ziemia przeminą, ale słowa
moje nie przeminą“. (Mat 24:35).

Królestwo Boże według Strażnicy
„Oczywiście, w różnych religiach,
czasem wspomina się o Królestwie
Bożym. Ba, miliony ludzi modli się o
nie powtarzając Modlitwę Pańską
(zwaną "Ojcze nasz" bądź modlitwą
wzorcową. Kiedy ich jednak zapytać:
Czym jest "Królestwo Boże"? Odpowiadają różnie. Niektórzy mówią:
"Mamy je w sercu". Inni nazywają tak
niebo. Jak się jednak przekonamy,
Biblia udziela na to pytanie odpowiedzi”. ŚJ- Głosiciele Królestwa s 84,85

Niewolnik zarzuca różnym religiom, że
modlą się o Królestwo Boże, a dlaczego on tego czyni i nie wprowadził na
zebraniach modlenie się tą najpiękniejszą modlitwą jakiej nauczał Pan Jezus?
Pewnie dlatego, że Królestwo Boże
uważa za coś drugorzędnego:
„Jednakże Królestwo, o którym głosił
Jezus, jest czymś drugorzędnym
wobec zwierzchniej władzy Boga nad
wszechświatem. To mesjańskie Królestwo zostało powołane w określonym celu”.
Wykłady Pisma Świętego, tom II rozdz.
VII s 387 (podkreślenie SN)

Apostoł Paweł był innego zdania niż
niewolnik, ponieważ Bóg: „wyrwał
nas z mocy ciemności i przeniósł do
Królestwa Syna swego umiłowanego”.
(Kol. 1:13). Królestwo Boże jest
najważniejsza nauką Pisma Świę-

tego, to cel i finał zamierzeń Bożych.
I nie jest czymś drugorzędnym? To
najpiękniejszy prezent dla grzesznej
ludzkości, którzy modlą się i oczekują na to Królestwo, ale niewolnika
Strażnicy, nauka Biblii za bardzo
nie interesuje ponieważ nie popiera
ona jego wynurzeń ‘filozoficznych’,
przed którymi przestrzega apostoł
Paweł. „Baczcie, aby kto was nie
zagarnął w niewolę przez tę filozofię
będącą czczym oszustwem, opartą na
ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach
świata, a nie na Chrystusie”. (Kol.
2:8BW).
Szkoda, że świadkowie gdy pukają
do naszych drzwi i odczytują wiele
wersetów nie wierzą w nie, tak jak
zostały zapisane, ale muszą je odczytywać według interpretacji niewolnika Strażnicy, który na każdym
kroku przypomina głosicielowi, że to
tylko on ma prawo do wykładni
Biblii.
Podważenie teorii tegoż niewolnika
grozi głosicielowi wykluczeniem, i
straszy się go, że gdy zostanie
usunięty z tej ‘organizacyjnej arki’ to
utraci życie wieczne. Dlatego nie
wyżywajmy się na głosicielach, że
chodzą i mącą w głowach, bo oni
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też są ofiarami i ofiarami tego zwiedzenia.
Przypowieść o niewolniku wiernym
musimy czytać łącznie Mat, 24:4551wtedy będziemy mieli pełen obraz tej przypowieści. Pan Jezus
mówi w tych wersetach o swej Paruzji, kiedy przyjdzie po raz wtóry,
wtedy nagrodzi, każdego wiernego
ucznia.
Nie będzie nagradzał organizacji
ani żadne denominacje z ich przywódcami na czele. Przypowieści
mają to do siebie, że rządzą się
zawsze tymi samymi prawami i
mają uzmysłowić słuchaczom, tak
jak to miało miejsce w powyższym
przypadku, że sprawiedliwych i
wiernych czeka nagroda, nieposłusznych kara. Przypowieść o
kąkolu i pszenica, (Mat. 13:36-43,
nie wymagają żadnej interpretacji,
ponieważ została wyłożona przez
samego Chrystusa.
Pod drugie Pan Jezus w swym
Kościele „ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i
nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i
poznania Syna Bożego, do męskiej
doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie
byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi
lada wiatrem nauki przez oszustwo
ludzkie i przez podstęp, prowadzący na
bezdroża błędu”. (Efez. 4:11-15BW).
Ani słowem apostoł Paweł nie
wspomniał samozwańczego niewolnika z Brooklynu, który wymusza

