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Koniec świata, z tego jak jest potocznie rozumiany, to pomieszanie ludowych wierzeń i
przekazu biblijnego, dających w rezultacie nieprawdziwy obraz tego czym są czasy ostateczne
ostatecznych lub koniec świata, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 24:3
Najpowszechniejsza, uproszczona wersja wydarzeń końca czasów pochodzi jeszcze z czasów,
kiedy Pismo nie było dobrze znane, tymczasem studium czasów ostatecznych jest wyjątkowo
wielowątkowe i przenika całą Biblię. Bez tego całościowego spojrzenia uzyskujemy obraz
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niepełny, a co za tym często także nieprawdziwy, nazbyt zubożony. Dzieje się to wtedy gdy nie
uwzględniamy wszystkich wersetów mówiących na dany temat a brakującą resztę wypełniamy
naszymi własnymi koncepcjami.
Przekaz tradycji dostarcza nam bardzo prostą perspektywę, zbudowaną na zaledwie kilku
wersetach. Ale tak chyba jest z każdym badaniem - im bardziej studiujemy zagadnienie, tym
więcej widać szczegółów. Niektóre z nich nawet mogą przeczyć naszym ustalonym wierzeniom.
Dlatego do przyjęcia prawdy potrzebna jest wielka otwartość umysłu, a nie zatrzymywanie się
na jednej prawdzie. Ja sam poglądy zmieniłem kilka razy, ale im więcej studiuję temat tym
bardziej opinia moja jest mocniej utwierdzona w Słowie Bożym, stabilniejsza i skuteczniej
potrafię jej bronić. Uważam także, że prawda nie jest skupiona w jednym człowieku, że każdy
wierzący może mieć własne poznanie, i że poznanie nasze jest częściowe (1 Kor 13:9). Dlatego
sam uznaję za pożyteczne czytanie komentarzy różnych autorów, choćbym nawet nie zgadzał
się z ich główną opinią. Zawsze w końcu można tam znaleźć coś inspirującego. Ostatecznie
jednak tylko w modlitwie przed Panem można jedynie nabrać pewności.
Zasady studiowania Biblii
Tekst niniejszy to analiza biblijna, wierzę, że rzetelna. Podstawą dobrego studium są zasady
herementeutyki (gr. hermeneuein - wyjaśniać, interpretować) :
1. Pismo musi być interpretowane wg kontekstu historycznego, gramatycznego, literackiego
itp.
2. Pismo interpretuje Pismo – to znaczy, jeśli czegoś nie rozumiemy to odpowiedzi szukamy w
wszystkich innych możliwych fragmentach, a potem w źródłach pozabiblijnych.
3. O interpretacji decyduje prowadzenie Ducha Świętego – do studium Pisma siadamy w
modlitwie, oczyszczeni z własnego ego i w pokorze serca, aby przyjmować nowe rzeczy bez
uprzedzeń narzuconych nam przez doktryny i ludzkie poglądy.
Czy doktryny są złe ? Bynajmniej, jednak ja je traktuję jako propozycje mniej lub bardziej
dokładne. Jako słowo prawdy traktuję tylko spisane słowa Biblii. To wspaniałe widzieć jak
Pismo odkrywa swoje tajemnice. Najważniejsze jednak aby przyjmować to co mówi Pismo,
nawet jeśli burzy to nasz porządek i nie dodawać nic do tego co się dotychczas wiedziało.
Jest to wyjątkowo trudne, kiedy pewne poglądy mają już wiekową, zakorzenioną tradycję.
Dlatego skłonić musimy się przez Duchem Bożym a nie przed naszą, przyjętą interpretacją,
choć z pewnością istniejące poglądy mogą być pomocne. Zapraszam do lektury.

W Apokalipsie Jana w 22:18-19 czytamy ostrzeżenie, które należy wziąć poważnie :
18. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich
cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
19. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział
w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze.
Niniejsza praca nie wspiera doktryny żadnego kościoła, jest ona wynikiem mojego osobistego
prowadzenia Ducha Świętego i studium w oparciu o szerokie źródła. Egzegeza tekstu jest dla
mnie ważniejsza niż opinie, więc szybko zauważysz drogi czytelniku, że tu wersety dominują
nad moimi komentarzami. Możesz nawet czuć niedosyt szczegółów w pewnych miejscach, ale
postanowiłem, że tam gdzie Pismo nie podaje szczegółów, ja też tego nie zrobię, a jak mnie
prowadziło Pismo i Duch Pana tak i niech ciebie prowadzą.
Dokument ten nie jest zamknięty, jego podstawowa wersja istnieje w wersji elektronicznej i
wciąż jest rozbudowywana. Tym bardziej chętnie przyjmę wszelkie komentarze i dołączę je do
tej pracy. Napisz na adres: webservant@kdm.pl

Perspektywa prorocka
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Aby dobrze rozumieć proroctwa trzeba wiedzieć, że w Bożej wielkiej mądrości proroctwa
znajdują często nie jedno ale kilka wypełnień, z tym, że to ostatnie jest zwykle pełniejsze.
Druga ważna rzecz to wiedzieć, że im dalej w czasie od wydarzenia, tym bardziej wydarzenia są
ogólniej widziane. Czyli im proroctwo bliżej danych wydarzeń, tym widzimy więcej szczegółów.
Nazywamy to perspektywą prorocką. Jest to podobne do przyglądania się z daleka górom – z
daleka widząc tylko zarys wydaje nam się, że ogarniamy wszystko a im bliżej widzimy coraz
więcej szczegółów, zaczynamy widzieć doliny i ogarniamy ich wielkość. Podobnie kiedy prorok z
daleka widzi kilka wydarzeń jako jedno, widzi góry ale nie rozróżnia dolin. Poniżej dwa
przykłady z Mateusza 24:

1. Zbezczeszczenie świątyni przez postawienie w niej obcego bożka.
Ew. Mateusza 24:15
Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą
miejsce święte - kto czyta, niech rozumie –
Wstępne wypełnienie się tego proroctwa nastąpiło w roku 70 kiedy wojska cesarza Tytusa
zniszczyły Miasto Święte i świątynię . Nie wszystkie jednak elementy proroctwa znalazły
wypełnienie. W przeciwieństwie do Antiocha Epifanesa, który w 168 r. przed Chrystusem
zbezcześcił świątynię, Tytus „ograniczył” się do zrównania jej z ziemią. Wiemy, że dopiero
Antychryst postawi tam ohydę spustoszenia, czyli własny posąg. .
2. Intensywność ucisku
Ew. Mateusza 24:21
Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i
nigdy nie będzie.
Największy ucisk może z definicji zdarzyć się tylko raz. W trakcie prześladowań w 70 roku
zginęło mniej niż milion Żydów ale jest to o wiele mniej niż 6 milionów zabitych przez Hitlera.
Czyli widać, że ten pierwszy ucisk nie był największy, a jednocześnie Holocaust jest mniejszy
niż będzie ten globalny ucisk końca historii. Zatem prześladowania czasu ostatecznego będą
największe, czyli będą okresem pełnego wypełnienia proroctwa, mimo, że proroctwa Ew.
Mateusza 24 odnoszą się też do wydarzeń roku 70.

Rozumienie Apokalipsy jest możliwe!
Czasy ostateczne są szeroko zapowiedziane w Starym Testamencie, szczególnie u proroków
Daniela, Izajasza i tzw. proroków mniejszych, niemniej najpełniejsze objawienie przyszłości
miał apostoł Jan na wyspie Patmos. Trzeba rozumieć, że Słowo Boże jest słowem danym nam
ludziom jako objawienie co oznacza, że Apokalipsa da się w pełni zrozumieć, oprócz tego co
sam Bóg nakazał zakryć. Greckie słowo „apokalypsis” znaczy „odkrycie, ukazanie, objawienie”
stąd też dwojaka nazwa księgi w wersji katolickiej i protestanckiej, ale znacząca dokładnie to
samo. W czasach apostołów znany był styl literacki zwany apokaliptycznym. Apokalipsa Jana
zawiera na początku siedem listów Pana Jezusa do kościołów, które rozumiemy jako
chronologię historii kościoła, od kościoła cierpiącego za wiarę do zepsutego materializmem.
Czyż zatem nie jest to logiczne, że i dalsze części też będą chronologiczne? Tak wierzę, i to
założenie pozwoliło mi zgodnie ułożyć znane mi wersety. Tak więc pieczęcie a potem trąby
przedstawiają perspektywę czasów ostatecznych, najszersze są pieczęcie – od czasów i wojen
rzymskich do nowej ziemi, węższe są trąby – od zmian klimatycznych w ostatnim stuleciu do
zmartwychwstania i pochwycenia, podczas gdy czasze ukazują same etapy gniewu Boga w
samym czasie Wielkiego Ucisku. Do tego dochodzą jakby luźne wizje 144,000 ale i one są
uzupełnieniem końcowych wydarzeń i dwukrotnie dodają szczegółów.
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Błędne interpretacje
Nic nie powoduje więcej zamętu i zniechęcenia niż błędne próby określenia czasu końca świata.
Odrzucając poglądy różnych sekt, podających fałszywe daty końca świata, pozostaje wszakże
grono szczerych chrześcijan, począwszy od pierwszego wieku, którzy podejmowali pochopne
decyzje odnośnie okresu przyjścia Pana Jezusa. Rozwiązanie kryje się tymczasem w
całościowym podejściu do proroctw, wyrażonym w jednym słowie:

Ew. Mateusza 24:33
Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Problemem wielu było i jest nadal fragmentaryczne traktowanie proroctw przyjścia Pana.
Jakieś gwałtowne wydarzenie typu wojna lub kataklizm naturalny, przywodzi często słowa
“koniec świata”. I sami chrześcijanie wielokrotnie nie ustrzegli się tego błędu. Prawidłowa ocena
znaków czasów ostatecznych polega na uwzględnieniu wszystkich jej elementów
jednocześnie – z przyrody, polityki światowej, sytuacji Izraela i Kościoła. Czyli różne znaki
muszą występować równocześnie i musi występować ich eskalacja. Czyli katastrofy naturalne
będą coraz gorsze, zagrożenia ze strony morza np. tsunami 26 grudnia a 2005 to realizacja Ew.
Łukasza. 21:25, zagrożenia asteroidami to Ew. Łukasza. 21:26, to samo z wojnami, deprawacją
człowieka a także objawieniem się chwały Bożej w Kościele, znaki są coraz wyraźniejsze.
Ew. Łukasza 21:25-26
25. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. 26. Ludzie mdleć będą ze strachu,
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte.

Nasza postawa względem końca
Na pytanie o czasy końca świata wiele osób odpowiada : “A czy to mnie dotyczy ? To może być
i za 100 lat ...”. Zasadniczo ludzie mają tendencję do odsuwania od siebie trudnych decyzji
i zaczynają się nimi zajmować dopiero, gdy wystąpi bezpośrednia a presja. Wtedy jednak może
być już za późno. Pismo mówi, że dla zdecydowanej większości ludzkości będzie to wydarzenie
kompletnie niespodziewane.
Ew. Mateusza 24:37-39
37. A jak było za Daniela Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39. i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i
pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Druga skrajność względem obojętności polega na szukaniu daty końca świata. Podawanie dat
końca jest wręcz typowe dla niektórych grup, jak np. Świadkowie Jehowy. Nikt jednak nie zna
dokładnej daty:
Ew. Mateusza 24
36. Lecz o Daniela u owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko
sam Ojciec. 42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym Daniela u Pan wasz
przyjdzie.
Tu trzeba dodać, że wiele osób, które ignorują badanie znaków, które przekazał nam Pan Jezus,
mają przekonanie, że koniec jest bardzo odległy. To jest dość charakterystyczne, że im ktoś
dalej jest od Boga i Pisma, tym bardziej koniec świata jest dla niego odległy.
Jeśli ktoś podaje datę końca świata jest fałszywym prorokiem. Moim osobistym wnioskiem jest,
że z naszego, ludzkiego punktu widzenia daty końca ... jeszcze nie ma! Jezus przecież mówi :
5

Ew. Mateusza 24:20
A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
2 Piotra 3:12
gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że
niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią.
Czymże są te słowa jeśli nie nakazem i zachętą aby przesunąć termin końca? To znaczy, że
przyszłość jeszcze nie istnieje a nasza modlitwa ma pełny wpływ na przyszłość i zmianę daty
końca. Czy teraz widzisz jak wielki autorytet ma modlitwa Kościoła? Podobnie, gdy Jozuemu
Bóg pozwoli zatrzymać słońce i księżyc (Księga Jozuego 10:18) my możemy dokonać czegoś
jeszcze bardziej wielkiego! Mamy nakaz by się modlić, by czasy najgorszych prześladowań
wypadły w porze roku wygodnej na ucieczkę. Kiedy sama ucieczka nadejdzie będzie już za
późno, należy się modlić przed tym okresem, czyli teraz ! Czy czekasz na ostatnie ostrzeżenie,
którego nie będzie? Czy weźmiesz polecenie Jezusa na poważnie? Czym innym jest widzenie
daty końca przez Boga Ojca, gdyż On sam, będąc poza czasem, wie kiedy ten koniec nastąpi i
dla Niego jest to konkretna data ale my widząc częściowe wydarzenia, nadal możemy mieć
wpływ przez naszą modlitwę, nawet na to kiedy ten koniec nastąpi. To podobnie jakby pytać
Boga czy moja rodzina zostanie zbawiona – Bóg tego chce ale to od Twojej modlitwy i
świadectwa będzie zależał wynik. Jeśli czujesz zamieszanie to powiem ci na zachętę, że
zrozumienie prostego faktu, że Bóg jest ponad czasem powodowało w historii Kościoła wiele
dyskusji m.in. w kwestii tzw. predestynacji. Słowo Boże najlepiej jest przyjąć literalnie, bez
układania go według upraszczających hipotez i doktryn, bo można łatwo zabrnąć na manowce
humanizmu.
Ustalanie daty końca świata jest zatem formą fatalizmu, twierdzenia, że człowiek nie ma
wpływu na los świata ani na swój własny, bo termin został i tak narzucony z góry. Tak nie jest,
Bóg bez przerwy czeka i daje nam szansę na nawrócenie. Fakt, że Bóg zna datę końca oznacza
tyle, że Bóg będąc ponad i poza czasem WIE co się stanie, ale nie ogranicza to w żaden sposób
naszej wolnej woli ani odpowiedzialności aby zmienić postępowanie i ODMIENIĆ los świata,
kraju, rodziny w ramach tego co Bóg oznaczył jako granice Jego planu i posłuszeństwa.
Ab 1:15
Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak
będą postępować wobec ciebie: (odpowiedzialność za) czyny twoje spadnie na twoją
głowę.
Jaka jest zatem właściwa postawa względem wydarzeń końca obecnej historii?
Ew. Mateusza 24:32-33
32. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się
soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. 33. Tak samo i wy, kiedy
ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
1 Tes 4:13
13. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają,
abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.
WIEDZCIE!
Jeśli wierzymy, to nie jest dobrą rzeczą trwanie ani w smutku, ani w niewiedzy. Wiara w to, że
Bóg wyprowadzi z grobu tych, którzy umarli w Chrystusie jest radosnym elementem credo
wiary chrześcijańskiej. Nieznajomość wspaniałej przyszłości jest powodem do smutku, dlatego
tą radością mamy się dzielić. Jezus nie chce abyś poszukiwał daty końca świata, jednak
zdecydowanie oczekuje, jeśli jesteś Jego uczniem, byś znał, czytał i wyciągał wnioski ze znaków
końca i był przez to świadomy okresu w jakim ten koniec nastąpi, abyś nie był zaskoczony.
To właśnie znajomość znaków ma pomóc wierzącym zostać uratowanymi przed czasem
największych tragicznych wydarzeń na naszej planecie. Gdyby on cię jednak spotkał, będziesz
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wiedział jak możesz uratować swoją duszę i też królować z Chrystusem - za cenę ziemskiego
życia. A zatem znaki są dane Bożym dzieciom dla ich ochrony i ratunek przed przyjściem
Daniela a gniewu Bożego.
Niektórzy mówią: „mi znaki nie są potrzebne bo ja zawsze staram się być gotowy.”
Chwała Bogu jeśli tak jest, lecz jesteś wyjątkiem bo ogólna kondycja chrześcijaństwa to ogólne
samozadowolenie, jak kościoła w Laodycei, oparte o ludzkie osiągnięcia wobec nędznej sytuacji
duchowej. Dlatego nauczanie o znakach końca świata powinno być w kościołach powszechne.
Znaki budują wizję kościoła. Kościół bez eschatologii - nauki o przyszłości, to kościół bez
wizji, obracający się wokół utartych aktywności. Pierwszy kościół był tak mocno przekonany
o rychłym powrocie Pana Jezusa, że apostoł Paweł musiał pisać specjalne pouczenia do
Tesaloniczan, by ich przywołać do porządnego życia. O ileż bardziej my po 2000 lat musimy być
pewni bliskiego nadejścia Królestwa Bożego!
O postawie uczniów wobec końca mówi wiele wersetów i koncentrują się one wokół gotowości
i czujności:
Ew. Mateusza 24:42
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
I kolejne wersety aż do końca 25-go rozdziału Ew. Mateusza 24 mówią o potrzebie gotowości.
Zachęcam do wielokrotnego czytania tych fragmentów. Warto zaznaczyć, że greckie znaczenie
czuwania ma podstawowe znaczenie w odmowie snu, czyli trwaniu na modlitwie nocnej.
1 Tes. 5:10
Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
Dlaczego Kościół ma się modlić także w nocy? Między innymi dlatego, że modlitwa jest
otwarciem się na Boże działanie w naszym życiu. Bez tej naszej zgody i oddania w modlitwie
Bóg nie może nas w pełni błogosławić i umacniać. Sen wyłącza nas z otwierania się na Boże
działanie w naszym życiu, gdyż jest ono oparte na naszych decyzjach i woli. Przypomnij sobie
apostołów w ogrodzie Getsemane, do jakich konsekwencji doprowadził ich brak czuwania?
Większość uciekła a Piotr się zaparł swego Pana.
Możesz dalej zapytać – po co konkretnie mamy czuwać?
Ew. Łukasza 21:36
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
JEST ZATEM NADZIEJA! Pan Jezus obiecuje, że uratuje swój wierny i oczekujący na Niego
Kościół od czasu prześladowań. Uwierz w Niego i stań się Jego uczniem. Uwierz, że On jest
posłanym w przez Boga Mesjaszem, który zapłacił karę za wszystkie twoje grzechy, zanurz się
w wodzie chrztu na znak twej wiary i pójdź za Nim, trwając w uświęconym życiu i czuwaniu,
prowadząc życie człowieka wiary, aby dostąpić życia wiecznego i ratunku od ucisków, które
przyjdą pod koniec historii, już bardzo niedługo.

Po hebrajsku „Jezus” znaczy Yeshua = Zbawienie, Wybawienie, Ratunek
Mr 16:16
Kto uwierzy i przyjmie chrzest (gr. zanurzenie), będzie zbawiony; a kto nie uwierzy,
będzie potępiony.
Ew. Łukasza 21:28
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się
wasze odkupienie.

7

Jak to możliwe aby nabierać ducha, jeśli się wie, że nadchodzi gniew Boga i okres ucisku
jakiego świat nie zaznał? Zobaczmy jak intrygująco szczegółowo jest w Biblii przedstawione
powtórne przyjście Chrystusa. W dalszej części omówiona jest chronologia wydarzeń
ostatecznych.
Odnośnie pochwycenia istnieją zasadniczo trzy główne hipotezy: pierwsza to pochwycenie
Kościoła do nieba przed 7-letnim okresem zwanym mylnie Wielkim Uciskiem (trwać ma on 3,5
roku), druga - pochwycenie kościoła już po Wielkim Ucisku i trzecia, w około połowie zawartego
siedmioletniego traktatu. Każda z tych hipotez ma swoje oparcie w pewnych wersetach, ale
osobiście wierzę w chronologię Apokalipsy, która mówi o pochwyceniu zaraz przed Wielkim
Uciskiem. Ja zatem bronię tezy pełnego ratunku dla wiernych Bogu, że kościół będzie wzięty do
nieba a na ziemi Bóg zachowa Żydów, którzy odrzucą Antychrysta i pobłogosławią
przychodzącego wkrótce Mesjasza Yeshuę.

Znaki końca
Koniec historii zajmuje w Biblii wyjątkowo ważne miejsce i jest bardzo szczegółowo opisany,
tutaj przyjrzyjmy się ważniejszym z nich. W tej sekcji przedstawiam wybrane znaki, które
przybliżają nas do realizacji proroctw, ale nie znalazły jeszcze wypełnienia.
Ewangelia musi zostać ogłoszona wszystkim narodom
Pan Jezus zapowiada, że:
Ew. Mateusza 24:14
A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim
narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
Koniec nastąpi wtedy gdy Ewangelia zostanie ogłoszona wszystkim narodom. Jak oceniają
źródła chrześcijańskie w połowie lat 80-tych było 80 tys. grup etnicznych (liczących po 10 tys.
lub więcej członków), do których nigdy nie dotarła Ewangelia. Dzięki masowej współpracy wielu
organizacji misyjnych i kościołów, dzisiaj jest mniej niż 700 takich grup, w których nie ma
funkcjonującego kościoła.
Proroczy psalm 98 opowiada o powrocie Pana Jezusa w kontekście już ogłoszonej Ewangelii.
Zapraszam do osobistej lektury tego psalmu.

Zwiedzenia
Ew. Mateusza 24:4-14
4. Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
5. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem mesjaszem. I
wielu w błąd wprowadzą. 11. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd
wprowadzą;
Czasy końca rządów pogan na Ziemi są wprost przesycone rosnącym wpływem fałszywych
doktryn i zwiedzionych liderów religijnych pragnących władzy i zysku, głoszących lekką,
fałszywą Ewangelię ekskluzywnego życia, podczas gdy prześladowani bracia na świecie giną za
wiarę.
Ew. Mateusza 24:23
Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie!
Jeśli ktoś będzie twierdził, że gdzieś możemy pójść i ujrzymy naszego Zbawiciela, mamy mu
nie wierzyć. Werset 5 mówi, że będzie wielu zwodzących co oznacza ogólny zamęt. Wiadomym
jest, że zbawienie czeka nielicznych.
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Ew. Mateusza 7:14
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich,
którzy ją znajdują.
Czy wierzysz w powyższe słowa Bożego Syna? Jeśli masz w sobie tendencję, aby je negować
i myśleć, że zbawienie jest szeroką drogą dla kościelnych mas a fałszywi prorocy to wynik
działania niewielkich sekt, to stoisz w konflikcie z tymi słowami Pana Jezusa. Przekonanie, że
mam rację, będąc w niezgodzie ze Słowem Bożym, jest właśnie zwiedzeniem.
Zapytam Cię - na czym ty opierasz swoją pewność, że znajdujesz się w tym nielicznym gronie,
które nie pójdzie do piekła? Czy dlatego, że tego nie czujesz? To może być właśnie zwiedzenie,
gdyż tak czuje zdecydowana większość ludzi na świecie i będzie po śmierci w zupełnym
zaskoczeniu! A może opierasz się na jednej decyzji wiele lat temu? Pamiętaj - zbawienie jest
przez uświęcone życie wiary a nie przez wspomnienia pierwszej decyzji wiary! W momencie
przyjścia Pana Jezusa po swój czysty kościół, w tym momencie musisz być gotowy.
Jeśli jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela do swojego życia, to zrób to teraz.
Przekonanie, że jest się nie „aż tak bardzo złym” człowiekiem, jest największym oszustwem
diabła, dlatego, że u Boga jest albo pełna świętość albo nie ma jej wcale. Takie myślenie
prowadzi człowieka do przekonania, że my osobiście nie potrzebujemy przebaczenia, że
wystarczy chodzić do kościoła, i wieść przyzwoite życie zgoDanielae z sumieniem i “będzie nie
najgorzej” bo „są gorsi”. Tymczasem wszyscy jesteśmy najgorsi i tylko wołając do Jezusa o
ratunek możemy być zbawieni.
Pismo mówi inaczej niż czujemy:
Rzym. 5:12
Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć,
tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;
Dlatego wszyscy zasługujemy na piekło, nie mniej, nie więcej.
Rzym. 6:23
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wracając do czasów ostatecznych i tematu zwiedzenia - w liście do swego ucznia Tymoteusza,
apostoł Paweł podaje przykłady zwiedzenia :
1 Tm. 4:1-3
1. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpaDanielaą od wiary,
skłaniając się ku duchom zwoDaniela czym i ku naukom demonów.
2. (Stanie się to) przez takich, którzy obłuDaniela e kłamią, mają własne sumienie
napiętnowane.
3. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, (nakazują) powstrzymywać się od
pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci,
którzy poznali prawdę.
Zwróć uwagę, że z pewnością nie chodzi o ateistów czy inne religie ale o tych, którzy „odpadli
od wiary”. Tutaj apostoł podaje nawet szczegółowy przykład zwiedzenia – celibat i odgórne
zakazy żywieniowe. A jak jest z Tobą drogi czytelniku? Czy duchowni w twoim kościele mają
swobodę zawierania związków małżeńskich? Paweł uczy, że bezżeństwo jest powołaniem,
indywidualnym darem od Boga a narzucanie decyzji małżeńskich nie pochodzi od Boga ale od
demonów.
1 Kor 7:7
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7. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga:
jeden taki, a drugi taki. 17. Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył,
zgoDaniela e z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich
Kościołach.
Powołanie daje nam Bóg, nasze talenty i miejsce służby są Jego wyborem. Osobiste rozeznanie
tych spraw jest zatem rzeczą kluczową, duchowy przywódca nie może wskazać komuś jakie
jest jego powołanie, a jeśli to zrobi to staje się guru. Ten wybór jest jasno trzykrotnie
podkreślony “za obopólną zgodą” w. 15 “nie jest skrępowany” w. 37 “bez jakiegokolwiek
przymusu”.
Niektórzy sugerują: czy jest możliwe całkowicie poświęcić się służbie duszpasterskiej, jeśli ma
się obowiązki małżeńskie? To też zależy od powołania jakie daje każdemu Pan osobiście. Na
pierwszy rzut oka wydaje się, że „obarczenie” rodziną utrudnienia a pracę pasterza. Jednak
Pismo raczej powątpiewa w kwalifikacje pasterskie osoby nieudolnej w prowadzeniu rodziny :
1 Tm 3:5
Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się
troszczył o Kościół Boży?
Kościół podobnie jak i zwykła rodzina potrzebuje umiejętnego okazywania miłości i łagodnego
prowadzenia. Kto okaże się sprawnym przywódcą w rodzinie, będzie mógł nim być i dla
Kościoła. Zaprzeczenie swemu powołaniu prowadzi w konsekwencji do życia sprzecznego z
Bożym standardem. Jakże wielu duchownych upada właśnie przez ten osobisty, narzucony im
konflikt. Mogą to być grzechy seksualne, o których tak wiele słyszymy, lub nadużycia władzy, o
których apostoł Piotr przestrzega:
1 Piotr. 5:2-3
2. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po
Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. 3 Nie jako panujący nad tymi,
którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.
Pragnienie zysków i władzy i idące za tym cielesność i zepsucie moralne są główną przyczyną
zwiedzenia duszpasterzy. Pan Jezus potępił szatańskiego ducha panowania nad wierzącymi –
jest on nazwany nikolaityzmem (nikolaos - gr. panować nad ludem, zobacz Ap. 2:6) – to
zwiedzenie naszych czasów: kościoły – przedsiębiorstwa dla mas bez mocy i miłości,
tymczasem Pan strzeże swojej „maleńkiej trzódki” prowadzoną Duchem i ją właśnie zachowa
od Wielkiego Ucisku.

Pogłoski wojenne
Ew. Mateusza 24:6
6. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się
tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
7. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Werset 6 ten jest bardzo interesujący. Napisane jest „Będziecie słyszeć”. Pan Jezus nie mówi
„Będziecie doświadczali wojen” bo te są od zawsze ale adresuje tutaj jakby do środków
masowego przekazu, kiedy sami nie uczestnicząc dobrze wiemy, gdzie coś się dzieje. Spójrzmy
na nagłówki gazet – proroctwo o wojnach spełnia się na naszych oczach.

Katastrofy przyrodnicze
7b. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.
Głód na świecie to globalny problem a choroby typu Ebola budzą strach. O ile wydarzenia
wojenne i zmiany klimatyczne można wyjaśnić ingerencją człowieka, to czym wyjaśnić stały
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wzrost trzęsień ziemi w ostatnim stuleciu i dekadzie? Zmiany w przyrodzie są aż nazbyt
widoczne, nawet na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, niespotykane susze w Europie
Zachodniej, wielkie powodzie na świecie, podnoszący się poziom mórz, przykładów jest wiele.
Wahania klimatu odczuwamy także w Polsce - trąby powietrzne i wielki grad kiedyś były
rzadkością, obecnie co roku pustoszą nasz kraj. Klimatolodzy sami zachęcają byśmy się raczej
przyzwyczaili do nowej aury. Spójrzmy na statystyki :
Wojny
-

w wieku XX-tym było więcej konfliktów narodowych, niż we wszystkich poprzeDaniela ch
wiekach razem
mieliśmy dwie wojny światowe, tylko w jednym stuleciu
w XX wieku w wojnach zginęło ponad 160 milionów ludzi

Głód
- 4 na 5 dzieci na świecie rodzi się w głodzie
- tylko w Indiach 700 milionów ludzi jest niedożywionych
- 80% krajów nie jest w stanie wyprodukować żywności tylko dla swoich potrzeb
- każdego Daniela a umiera z głodu 40,000 osób

Wielkie trzęsienia ziemi dekadami na świecie
1900-1909........5
1910-1919........2
1920-1929........4
1930-1939........7
1940-1949........3
1950-1959........5
1960-1969........7
1970-1979........19
1980-1989........16
1990-1998........35
Średnia wszystkich trzęsień ziemi na świecie od roku 1991 do 2002

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

165
16

195
48

214
76

193
71

210
07

199
38

198
72

216
88

208
32

222
56

235
34

254
04

Reasumując : jedynie od początku lat 90-tych liczba trzęsień ziemi się prawie podwoiła.
O tyle jest to ważne, że trzęsienia ziemi są zjawiskami niezależnymi od działalności człowieka.
Dane podane za amerykańskim instytutem USGS Earthquake Hazard Program
http://neic.usgs.gov/

Prześladowania
Werset 9 mówi o prześladowaniach. W naszym „chrześcijańskim” kraju wyznawanie
ewangelicznej wiary w Jezusa spotyka się co najmniej z drwinami albo innymi
wysublimowanymi formami prześladowań. Ale w Chinach, Korei Północnej i w wielu krajach
muzułmańskich publiczna deklaracja wiary w Jezusa może spowodować śmierć. Coraz gorzej
jest także w USA i Kanadzie, gdzie polityczna poprawność spycha chrześcijan na margines.
Stan ten niestety się pogłębia, przybliżając nas do opisu Jezusa czasów „początku boleści”.
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Letni Kościół
Ew. Mateusza 24:12
A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
Werset ten objawia smutną rzecz, że wielu chrześcijan utraci gorącą wiarę, gdyż ich życie
będzie pełne kompromisu ze światem a miłość do czystych dróg Bożych będzie rzadkością. To
zresztą widać jak rządzi martwa intelektualna wiara, która nikogo nie może zbawić. Szerzy się
obojętność wobec ubogich braci, gościnność zanika, panoszy się sądzenie i krytyka innych
braci. Potwierdza to Objawienie rozdz. 3 - list do Laodycei:
15. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo
gorący! 16. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych
ust. 17. Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie
potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i bieDanielay i
ślepy, i nagi.
Takie też bywa nasze chrześcijaństwo – na zewnątrz imponujące a wewnętrznie zepsute
i cielesne. Na pozór wierzący ludzie, którzy kłamią, oszukują urzędy skarbowe i żyją
niemoralnie, więzienia pełne wierzących a niepraktykujących. Kościoły, które żyją duchem
blasku świata i humanizmu są pozbawione mocy Bożej, nawet pasterze ludu Bożego umierający
z powodu chorób. Wielu stawia umiłowanie komfortu i przyjemności wyżej od wezwania do
ewangelicznej prostoty. Jezus nie ma żadnej obietnicy dla letniego kościoła oprócz tego słowa
ostatniego ostrzeżenia. Taki kościół to panny z Ew. Mateusza. 25, które nie były gotowe na
przyjście Pana Młodego. To nie jest opis jednej denominacji chrześcijańskiej, letniość to cecha
grup wierzących wszystkich wyznań.
2 Tm 3:1-5
1. A wiedz o tym, że w Daniela ach ostatnich nastaną chwile trudne.
2. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni
rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, 3. bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa,
niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, 4. zdrajcy, zuchwali, nadęci,
miłujący bardziej rozkosz niż Boga. 5. Będą okazywać pozór pobożności, ale
wyrzekną się jej mocy.
Tymczasem standardem, jedyną normą relacji i służby u Boga jest gorliwość. Czy żyjesz pasją
dla Boga czy trzymasz miłość do świata? Czy znasz i realizujesz pierwsze przykazanie?
Jan. 15:12
Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
„Jak a was umiłowałem znaczy” że, jeśli Jezus umarł za nas. Tak mamy być ofiarni dla kościoła.
Deklaracje pokoju i bezpieczeństwa
1 Tes. 5:2-3
2. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
3. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie
na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
Czasy poprzedzające przyjście Jezusa charakteryzuje propaganda pod hasłami pokoju
i bezpieczeństwa, obłuda w czasach narastających konfliktów zbrojnych.

Wielofunkcyjny chip pod skórą
Antychryst w momencie objęcia totalitarnej władzy wprowadzi przymusowe globalne
wszczepianie mikroukładu RFID na rękę lub czoło, który będzie zawierał informacje osobiste a
jednocześnie będzie kartą płatniczą. Symbolicznie będzie miał jednak większe znaczenie –
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będzie oznaczał przynależność do systemu Antychrysta. Przyjęcie tego znamienia (znaku)
będzie równoznaczne z wiecznym potępieniem przez Boga. Nie przyjęcie będzie oznaczało brak
tożsamości, de facto brak środków do życia oraz śmierć z rąk władz Antychrysta. Ta
technologia już obecnie jest w pełni gotowa i wprowadzona do niektórych zastosowań, np. psy
w Polsce posiadają taki chip identyfikacyjny, który ułatwia ich identyfikację, nie wspominając o
wygodzie ich wykorzystania w biletach, kartach studentów, pacjentów itp. O szerokich
zastosowaniach chipów można przeczytać na stronie poniżej, są to linki do artykułów w prasie
anglojęzycznej:
http://www.raidersnewsupdate.com/implantsitesnew.htm
Oczywiście nie technologia jest zła ale przyjęcie na siebie znamienia Antychrysta, a to będzie
świadomym aktem przynależności do systemu Antychrysta. Pismo w Objawienia 13 też mówi,
że chip podskórny będzie globalnie wprowadzony w okresie terroru i dyktatury Antychrysta,
czyli drugim okresie paktu Antychrysta z Izraelem, przed którym zostanie pochwycony kościół
wierny Chrystusowi, jak udowadniam tutaj.

Dojrzałe dobro i zło, gotowe do żniwa.
Innym warunkiem nadejścia sądu nad mieszkańcami Ziemi i końcem historii ludzkości jest
warunek dopełnienia się zła. Tu się kryje sens faktu, że Bóg nie ingeruje fizycznie w obecne zło
na świecie i wielu osobom wydaje się, że Bóg zapomniał o sprawiedliwości na świecie. Przez
demokratyczną wolność wyboru, jaką otrzymał człowiek, okaże się wkrótce co kryje się w sercu
ludzi i będzie to prawdziwy koszmar a Antychryst jego wykonawcą. Nawet wiele kościołów
zamiast regeneracji serc przez głoszenie upamiętania i jedynego ratunku w Ewangelii, zajęło się
naprawianiem skazanego na zagładę świata. “Możemy uczynić ten świat lepszym” to refren nie
tylko wierzących piosenkarzy ale i kaznodziei. Tymczasem Pan Jezus nakazuje aby zło zostawić
na czas Jego sądu:
Ew. Mateusza 13:30
30. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie
najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego
spichlerza.
(kontekst Ew. Mateusza 13.24 – 30). Wiadomo, że pszenica i chwast jakim jest kąkol czy
gorczyca na początku wzrostu wyglądają podobnie, ale jak urosną różnice są bardzo widoczne,
np. w Izraelu gorczyca urasta do ok. 4 metrów wysokości. Dlatego im bliżej końca czasów tym
bardziej zło będzie wyraźne, gloryfikowane i promowane, aż dojedzie do momentu zbioru, kiedy
będzie wykonany sąd i zebrane żniwo. Dlatego tak ważne jest, aby uważający się za wierzących
nienawidzili rozrywek tego świata, bo może ich spotkać ten sam los, czyli Boży gniew. Wydaje
się, że samo słowo „rozrywka” pochodzi od szatańskiej pożądliwości oczu tłumów oglądających
rozrywanych chrześcijan.
1 Kor. 11:32
Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze
światem nie zostali potępieni.
Ew. Mateusza 3:12
W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do
spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Wiejadło, to rodzaj ręcznej młockarni, którą ręcznie można było oddzielić ziarno od plew.
Klepisko to świat, pszenica to święci a plewa to ludzie, którzy nie przyjęli Ewangelii. Zebranie
do spichlerza jest obrazem rozdzielenia dobra i zła na osobny los, ogień tutaj nie jest
przenośnią.
Dlaczego jednak Bóg tak długo czeka z sądem?. To jest łaskawość i cierpliwość Boga, która do
końca czeka, jak na naród amorejski, który zatrzymał Izrael w niewoli przez 400 lat.
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Rodzaju 15:16
Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się
miara niegodziwości Amorytów.
Boży osąd jest możliwy dopiero po dopełnieniu się winy, Bóg nigdy nie osądza bez udzielenia
szansy na nawrócenie. Na świecie musi nastąpić pełna deprawacja (jak widać niewiele już
brakuje) z jednej strony oraz pełne uświęcenie Kościoła z drugiej.
Ap. 22:11
Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi,
a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze
uświęci.
Podobnie prześladowania chrześcijan dopełniły winy Żydów, którzy krzywdzili proroków, a w
końcu ukrzyżowali własnego Mesjasza.
1 Tes. 2:16
A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu
poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre.
Wiemy, że stało się to wstępnie w roku 70. A zatem jednocześnie dopełnienie dobra
przygotowuje świat na przyjście Chrystusa po kościół a dopełnienie zła przygotuje świat na
przyjście Antychrysta.
Daniela 8:23
A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o
okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne.
Wierzmy, że dopełnienie się zła na świecie jest niedalekie.

Znaki - wypełnione proroctwa
W niektórych przypadkach możemy obserwować nie tylko ogólne zapowiedzi, ale konkretne
wydarzenia wypełnione dokładnie tak, jak zostały przepowiedziane w niezawoDanielaym Słowie
Bożym. Przyjrzyjmy się niektórym z tych ważniejszych:

Trzecia trąba
Ap. 8:11
A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi
pomarło od wód, bo stały się gorzkie.
Piołun w języku rosyjskim to czernobyl. Przypadek? Faktycznie po awarii reaktora w Czernobylu
zmarło kilka tysięcy osób, nikt nie wie ile dokładnie. 32 000 km2 zostało skażonych, do dzisiaj
ludzie umierają i chorują na poważne choroby z powodu skażenia radioaktywnego.

Izrael na swojej ziemi
Rdz 15:18
Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu
daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat
Bóg obiecał, że kraina pomiędzy Eufratem i Egiptem będzie należała do narodu wybranego.
Po raz pierwszy to słowo wypełniło się około roku 3400 przed Chrystusem, a następnie w 1948
roku. To zupełnie bezprecedensowy przypadek – nie ma żadnego innego narodu w historii,
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który by nie istniał przez 3000 lat a potem wrócił na swój teren, z własnym językiem i tradycją.
Czy słyszałeś ostatnio w mediach jakieś wiadomości o Moabitach, Edomitach, Chiwwiwitach,
Filistynach czy Jebusytach? Nikt oprócz badaczy Słowa nawet tych nazw nie pamięta, Bóg jest
usunął wraz z pamięcią o nich.