bezwzględne
głosicieli:

posłuszeństwo

od

„Ale Bóg Jehowa powołał też do istnienia widzialną organizację, swego
„niewolnika wiernego i rozumnego”
złożonego z ludzi namaszczonych
duchem, aby w ten sposób dopomagać chrześcijanom ze wszystkich narodów w należytym zrozumieniu i
praktycznym zastosowaniu Pisma
Świętego. Kto nie nawiąże kontaktu
z tym kanałem łączności, którym się
posługuje Bóg, ten nie zrobi postępów na drodze życia, niezależnie od
tego, jak często by czytał Biblią”
Strażnica 18/1982 s 19 ak 4 Podkreślenie SN

Ale chętnych na podporządkowanie
sobie ludzi, to nie tylko ulubione
zajęcie niewolnika Strażnicy. Z
takimi pseudo-apostołami walczył
apostoł Paweł: „Znosicie to, że was
ktoś bierze w niewolę, że was objada,
wyzyskuje, że was z góry traktuje, że
was policzkuje. Mówię to ku waszemu
zawstydzeniu,”. (2 Kor. 11:21,22 BW).
Kto miał wykładać Słowo?
Słowo wykłada się samo, werset tłumaczy werset, ale Pan Jezus obiecał, że po
Jego odejściu „przyjdzie On, Duch
Prawdy, wprowadzi was we wszelką
prawdę, bo nie sam od siebie mówić
będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić
będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.”. (Jan 16:13 BWP). „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec ześle
wam w imię moje, On nauczy was
wszystkiego i przypomni wam wszystko,
co tylko wam powiedziałem”. (Jan
14:26BWP).
Czy raj to Królestwo Boże?
Świadkowie Jehowy przekonują, że
cechy charakterystyczne Milenium
będą trwały wiecznie na ziemi,
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gdzie będą sadzić, uprawiać ziemię,
hodować zwierzęta i budować domy. To jest normalny odruch człowieka, tego pragnie jego ciało, ale
Bóg przygotował coś wspanialszego:
„Zdążajcie do tego, co w górze, a nie
do tego, co na ziemi. Albowiem umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A kiedy Chrystus - nasze
życie ukaże się, wtedy i wy razem z Nim
zajaśniejecie w chwale”. (Kol. 3:24BP).
Ale niewolnika nie przekonuje to,
że w Objawieniu 20:2-7 aż sześć
razy wymienia się 1000, które on
przedłużył na wieczne życie na
ziemi, ale apostoł Paweł zapowiada, że zbawieni otrzymają uwielbione ciało: „Kóry przekształci nasze
ciało poniżone, na podobne do swego
chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką
może On także wszystko, co jest, sobie
podporządkować’. (Filip. 3:21BT).
I nie dotyczy to tzw. Pomazańców,
ponieważ Biblia mówi o jednej nadziei, o życiu z Bogiem. (Obj. 21:15)
Ci, korzy będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu : „ożyją i
będą panowali z Chrystusem przez
tysiąc lat”. (Obj. 20:4). 1000 lat to nie
wieczność!
Co się stanie gdy skończy się
1000 lat?
„A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są
na czterech krańcach ziemi, Goga i
Magoga, i zgromadzić je do boju; a
liczba ich jak piasek morski. I ruszyli
na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli
obóz świętych i miasto umiłowane. I