Rozproszenie i powrót Izraela
Rdz 28:15
Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do
tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję.
To stało się w 1948 roku.

Nieszczęścia spadną na Izrael
Pwt 31:17
W tym Daniela u gniew mój zapłonie przeciwko niemu, opuszczę go, skryję przed nim
swe oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść, i klęsk zwali się na niego, tak
iż powie wtedy: Czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkały mnie te
nieszczęścia?
Chyba żaden inny naród tyle nie wycierpiał co Żydzi, poza totalnym wyniszczeniem.

Pustynie Izraela staną się jak ogród
Iz 51:3
Zaiste, zlituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden
zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele,
pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki.
Pod koniec XIX wieku obecny teren Izraela był pustkowiem. W wyniku prac rekultywacyjnych
tereny te stały się zielone i przynoszą niespotykane plony. Posadzonych zostało m.in. 200
milionów drzew. Mimo, że Izrael nie posiada ropy, jak jego sąsiedzi, to osoby jadące obecnie z
Egiptu do Izraela mają wrażenie, jakby nagle trafiły do kraju europejskiego, choć kiedyś
wcześniej była tam tylko pustynia.

Izrael stanie się potęgą militarną
Kpł 26:7-8
7. Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami,
8. tak że pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych - dziesięć tysięcy
(nieprzyjaciół). Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami.
Bóg obiecał Izraelowi nadprzyrodzoną pomoc militarną. Kiedy w 1948 roku ogłoszono jego
niepodległość, sprzymierzone wojska Egiptu, Syrii, Jordanu, Iraku i Libanu natarły na
wielokrotnie mniejszy naród. Żydzi nie tylko wygrali ale powiększyli swój obszar o połowę. W
ataku lotniczym, w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku Izrael uzyskał miażdżącą
przewagę i odzyskał kontrolę nad Jerozolimą po raz pierwszy od 2000 lat. 6 października 1973
roku Egipt i Syria zaatakowały Izrael. Nie tylko zostały odparte ale Izrael przejął przygraniczne
tereny.

Błogosławieństwo dla błogosławiących, przekleństwo dla przeklinających
Rdz 12:2-3
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Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię:
staniesz się błogosławieństwem. 3. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić
będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.
To szczególnie ważna obietnica, naród który będzie błogosławi Izrael, może oczekiwać na Boże
błogosławieństwo. Narody antysemickie będą cierpiały Boże przekleństwo. Przykładów daleko
nie trzeba szukać – przed wojną w Polsce było bardzo wielu Żydów i kraj nasz bardzo szybko
rósł militarnie i gospodarczo. Było nawet tak, że Niemcy przekradali się przez granicę aby
pracować w Polsce a Hitler musiał przyśpieszyć wojnę o pół roku z obawy przed polską potęgą.
Po wojnie pozostali Żydzi zostali wyrzuceni z Polski, a jak nam się wiodło odtąd, każdy wie.
Przypadek? Nawet jeżeli uważasz to za wynik innych wydarzeń, to proszę przyznaj, że
dokładnie się pokrywa z Bożą obietnicą.
Kolejnym dowodem, że Bóg jest zawsze wierny swym obietnicom, są Stany Zjednoczone gdzie
osiedliło się bardzo wielu Żydów, co przyniosło rozkwit i tak chrześcijańskiego kraju. Kraje,
które walczą z Żydami walczą z samym Bogiem i skazują się na Jego przekleństwo. Spójrz na
te, które walczą najgorliwiej i zobacz jak im się wiedzie. Ludzie, którzy błogosławią Izrael,
choćby dobrym słowem mogą liczyć na Bożą przychylność.
Mądrość w ocenie Żydów polega na zrozumieniu, że to Bóg sam wymierza karę swemu
narodowi i że jest ona sprawiedliwa i nam tego czynić nie wolno. Faktycznie, Żydzi dopuszczają
się wciąż wielu czynów godnych potępienia, ale nie za te czyny ich błogosławimy ale za to kim
są, za to, że są narodem wybranym, ich tożsamość a pełną sprawiedliwość zostawiamy w
Bożych rękach. Z dalszej części tego studium dowiesz się, że ostateczna kara, która spotka
Izraelitów za przymierze z Antychrystem i niewierność Bogu, będzie niezwykle surowa.
Dotąd wymieniliśmy kilka proroctw, które się już zrealizowały.
III świątynia żydowska – proroctwo przyszłe
III świątynia jest kluczowym obiektem proroctw ostatecznych, gdyż od wznowienia posługi
świątynnej zależy przyszły urząd Antychrysta, jako lidera światowej religii, dlatego przypuszcza
się, że to on sam ją odbuduje. Obecnie obserwujemy przygotowania do rekonstrukcji
świątynnej służby. Gotowe jest już częściowo wyposażenie i instrumenty muzyczne do posługi
świątynnej, a także otwarto szkołę dla przyszłych kapłanów. Po raz pierwszy od 2000 lat zebrał
się Sanchedryn aby omawiać kwestię przyszłej Świątyni. Kilka lat temu grupka radykalnych
Żydów usiłowała wbudować kamień węgielny pod budowę świątyni, zamiar ten jednak
udaremniono. Odbudowa świątyni jest dla Żydów sprawą ich tożsamości narodowej, i wystarczy
niewielka zmiana w niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie a otworzy się droga do realizacji
tego kluczowego proroctwa.
Dużo szczegółów na temat nowej świątyni znajdziesz na izraelskiej stronie
http://www.templemount.org/

Świątynia - woda płynąca z podnóża góry świątynnej
Na początku 1999 roku zauważono wyciek wody ze skały góry świątynnej. Wody nie udało się
powstrzymać, i choć powoli to płynie ona nieustannie. Wiemy z proroctw (m.in. Ezechiela 47)
że woda będzie płynąć od świątyni rosnącym strumieniem. Obecnie możemy obserwować jakby
początek tego procesu.

Świątynia - czerwona jałówka
W marcu 2002 urodziła się po raz pierwszy w historii Izraela czerwona jałówka. Zgodnie z
instrukcjami w księdze Liczb 19 taka właśnie młoda krowa ma być złożona jako ofiara
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oczyszczenia nowej świątyni. 5 kwietnia 2002 komisja rabinów odwiedziła wybraną farmę w
Izraelu i uznała, że jałówka spełnia wymagane warunki do przeprowadzenia rytuału.

Podsumowanie proroctw: Wypełniona została zdecydowana większość dokłaDanielaych
proroctw dotyczących czasów ostatecznych, a prawie wszystkie przypadające na czas przed
zabraniem Kościoła. To znaczy, że w bardzo krótkim czasie i zupełnie niespodziewanie możemy
znaleźć się w ostatnim okresie historii świata zwanym Wielkim Uciskiem. W chwili obecnej
jednymi z najbardziej widocznych znaków będą tendencje globalistyczne, czyli zjednoczenie
Europy i całego świata a potem podział na 10 stref wpływu, np. G-10. To może dokonać się
nawet w wyniku jednej konferencji, wywołanej działaniami terroryzmu i wojen lub
pochwyceniem Kościoła. Nie miejmy wątpliwości, czas historii rządów ludzi na ziemi dobiega
końca, nadchodzi Królestwo Boże na Ziemi.

24 rozdział Ewangelii Mateusza
... czyli dwa różne opisy przyjścia Pana Jezusa
Drugą po księdze Daniela podstawą wiedzy o czasach ostatecznych jest 24 rozdział ewangelii
Mateusza.
Ew. Mateusza 24:37-42
37. A jak było za Daniela Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
38. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż
do Daniela a, kiedy Noe wszedł do arki, 39. i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i
pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40. Wtedy
dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41. Dwie będą mleć na
żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym Daniela u Pan wasz przyjdzie.
Pan Jezus przywołuje tu analogię potopu, który przyszedł niespodziewanie na grzesznych ludzi,
którzy nie chcieli słuchać ostrzeżeń o nadchodzącej zagładzie. Element zaskoczenia jest tutaj
kluczowy. Nie możemy go stracić z oczu, czytając dalsze fragmenty, pełne tragicznych
wydarzeń, do tego umieszczone w ramach dokładnej chronologii. W bieżącym opisie nic
dramatycznego nie ma, ani wzmianki o czasie wydarzenia. Widać tu, że przyjście Pana to
zabranie niektórych ludzi z ich zwykłych miejsc pracy, śluby i wesela, pełne radości wydarzenia,
dzień jak nasze codzienne życie. W taki zwykły dzień przyjdzie Pan i zabierze swój kościół.
Ew. Jana 14:3
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie,
abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
W kontraście widzimy inne wersety z Ew. Mateusza 24:
Ew. Mateusza 24:21-22
Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i
nigdy nie będzie. 22. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z
powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
Widzimy doskonałe uzupełnianie się księgi Daniela z księgą Objawienia, Wielki Ucisk będzie
zaskoczeniem dla wielu, głównie jednak dla pozostawionych letnich chrześcijan.

Chronologia końca
Okres eschatologiczny najdokładniej wymierza księga Daniela:
Daniela 9:24-27
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Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by
położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a
wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić
to, co najświętsze. 25. Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano
słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca siedem tygodnia i sześćdziesiąt dwa tygodnia e; zostaną odbudowane dziedziniec i
wał, w czasach jednak pełnych ucisku. 26. A po sześćdziesięciu dwóch tygodnia ach
Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego... Miasto zaś i świątynia zginie
wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca
wojny potrwają zamierzone spustoszenia. 27. Utrwali on przymierze dla wielu przez
jeden tydzień. A około połowy tygodnia a ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.
Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do
czasu ustalonego na spustoszenie.
Wersety 24 do 27 dość klarownie pokazują Mesjasza Jezusa, ale nie będziemy zajmowali się tą
chronologią. Zainteresowanych proroctwami dotyczącymi pierwszego przyjścia Pana Jezusa
odsyłam do bibliografii.1 Interesujący nas werset 27 mówi o kolejnym tygodniu, w oddzieleniu
od poprzednich. Po hebrajsku “tygodnie” oznaczają też “siódemki”. Ale zasadę jeden dzień za
jeden rok znamy i z innych fragmentów Biblii – z Mojżesza, kiedy naród wybrany musiał
wędrować po pustyni 40 lat zamiast 40 Daniela i Ezechiela 4:4 – gdzie prorok miał nakazane
leżeć na boku jeden dzień za każdy rok. Tę zasadę wspiera logika, gdyż trudno mówić np. o
przymierzu, które by trwało tydzień (patrz werset 27). Tę interpretację potwierdzają czołowi
reformowani teolodzy2 a także potwierdza analiza daty śmierci na krzyżu Pana Jezusa według
Daniela. Potwierdza także chronologia podziału na Daniela w księdze Daniela. Dlatego z tak
wielu źródeł wiemy, że okres traktatu pokojowego z Antychrystem obejmie dokładnie 7 lat (7
dni Daniela). Drugą połowę tych 7 lat nazywamy okresem Wielkiego Ucisku, za słowami Pana
Jezusa:
Ew. Mateusza 24:21
Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i
nigdy nie będzie.
Daniela 12:1
(...) Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do
chwili obecnej. (...)
Zatem analizując Pismo zauważymy, że Wielkim Uciskiem Biblia nazywa czas tyranii
Antychrysta czyli drugą połowę ostatecznego 7-letniego okresu tygodnia a Daniela = 3,5 roku
= 42 żydowskie miesiące.
Ap. 13:5
I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania
przez czterdzieści i dwa miesiące.
Na tym zakończyłem wstęp, opis znaków i zasad chronologii proroctw biblijnych.
Większość wydarzeń z okresu nazwanego przez Pana Jezusa w Ew. Mateusza 24 „początkiem
boleści”, poprzedzającego i obejmującego ok. 3,5 lat przed zabraniem Kościoła aż po Wielki
Ucisk pokazałem w dziale Znaki. W naszym czasie znajdują one częściowe wypełnienie.
Osobiście wierzę, że okres „początku boleści” trwa już długo i wkrótce skończy się czas
ostrzeżeń - „trąb” Apokalipsy. Wierzę, że jesteśmy obecnie przed szóstą trąbą, zgromadzeniem
militarnym wokół Izraela, a siódma, ostatnia trąba to pochwycenie kościoła.

Daniela 9:27 Pierwsza połowa 7 lat – Pseudo-Christos Antychryst - fałszywy mesjasz
Antychryst (jego duchowe oblicze jest przedstawione obrazowo w cyfrze człowieka - 666)
będzie niezwykle inteligentnym, wpływowym politykiem. Jego postępowanie będzie
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charakteryzowane przez wewnętrzną niepohamowaną żądzę władzy, kult siły militarnej ale na
zewnątrz będzie się prezentował jako wybawca ludzkości. To on ogłosi człowieka bogiem, w nim
humanizm znajdzie swe najpełniejsze wyrażenie. Jego wielki sukces będzie wynikiem
globalizacji świata – Antychryst zjednoczy świat gospodarczo, politycznie i religijnie, przyniesie
czasowy pokój i jedność narodów, choć będzie to słaba unia (glina zmieszana z żelazem w wizji
z księgi Daniela 2). W tym okresie wystąpi on jako fałszywy wybawca i mesjasz trzech religii
monoteizmu, w tym narodu wybranego. Ale nie tylko dla Żydów, którzy go przyjmą i uznają za
mesjasza, ale i dla muzułmanów, którzy też oczekują na swojego mesjasza, a także wszystkich
ludzi na świecie oczekujących rozwiązań, za jego intuicję polityczną i tajemną wiedzę. Za jego
uzurpację bycia Mesjaszem w tym czasie Biblia określa go greckim tytułem Pseudo-Christos
(Mat 24:24, Mar 13:22) ale gdy osiągnie już swój cel – globalną władzę, jego opisowy tytuł
będzie brzmiał Anti-Christos (1 Jan 2:18,22, 2 Tes. 2:4).

Antychryst - fałszywy pasterz
Zach. 11:16
Bo oto Ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione, nie
będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione, i karmił tego, co
zgłodniałe, lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta.
Wiemy, że pojawienie się Antychrysta jest częścią wielkiego, Bożego planu. Ten fragment
opisuje go jako nieużytecznego i podłego pasterza. Bożym zamiarem jest doprowadzenie świata
do okresu żniw, czyli pełnego oddzielenia dobra i zła, stąd Antychryst jest potrzebny by
zrealizować pragnienia milionów ludzi idących za swoim ego.
Widać, że jest to Boży anty-charakter, przeciwstawność Jezusa, który śmiercią własną
zatroszczył się o swoje owce.
Ew. Jana 10:11-15
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
12. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
13. /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
14. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
15. podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce.
„Skoro bowiem nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, Syn Boży, w swej królewskiej i chwalebnej
postaci został zapowiedziany jako „lew” (zob. Rdz 49:9; Ap 5:5), to w taki sam sposób również
Antychrysta Pisma zapowiedziały jako „lwa” (zob. 1Piotra 5:8; Pwt 32:33) ze względu na jego
tyranię i przemoc. Oszust ten pod każdym względem chce się upodobnić do Syna Bożego.
Lwem jest Chrystus, i lwem będzie Antychryst. Królem jest Chrystus, ale nie z tego świata, i
Antychryst będzie królem, tyle że ziemskim. Zbawiciel objawił się jako owca, a więc również ten
ukaże się jako owca, ale wewnątrz będzie wilkiem (zob. Ew. Mateusza 7:15). Zbawiciel
przyszedł na świat jako obrzezany, a więc i on przyjdzie podobnie. Zbawiciel zgromadził
rozproszone owce, on też podobnie zbierze rozproszony lud. Pan dał pieczęć (zob. Ap. 7:2)
tym, którzy w Niego wierzą; podobnie postąpi Antychryst. Pan objawił się jako człowiek;
również Antychryst przyjdzie w ludzkiej postaci. Zbawiciel zmartwychwstał i ukazał swoje ciało
jako świątynię; Antychryst odbuduje kamienną świątynię w Jerozolimie.” (Hipolit – „O
Antychryście”, VI)
Antychryst przeto wezwie do siebie cały lud z wszelkich krain rozproszenia, przywłaszczy go
sobie jako własne dzieci, będzie im obiecywał odbudowę kraju, odnowę ich królestwa i świątyni,
aby kłaniali mu się jak Bogu. Jeremiasz w paraboli odnoszącej się do Antychrysta stwierdza:
„Kuropatwa zaćwierkała, zebrała pisklęta, których nie wysiedziała; kto nieuczciwie
gromadzi bogactwa, w połowie jego Daniela opuszczą go, i aż do końca swych
Daniela będzie głupcem” (Jer. 17:11).
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„Nie odejdziemy zbytnio od tematu, jeśli opowiemy o podstępności tego zwierzęcia oraz o tym,
że nie bez powodu w swej paraboli prorok powołał się na jego przykład. Kuropatwa jest
zwierzęciem żądnym czczej chwały; skoro więc znajdzie w pobliżu gniazdo innej kuropatwy,
mającej pisklęta, a zobaczy, że matka piskląt odleciała, aby szukać jedzenia, naśladuje jej głos
i wabi je do siebie; pisklęta zaś, przekonane, że to ich matka, biegną do niej. Wtedy ona chlubi
się cudzymi pisklętami jako swoimi. Skoro jednak powróci prawdziwa matka piskląt i zawoła
swym własnym głosem, pisklęta rozpoznają ją i porzuciwszy oszustkę wracają do swej
prawdziwej matki. Prorok użył tego porównania mówiąc o antychryście, który przyzywa do
siebie ludzkość, chcąc przywłaszczyć sobie cudzą własność i na próżno obiecuje wszystkim
odkupienie, choć sam siebie nie może ocalić.”3