spadł z nieba ogień, i pochłonął ich”.
(Obj. 20:7-10BW).
Będzie to ostateczna próba ludzi,
którzy przez 1000 lat doznawali
błogosławieństw Bożych pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Po tym
nastanie Sąd ostateczny zwany też
drugim zmartwychwstaniem, ponieważ ono wtedy nastanie:
„I widziałem umarłych, wielkich i
małych, stojących przed tronem; i
księgi zostały otwarte; również inna
księga, księga żywota została otwarta; i
osądzeni zostali umarli na podstawie
tego, co zgodnie z ich uczynkami było
napisane w księgach. I wydało morze
umarłych, którzy w nim się znajdowali,
również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i
byli osądzeni, każdy według uczynków
swoich”. (Obj. 20:12,13BW).
Będą otwarte dwie Księgi, księga
żywota i księga śmierci. Ludzie ci
nie będą osądzenie na podstawie
poznania Ewangelii, ale na podstawie ich uczynków jako ludzi. O tym
czasie pisze apostoł Paweł w Liście
do Rzymian 2:14-16BW).
„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”.
Tym, który będzie sądził Jest Pan
Jezus: „Bóg wprawdzie puszczał pła-
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zem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się
upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w
którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił,
potwierdzając to wszystkim przez
wskrzeszenie go z martwych”. (Dzieje
Ap. 17:30,31BW patrz Jana 5:21,22).
Pan Jezus odda władzę Ojcu
Po Sądzie ostatecznym zwanym
drugim zmartwychwstaniem, kiedy
Pan Jezus zniszczy wszelką władzę i
moc, a ostatnim wrogiem będzie zniszczona śmierć, „Potem nastanie koniec,
gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu,
gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz
wszelką władzę i moc. Bo On musi
królować, dopóki nie położy wszystkich
nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako
ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
Wszystko bowiem poddał pod stopy
jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało
poddane, rozumie się, że oprócz tego,
który mu wszystko poddał. A gdy mu
wszystko zostanie poddane, wtedy też i
sam Syn będzie poddany temu, który
mu poddał wszystko, aby Bóg był
wszystkim we wszystkim”. (1 Kor.
15:24-28BW).
Pan Jezus odda Ojcu to co od Niego otrzymał z chwila wstąpienia do
nieba: „wszelką władzę w niebie i na
ziemi”. (Mat. 28:18 BW).
Biblia odpowiada co nastanie po
1000-leciu. Pan Jezus nie zapowiadał raju na ziemi, bo go nigdy na
ziemi nie było, ale Królestwo niebieskie „Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie”. (Mat. 5:10 BWP).

Apostołowie przez 3,5 roku chodzili
z Chrystusem widząc wiele znaków
i cudów nie byli ludźmi odrodzonymi, dopiero po zmartwychwstaniu
kiedy zostali ochrzczeni Duchem
Świętym i mocą: „Wtedy całkowicie
otworzył im umysł, żeby pojęli znaczenie Pism”. (Łuk. 24:45PNś).
Czytanie Pisma bez pomocy Ducha
Świętego jest zdobywaniem pewnej
wiedzy, ale nie poznania zamysłu
Bożego spisanego w Biblii, dlatego
kiedy jeszcze żył na ziemi do Piotra
powiedział: „a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich”.
(Łuk. 22:32BW).
Wiedza to nie nawrócenie, to nie
odrodzenie (Jan 3:3-8), dlatego Pan
Jezus woła: upamiętajcie się i
wierzcie ewangelii”. A czym dla nas
jest Królestwo Boże? Drogi głosicielu czy bardziej wierzysz ewangelii
czy niewolnikowi Strażnicy, która
sam kluczy i nie wierzy ewangelii bo
naucza niezgodnie z nią? Każdy
głosiciel może sam sprawdzić czego naucza Strażnica od ponad 136
lat?. Nie znajdziesz tam ani jeden
‘nauki’, która nie zostałby zmieniona.
Nauka Biblijna, jest niepodważalna
jak sam Bóg: „Ja od dawna objawiłem to, co ma się zdarzyć, dawno mówiłem o tym, co się jeszcze nie stało.
Ciągle mówię, że to, co zamierzam,
nastąpi i że zrobię to wszystko, co
uznam za słuszne”. (Izaj. 46:10BWP).
U Pana Boga nie ma tak i nie na
dany temat. Jeśli ktoś ciągle zmienia swoje nauczanie to jest ono
dalekie od prawdy biblijnej.
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Niewolnik lubi poszydzić z innych,
tylko po to aby uśpić głosiciela i
przemycić swoje kłamstwo. Swoje
teorie dopasowuje do wydarzeń
światowych, podstawia różne daty
np. dotyczące Paruzji Chrystusa,
zmartwychwstania wielkiego ucisku
etc.
W 2013 roku minęło 100 lat od roku
1914 i trzeba było odwołać w 1995
roku pokolenie, które pamiętało rok
1914 i pokolenie wymarło a koniec
nie nastąpił. To nie jest szydzenie z
Biblii ponieważ tam nie żadnej daty,
to jest ostrzeżenie aby w końcu
uwierzyć ewangelii a nie człowiekowi.
„Żniwo zatem zaczęło się jakiś
czas po roku 1914, który oznaczał
początek „czasu końca”, inaczej mówiąc „zakończenia systemu rzeczy”.
Strażnica CIII/12 s.8 § 8 rok wyd. 1982)