7 letni układ pokojowy na Bliskim Wschodzie
Tłem uznania przez Izrael Antychrysta jako mesjasza, będzie narastający antysemityzm i
zagrożenia ze strony państw arabskich i nie tylko. Dlatego jednym ze znaków końca jest
narastający konflikt wokół Izraela, którego rozwiązanie zaproponuje Antychryst. Naród izraelski
ulegnie całkowicie zaślepieniu retoryce Antychrysta i podpisze wraz z nim siedmioletni
międzynarodowy traktat pokojowy, który prorok Izajasz nazywa „przymierzem ze śmiercią”:
Daniela 9:27
Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień.
Izajasza 28:15,18
Mówicie: Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, i z Szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się
rozleje powódź wrogów, nas nie dosięgnie, bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie
schronisko i skryliśmy się pod fałszem. 18. Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie
zerwane, i nie ostoi się wasz układ z Szeolem. Gdy się rozleje powódź wrogów,
będziecie dla nich na zdeptanie.
W tej chwili widzimy wypełnianie się proroctwa Daniela o tym, że siedziba i centrum globalnego
rządu, mają być na terenie dawnego cesarstwa rzymskiego (Dan 7:7), czyli obecnej Europy.
Co ciekawe, rola Stanów Zjednoczonych, obecnego protektora Izraela, nie jest wspomniana.
Ale już teraz widzimy UE i ONZ proponujące rozwiązania na Bliskim Wschodzie, co dotychczas
było wyłączną domeną USA. Wyjaśnieniem braku obecności USA w proroctwach Biblii może być
zapowiedziane pochwycenie wierzących tego mocno chrześcijańskiego kraju, które po (lub
wcześniej) zniknięciu ludzi wiernych Bogu napotka prawdopodobnie katastrofa lub kraj co
najmniej straci na znaczeniu. Do wypełnienia proroctwa, aby Antychryst mógł przejąć globalną
władzę, musi być jeszcze stworzony międzynarodowy rząd oparty o dziesięć mocarstw.
Możliwe, że właśnie z G-8 powstanie G-10.
Antychryst będzie pierwszym i ostatnim władcą całej Ziemi. To będzie finał globalizacji, świat
się zjednoczy po jednym rządem. Zgodnie z planami zwolenników New World Order - Nowego
Porządku Świata i New Age, ludzkość ostatecznie całą władzę odda jednemu człowiekowi.
Antychryst nie będzie przebierał w środkach by władzę zdobyć, władza i podboje militarne są
jego obsesją (Dan 11:38). Już teraz te tendencje imperialne i ducha militaryzmu obserwujemy
m.in. w Rosji i Państwie Islamskim.
Ap. 17:12-13
A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy
królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę
wraz z Bestią. 13. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.
Kiedy kościół zostanie nagle zabrany, na świecie powstanie gniew ale i panika i lęk przed UFO,
a sam diabeł posiądzie ciało Antychrysta i jego rząd zamieni się z obrońcy pokoju w okrutną
dyktaturę.
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Odbudowa Świątyni
Dan 9:25
Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i
zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca - siedem tygodni i
sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak
pełnych ucisku.
Wierzę, że odbudowa III świątyni nastąpi niedługo, po rozpoczęciu reform globalizacyjnych
Antychrysta. Niektórzy uważają, że świątynia musi być odbudowana, aby mógł przyjść
Antychryst, Pismo tego jednak nie potwierdza. Najprawdopodobniej to sam Antychryst
odbuduje świątynię, aby okazać się mesjaszem dla narodu izraelskiego. Rekonstrukcja
najważniejszego miejsca kultu Izraela to ważny atut dla tego narodu, by uznać go za mesjasza.
Może być też tak, że budowa zostanie zaczęta wcześniej a on ją dokończy (wał i dziedziniec).
Materiały na budowę świątynię są już gromadzone a przygotowania kapłanów i jej wyposażenia
są już bardzo zaawansowane. W Jerozolimie jest nawet sklep, gdzie można już kupować
wyposażenie świątyni a w specjalnym instytucie kształcą się kapłani. Istnieje także kilka wersji
hipotez lokalizacji Arki Przymierza, bardzo prawdopodobnych, zobacz stronę
www.Wyattmuseum.com
Tak więc Antychryst początkowo będzie pokojowo jednoczyć świat pod jednym rządem i jedną
religią, rozwiązując problemy takie jak wojny czy terroryzm. To da mu wielką popularność
wśród ludzi i nawet nasilające się kataklizmy przyrodnicze, Boże ostrzeżenia, nie odmienią ani
jego serca ani zepsutej ludzkości. U szczytu jego sukcesów nastąpi jednak szereg
dramatycznych wydarzeń, które odmienią losy Ziemi. Zgodnie z Ap. 12 nastąpi bitwa w niebie,
w wyniku której diabeł zostanie strącony na ziemię i wierzę, że mniej więcej w tym samym
czasie gdy zostanie pochwycony lud Boży wierny słowom Jezusa. Zaraz potem nastąpi
usunięcie służby kapłańskiej z nowej świątyni żydowskiej i postawienie własnego posągu będzie to wszystko stanowiło punkt zwrotny – Antychryst rozpocznie prześladowania wspierane
przez zarówno elektroniczne narzędzia jak i historyczne zdobycze francuskiego humanizmu,
takie jak gilotyna. Wtedy Bóg wyleje czasze swojego gniewu na Antychrysta i ludzkość
zanurzoną w buncie przeciw Najwyższemu i w grzechu.

Jedna światowa religia i NWO
Pan Jezus powiedział, że zwiedzenie będzie pierwszą i najważniejszą cechą tego okresu (zobacz
Jego odpowiedź w Ew. Mateusza 24:2) - fałszywi mesjasze i prorocy osiągną największą liczbę,
okultyzm i magia będą kwitły, jednoczenie się największych religii i nierząd z polityką („z
królami” Ap. 17:2) to z jednej strony wielkie przywileje państwowe dla oficjalnej religii new age
i Złotego Wieku, oczekiwanego przez ludzi martwych duchowo i zwiedzionych bo „nie uwierzyli
miłości prawdy” a z drugiej prześladowanie prawdziwie wierzących, którzy jednak aż do
zabrania kościoła będą trwali w wierze i będą mocni i skuteczni w działaniach, zgoDaniela e z
obietnicą Pana Jezusa.
Mat. 28:18-20
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i
na ziemi. 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, 20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
2 Tes 2:11-12
Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,
12. aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie
nieprawość.
Daniel - prorok Boży pisze w Daniela 11:32
A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie
pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i
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będą działać.
Dla tych nielicznych wybranych, którzy wierzą szczerze i nie dadzą się przekupić ani zastraszyć
to będzie pracowity okres misyjny - Pan Jezus sam oDanielaowi w Duchu i przygotuje swój
kościół, który wróci do pierwszej miłości i jedności oraz gorliwości głoszenia Ewangelii. W tym
czasie prześladowanie wierzących będzie narastało ale ochrona Boża będzie pełna.
Daniela 11:33-35
A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien
czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku.
34. A gdy będą padać, doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się do nich obłudnie.
35. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło
wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze
potrwa pewien czas.
Pan Jezus też mówi o tym trudnym czasie w duchu nadziei i zwycięstwa, wyraźnie wskazując
przez to, że straszliwe czasy niedługo potem nie będą udziałem, tych którzy Mu zaufali:
Ew. Łukasza 21:8-19
8. Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie
chodźcie za nimi.
9. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec.
10. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw
królestwu.
11. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska
i wielkie znaki na niebie.
12. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą
do królów i namiestników.
13. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.
14. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.
15. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców
nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
16. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z
was o śmierć przyprawią.
17. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.
18. Ale włos z głowy wam nie zginie.
19. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
...
28. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża
się wasze odkupienie.
Oraz ostrzega, ale też w kontekście ocalenia. Wrogiem numer jeden okazuje się, jest nasze
własne ciało a ratunkiem nieustanna modlitwa.
Łuk. 21:34-36
34. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
35. jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Ap 10 – Anioł Objawienia
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1. I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, i
tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy
ogniste,
2. i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na
ziemi.
3. I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem grzmotów
przemówiło swym głosem.
4. Skoro przemówiło siedem grzmotów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos
mówiący z nieba: Zapieczętuj to, co siedem grzmotów powiedziało, i nie pisz tego!
5. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu
prawą rękę
6. i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i
ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki,
7. ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się
dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.
8. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w
słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!
9. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i
połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak
miód.
10. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się
słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.
11. I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu
królach.

Dziesiąty rozdział Apokalipsy ukazuje nam potężnego anioła, prawdopodobnie jednego z
najważniejszych Bożych sług, którego obraz tworzy przerwę w objawieniach wydarzeń na świecie.
Rozdział ten przynosi nam spore wyjaśnienia odnośnie wersetów od Ap. 11:15 czyli fragmentu,
gdzie kończą się ostrzegające ludzkość trąby i trzykrotne „biada”, kończy się czas łaski i kościoła na
ziemi. To moment krytyczny dla historii świata, gdy Boża cierpliwość (2 Piotra 3:9) się kończy po
ponad 2000 latach przebaczania wszelkich grzechów i okazywania dobroci coraz gorszym i mniej
wdzięcznym ludziom. To upragnione od pierwszego wieku, spektakularne i radosne
zmartwychwstanie i pochwycenie nowonarodzonych wierzących.
Anioł ten jest otoczony symbolami pochwycenia – chmury to miejsce pierwszego spotkania kościoła
z Panem a stopy stojące na ziemi i morzu, symbol mocy Boga, mówią o zmartwychwstaniu
wierzących ze wszystkich miejsc na ziemi. Dla apostoła Jana ten rozdział ma też cel praktyczny krótki odpoczynek i posilenie ku nowym wizjom, które będą jeszcze dokładniejsze, to będzie opis
okrutnych czasów Wielkiego Ucisku i początek wiecznych rządów Boga na ziemi. Zauważmy przy
okazji, że anioł ma wzrost zbliżony do apostoła Jana a książeczka jest rzeczywiście nieduża.

Ap. 11:1-14 Dwóch świadków
W momencie podpisania pokojowego układu Antychrysta przez Izrael, Bóg pośle na ziemię
dwóch swoich świadków, aby nawrócić naród wybrany.
Ap. 11:3-13
Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez
tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni . 4. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma
świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. 5. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień
wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w
ten sposób musi być zabity. 6. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał
Daniela ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i
wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. 7. A gdy dopełnią swojego świadectwa,
Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. 8. A zwłoki
ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt,
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gdzie także ukrzyżowano ich Pana. 9. I (wielu) spośród ludów, szczepów, języków i
narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do
grobu. 10. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem
będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. 11. A po trzech
i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na
tych, co ich oglądali. 12. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący:
Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. 13. W
owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i
skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i
oddali chwałę Bogu nieba.
Jeden ze świadków to Eliasz, jak obiecane:
Malachiasza 3:23
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i
strasznego.
Drugim z nich będzie Mojżesz, podobnie jak Eliasz na Górze Przemienienia, on też jest
świadkiem.
Ew. Mateusza 17:1-3
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. 2. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała
jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 3. A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Można wierzyć, że ci sami świadkowie pojawili się także przy wniebowstąpieniu Jezusa.
Dzieje Ap. 1:9-10
9. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu. 10. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
Dwaj świadkowie będą mieli władzę od Boga aby zsyłać plagi na swoich wrogów. Któż jest
lepszym „specjalistą” od plag niż są Mojżesz i Eliasz? Eliasz ponownie spowoduje trzy i półletnią suszę.
Jakuba 5:17
Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie
padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.

Służba Eliasza i Mojżesza będzie opierała się na ich autorytecie, gdyż są oni najbardziej
respektowanymi postaciami w historii Izraela i to oni zaniosą wezwanie powrotu do Boga całemu
swemu narodowi. Wierzyć można, że będą stali pod Ścianą Płaczu i ogłaszali wyroki i przyjście
Mesjasza, jednocześnie ostrzegając przed Antychrystem i zwiedzeniem jedności wszystkich religii.
Dlatego będą znienawidzeni przez rosnący w siłę system wiary Porządku Nowego Świata ale nikt
ich nie pokona, póki nie zakończą swego dzieła.
Kiedy czas ich służby się wypełni po 1260 dniach, Bóg pozwoli by zginęli, po czym po trzech i
pół dniach, na oczach telewizji całego świata, ci ożyją i wstąpią do nieba. Ciekawe, że szef CNN,
Ted Turner powiedział w 1980 roku, że „nie przestaniemy nadawać aż do końca świata, a nawet
gdy ten nadejdzie, to będziemy go transmitować na żywo”. Najprawdopodobniej się nie pomylił
w swoim proroctwie.
Kiedy czytamy Apokalipsę rozdział 11, widać, że zaraz po tym jak powstanie dwóch świadków z
martwych a zaraz po tym zabrzmi siódma trąba, trąba ostateczna i koniec Bożej cierpliwości i
ostrzeżeń dla ludzkości, oznaczająca pochwycenie kościoła i przejęcie władzy przez Boga.
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Dlatego pochwycenie umiejscawiam po połowie siedmiu lat okresu traktatu Antychrysta.
Naturalnym się zatem wydaje, że zmartwychwstanie dwóch świadków to także czas na
pierwsze zmartwychwstanie wszystkich wiernych sług Boga z historii i zabranie kościoła.
Oba wydarzenia będą bardzo bliskie w czasie.

Ap. 11:15-19 Pierwsze zmartwychwstanie – Kościoła i wiernych Starego Testamentu
Ap. 10:7
Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się
dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.
O jakich prorokach mowa? Z pewnością chodzi o Daniela:
Daniela 12:2
Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedna do wiecznego życia, drudzy
ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
O tej samej tajemnicy mówi apostoł Paweł:
1 Kor 15:51-52
51. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy
odmienieni. 52. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
Daniel w swej dalekiej perspektywie łączy oba zmartwychwstania, ale my wiemy, że:
Ap. 20:5-6
5. ... nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze
zmartwychwstanie. 6. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym
zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i
Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
Mamy przykład z Biblii, że Bóg wzbudził już świętych Starego Przymierza w szczególnym
momencie - przy zmartwychwstaniu Jezusa. Zwróć uwagę, że i wtedy przywróceni do życia
byli tylko wybrani przez Boga święci i tak samo będzie później. Pierwsze zmartwychwstanie ma
zatem trzy etapy – pierwszy z nich poniżej:
Ew. Mateusza 27:52-53
52. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało.
53. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego
i ukazali się wielu.
Czy może być szczególniejszy moment na kolejne zmartwychwstanie niż powrót Mesjasza?
I o ile moc wzbudzająca Jezusa, wzbudziła także zmarłych z sąsiednich grobów, o ile większym
wydarzeniem będzie zmartwychwstanie świętych wszystkich pokoleń? Drugi zatem etap to
będzie siódma trąba, a trzeci etap to Ap 20:4-5, powstanie z martwych tyko świętych, którzy
zginą w Wielkim Ucisku.
Końcówka 11 rozdziału Apokalipsy to ostatnia trąba:
Ap. 11:15,18
15. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków! 18. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby
zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się
boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.
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Dalsze fragmenty - rozdział 12 Apokalipsy pokazują wydarzenia wkrótce po połowie 7 lat ukrycie wiernej części Izraela oraz walkę w niebie, rozdział 13 to początek tyranii Bestii - czyli
Antychrysta. Widać tu pełną cykliczność wydarzeń, stąd umiejscowienie pochwycenia i
zmartwychwstania sprawiedliwych na okres bliski połowy traktatu Antychrysta jest
najpewniejszy.
Pochwycenie kościoła i pierwsze zmartwychwstanie to wspaniałe dla kościoła wydarzenie,
którego wierzę, wkrótce będziemy świadkami.

Pochwycenie Kościoła na chmury
2 Tes. 2:1
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się
wokół Niego ...

1 Tes. 4:15-17
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście
Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i
na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki
naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
Zmartwychwstanie wiernych i pochwycenie kościoła to dwa wydarzenia, dokonane w tej samej
chwili. Jak zauważysz później, lub już wiesz, Pan Jezus przyjdzie najpierw w sposób
niewidzialny dla świata na chmury po swój kościół, by go ochronić przed gniewem Boga i ludzi
na ziemi (Ap. 11:18) a drugi raz na ziemię wraz wojskiem niebieskim, by rozprawić się z
wrogami i objąć tysiącletnie rządy na Ziemi. Pierwsze przyjście Pana Jezusa, zwane
pochwyceniem, oznacza zgromadzenie się tych, którzy narodzili się z wody i z Ducha i
trwających w Jego wierze i miłości wierzących wokół Niego na chmurach. Chodzi tu o uczniów
Jezusa wszystkich wieków (zob. Hebrajczyków 11), którzy zostaną zabrani i zgromadzeni wokół
Jezusa. Reszta ludzi zostanie na Ziemi na Wielki Ucisk.
Drugi fragment objawia nam, że ci, którzy zostaną zabrani, nie spotkają się z Panem wcześniej
niż ci, którzy już umarli – spotkamy się wszyscy razem przy pierwszym zmartwychwstaniu –
zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Ew. Łukasza 20:35
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu
z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
Ap. 20:6
Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie
ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować
tysiąc lat.
To porwanie na obłoki nazywamy pochwyceniem, gdyż słowo to pochodzi z łacińskiego słowa
harpazo “pochwyceni, porwani” w tym tekście. Porównaj też opis zmartwychwstania wierzących
z listu do Koryntian :
1 Kor 15:20-23
20. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co
pomarli. 22. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni,
23. lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą
do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
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Czyli wszyscy wierzący spotykają się z Chrystusem na obłokach, na świecie zostają ludzie,
którzy nie powierzyli swego życia Jezusowi a w grobach nadal spoczywają pozostali
niewierzący.
Z przekazu biblijnego wynika, że zmartwychwstanie milionów zmarłych świętych i ich
przemiana nastąpi w jednej chwili, będzie to błyskawiczne zniknięcie milionów wierzących.
1 Kor 15:51-55
51. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy
odmienieni. 52. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
Trzeba wiedzieć, że już raz zdarzyło się lokalne zmartwychwstanie. Moc zmartwychwstania,
która wzbudziła Pana Jezusa, była tak potężna, że wzbudzeni do życia zostali także liczni święci
z sąsiednich grobów, których Bóg potem zabrał do nieba.
Ew. Mateusza 27:52-53
52. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało.
53. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego
i ukazali się wielu.

A oto inne fragmenty mówiące o przyjściu Pana Jezusa po kościół:
Tytusa 2:12-13
12. i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i
sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 13. oczekując błogosławionej nadziei i
objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa,
Hebr. 9:28
Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z
powodu grzechu, lecz ku zbawieniu (wybawieniu) tym, którzy go oczekują.
Faktycznie Wielki Ucisk będzie tak strasznym wyniszczeniem Ziemi, że gdyby sam Pan Jezus
nie interweniował, nikt by nie ocalał.
Ew. Mateusza 24:22
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów
czas zostanie skrócony.
Bóg zabierze swoich wiernych (swój prawdziwy kościół, wszystkich, których imiona są zapisane
w księdze życia i trwają przy Nim), przed okresem wylania swojego gniewu na świat. Ta
obietnica jest widoczna w całym Słowie Bożym w wielu miejscach:
Daniela 12:1
W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów
twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją
narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto
jest wpisany do księgi żywota.
Ps. 11:7
Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego.
Pan Jezus mówi:
Jan 14:1-3
2. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3. A gdy odejdę i przygotuję wam
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miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem.
Chrześcijanie oczekują Pana jako wybawiciela od czasu gniewu :
1 Tes 1:10
I oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego
wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Czy oczekujesz Jezusa jako na wybawcę od nadchodzącego gniewu? Możesz zadać pytanie, o
jaki gniew chodzi? Czy o karę piekła, czy Armagedon, czy Wielki Ucisk? To nie ma żadnego
znaczenia, gdyż nad wierzącymi nie ma żadnego gniewu ani potępienia! (Rz 8:1). Z kolei tych,
którzy odrzucają Jezusa jako jedynego Boga i Pana spotka nie tylko Wielki Ucisk i podwójna
śmierć.
Ew. Łukasza 21:36
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
Czuwanie (gr: trwanie bez snu) i nieustanna modlitwa utrzymują nas w stałym stanie gotowości
i uświęcenia, takimi oczekuje nas Pan i tylko takich przyjmie do siebie.
Z pewnością w tym wersecie Pan Jezus nie mówi o swoim powtórnym przyjściu, gdyż wtedy
zobaczą go wszyscy ludzie, a stanięcie przed Nim nie będzie zaszczytem lecz bezbożni ludzie
będą się przed Nim kryć w bunkrach i jaskiniach.
Tu warto też zwrócić uwagę, że będzie wielu tych, którzy nie będą zabrani przed Wielkim
Uciskiem, a którzy uważają się sami za wierzących. Odstępstwo kościoła w naszych czasach
jest wielkie: jednoczenie się z pogańskimi religiami, miłość świata, błogosławione są związki
homoseksualne, większość chrześcijan dopuszcza rozwód z innych powodów niż niewierność.
Pan sam zapytał:
Ew. Łukasza 6:46
Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?
Nikt lepiej nie zna hipokryzji Kościoła końca czasów niż jego Pan. On sam zapytał, że może nie
zastać wiary jak powróci, a reprezentantowi końca czasów z Apokalipsy – zapatrzonemu w
siebie kościołowi z Laodycei zapowiedział, że jak się nie odwróci od swoich grzesznych dróg
zostanie wypluty. To właśnie odstępstwo kościoła od Bożej mocy jest znakiem naszych czasów.
Kryterium wyboru osób do pochwycenia i ukrycia ich przed Wielkim Uciskiem. nie jest wcale
jednorazowa decyzja z przeszłości o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela czy religijne
chodzenie do kościoła ale REALNE posłuszeństwo Jemu. A to oznacza znajomość Jego Słowa a
nie zasad kościelnych, które stoją często w sprzeczności z Jego Słowem i wydawanie owocu
posłuszeństwa. Gdzie można mówić o posłuszeństwie, jeśli nawet duchowi liderzy nie słyszą
Bożego głosu a jednostki mające żywą relację z Bogiem są spychane na margines? Kiedy nocne
czuwanie modlitewne jest rzadkością, jak i nauczanie o czystości i potrzebie wytrwania w
miłości Jezusa, tak samo nieliczni będą mieli udział w ukryciu przed Wielkim Uciskiem. Reszta
pragnących zbawienia będzie musiała oczyścić swoje szaty z grzechu, okupując ceną śmierci.
1 List Jana 2:28
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w
dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.
Ew. Łukasza 21:36
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
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Z tych wersetów widać też, że stanięcie przed Jezusem dotyczy tylko wybranych czyli nie
chodzi o powracającego Pana Jezusa na ziemię, kiedy ujrzy Go „wszelkie oko” (Ap. 1:7).
Podobnie jak pierwsi chrześcijanie do roku 64 nie byli prześladowani, gdyż ich miłość była
gorąca, podobnie ci, którzy będą żyli przed Jego przyjściem, jeśli chcą uniknąć prześladowań,
też muszą zachować miłość gorliwą w uczynkach oraz wiarę.
Ew. Mateusza 24:13
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Zbawiony znaczy uratowany. Wytrwanie oznacza zachowanie pełni gorliwości w pierwszym
przykazaniu miłości - Ew. Jana 15:12 i nie wyrzeczenie się wiary.
Ew.
17.
18.
19.