W 2013 roku nowy zestaw ciała
kierowniczego został zmuszony do
odwołania tych dat w Strażnicy 15
lipca 2013 roku. Wszystkie teorie
niewolnika wcześniej okrzyknięte
jako jedyne i niepodważalne prawda, zostały usunięte, cichaczem
nieomal pod osłoną nocy, tak jak
powstawały. Pan Jezus powiedział,
ze: „Pismo nie może być naruszone”. (Jan 10:35BW). Twój niewolnik
głosicielu przetłumaczył ten wers
jeszcze bardziej dosadnie: „a przecież Pisma nie można unieważnić”
PNś)
Niestety najważniejsza dla głosiciela jest Strażnica nie Biblia o czym
możesz się przekonać np. w niedzielę, że studiujesz Strażnicę, nie
Biblię. Spróbuj głośno powiedzieć,
że nie zgadzasz się z jakimś wyjaśnieniem, zapuka do twoich drzwi

trzech panów, abyś więcej nie podważał słów niewolnika, ale o Biblii
nie wspomną.
„Powinniśmy słuchać wskazówek,
które Jezus Chrystus jako Głowa zboru chrześcijańskiego przekazuje za
pośrednictwem „niewolnika wiernego i
rozumnego” - ustanowionego przez
Boga kanału łączności z Jego ziemską organizacją”. Strażnica, 19/1990
s.30 i 31

„Chociaż więc Jehowa wysłuchiwał
modlitwy poszczególnych czcicieli, to
jednak wskazówek udzielał im przez
organizację”. Prowadzenie rozmów na
podstawie Pism s. 224

Bóg przez proroka Izajasza zaprasza wszystkich: „Nadstawcie swoich
uszu i zechciejcie przyjść do Mnie,
posłuchajcie, a na pewno ocalicie swe
dusze. Ja zaś chcę zawrzeć z wami
przymierze odwieczne, przymierze
dobrodziejstw obiecanych Dawidowi”.
(Izaj. 55:3BWP). „Posłuchaj więc
dobrej rady, przyjmij napomnienie,
żebyś był mądrzejszy na dni twojej
przyszłości”. (Przyp.19:20 BWP).
Przeklęły, który ufa człowiekowi
„To mówi Pan: Przeklęty mąż, który
pokłada nadzieję w człowieku i który w
ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce”. (Jer. 17:5BW). „Ale
choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba
zwiastował wam ewangelię odmienną
od tej, którą myśmy wam zwiastowali,
niech będzie przeklęty!”. (Gal. 1:8BW).
Pierwsi chrześcijanie: „trzymali się
wiernie nauki apostołów, trwali w
łączności braterskiej, uczestniczyli w
łamaniu chleba i oddawali się modlitwie”. (Dzieje Ap. 2:52BWP). Nauka
apostołów o 180 stopni różni się od
nauczania niewolnika Strażnicy.
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Czy jesteś niedaleki Królestwa
Bożego?
Uczony w Piśmie powiedział do Pana
Jezusa: „nie ma innego Boga. Jego
miłować z całego serca, myśli, siły, a
bliźniego jak siebie samego, to jest
ważniejsze jak składanie wszelkich
ofiar. (Mar. 12:28-34).
Jednak na takie wyznanie wiary, Pan
Jezus nie powiedział mu: "masz Królestwo Boże", ani "przekazuje Ci króle-

stwo", ale niedaleki jesteś Królestwa
Bożego. Można znać treść Biblii, ale
być dalekim od Królestwa Bożego.
Uczony w Piśmie znał tę naukę, ale
czegoś mu brakowało — czego?
„Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali
przy mnie w pokuszeniach moich. A ja
przekazuję wam Królestwo, jak i mnie
Ojciec mój przekazał.”. (Łuk. 22:2830).