Łukasza 21:17-19
I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.
Ale włos z głowy wam nie zginie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

Judy 1:21
I w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego
Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu.
Więcej o naszej nadziei:
Ew. Łukasza 21:28
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się
wasze odkupienie.
Ew. Mateusza 24:6
Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się
tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
Pomyśl – czy można nabierać ducha wiedząc, że na pewno będziesz prześladowany a nawet
zabity w Wielkim Ucisku? Kiedy wokoło wojny i zamieszki?
Bóg zsyłał już wcześniej swój sąd na ziemię ale jego wierni słudzy zawsze byli od niego
wybawiani. To wbrew Bożemu charakterowi by zsyłać zagładę na swój wierny lud. Zabranie
kościoła będzie z pewnością niezwykle spektakularnym wydarzeniem w historii ludzkości.
Możemy sobie tylko wyobrazić panikę i spekulacje w mediach, chaos na drogach z piętrzącymi
się stosami aut, gdzie zabrakło kierowców, spadającymi samolotami bo zabrakło pilotów,
znikającymi prezenterami w mediach na oczach milionów widzów, szok najbliższych po nagłym
„zniknięciu” ojca, matki, rodzeństwa i wszystkich dzieci.
Tak było w historii z Lotem i zniszczeniem Sodomy. Bóg mówi do sprawiedliwego Lota :
Rodzaju 19:22
Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie
wejdziesz. dlatego dano temu miastu nazwę Soar.
Podobnie jak arka wyniosła w górę osiem osób nad wodami potopu, taki sam ratunek Bóg ma
dla usprawiedliwionych krwią Jezusa. Wkrótce po zabraniu kościoła, Bóg wyleje swój gniew na
świat. My mamy obietnicę :
Rz 5:8-9
8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość (właśnie) przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 9. Tym bardziej więc będziemy przez Niego
zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni.
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Psalm 37:38-39
38. Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie.
39. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Psalm 94:12-13
12. Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz,
13. by dać mu odpocząć w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego.
Taki jest nasz Bóg! On nigdy nie zesłał sądu na swój lud. Czy wolisz poddać się wychowawczej
ręce Boga i porzucić zwiedzenie grzechu, czy wolisz żyć po swojemu i zbierać gniew Boga jako
zapłatę? Wierzę, że przyjmiesz pełną drogę Pana Jezusa i przejdziesz pomyślnie próbę wiary
obecnie, by nie musieć przechodzić oczyszczenia swych szat przez Wielki Ucisk.
Apokalipsa pokazuje nam wylanie Bożego gniewu przez czasze z rozdziału 16. Wcześniejsze
znaki Apokalipsy – pieczęcie, trąby i biada, a w tym katastrofy, te z przeszłości i współcześnie
zsyłane na ludzkość, to sąd ale i ostrzeżenie i danie szansy na nawrócenie. Czasze reprezentują
tymczasem głównie karę i gniew Boży.
Czy pamiętasz co Jezus powiedział o osiemnastu zabitych przez wieżę w Siloah? Tylko
nawrócenie daje człowiekowi szansę zbawienia. Dlatego Bóg czeka cierpliwie cały czas na całą
ludzkość. W miarę jednak odrzucania szansy ostrzeżenia stają się coraz mocniejsze, aż
człowiek stanie przed sądem.
Nieprzypadkowe jest zastawienie przeciwnych sobie obietnic Apokalipsy dla niewiernego
kościoła z Tiatyry do wytrwałego i aktywnego misyjnie kościoła w Filadelfii. Ten pierwszy ma
obietnicę wejścia w wielkie utrapienie czyli ucisk, ten drugi obietnicę ratunku przed nim.
Ap. 2:21-22
Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej
rozpusty. 22. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie
utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą;
Ap 3:10
Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma
nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.
Zobacz, że dzisiaj wszyscy stoimy przed tym wyborem.

Gotowość
Pan Jezus bardzo mocno podkreśla potrzebę bycia gotowym na Jego przyjście. Mówi o tym
przypowieść o pannach:
Ew. Mateusza 25:1-13
1. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły
swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 2. Pięć z nich było nierozsądnych, a
pięć roztropnych. 3. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 4.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. 5. Gdy się pan
młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. 6. Lecz o północy rozległo się
wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! 7. Wtedy powstały wszystkie
owe panny i opatrzyły swe lampy. 8. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie
nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. 9. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i
wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!
10. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na
ucztę weselną, i drzwi zamknięto. 11. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc:
Panie, panie, otwórz nam! 12. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie
znam was. 13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
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W tej przypowieści panna, narzeczona reprezentuje wiernych Jemu, Pan Jezus zaś pana
młodego. Nie wszystkie panny są takie same, są ich dwie grupy, jednak są one w podobnej
sytuacji – wszystkie czekają i zmorzone snem zasypiają. Takie jest ogólny stan kościoła dzisiaj
– ogólna duchowa senność. Część z nich jednakże nie była gotowa. Tu najważniejsze są słowa
“nie znam was”. W innych tłumaczeniach “nigdy was nie znałem”. Rozważmy tę kwestię.
Co znaczy poznać Jezusa?
Ew. Jana 17:25
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś
Ty Mnie posłał.
Rozpoznać Jezusa, znaczy rozpoznać w Nim osobiście Mesjasza, posłanego przez Boga
Wybawiciela.
Ew. Jana 3:16-17
16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony.
Rz. 8:29
Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na
wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Jednak poznanie w Biblii ma znacznie głębsze znaczenie niż tylko intelektualne. Np. słowo
hebrajskie poznać z 1 Moj. 4:1
Potem Adam poznał Ewę, żonę swoją, która poczęła i porodziła Kaina, i rzekła:
Otrzymałam męża od Pana.
Słowo yaw-dah' oznacza poznać cieleśnie, czyli głęboką, intymną więź. W innych kontekstach
oznacza także “zauważyć”, “wyróżnić spośród wielu”, “zapoznać się”. Dlatego Bóg w stosunku
do swojego ludu używa najgłębszych odniesień jak “dzieci” lub “narzeczona”. Dlatego poznanie
Jezusa oznacza z naszej strony rozpoznanie w Nim naszego Mesjasza posłanego dla zgładzenia
grzechów, a z Bożej strony przyjęcie nas jako drogich dzieci, przyjęcie pełne miłości i czułości.
Czy masz już taką społeczność z Jezusem?
(Na końcu tego artykułu znajdziesz wskazówki jak możesz stać się przyjacielem Jezusa)
A zatem panny nieprzygotowane oznaczają religijnych ludzi takich, którzy może nawet wierzą w
jedynego Boga i wierzą w Jezusa jako Boga, ale osobiście nie uznali, że Jezus przyszedł aby
zgładzić ich własne grzechy. Nie chcą przyznać, że oni sami potrzebują Zbawiciela jako grzeszni
ludzie. Jak widzisz, nawet dobra, ogólna wiara w Boga nie wystarcza, wierzy diabeł, wierzyli i
faryzeusze. Bóg zna dokładnie serce każdego z nas i wie, że jest złe i egoistyczne. Co więcej sam będąc poza czasem, uczynił to już przed wiekami i umie rozpoznać tych, którzy Go poznali
jako Pana i Zbawiciela od tych, dla których wiara jest może ważną rzeczą ale nigdy osobiście
nie chcieli szukać prawdy. A nie przyjmując Jezusa, nie przyjmuje się też Ducha uświęcenia.
Rezultat jest tragiczny na wieki:

Ew. Mateusza 7:22-23
Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego
imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu
cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie
ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!
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Wracamy do początku tragicznego okresu Wielkiego Ucisku. Wielkie wydarzenia w niebie
zapoczątkują nowy rozdział na ziemi.
Ap. 12:12
Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił na
was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.

Ap. 11:15 Bema - sąd domu Bożego
Jak już wiemy po pochwyceniu spotkanie z Jezusem odbędzie się w chmurach. Pan Jezus
zabierze swój wierny lud do nieba. Wtedy, po wspaniałym powitaniu, nastanie czas na pierwszy
sąd, z greckiego nazwany Bema:
Ap. 11:15,17-18
15. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków! 18. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby
zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się
boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.
1 Piotra 4:17
Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od
nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?
1 Kor 3
13. tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień /Pański/; okaże się
bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14. Ten, którego dzieło wzniesione
na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15. ten zaś, którego dzieło spłonie,
poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.
Czyli na tym sądzie najgorszą nagrodą będzie ... brak nagrody. Nie lekceważmy tego jednak –
w wierze należy wytrwać do końca a brak nagrody czuć będzie się na całą wieczność. Ale nikt
nie będzie odrzucony, ten sąd jest dla tych, którzy uwierzyli i w tej wierze wytrwali. Udział w
pierwszym zmartwychwstaniu to zaszczyt.
Ew. Jana 6:40
To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał
życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ten sąd to inny sąd niż Sąd Ostateczny przed wielkim, białym tronem, na którym będą wszyscy
potępieni – to ci, którzy nie poszli za Jezusem. Po grecku też ma inną nazwę: BEMA (2 Kor.
5:10; Rz. 14:10). Wierzący otrzymają różne nagrody, w zależności od tego jak byli posłuszni
Bogu. Niektórzy chrześcijanie nie otrzymają wiele, to będą ci, którzy przyjęli Jezusa do swojego
życia, zachowali wiarę, ale życie prowadzili nie do końca posłusznie Panu. Dlatego i wśród osób
zbawionych będą tacy, którzy wejdą “wąsko” do nieba, to znaczy bez pochwały i nagrody.
Ci którzy nieustannie dbali o gorącą miłość mają zapewnione szerokie wejście do chwały.
2 Piotra 1:11
W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana
naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
A że nie jest to proste świadczą inne wersety :
1 Piotra 4:18
A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i
grzesznik?
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Najwięcej ryzykują ci wierzący, którzy wybrali życie w dostatku. Oni z trudem przejdą do
wieczności, bez nagrody, bo tę odebrali już na ziemi:
Ew. Mateusza 19:23
Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z
trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego.
Szczególne nagrody Pan osobiście przekaże w postaci koron. Ci którzy zginęli dla Chrystusa
otrzymają koronę (oryg.: wieniec) życia:
Ap. 2:10
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
Na tym sądzie Jezus powie niektórym:
Ew. Mateusza 25:23
Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana!
Niektóre z obietnic dotyczyć będą rządów w Królestwie Chrystusa na ziemi:
Ew. Łukasza 19:17
Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się
wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami.
Ew. Marka 10:29-30
29. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci,
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól 30. z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól,
wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Na tym sądzie, wierni Chrystusowi otrzymają w nagrodę za swą wiarę i posłuszeństwo, a pod
zarząd dobra materialne w nadchodzącym wiecznym Królestwie.

Druga połowa 7 lat – Wielki Ucisk – Anti-Christos
Apokalipsa 12:14-16 Na skrzydłach orła – zabranie części Izraela
Niedługo po tym jak Pan Jezus zabierze swój wierny Kościół do nieba, ukryje On także wierną
część Izraelitów w miejscu schronienia na ziemi. To będą ci, którzy przyjęli posługę Eliasza i
Mojżesza, odrzucili pakt Antychrysta i będą oczekiwali przyjścia Pana Jezusa. On zapowiedział o
tej wybranej resztce Izraela:
Ew. Mateusza 23:38
Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie.
Wierzę, że wierni Izraelici w cudowny sposób przeniesieni zostaną na teren pustynny do
bezpiecznego schronienia, na okres tyranii Antychrysta, czyli na okres 3,5 roku. Możliwym jest,
że ci wybrani Żydzi to uprzednio zapieczętowane sto czterdzieści cztery tysiące:
Ap. 7:2-5
2. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga
żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc
wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 3. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni
drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. 4. I usłyszałem liczbę
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opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich
pokoleń synów Izraela: 5. z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z
pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy,
Pieczęć jest znakiem ochrony, tak zresztą jak wskazuje kontekst. Nie jest to pierwszy
przypadek pieczętowania przez Boga. Przykład takiego pieczętowania znajdziemy w księdze
Ezechiela 9:4-6
Pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl
ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi
obrzydliwościami w niej popełnianymi.. 5. Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem:
Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni
litości! 6. Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu! Nie
dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej
świątyni! I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią.
Bóg zesłał zagładę na bezbożnych mieszkańców Jerozolimy, za wyjątkiem tych, którzy nie
poszli za nieprawością. Znak TAW to hebrajska litera Taw w kształcie krzyża (!) – hebrajski
symbol ocalenia. Tak samo możliwe, że 144.000 Żydów zostanie cudownie uchronionych od
gniewu Bożego przez zapieczętowanie.
O tym, że są to ludzie wierni Bogu, przeczytamy za chwilę.
Czy liczba 144.000 jest symboliczna?
Wierzę, że nie. Już wcześniej Bóg powoływał do swoich dzieł okrągłe ilości ze swego narodu.
Przykładowo:
Liczb (IV Mojżeszowa) 31:3-5,49
3. Rzekł więc Mojżesz do ludu: Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę
wojenną przeciw Madianitom; mają im wymierzyć pomstę Pana. 4. Poślijcie na
wyprawę wojenną po tysiącu ludzi z każdego pokolenia izraelskiego. 5. I zostało
wybranych po tysiącu z każdego pokolenia, czyli dwanaście tysięcy zdolnych do
walki.
A po walce :
49. i rzekli do Mojżesza: Słudzy twoi dokonali przeglądu wszystkich poddanych sobie
wojowników i okazało się, że żaden z nich nie zginął.
Tych 12.000 wybranych wykonało zadanie i nikt nie zginął. Podobnie nikt z owych 144.000 nie
zginie. O nich czytamy dalej w 14 rozdziale :
Ap. 14:3-5
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed
Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech
tysięcy - wykupionych z ziemi. 4. To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są
dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi
zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, 5. a w ustach ich kłamstwa
nie znaleziono: są nienaganni.
Nie splamienie się kobietami nie musi koniecznie oznaczać bezżenności ... Biblia uczy:
Hbr. 13:4
We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane …
Skalanie w sensie biblijnym oznacza jakikolwiek seks przed i poza małżeński.
Ci Żydzi zostali wybrani przez Boga, za ich wyjątkową wierność Bogu.
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Rzym. 9:27
Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie;
Z pośród całego narodu izraelskiego Bóg wybrał wyjątkową grupę, którą postanowił ocalić od
zagłady. Ci ludzie zostaną przeniesieni nadnaturalnie przez aniołów lub Ducha Bożego jak Filipa
w Dziejach 8, do miejsca schronienia na pustyni. O tym, że przenoszenie ludzi będzie
realizowane przez aniołów, mówią słowa Pana Jezusa:
Ew. Mateusza 13:41
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie
zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości.
A zatem:
Ap. 12:14
I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego
miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.
Z księgi Daniela wiemy, że Antychrystowi nie uda się podbić całkowicie świata.
Daniela 11:41
Wkroczy następnie do wspaniałego kraju, a wielu polegnie. Te tylko kraje ujdą jego
ręki: Edom, Moab i główna część Ammonitów.
Wierzę, że właśnie na pustynnych terenach obecnej Jordanii Bóg ponownie przygotuje obóz
schronienia dla swojego ludu. Piszę „ponownie” bo miasta schronienia były nakazane przez
Boga już za czasów Mojżesza. Właśnie na południe od Morza Martwego znajduje się słynna
górska fortyfikacja ludu Nabatejczyków – słynne miasto w skale – Petra. Terytoria te skutecznie
opierały się wszelkim najazdom aż do czasów rzymskich. Oczywiście, nawet takie fortyfikacje
nie zapewnią dostatecznej obrony (z resztą nawet nie ma tam wystarczająco miejsca dla
144,000) wobec współczesnej broni, dlatego po raz kolejny sam Bóg okaże się być skałą i
ucieczką dla swojego narodu.
Psalm 18:3
Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się
chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!

Ap. 12 – Niewiasta i Smok
Kim jest owa niewiasta? Czy chodzi o Unię Europejską? Czy może Maryję? A może o kościół?
Ap. 12:1-6,13-17
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
W Biblii taki obraz występuje w Księdze Rodzaju 37:9 we śnie Józefa:
A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom: śniło mi się
jeszcze, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddają mi pokłon.
Jest to obraz Izraela, z którego przyszedł Mesjasz. Prawdą jest, że w Nowym Przymierzu
niewiastą - ludem Bożym jest Kościół ale w tym opisie dwanaście gwiazd, słońce i księżyc
wskazują na Izrael.
Dalej czytamy:
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2. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
5. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną.
I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.
Zgodnie z wieloznaczną poetyką prorockich wizji widzimy tutaj także przepleciony obraz Marii,
matki Jezusa ale jest ona tylko w tle głównego obrazu.
Porwanie tutaj oznacza odejście Jezusa, Jego wniebowstąpienie, gdzie zasiada jako zwycięzca.
Ap. 19:15-16
A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą
żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga.
16. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.
Te wersety mówią, że Chrystus ostatecznie będzie rządził narodami na Ziemi, zgodnie z
powszechną modlitwą chrześcijan „przyjdź królestwo Twoje”. Zwróć uwagę, nie modlimy się
„Zabierz nas do swojego Królestwa” ale odwrotnie, prosimy aby Chrystus był naszym władcą tu
na ziemi.
O tym, że Niewiasta to nie tylko Izrael ale i matka kościoła, mówi kolejny werset:
Ap. 12:17
I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej
potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.
Teraz pojawia się kolejna postać:
I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i
dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów.
Smok symbolizuje diabła (Ap. 12,9), ogień to symbol walki bądź gniewu. Siedem głów to
siedem mocarstw. Dziesięć rogów to dziesięciu władców lub prezydentów, przywódców, którzy
oddali swą władzę Antychrystowi (Ap. 17,12). Diadem to inaczej korona, symbol władzy
królewskiej (porównaj z 2 Krl. 11,12). Liczba 1260 dni jest nam już znana – to okres rządów
Antychrysta i w tym kontekście należy interpretować resztę obrazu.
A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją
tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
Będzie takie jedno miejsce na świecie, położone na terenach pustynnych, niedostępnych dla
Antychrysta, które Bóg przygotował by chronić tam tych wierzących, którzy zdołają tam zbiec
lub zostaną zabrani w nadprzyrodzony sposób.
13. A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która
porodziła Mężczyznę. 14. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na
pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę
czasu, z dala od Węża.
Czas ucieczki obejmie dokładnie 3 i pół roku, czyli cały okres prześladowań Antychrysta, czyli
drugą część Wielkiego Ucisku, po którym nastąpi tryumfalne przyjście Pana Jezusa na ziemię.
Ucieczka powietrzna oznacza cudowne porwanie tych wierzących, z innych miejsc świata,
którzy sami nie dotrą na miejsce ucieczki. Wąż to inne określenie diabła.
15. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła.
16. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i
pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. 17. I rozgniewał się Smok
na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą
przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.
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To miejsce ucieczki będzie otoczone Bożą cudowną opieką. Będzie próba zatopienia tego
miejsca, być może Antychryst spowoduje wielką eksplozję na morzu lecz atak nie powiedzie mu
się, gdyż Bóg ześle trzęsienie ziemi, lub inne wydarzenie, które spowoduje, że ziemia rozstąpi
się i pochłonie wodę. Po tej nieudanej próbie diabeł zrezygnuje z ataków tego miejsca i
skoncentruje się na walce z tymi, którzy powierzą Panu Jezusowi swe życie, widząc wydarzenia
jakim będzie zabranie Kościoła oraz początek tyranii Antychrysta, gdy ogłosi sam siebie
bogiem.
Skończy się jednak czas łaski, przeminie w momencie, kiedy Bóg przestanie wstrzymywać swój
gniew. Wielu ludziom się wydaje, że Bóg nie widzi tego brudu moralnego na świecie:
zwiedzenia fałszywych masowych religii, kradzieży, pornografii, kłamstwa i ciężkich zbrodni
wojennych. Widzi, ale On chce ludziom do samego końca dać szansę na nawrócenie – więc kara
nie przyjdzie, zanim zło się nie dopełni, nie dojrzeje. Dlatego nakazuje nam pozwalać by zło się
rozwijało - co nie oznacza jakiejkolwiek jego akceptacji, wierzący mają pozostać czyści i gorący
w swej miłości do braci. W tej chwili zło jest bardzo dojrzałe ale całkowicie dojrzeje dopiero w
okresie rządów Antychrysta, gdy zabraknie soli i światła tej ziemi czyli kościoła.
Rzym. 9:22
A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej
cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę.
Wielu z tych, którzy teraz się wahają czy przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela uwierzy w
Niego, widząc zapowiadane spektakularne pochwycenie Kościoła. Jednak wtedy za świadectwo
o Jezusie i nie przyjęcie znamienia Antychrysta będzie trzeba zapłacić śmiercią. Tylko niewiele
osób wierzących na świecie przeżyje te największe prześladowania w historii świata.
Rozpoczyna się tyrania Antychrysta, obecnego Kościoła nie ma już na scenie, rozpoczyna się
wylanie Bożego osądu. W księdze Apokalipsy gniew Boży reprezentują czasze. Co się będzie
dokładnie działo nie wiemy, oprócz tego, że przywrócona zostanie gilotyna, francuski wynalazek
śmierci, to będzie koszmar.

Ap 12:7 - Szatan strącony na ziemię
Ap. 12:7-9,12
7. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I
wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 8. ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich
w niebie nie znalazło. 9. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się
zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z
nim strąceni zostali jego aniołowie. 12. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich
mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem,
świadom, że mało ma czasu.
Właśnie około połowy 7 lat nastąpi walka w niebie i anioł Boga - Michał, opiekun narodu
izraelskiego, zwycięży i strąci szatana i jego aniołów na ziemię. Antychryst uzyska wtedy całą
moc upadłego cherubina (Ezechiela 28,14) - szatana.
Ap. 13:2
Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia,
paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
Daniela 8
23. A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o
okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. 24. Jego moc będzie potężna, ale
nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych
poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. 25. Przy jego
przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w
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sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu,
lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.
Po około trzech i pół roku pomyślnych rządów i dobrobytu od podpisania siedmioletniego
traktatu pokojowego Antychryst sam uzna siebie za boga i zasiądzie w odbudowanej przez
siebie świątyni w Jerozolimie.
Zgodną opinią pierwszego Kościoła było, że Antychryst będzie prawdziwym człowiekiem i że
pojawi się pod koniec czasów. Uduchowione teorie, że Antychrysta nie będzie wcale lub będzie
systemem politycznym, powstały znacznie później. Pierwsze kluczowe informacje o polityku Antychryście pochodzą z księgi Daniela, której ważność w tym kontekście podkreśla sam Pan
Jezus.
Daniela 11:36-45
Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się
wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i
dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione,
dokona się. 37. Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani ulubieńca kobiet, ani
żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się
wielki. 38. Zamiast tego będzie czcił boga twierdz; boga, którego nie znali jego
przodkowie, będzie czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami.
39. Wystąpi przeciw warownym zamkom z obcym bogiem; tych zaś, którzy go uznają,
obdarzy zaszczytem, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie
rozdzielał ziemię.
Ta wizja intrygowała wiele osób ale wydaje się dobrze potwierdzać fakt, że Antychryst będzie
Żydem. Wynika to z deklaracji, że „nie będzie czcił bogów swoich przodków” To wyrażenie jest
używane tylko w kontekście Żydów. Gdyby miał pogańskie pochodzenie, Bóg nie podkreślałby
odrzucenia jego pogańskiej wiary przodków jako podstawy do potępienia. Dalej czytamy, że nie
będzie miał względu na „ulubieńca kobiet”. Istnieją komentarze, że będzie kastratem lub
homoseksualistą ale w tym kontekście Daniel odnosi się do pragnień kobiet żydowskich, aby
urodzić syna - Mesjasza. Od Mojżesza pobożne Żydówki modliły się o urodzenie obiecanego
Odkupiciela, Mesjasza – Króla.”4

2 Tes 2
3. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo (dzień ten nie nadejdzie), dopóki nie
przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
4. który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co
odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

„Zasiądzie” oznacza, że prawdopodobnie usiądzie na Arce Przymierza lub usunie Arkę i sobie
postawi tam tron, skąd za pomocą CNN, BBC i TVP ogłosi swoją boskość. Wtedy
prawdopodobnie jakiś Żyd ze straży świątynnej, widząc takie bluźnierstwo, dobędzie miecza i
zada Antychrystowi śmiertelny cios.
Ap 13:12-14
12. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej
mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
13. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na
oczach ludzi. 14. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed
Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios
mieczem, a ożyła.
Pismo wyraźnie wskazuje, że rana miała charakter śmiertelny.
Jednak przez moc strąconego na ziemię szatana, Antychryst odzyska życie. To właśnie moment
wskrzeszenia Antychrysta będzie objawieniem się pełni jego szatańskiego potencjału i mocy.
Prawdopodobnie stanie się to w kilka dni po jego uśmierceniu, może nawet w trakcie jego
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pogrzebu, Antychryst wstanie w blasku i wielkiej szatańskiej mocy. Ludzie widząc to wpadną w
zdumienie i zachwyt i oddadzą mu boską chwałę. To będzie największe zwiedzenie na świecie –
zmartwychwstanie na wzór tego jak powstał z martwych nasz Pan.
Antychryst natychmiast zniesie kult świątynny a w zamian postawi tam swój posąg.
Daniela 9:27
(...) A około połowy tygodnia a ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na
skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu
ustalonego na spustoszenie.
Jego prawa ręka – Fałszywy Prorok sprawi, że posąg ten ożyje.
Ap. 13:15
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i
by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
Nie wiemy w jaki sposób obraz czy pomnik Antychrysta przemówi, ale będzie to dzieło szatana.
Kult Antychrysta będzie jedyną dozwoloną religią. Odmowa czci będzie karana śmiercią.
W tym samym momencie większość Żydów przejrzy i poznają że zostali oszukani i odwrócą się
od Antychrysta. Ci sami Żydzi, którzy wcześniej udzielili poparcia Antychrystowi, gdy ten ujawni
swoje prawdziwe intencje, odsuną się od niego. Wybuchnie prześladowanie Żydów na wielką
skalę, znacznie większe niż Holocaust, największe w historii. W jego wyniku zginie 2/3 Żydów:
Zachariasza 13:8
W całym kraju - wyrocznia Pana - dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część
tylko ocaleje.
Prześladowanie ogarnie wszystkich, którzy odmówią oddania czci Antychrystowi.
Daniela 7:25
Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego,
będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do
czasu, czasów i połowy czasu.
W tradycji żydowskiej czas, czasy i pół czasu to 3 i pół roku. Prześladowania Antychrysta
zaczną się gdy w połowie zerwie on swój siedmioletni międzynarodowy traktat pokojowy i trwać
będą trzy i pół roku, 42 żydowskie miesiące liczące 30 dni. Antychryst będzie starał się
zamienić żydowskie święta na własne, okultystyczne, ale prawdopodobnie mu się to w pełni nie
uda, gdyż Żydzi odwrócą się od niego.

Kim będą święci Wielkiego Ucisku ?
Częste pytanie pada – kim będą ci święci Wielkiego Ucisku, jeśli kościół został ukryty przed
gniewem Boga i Antychrysta? To będą przede wszystkim ci liczni wierzący, którzy zostali
zwiedzeni przez swoją szeroką, religijną drogę, nie narodzili się na nowo (zob. Daniel 1:1) czyli
nie przyjęli wiary i chrztu zanurzenia pod wodę jak nakazał Jezus. Druga grupa to ci, którzy
przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana ale za Nim nie poszli, naukę Pana traktują lekko
i żyją światem i jego radościami i dobrami i nie trwają w modlitwach jak nakazał Pan, by móc
być pochwyconym i uniknąć Wielkiego Ucisku (Ew. Łukasza 21:36). Wybrali raczej kompromis
ze światem lub ludzkie, fałszywe tradycje i choć Boga całkiem nie odrzucili, mieli inne duchowe
priorytety.

Jakuba 4:4
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Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem?
Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
Świat i ciało w Biblii reprezentują wrogie Bogu siły, co jest ludziom nie zawsze do końca
oczywiste.
Zbadaj swoje serce : czy pociąga Cię prostota Ewangelii czy raczej erudycja mówców, miłość
braterska czy przynależność, czystość Ducha czy czystość doktryn, moc Bożych obietnic czy
moc twojej wspólnoty kościelnej, przyjaźń z dwoma lub trzema braćmi czy tłumne
zgromadzenia, odwieczne Słowo Boże czy wielowiekowe ludzkie tradycje? Do ludzi, którzy swą
ufność położyli w ciele, Bóg kieruje twarde słowa:
Jeremiasza 17:5
To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.
Taki system religijny, który próbuje połączyć nauki Jezusa i świata, rządzonego przez szatana,
Apokalipsa nazywa Babilonem. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, masz nakaz opuszczenia
Babilonu, nie wolno ci się łączyć z systemami ludzkich religii:
Ap. 18:4
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli
udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
Kto tego nie uczyni, przyjmie na siebie wszystkie plagi odstępczego Kościoła i karę z tym
związaną. Będzie jak z Lotem w Sodomie – Bóg nie ukarał miasta, dopóki nie opuścił go ostatni
sprawiedliwy.
Po zabraniu Kościoła cała wściekłość Antychrysta zwróci się ku tym, którzy nie będą chcieli mu
służyć i nie przyjmą jego znamienia, cierpiąc za to wielkie prześladowanie. Jak sobie wówczas
poradzisz? Nie wierz w żadną ludzką tradycję a tylko Słowu Boga. Wydaje się jednak, że Bóg
znając serca ludzi, wie kto tworzy Jego kościół – wierni czystego serca, proszący codziennie o
łaskę wytrwania w wierze przez imię Jezusa Chrystusa. Tacy ludzie są w każdej wspólnocie.
Ap. 12:17
I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej
potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.
Jednym z objawień potwierdzających pochwycenie kościoła przed Wielkim Uciskiem są szaty
duchowe świętych, które jako czyste, oznaczają życie trwające w dobrych uczynkach a brudne letnie życie, gdzie jest i Bóg i grzech.
Ap 3:4-5
Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w
bieli, bo są godni. 5. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia
jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.
Białe szaty zwycięzcy to szaty zbawienia jak i ratunku przed Wielkim Uciskiem – pochwycenia.
Kto z wierzących w Jezusa nie oczyści swego życia z grzechu i będzie pozostawiony po
pochwyceniu kościoła to będzie mógł wybrać święte życie później i śmierć jako oczyszczenie
swoich szat.
Ap 7:13-14
13. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe
szaty kim są i skąd przybyli? 14. I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do
mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi
Baranka je wybielili.
Ap 22:14
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Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich
należała i aby bramami wchodzili do Miasta.
Obj. 7:13-14
I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty
białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci,
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi
Baranka.
Ten obraz potwierdza, że w okres prześladowań Wielkiego Ucisku wejdą wszyscy wyznawcy
Jezusa, których szaty nie były oczyszczone, czyli trwali w grzechach miłości siebie samych i
tego świata i czas prześladowań rozpalił ponownie w nich miłość do Jezusa. Jest w tym gronie
także wielka liczba tych, którzy zwiedzenie zostali przez swoje chrześcijańskie ludzkie tradycje i
nie przyjęli chrztu zanurzenia, jak nakazał Pan Mak 16:16. Ten kontrast między formalnie
wierzącymi ale nie chodzącymi w Duchu a tymi, którzy trwają w miłości Boga i braci widać
mocno na przykładzie kościołów w Tiatyrze i Filadelfii:
Obj. 2:21-22
I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie
swoim. Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki,
jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich.
Duchowym grzechem zdrady małżeńskiej, czyli duchowego cudzołóstwa jest posiadanie innego
bóstwa oprócz jedynego Boga Jahwe. Inny kościół, który był wierny Jezusowi do końca, znany
jako Filadelfia ma obiecane:
Obj. 3:10
Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w
godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

Rządy Antychrysta
1 Tes 5:2-9
2. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
3. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie
na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. 4. Ale wy, bracia, nie jesteście w
ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. 5. Wszyscy wy bowiem
jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. 6.
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! 7. Ci, którzy śpią, w nocy
śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. 8. My zaś, którzy do dnia należymy,
bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. 9.
Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie
zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2 Tes 2:3-4,6-12
3. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo (dzień ten nie nadejdzie), dopóki nie
przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4.
który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co
odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. 6.
Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7. Albowiem już
działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
8. wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust
i wniwecz obróci (samym) objawieniem swego przyjścia.
9. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród
znaków i fałszywych cudów, 10. (działanie) z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości
tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
11. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,
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12. aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie
nieprawość.
W momencie świętowania tryumfu humanizmu w postaci zwycięstw nad chorobami, globalną
nędzą, wojnami religijnymi i terroryzmem, mało kto będzie się spodziewał, że sprawy przyjmą
tragiczny obrót – ludzkość po raz ostatni da się oszukać. Pochwycenie kościoła czyli zniknięcie
milionów ludzi wywoła ogólnoświatowy chaos i stworzy warunki do wprowadzenia
ogólnoświatowego stanu wojennego, podobnie jak po atakach na World Trade Center, z tym, że
na cały świat.
Ew. Mateusza 24
15. Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą
miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - 16. wtedy ci, którzy będą w Judei, niech
uciekają w góry! 17. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.
18. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
19. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe Daniela !
20. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
Antychryst postawi w świątyni własny posąg, który Fałszywy Prorok pobudzi do życia, tak, że
ten zacznie mówić:
Ap. 13:15
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i
by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
Posąg ten będzie kulminacją pogaństwa wszechczasów. Wielu z tych, którzy się nawrócą w
trakcie Wielkiego Ucisku jednak się nie podporządkuje - ci zapłacą za to śmiercią. Będzie nią
ścięcie głowy.
Ap. 20:4
4. I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i
ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy
pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe
ani na ramię
Czymże jest jednak krótki moment śmierci wobec wiecznej kary w jeziorze ognia i nadziei
bycia na wieki z Panem?
Taki los spotka tych, którzy oddadzą pokłon posągowi i przyjmą jego znamię :
Ap. 14:9-10
9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto
wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10. ten również
będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego
gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
Bóg zapowiada szczególnie dotkliwe plagi dla tych, którzy przyjęli znamię :
Ap. 16:2
I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił
na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.
Plagom ostatecznym (czyli przeznaczonym na czas Daniela ostatecznych) poświęcony jest
rozdział 16 Apokalipsy. Jeśli dodać do tego fakt, że Eliasz wstrzyma deszcz na całe trzy i pół
roku ( w końcu już raz to zrobił !) to widać, że będzie to czas ucisku dla wszystkich ludzi bez
wyjątku.
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Postawienie posągu w nowo odbudowanej świątyni w Jerozolimie, będzie początkiem
prześladowań Żydów i chrześcijan.
W tym momencie Antychryst odwróci się przeciwko Żydom, z którymi zawarł przymierze ale i
politycznym sojusznikom, letniemu kościołowi oraz władcom politycznym. Jak wiemy
zjednoczoną Ziemią rządzić będzie początkowo dziesięciu władców (G-10?). Prorok Daniel tak
to opisuje:
Daniela 7:7-8
7. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i
groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a
co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie
zwierzęta, a miało dziesięć rogów. 8. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął
wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały
wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe
słowa.
Czwarte zwierzę to czwarte królestwo, z czego trzy pierwsze należały do starożytności a
czwarte dopiero będzie, najpotężniejsze i globalne, powstałe na miejscu Cesarstwa
Rzymskiego. Będzie to światowa struktura, rządzona przez dziesięciu prezydentów, jednak
Antychryst nie będzie jednym z nich, będzie politycznie jakby mniejszy.
Warto przypomnieć sobie dojście Hitlera do władzy i to, jak początkowo będąc w cieniu
politycznym wypracowywał sobie pozycję. Podobnie Antychryst początkowo przez populistyczne
decyzje, takie jak ustanowienie międzynarodowego pokoju, zapoczątkuje swoją globalną
karierę oraz para-religijne mistyfikacje przy pomocy własnego proroka zdobędzie wielkie
poparcie. Ale dokładnie po 3,5 roku, kiedy zostanie wyposażony dodatkowo w moc obecnego w
nim szatana, zniszczy wszelką opozycję, w tym trzech z dziesięciu rządzących zjednoczoną
Ziemią prezydentów a reszta mu się podporządkuje. Rozpocznie się eksterminacja
niepokornych systemowi, po początkowym niepowodzeniu zniszczenia miejsca schronienia w
okolicach Petry w pustynnej części Jordanii.
Ap. 15:1,7
1. I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów
trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.
7. I jedno z czterech Zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych
gniewu Boga żyjącego na wieki wieków.
Czasze Apokalipsy to sąd nad królestwem Antychrysta i jego ludźmi ale i tam Bóg przez
doświadczenia da nam szansę, byśmy wrócili do Niego i zrezygnowali z życia w grzechu.
Ap. 16:9
I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad
tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.
Czasze piąta, szósta i siódma są już „tylko” przygotowaniem do ingerencji Pana Jezusa w
historię świata, Jego powrotu ze świętymi, dnia czystego gniewu Bożego. Kulminacją i
zakończeniem czasz gniewu jest Dzień Pański, ostatni dzień rządów człowieka na ziemi, równy
lub bardzo bliski chronologicznie z siódmą czaszą.
Ap. 6:17
bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?
Ponieważ czasze gniewu Bożego przypadają na okres ostatecznych 3,5 lat, mamy dodatkową
pewność, że Kościół będzie zabrany bezpośrednio przed tym okresem na podstawie obietnicy:
Rz. 5:9
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz
przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.
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W cały okres Wielkiego Ucisku wejdą miliony wiernych letniego kościoła, żyjącego w przyjaźni
ze światem, zwiedzionych przez swoją religię i o wygasłej miłości i wierze – tym, którym teraz
tylko wydaje się, że są uczniami Pana Jezusa ale nie idą Jego drogą.
Teraz czas przyjrzeć się innej postaci, która będzie duchowym wykonawcą Antychrysta.