Czytelnicy Piszą
Jestem świadkiem prawie od urodzenia. Teraz jestem po 30 i niedawno przeprowadzając bardziej
wnikliwe studium doszedłem do
wniosku że organizacja ŚJ jest co
najwyższej narzędziem by zwracać
uwagę ludzi na Boga, Jezusa, Biblię, ale to nie daje pozwolenia ciału
kierowniczemu by za takie siebie
uważać oraz do przywilejów i wyróżnień jakie same sobie przyznało.
Taka sytuacja z moimi odczuciami
trwa już od kilku lat, a w ostatnich
miesiącach jedynie się nasiliła. To
zaowocowało że wycofałem się
dość wyraźnie z życia zboru i rzadziej też bywam na zebraniach.
Wszystko byłoby pięknie gdyby nie
fakt istnienia pewnego rodzaju patu.
Najbliższa rodzina jest w organizacji
ŚJ. Wyraźniejsze odejście od religi
zaowocowałoby
potraktowaniem
mnie jak osoby wykluczonej co
wiąże się z utratą przyjaciół ale w
jakimś stopniu rodziny.
Wydaje mi się też że wcześniej
byłem szczęśliwszy gdy czułem że

jestem w wyjątkowej organizacji
wśród wyjątkowych ludzi. Teraz
powoli to wszystko tracę a w zamian mam tylko poczucie że nie
postępuję wbrew sobie i nie sprawiam na innych fałszywego wrażenia że wszystko podoba mi się w
tej religi.
Zastanawiam się czy istnieje na
Pomorzu możliwość regularnego
spotykania się z grupą chrześcijan
którzy z pokorą ale też bez obłudnej
świętobliwości starają się wspólnie
przybliżać do Boga i naśladować
Jezusa.
Wiem że sama idea takich zebrań
jest bardzo dobra bo udziela się
wszystkim pozytywna atmosfera.
Czytałem ostatnio trochę choćby o
Zielonoświątkowcach. Masz na
pewno większe rozeznanie, co byś
mógł zasugerować?
Pozdrawiam Tomek
Witam
Wasza strona jest bardzo, bardzo
ciekawa. Znalazłem tu wiele świadectw, żywego chrześcijaństwa.
Spojrzenie na Biblię, wczytanie się
w nią bardzo kompatybilne z moim
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skromnym wczytaniem i to nie tylko
w kontekście polemiki ze ŚJ. To jest
dla mnie bardzo pokrzepiające
zwłaszcza w kontekście pewnej
takiej duchowej samotności. Dziękuję, że jesteście i serdecznie pozdrawiam.
Czytelnik
Witam!
Jestem zainteresowany zakupem
książki ,,Zanim zostaniesz Świadkiem Jehowy - przeczytaj!" – autor Tadeusz Połgensek. Mam do czynienia z organizacją Świadków
Jehowy, jednak mam pewne wątpliwości co do niektórych ich nauk.
Słuchałem w Internecie wykładów
Pana Połgenska i jestem pod ich
wrażeniem. Dlatego jestem zainteresowany zakupem tej książki i
bardzo proszę o informację w jaki
sposób mogę ją zamówić i jaka
będzie cena. Serdecznie dziękuję
za odpowiedź i pozdrawiam.
Guciu
Witam
Dziękuję za odzew Panie Tadeuszu. Kryzys w rodzinie zażegnany.
Odeszliśmy oboje, udało się, dzięki
Jezusowi Chrystusowi i Jego Ojcu i
takim ludziom jak Pan i innych, czy
książka Kryzys Sumienia Raymonda Franza.
Tomasz
Witam serdecznie
Przeczytałem wszystkie numery „Słowo Nadziei”, pozaznaczałem sobie interesujące mnie tematy.
Większość tematów jest zrozumiała. Na razie nie mam pytań gdyż
jako bałaganiarz, nie zapisywałem
sobie na bieżąco spraw o które
chciałbym zapytać, ale zapewne
jeszcze raz przeczytam gazetki i

jeszcze będę namolny!!! Ze ŚJ
jeszcze studiuję i muszę dokończyć
książkę pt. Zanim zostanie ŚJ. Może w sobotę będziemy rozpatrywali
kwestię przyjścia Pana Jezusa wg
nich trzeciego choć Biblia mówi o
dwóch (Hebr. 9:28).
Ostatnio wstępnie rozmawialiśmy o
tej sprawie i chłopaki mają podobno
kilkanaście cytatów na temat
,,niewidzialnego” przyjścia Chrystusa i podali na koniec studium taki
jeden intrygujący z Jana 14:19
,,Jeszcze trochę, a świat mnie więcej
nie zobaczy, ale wy mnie zobaczycie,
ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie”.
Prosiłbym o kilka słów o tym cytacie
o słowach Jezusa że: ,,świat mnie
więcej nie zobaczy”. Ja wiem że jest
kilka cytatów że ujrzymy Syna
Człowieczego (i ja w to wierzę) i że
ciężko będzie przekonać ŚJ, ale
moim zadaniem powinno także być
,,podważenie” lub też wytłumaczenie im, ,,ich” cytatów… dlatego
proszę o kilka zdań komentarza na
temat Jana14;19.
Planuje być w Gdańsku na zawodach 24-25 października. Liczę na
kolejne Słowa Nadziei. Moja żona
też je czyta, oraz młodszy brat,
który także szuka PRAWDY. Na
razie chodzi do kościoła katolickiego i na zebrania Protestantów, u
nas powstaje taki zbór. Pozdrawiam
i liczę na kilka zdań odpowiedzi.
Pozdrawiam Adam
Witam Redakcję
Dwa tygodnie temu trafiłam na wykład Pana Tadeusza Połgensek
odnośnie czasów ostatecznych,
znalazłam w Internecie książkę Czy
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nieuchronnie nadchodzą czasy
ostateczne? Prosiłabym o przesłanie tej książki. Moja koleżanka
zwróciła się już do Państwa o
książkę Daniel prorok wiary i nadziei. Wiem jak wygląda wysyłka i
płatność, natomiast mam pytanie
czy jeśli wpłacę 20 zł za zamówioną
książkę to będzie dobrze?
Jestem chrześcijanką na etapie
prób i trudności więc chętnie za
pozwoleniem Państwa bym pożyczyła i przeczytała książkę od koleżanki na którą na dzień dzisiejszy
mnie nie stać.
Na sercu leży mi zapoznanie się z
Księgą Apokalipsy. Nie należę do
żadnego kościoła, ani nie mam
żadnego guru, staram się aby Słowo Boże prowadziło mnie z Ducha
Świętego.
Czasem trafiam na różne wykłady,
niektóre odrzucam, niektóre nie, ale
koleżanka udostępniła mi również
maila odnośnie znanych działających uzdrowicieli, które Państwo
wysłali do Niej z ostrzeżeniem.
Mam pytanie czy jest Państwu znany Mike Bilckle, ponieważ tak samo
słuchałam jego wykładów o czasach ostatecznych i czy ktoś się
zapoznał z jego działalnością i co
Państwo sądzą o jego wykładach
oraz jego stronie na temat czasów
ostatecznych? Pozdrawiam Marzena

Witam pani Marzeno
Widzę, że wybrała pani najlepszego
nauczyciela Ducha Świętego (Jan
16:13) i On nas nigdy nie oszuka.
Co dotyczy książki to jeszcze mam
kilka sztuk. Jeśli masz problemy
finansowe to nie przysyłaj, może
kiedyś ci się polepszy to wesprzesz
naszą pracę, abyśmy mogli wydawać nowe książki.
Jeśli chodzi o autora Milckle B. to
nie są mi znane, ale dobrze jest
czytać i porównywać, aby ostało się
tylko to co jest zapisane w Biblii.
Proszę podać adres na jaki mam
wysłać książkę.
Redakcja
Nigdy nie byłem ŚJ. Niejednokrotnie od 30 lat nieregularnie nawiedzali mnie bądź moją rodzinę. Wielokrotnie z nimi rozmawialiśmy na
wiadomo jakie tematy. Ostatnio
ponownie rozpoczęli swoje wizyty.
Sporo o nich czytałem na portalach.
Mam też książkę pt. Pismo św.
przeczy nauce ŚJ. Ostatnio poruszył mnie temat roku 1914 (informacja w Strażnicy z lipca 2013 r.
art. na portalu fundacji.
Ponieważ prawdopodobnie nie raz
zechcą mnie odwiedzić chciałbym
nabyć Waszą literaturę dla siebie by
z niej korzystać. Proszę o informację emailem. Pozdrawiam - Józef

Wydawca: Fundacja Słowo Nadziei 81-209 Gdynia 9 skr. Poczt. 26
AKTUALNY ADRES NASZEJ STRONY W INTERNECIE
www.sn.org.pl. Redakcja@sn.org.pl
Za zgodą Fundacji można SN drukować w całości
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ISSN 1425-3232
32