Fałszywy Prorok
Ap. 13:11-18
11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do
rogów Baranka, a mówiła jak Smok. 12. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią
wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której
rana śmiertelna została uleczona. 13. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi
zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14. I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by
wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15. I dano jej, by
duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że
wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 16. I sprawia, że
wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni , wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą
rękę lub na czoło 17. i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia Bestii lub liczby jej imienia.
Fałszywy Prorok - bo tak inaczej nazywa się inna Bestia (zwierzę) z ziemi (Ap. 16:13, 19:20),
to prawa ręka Antychrysta (Bestia z morza) – duchowy zwodziciel. „Wychodzi z ziemi” - w.11 chodzi najpewniej o Ziemię Świętą, czyli jest też żydowskiego pochodzenia. Żydowskie
pochodzenie potwierdza fakt, że będzie podawał się za Eliasza. Podobieństwo do rogów Baranka
sugeruje, że będzie on z zewnątrz podobny do Jezusa - będzie miał pokorny i łagodny
charakter, zewnętrznie będzie pozornie duchowy. Ale wewnątrz posiadać będzie szatańską moc
do czynienia wielkich fałszywych cudów, podobnych do cudów Jezusa.
Osiągnięcia elektroniki będą służyć totalitarnemu panowaniu :

Liczba 666 – Liczba człowieka
16. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują
znamię na prawą rękę lub na czoło 17. i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie
ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 18. Tu jest (potrzebna) mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego:
sześćset sześćdziesiąt sześć.
W historii kościoła było wiele prób przypisania tej liczby różnym politykom, reformatorom,
papieżom, kościołom itd. Swobodna interpretacja pozwala na udowodnienie komu się chce, że
jest Antychrystem. Samo Pismo wskazuje jednak, że do odczytania tej liczby potrzebna jest
mądrość. Bóg dał faktycznie tę liczbę aby potrafiono przeliczyć i rozpoznać Antychrysta, który
będzie za wszelką cenę starał się naśladować Mesjasza.
Pamiętać należy, że :
- jest to liczba człowieka (osoby) czyli nie szatana lub instytucji
- liczba ma zastosowanie tylko wobec wypełnienia się jednocześnie innych proroctw o
Antychryście i czasach ostatecznych
- do przeliczania nie wolno używać języków nowożytnych (w tym łaciny).
W tradycji hebrajskiej 7 to oznaka doskonałości jak Bóg stworzył świat w siedem dni. Sześć to z
kolei symbol człowieka, Bóg stworzył człowieka szóstego dnia. Więc 777 to numer pełni boskiej
doskonałości, 66 to wzmocnienie efektu człowieczeństwa a 666 to kulminacja humanizmu.
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(Autor tego artykułu ma numer pesel data-urodzenia-00777 z czego się niewymownie cieszy
☺).
Prawdą jest, że ludzie wrodzy Bogu już teraz umieszczają tę liczbę w kodach kreskowych,
nazwach produktów itp. Także strony internetowe WWW w przeliczeniu z hebrajskiego to 666.
Używanie przeglądarki jednak nie oznacza przyjęcia znamienia, bo liczba ta podana jest do
konkretnej sytuacji w przyszłości, kiedy każdy świadomie będzie mógł przyjąć znamię
Antychrysta. Dlatego chrześcijanin np. nie musi się obawiać, gdy będzie spotykał cyfrę 666 w
życiu codziennym, Jezus zwyciężył wszelkie zło, i Antychryst też będzie spektakularnie
pokonany.
Zatem liczba 666 została dana po to by wierzący czasu wielkiego ucisku mieli dodatkowe
potwierdzenie tożsamości Antychrysta, wobec wielu znaków i prób przekonania, że jest
Mesjaszem. Samo znamię będzie to zapewne jednocześnie chipowy identyfikator i karta
płatnicza w bezgotówkowym świecie. Takie urządzenia są od początku lat 90-tych w zasięgu
techniki, i choć zaledwie 20 lat temu były niewykonalne, bo komputery przypominały szafy a
nośnik rolki taśmy, to obecnie już chipy elektroniczne mają coraz szersze zastosowanie, a
jeden model o nazwie VeriChip już wszczepia się ludziom - na razie na życzenie. Technologia
RFID wypiera stopniowo kody kreskowe.
“Zarówno w hebrajskim jak i grece każdej literze alfabetu odpowiada cyfra – pierwszych
dziewięć odpowiednio 1 do 9, kolejnych dziewięć to 10 do 90, a kilka ostatnich to setki.
Wartość słowa lub imienia jest sumą wartości liter. W judaistycznej tradycji “gematria”
(związana ze słowem “geometria”) oznacza system odczytywania tajemnicy poprzez
odnajdywanie związków pomiędzy słowami, które mają związek bądź przez identyczną wartość
lub prostą zależność arytmetyczną. Gematria się wzięła z prostego faktu, że Żydzi nie znali cyfr
i liczyli za pomocą liter, nie ma tym żadnej magii.

Wartość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30

Litera grecka Nazwa
A
Alpha
B
Beta
g
Gamma
d
Delta
e
Epsilon
z
Zeta
h
Eta
J
Theta
i
Iota
k
Kappa
l
Lambda
m
Mu

Wartość
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600

Litera grecka Nazwa
n
Nu
x
Xi
o
Omicron
p
Pi
r
Rho
s
Sigma
t
Tau
u
Upsilon
j
Phi
c
Chi
y
Psi
w
Omega

Przykładowo imię Jezus po grecku daje 888, Neron po grecku 666.
Znaczenie różnych wartości :
Jezus, 888, liczba Pana Jezusa;
Sodoma, 999, liczba sądu ;
Damaszek, 444, liczba świata;
Bestia będzie mieć 666, to liczba człowieka lub zwierzęcia (bestii).
Z pewnością Antychryst będzie posiadał takie nazwisko, lub tytuł, które będą możliwe od
przeliczenia.
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Ostrzeżenie dla pozostawionych
Pamiętaj!
Gdybyś jednak teraz nie uznał Jezusa jako Pana lub nie wytrwał przy Nim, On nie ukryje cię
przed tym strasznym czasem. Przyjdzie ci żyć w okresie, w którym zostanie wprowadzony znak
przynależności (najprawdopodobniej w postaci chipu - karty płatniczej), wprowadzanego pod
skórę na czole lub na ręku przez światowego dyktatora. Biblia ostrzega:
Ap. 14:9-11
9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto
wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone,
w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i
wobec Baranka.
11. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we Daniela e
i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.
Z kolei odrzucenie tego znaku będzie równoznaczne z śmiercią przez ścięcie:
Ap. 20:4
4. (...) i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych,
którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło
swe ani na rękę.
Czemu tak ostry wybór? Czas łaski, wbrew temu co sądzi wielu zadowolonych wierzących, że
będzie trwał wiecznie, jednak się zakończy. Wtedy śmieszne wydadzą się drobne niedogodności
w postaci docinków fałszywych przyjaciół, unikających nas z powodu naszej wiary w
porównaniu z wyborem śmierci. Kto przyjmie znamię, zginie dwa razy – rządy Antychrysta
będą krótkie, tylko 3,5 roku ale w wyniszczającym globalnym konflikcie i tak zginie większość
ludzi na ziemi – tylko po to, aby po śmierci ich ciała miały ponownie zmartwychwstaną na
wieczne potępienie w jeziorze ognia.
Ap. 20:14
A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.
Jeśli nie przyjmiesz znamienia – zginiesz, ale uratujesz swoją duszę:
Ap. 2:11
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga
na pewno nie wyrządzi szkody.
Jezus obiecuje, że zachowa całkowicie od próby tych, którzy byli Mu wierni do końca i
opowiedzieli się przez wiarę za Nim, już teraz się Go nie wstydzą.
Ap. 3:10
Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma
nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.
Czyli jeśli teraz uchwycisz się Skały jaką jest tylko Jezus – nie tylko ominie cię pierwsza i druga
śmierć, ale możesz mieć nadzieję i radość, że twoje imię zapisane jest w niebie. Wielki ucisk
zmusi definitywnie do decyzji tych, którzy TERAZ wciąż się wahają pomiędzy Bogiem i światem,
i wciąż się nie mogą zdecydować komu całkowicie służyć. Skończy się czas złudzeń, że jest
jakaś spokojna droga pośrodku, że ciągle jest czas na nawrócenie.

Czy chcesz czekać na ten czas?
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Wy b i e rz J ez u sa j a k o P an a i Zb aw c ę t e ra z dobrowolnie, a ominie cię udręka i życie w
Czasach Ucisku! Pamiętaj o Jego obietnicy, że kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Rz 10:13
Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Za głupie i za proste się to wydaje? Apostoł Paweł pisze:
1 Kor 1:27
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał
to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.
tak więc:
1 Kor 1:21
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się
Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.

Ap 17 - Wielka Nierządnica - Babilon
Oddawanie czci innym bogom, niewierność Jahwe, dla Boga, który jest zazdrosny, jest jak
nierząd.
Jer 3:6
Rzekł do mnie Pan za Daniela króla Jozjasza: Czy widziałeś, co zrobił IzraelOdstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam
nierząd.
Wysokie wzniesienia to tradycyjne miejsca kultu ludowego, obecnie często zajmowane przez
budynki kościołów - przykładów jest wiele na terenie Polski i całego świata. Przenikanie
elementów pogaństwa do chrześcijaństwa to niewierność kultowi jedynego Boga. Apogeum
tego procesu to będzie apokaliptyczna Nierządnica – Babilon, przyszły, zjednoczony, odstępczy
kościół wszystkich religii z siedzibą w Rzymie.
Ap. 17
4. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i
perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.
5. A na jej czole wypisane imię - tajemnica: „Wielki Babilon. Macierz nierządnic i
obrzydliwości ziemi”. 6. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią
świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce. 9. Tu trzeba zrozumienia, o
mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.
Choć obecnie widzimy jak proces ekumenizacji jest już bardzo zaawansowany i widzimy, że
“nierząd” wiary chrześcijańskiej i innych religii się umacnia to jednak Babilon w pełni dojrzeje
dopiero za rządów Antychrysta i wraz z innymi religiami utworzą tę bezbożną religijną
instytucję, z siedzibą w Rzymie. Ponieważ złączą się wszystkie religie, Babilon będzie
reprezentował przeplatające się odstępcze chrześcijaństwo i wszelkie nurty pogaństwa
wszechczasów. Najprawdopodobniej także historyczne miasto Babilon w Iraku zostanie w pełni
odbudowane przez Antychrysta, gdyż jest ono kolebką wszelkiego okultyzmu.
Odstępczy kościół będzie potrzebny Antychrystowi do osiągnięcia władzy i początkowo będzie
on go wspierał. Prawdziwie wierzący będą prześladowani. Antychryst jednak będzie chciał sam
się obwołać bogiem i dlatego potem nawet tak zdeprawowany kościół będzie przeszkadzał w
osiągnięciu jego celu. W momencie ujawnienia się prawdziwego oblicza Antychrysta, rozpocznie
się globalne okrutne, prześladowane niepokornych systemowi a jego ofiarami będą przede
wszystkim wierzący w Jezusa, także Żydzi.
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Jakiś czas po ogłoszeniu Antychrysta bogiem on sam oraz prezydenci zjednoczonej Ziemi (10
rogów) odwrócą się od zbęDanielaej im już religii. Instytucja zostanie splądrowana a końcowe
szybkie spalenie ogniem oznacza najprawdopodobniej atak bronią nuklearną, gdyż Pismo
zaznacza wyraźnie, że to ludzie wykonają Jego wyrok. Apokalipsa 17 opisuje to tak :

Ap. 17:16-17
16. A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą NierząDaniela cy i
sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,
W długim bardzo fragmencie bo w aż dwóch rozdziałach 17 i 18 Apokalipsy opisana jest zagłada
siedziby niewiernego chrześcijaństwa. Te wydarzenia są obserwowane i pochwalone z nieba
przez pochwycony Kościół :
Ap. 19:1-3
1. Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących:
Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
2. bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką NierząDaniela cę,
co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew
swoich sług.
3. I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków.

Czytamy dalej jak Babilon, czyli miasto na siedmiu wzgórzach, Rzym (to jest opinia m.in.
katolickich teologów, zobacz przypis do Biblii Tysiąclecia III wyd. str. 1411) zostanie spalony
przez tych samych, którym starał się on przypodobać.
Ap. 18:8
dlatego w jednym Daniela u nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie
ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził.
Starożytne miasto Babilon jest położone na podziemnym jeziorze asfaltu i ropy5, atak bronią
jądrową, któregoś z mocarstw spowoduje wielką łunę pożaru.
Ap. 18:17-18
17. bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo! „ A każdy sternik i każdy
żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka
18. i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: „ Jakież jest miasto podobne do stolicy? „
Próbkę tego wydarzenia w mniejszej skali mieliśmy podczas ataku na wieżowce World Trade
Center.

Trzej aniołowie
Obecnie jest czas łaski i Boża interwencja jest ograniczona, aby wykazać naszą wiarę. Misja
głoszenia słowa powierzona jest wyznawcom Chrystusa. W czasie Bożego gniewu na ziemi nie
będzie już obecnego Kościoła, a straszliwe prześladowania nie pozwolą świeżo nawróconym na
głoszenie prawdy. Wtedy oprócz dwóch świadków Mojżesza i Eliasza ogłaszać prawdę Bożą
będą jego trzej aniołowie.
Ap. 14:6-9
6. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną
Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego
narodu, szczepu, języka i ludu. 7. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i
dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo
uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód! 8. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad
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mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił
wszystkie narody! 9. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym
głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
...
Jeden anioł będzie głosił Dobrą Nowinę, inny ogłaszał upadek Babilonu a jeszcze inny ostrzegał
przed przyjęciem znamienia Bestii. Jako istoty niezniszczalne aniołowie będą skutecznie nieśli
dane im przesłanie.

Plagi ostateczne
Wielki Ucisk to prześladowania ze strony Antychrysta, z drugiej Boże plagi.
Ap. 15:1
1. I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów
trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.
Niektóre z plag (rozdział 8 Apokalipsy) już miały miejsce lub mają miejsce teraz obecnie. Im
bliżej końca tym więcej będziemy obserwować anomalii pogodowych i katastrof ale są one i tak
mniejsze w porównaniu ze specjalnymi plagami ostatecznymi, które spaDanielaą na świat w
czasie 3,5 lat Wielkiego Ucisku. Największą i ostatnią z nich będzie największe w historii
trzęsienie ziemi, które zmieni geologię kuli ziemskiej, może będzie to wynik zmiany biegunów
magnetycznych naszej planety. Nastąpi ono po zakończeniu posługi dwóch świadków :
Ap. 16:17-20
17. A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny
głos mówiący: „ Stało się! „ 18. I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło
wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie
trzęsienie ziemi, tak wielkie. 19. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta
pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu
zapalczywości swej. 20. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono.
Ostatnia z plag będzie zarazem wstępem przygotowania Nowego Nieba i Nowej Ziemi,
oDanielaowionej na przyjście rządów Chrystusa.
Daniela. 12:11-12
11. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca
pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt Daniela . 12. Szczęśliwy ten, który
wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu Daniela .
Skąd wynika różnica 30 i 45 Daniela ? Dość prosta interpretacja zakłada, że po pochwyceniu
Kościoła w 1260 Daniela panowania Antychrysta, w ciągu 30 Daniela w niebie odbędzie się
sąd nad wierzącymi, uczta weselna Baranka, a po miesiącu nastąpi powrót Jezusa ze swym
wojskiem i rozpocznie się wojna przeciwko narodom zgromadzonym już do wojny w pobliżu
Jerozolimy, w dolinie Har-Megido ( Armagedon )
Taką wersję wydarzeń potwierdza m.in. fakt, że wojsko Jezusa (święci po zmartwychwstaniu, w
ciele) w bisior ubiera się bezpośrednia o przed bitwą Armagedon.

Ap. 19:7-8
7. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego
Małżonka się przystroiła i dano jej oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem
oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
Samo nadejście tego wojska obserwujemy nieco dalej :
Ap. 19:14-15
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14. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy
odziani w biały, czysty bisior. 15. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć
narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego
gniewu wszechmocnego Boga.

Pod koniec Wielkiego Ucisku
Passa sukcesów Antychrysta skończy się równie szybko jak się rozpoczęła. RozpaDaniela e się
złuDanielaa globalna koalicja. Rządy wschodu i północy (czyli Chiny, Rosja, Afryka Północna)
widząc szaleństwo Antychrysta nie będą chciały więcej poddawać się jego totalitarnej
dyktaturze. Wybuchnie ostatnia wojna światowa o niespotykanej wprost mocy niszczenia.
Daniela 11:44-45
44. Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem; wyprawi się więc z
wielkim gniewem, by wielu zgładzić i zgubić. 45. Rozbije namioty swojej kwatery
między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, ale nikt mu nie
przyjdzie z pomocą.
Antychryst, znając proroctwa, założy swoją główną kwaterę w północnym Izraelu, który będzie
cały w ręku jego wojsk.
Ap. 16:12-14,16
12. A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla
królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. 13. I ujrzałem wychodzące z
paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste
jakby ropuchy; 14. a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom
całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Daniela u
wszechmogącego Boga. 16. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku HarMagedon.
Antychryst i Fałszywy Prorok wyślą demony, które wezwą przeciwną Antychrystowi koalicję do
ostatecznej walki do Izraela. Na Wschodzie powstanie potężna koalicja :
Ap. 9:14-19
14. mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów,
związanych nad wielką rzeką, Eufratem! 15. I zostali uwolnieni czterej aniołowie,
gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. 16. A liczba
wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę. 17. I tak ujrzałem w
widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i
siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka.
18. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki,
wychodzących z ich pysków. 19. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach,
bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę.
Opis apokaliptycznej broni Wschodu to dość dokłaDanielay opis czołgu, nieprawdaż ? Może nam
on się wydawać dziwny, ale pamiętajmy, że Jan mający tę wizję nie znał urządzeń , i używał
porównań sobie bliskich, ze świata zwierząt.
Dwie miriady miriad to dwieście milionów wojsk. W chwili obecnej Chiny posiadają 100
milionów samych rezerwistów. Koalicja ze Wschodu zapewni 200 milionowej armii sprzęt i
uzbrojenie. Turcja ma już gotową tamę na Eufracie, dzięki której za naciśnięciem jednego
guzika, Eufrat zamienia się w małą rzeczkę.
W użyciu będzie wszelka broń – łącznie z atomową - siejąc straszliwe spustoszenie na świecie.
Gdyby nie powrót Chrystusa zniszczona byłaby cała planeta. Ciekawe, że ruchy ekologiczne,
bliskie ideologią New Age, które poprą Antychrysta będą miały niniejszym swój udział w
niszczeniu Ziemi. Historia religii zna więcej takich paradoksów.
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Ap. 11:18
... nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę
sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i
wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.
Bóg judeo - chrześcijaństwa jest najbardziej ekologicznym z bogów. W okresie rządów
Chrystusa (Milenium) doprowadzi On przyrodę do wspaniałego rozkwitu. Bitwa Armagedon,
będzie stanowiła finał trzeciej wojny światowej. Lecz nie ze względu na toczącą się wojnę ale na
wierzących, Bóg wkroczy w historię świata.
Ew. Mateusza 24:22
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów
czas zostanie skrócony.
Powrót Jezusa w chwale to wielki dzień Pański, zwany potocznie Daniela em SąDanielaym i
Daniela em Gniewu w Biblii. Ci ludzie, którzy nie uwierzą w Jezusa, a przypaDaniela e im żyć w
czasie wielkiego ucisku przejdą podwójny sąd - na ziemi zginą w dzień Pański a potem zostaną
skazani na wieczne potępienie, w Daniela u Sądu Ostatecznego. Ci, którzy przyjęli Jezusa
unikną obydwu z tych sądów.
Trąba siódma - ostatnia czyli ostateczna
Ten rozdział ma na celu ustalenie dalszej chronologii wydarzeń ostatecznych na postawie trąb
Apokalipsy. Tu dowiesz się dlaczego pierwsze zmartwychwstanie, pochwycenie Kościoła i
przyjście Pana Jezusa na obłoki to jedno wydarzenie ale inne od powrotu Jezusa ze świętymi.
Kiedy Jezus wskrzesi swych wiernych?
Jan 6:39-40
39. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie
stracił, ale żebym to wskrzesił w Daniela u ostatecznym. 40. To bowiem jest wolą
Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go
wskrzeszę w Daniela u ostatecznym.
54. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go
wskrzeszę w Daniela u ostatecznym.
Jan 11:23-24
23. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie.
24. Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania
w Daniela u ostatecznym.
Kiedy nastąpi zmartwychwstanie ? W Daniela u ostatecznym.
W 1 Tes 4:16,17 jest mowa o trąbie, na dźwięk której zstąpi z nieba Chrystus i nastąpi
zmartwychwstanie oraz pochwycenie Oblubienicy - Kościoła. Dokładnie o tej samej trąbie i o
tym samym wydarzeniu mówi 1 Kor 15:52. Tu trąba ta nazwana jest ostatnią (siódmą). Oto te
wersety :
1 Tes 4:16-17
16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby
Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17. Potem my, żywi i pozostawieni,
wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób
zawsze będziemy z Panem.
1 Kor 15:52
52. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi
bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
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Warto zwrócić uwagę, że tłumaczenie “ostateczny” – “ostatni” jest tożsame, w oryginale
występuje słowo “ostatni”.
Na podstawie Słowa Bożego stwierdzamy więc dwa fakty:
1. Zmartwychwstanie Oblubienicy nastąpi w Daniela u ostatecznym (ostatnim).
2. Zmartwychwstanie Oblubienicy nastąpi na dźwięk ostatniej (ostatecznej) trąby.
Ostatni dzień historii panowania rodzaju ludzkiego zwiastuje ostatnia, siódma trąba. To także
dzień odpłaty, przyjścia naszego Pana na ostateczne rozprawienie się z nieposłusznymi ludźmi.
Ap. 11:15,17-18
15. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków! 17. mówiąc: Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i
Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. 18. I rozgniewały się
narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać
zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym
i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.
Siódma trąba zwiastuje początek bezkresnego królowania Boga na ziemi oraz osąd Jego ludu.
Zatem po 1260 Dniach czas okrutnych rządów Antychrysta dobiegnie kresu, jego władza
zostanie zakończona a on zostanie zniszczony samym widokiem powracającego Jezusa.

Dzień Pański - powrót Pana Jezusa z kościołem na wojnę
2 Tes 1:7-10
7. a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z
aniołami swojej potęgi 8. w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga
nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. 9. Jako karę poniosą oni
wieczną zagładę (z dala) od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego 10. w
owym Daniela u, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać
się goDanielaym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę
świadectwu naszemu.
Dzień Pański jako dzień Bożego gniewu w Biblii jest najlepiej opisanym okresem historycznym,
w wielkiej ilości proroctw, kilkukrotnie większej niż nawet pierwsze przyjście Pana Jezusa.
Dlatego mamy bardzo szczegółowy obraz tego Dnia ale z racji, że jest on przepleciony w
wycinkach proroctw, studium jest bardzo rozpięte. Dlatego nawet regularne czytanie całej Biblii
nie zastąpi studium tematycznego.
W ogólności, widzę ze studium, że Dzień Pański stanowi centrum szerszych wydarzeń niż jeden
dzień i składa się z dwóch etapów, różnym dla różnych ludzi. W pierwszym z nich, Pan Jezus
przychodzi niespodzianie po swój Kościół. Następuje zmartwychwstanie i pochwycenie
wierzących na obłoki. To wydarzenie lokuje się różnie, albo na początku wielkiego Ucisku, albo
blisko jego połowy (jak w tym opracowaniu), albo na samym końcu. Zatem Dzień Pański dla
wierzących jest zupełnie czym innym, niż dla reszty świata. Dla wierzących to radosny czas
spotkania ze swoim Zbawicielem i Bogiem. Drugi etap, określany w Biblii tym samym mianem
Dnia Pańskiego, na który jest znacznie większy akcent, to powrót Jezusa ze swoim wojskiem,
dzień Jezusa - walecznego wojownika, dzień gniewu i pomsty na buntowniczych narodach.
Jezus widzialnie zstępuje w wielkiej chwale na ziemię. Wszyscy ludzie widzą Jezusa wśród
aniołów oraz Jego święty lud jako wojsko, aniołowie wstępujący i zstępujący wokół Niego (Jan
1:51) tworzą najbardziej spektakularne zjawisko nadprzyrodzone w historii ziemi. Kończą się
też rządy Antychrysta na ziemi, i następuje jakby cisza w niebie na około pół godziny, z racji,
że, jak wierzę ... mało kto tam został ☺ (siódma pieczęć, Ap. 8:1). Zobaczymy z jakich
fragmentów wynika taka kolej rzeczy.
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Główny powód końca świata : ratunek wybranych
Ci ludzie, którzy uwierzą w Jezusa jako Mesjasza już po zabraniu Kościoła, w okresie Wielkiego
Ucisku będą pod tak wielkim prześladowaniem i eksterminacją, że na pomoc im przyjdzie sam
Pan. To jest powód, dla którego nastąpi koniec ludzkiej historii.
Ew. Mateusza 24:22
Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów
czas zostanie skrócony.
Wiemy, że w trakcie Ucisku, ci, którzy zginą, a których dusze (zwróć uwagę – bez ciał, gdyż nie
było jeszcze zmartwychwstania) będąc przed tronem w niebie, wyproszą u Boga Jego
interwencję :
Ap. 6:9-11
9. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa
Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.
10. I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie
będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?
11. I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas
odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni,
mają być zabici.

Wtedy gdy wszystkie narody ujrzą chwałę Jezusa, także Żydzi zrozumieją, że przed dwoma
tysiącami lat odrzucili prawdziwego Mesjasza.
Powszechne nawrócenie Żydów
Gdy Jezus powróci widzialnie w chwale rozpocznie się wielki płacz ocalałej resztki Żydów nad
Mesjaszem.
Ap. 1:7
7. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I
będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Za 12:10-12
10. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą
patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad
jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworoDanielaym. 11. W
owym Daniela u będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w HadadRimmon na równinie Megiddo. 12. I płakać będzie (cały) kraj, każda rodzina
oddzielnie.
Izraelczycy staną się także częścią Jego armii. Ci Żydzi (pamiętamy, że nie mają oni nowych
ciał jak po zmartwychwstaniu), którzy dołączą do wojsk Jezusa otrzymają wielką moc :
Za 12:6,8
6. W owym Daniela u sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak
żagiew płonąca wśród snopów; i wyniszczą wszystkie sąsieDaniela e ludy na prawo i
lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. 8. W owym Daniela u
Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak
Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele.
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Z tego opisu także wynika, że to sami Żydzi będą uwalniać swój kraj.
Powrót Pana Jezusa na ziemię
Jeden z najwspanialszych, bardzo precyzyjnych i plastycznych fragmentów Pisma opisujących
powrót Jezusa to Psalm 97 :
Ps. 97:1-12
1. Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, Niech się weselą mnogie wyspy!
2. Obłok i ciemność wokół niego, Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.
3. Ogień idzie przed obliczem jego I pożera wokoło nieprzyjaciół jego.
4. Błyskawice jego oświecają świat, Widzi to ziemia i drży.
5. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi.
6. Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, A wszystkie ludy widzą chwałę jego.
7. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, Którzy chlubią się bałwanami,
Ukórzcie się przed nim wszyscy bogowie.
8. Słyszy to Syjon i raduje się, I weselą się córki judzkie Z powodu sądów twoich,
Panie!
9. Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, Bardzoś wywyższony nad
wszystkich bogów!
10. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych
swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich.
11. Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca.
12. Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!
(BW)
Psalm ten jest niezwykły, gdyż widać w nim precyzyjnie opisane elementy eschatologiczne :
-

początek królowania Boga na ziemi (w.1)
opis wydarzeń na niebie (w. 2,3)
niwelacja gór (wynik potężnego trzęsienia ziemi) (w.5)
wszyscy ludzie widzą Jego chwałę (w. 6)
wyrwanie z ręki opresora (pochwycenie wiernych Jezusowi) (w. 11)

Kolejny psalm – 98, kontynuuje myśl i dodaje
- Ewangelia została już ogłoszona (w. 2 i 3) więc czas na sąd (w. 9)

Chmury zasnują niebo.
3. Bliski jest bowiem dzień, bliski jest dzień Pański. Daniela em chmur będzie czas
kary narodów pogańskich.
Jl 1:15
15. Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie
od Wszechmogącego.
Będzie to szczególny dzień, naDanielaaturalnie wydłużony (podobnie jak w Jozuego 10,13). Jak
czytaliśmy u Zachariasza :
7. Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc,
wieczorną porą będzie jasno.
Można sobie to tyko wyobrażać : mnóstwo chmur, brak świata słonecznego, nie dzień ani noc,
cała planeta równomiernie oświetlona bez udziału słońca, coś w rodzaju półmroku przez może
nawet miesiąc czasu.
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Straszny to będzie dzień dla zwiedzionych.
Am 5:18,20
18. Biada oczekującym Dnia Pańskiego. Cóż wam po Daniela u Pańskim? On jest
ciemnością a nie światłem. 20. Przecież dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem,
mrokiem, a nie ma w nim jasności.

Na tle tych chmur pojawi się wielkie światło, jasne jak błyskawica.
Ew. Mateusza 24:27
27. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak
będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Osobiście wierzę, że ten fragment obrazuje jednocześnie dwa spektakularne wydarzenia –
przyjście Pana Jezusa po Kościół oraz jego tryumfalny powrót na ziemię. Z pewnością trudno
sobie wyobrazić by któreś z tych wydarzeń nie było spektakularne. Jezus powróci i zobaczą Go
wszyscy ludzie. Niektóre sekty twierdzą, że Jezus powrócił już niewidzialnie, ale nie tak jest
Jego przyjście opisywane.
Ważne szczegóły powrotu Jezusa na ziemię znajdują się u proroka Zachariasza :
Za 14:3-10
3. Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w
Daniela u bitwy. 4. W owym Daniela u dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest
naprzeciw Jerozolimy od strony wschoDaniela ej, a Góra Oliwna rozstąpi się w
połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie
się na północ, a połowa na połuDaniela e. 5. I będziecie uciekać na dolinę wśród
moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak
uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za Daniela króla Judy, Ozjasza. Wtenczas
nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci. 6. W owym Daniela u nie będzie
światła ani zimna, ani mrozu. 7. Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. 8. W owym Daniela u
wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich (popłynie) do morza
wschoDaniela ego, a połowa do morza zachoDaniela ego. I w lecie, i w zimie tak
będzie.

Jezus zstąpi na górę Oliwną, która rozstąpi się tworząc wielką dolinę zdolną pomieścić Jego
liczne wojsko. (Wierzę, że też tam będę, a ty?). Obecnie brama WschoDnia w Jerozolimie jest
zamurowana, choć jak wykazano, mur się już kruszy i może łatwo runąć. Żydzi wierzą, że
zostanie ona otworzona dopiero przez samego Mesjasza. Mówi o tym Psalm 24 :
Psalm 24:7-10
7. Bramy, poDaniela eście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł
wkroczyć Król chwały. 8. Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan,
potężny w boju.
9. Bramy, poDaniela eście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł
wkroczyć Król chwały ! 10. Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam
Królem chwały.
Z kim powraca Jezus ? Przyjrzyjmy się :
Kol 3:4
Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Ap. 19:11-16
11. Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany
Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. 12. Oczy Jego jak
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płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie
zna prócz Niego. 13. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano:
Słowo Boga. 14. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach wszyscy odziani w biały, czysty bisior. 15. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim
uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina
zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga.
16. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.
A co oznacza bisior ?
Ap. 19:8
8. i dano jej oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe
świętych.
Jezus powraca wraz ze swoimi wojskami, którymi są Jego święci. Pisze o tym Juda :
Judy 1:14-15
14. Również o nich prorokował siódmy po Adamie /patriarcha/ Henoch, mówiąc: Oto
przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, 15. aby dokonać sądu nad wszystkimi i
ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które
okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali
przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni.
Psalm 149:5-9
5. Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach!
6. Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku:
7. aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów;
8. aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy;
9. by wypełnić na nich pisany wyrok: to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.
Oraz Zachariasz (już cytowany)
5. I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po
Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za Daniela
króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci.
Jeśli z nimi wraca to jak się tam znaleźli ? Odpowiedź na to pytanie już znasz. Gdyby nie było
wcześniej zmartwychwstania Jezus wracałby z ... duchami (duszami). Wojsko Jezusa to jednak
nie armia duchów.
Ab 1:15,20-21
15. Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś,
tak będą postępować wobec ciebie: (odpowiedzialność za) czyny twoje spaDaniela e
na twoją głowę.
20. Wygnańcy zaś tego wojska z synów Izraela posiądą Kanaan aż do Sarepty,
wygnańcy zaś z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefarad, posiądą miasta Negebu.
21. I wkroczą ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I będzie dla Pana
królestwo!

Bitwa Armagedon
Bitwa, a raczej kampania Armagedonu zostanie zwołana przez moce ciemności i Antychrysta
przeciwko Jezusowi.
Za 12:2-3
2. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na
Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. 3. W owym Daniela
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u uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje
poDaniela eść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw
niemu.
Ap. 19:19
19. I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z
Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.
Wojska Jezusa najpierw uwolnią Jerozolimę z okupacji Antychrysta, aby Pan mógł do niej
wkroczyć. Bitwa rozpocznie się od wojsk Antychrysta oblegających Jerozolimę.
Za 14:3-10
3. Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w
Daniela u bitwy.
Psalm 53:6
6. Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było, albowiem Bóg rozproszył kości
tych, co cię oblegli; doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił.
Bardzo ciekawy opis Dnia Pańskiego znajdujemy u Joela. Obraz szarańczy jest jednocześnie
obrazem walki armii Pańskiej. Zauważ jak te motywy się przeplatają.
Jl 2:1-11
1. Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy
mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. 2. Dzień ciemności i
mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a
mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat
przyszłych pokoleń. 3. Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący; ziemia
ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt
nie ujdzie. 4. Wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, 5. co
skaczą po szczytach gór; jak turkot rydwanów i jak szum płomienia ognia, co pożera
ściernisko, jak lud potężny, gotów do walki. 6. Przed nim narody lęk odczuwać będą,
wszystkie twarze pobleDanielaą. 7. Jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak
mężowie waleczni wdrapią się na mury, każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek
swoich nie zstąpią. 8. Jeden drugiego nie przyciśnie, każdy pójdzie swoim szlakiem. I
choć na oręż natrafią, ran nie oDaniela osą. 9. NapaDanielaą na miasto, zdobędą
mury, na domy się wdrapią, jak złodziej wtargną oknami. 10. Przed nim drży ziemia,
niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność.
11. A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest Jego obóz i
pilni wykonawcy Jego rozkazów; wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy
bardzo. I któż go przetrzyma?
Podkreśliłem werset 8 aby go nieco wyjaśnić - dlaczego nikt z wojska Jezusa nie oDaniela esie
ran ?. Należy pamiętać, że wierzący pochwyceni przed wielkim uciskiem otrzymają nowe,
lepsze ciała, takie samo jakie miał Jezus po zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł pisze, że jest ono
niezniszczalne :
1 Kor 15:42
42. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne powstaje zaś niezniszczalne;
Nic więc dziwnego, że nikt z wojsk Jezusa nie zostanie ranny.
Nowe, odkupione ciała świętych będą lśniły niezwykłym blaskiem, co w ciemnym, pochmurnym
Daniela u Bożego gniewu będzie wyjątkowo widoczne.
Ew. Mateusza 13:43
43. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. (...)
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O różnej światłości bijącej od odkupionych ciał mówi także 1 Kor 15:41, Zach. 9:16.
Nie wiemy ile dokładnie będzie trwała walka ale sugeruje się jeden naDanielaaturalnie
wydłużony dzień. Kiedy czas kary pogan dobiegnie końca, Bóg zbierze wszystkich ludzi z całego
świata
Iz 66
16. Bo Pan dokona sądu ogniem, i mieczem swym (ukarze) wszelkie ciało, tak iż
wielu będzie pobitych przez Pana. 18. A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by
zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę.
W rezultacie kataklizmów oraz działań wojennych ziemia wprost opustoszeje, człowiek będzie
rzadkością.
Iz 13:9-12
9. Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby
ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. 10. Bo gwiazdy niebieskie
i Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu, i
swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. 11. Ukarzę Ja świat za jego zło i niegodziwców
za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. 12. Uczynię
człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika - droższym niż złoto z Ofiru.

Gdy zbrojni wrogowie zostaną już pokonani, zostaną zebrane wszystkie ocalałe narody na sąd.
Dawid prorokował o tym m.in. w Psalmie 9
Psalm 9:3-9
3. Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o
Najwyższy.
4. Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza.
5. Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok, zasiadając na tronie - Sędzio sprawiedliwy.
6. Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasy wymazałeś.
7. Upadli wrogowie - w wieczyste ruiny, miasta poburzyłeś - przepadła o nich pamięć.
8. A Pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić.
9. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok.
Uczta weselna Baranka
Ap. 19:5-9
5. I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,
którzy się Go boicie, mali i wielcy! 6. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby
głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo
zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
7. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego
Małżonka się przystroiła, 8. i dano jej oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem
oznacza czyny sprawiedliwe świętych. 9. I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są
wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi im: Te słowa prawdziwe są Boże.
Ew. Łukasza 12:37
37. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.
Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc
będzie im usługiwał.
Przypomnę, że ‘czuwanie’ oznacza ‘trwanie na nocnej modlitwie’.
Jakkolwiek Pismo nie podaje chronologii tej wspaniałej uczty, o tyle z pewnością nie będzie ona
trwała aż 3,5 roku jak sugerują niektórzy, gdyż tych samych wierzących widzimy na początku
19 rozdziału Apokalipsy, stojących przed Bożym tronem i chwalących Go za zniszczenie
odstępczego Kościoła, co jak wiemy nastąpi blisko początku globalnej dyktatury Antychrysta.
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Do tego momentu omówiłem co będzie działo się w niebie po zabraniu kościoła będącego „solą
ziemi” oraz ukryciu wiernych Izraelitów i mniej więcej w tym samym czasie szatan zostanie
strącony na ziemię. Radosne wydarzenia dla nieba utworzą scenę do najbardziej tragicznych
wydarzeń w historii ziemi.
Ap. 12:12
Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił na
was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.
Żydzi mają zapowiedziane, że :
Ml 3:23
23. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia
wielkiego i strasznego.
Podobnie jak Antychryst będzie się podawał za Mesjasza, tak samo Fałszywy Prorok będzie
podawał się za Eliasza i będzie wskazywał na Antychrysta. Wiedząc to niektórzy Żydzi myśleli,
że Jezus jest Eliaszem :
Ew. Łukasza 9:19
19. Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że
któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Wiemy jednak z Prawa żydowskiego, że uwierzytelnienie świadectwa nie można nastąpić na
podstawie jednego świadka ale co najmniej dwóch lub trzech (Ew. Mateusza 18:16, Hbr.10:28).
Dlatego Pana Jezusa zarówno w trakcie jego pierwszego przyjścia jak i w przyszłości
uwierzytelnią dwaj świadkowie, Antychryst natomiast będzie uzurpatorem i będzie miał tylko
jednego świadka.
Werset Ap. 13:13 mówi, że każe on ogniowi zstąpić z nieba. Takiego wielkiego cudu dokonał
właśnie Eliasz (2 Królewska 1,10).

Sąd na narodami i Izraelem
Mat. 25:31-32
31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy
zasiądzie na tronie swej chwały. 32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie
narody, i odłączy jednae od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
Jego wybrani także będą uczestniczyli w tym sądzeniu.
1 Kor 6:2-3
2. Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was
sądzony, to czyż nie jesteście goDaniela wyrokować w tak błahych sprawach?
3. Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy
doczesne!
Gdy sąd dobiegnie końca nastanie upragniony czas sprawiedliwości na ziemi, nie ludzką ręką
uczyniony.

Powstanie jeziora ognia
Prorok Izajasz opisuje dokłaDanielaą lokalizację jeziora ognistego, w którym znajdą się wszyscy
ludzie, którzy nie poszli za Jezusem jako Pasterzem i Zbawicielem oraz wszystkie demoniczne
istoty.
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Izaj. 34:8-10
8. Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem.
9. Toteż potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia
stanie się smołą gorejącą:
10. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze; z
pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził.
Edom to m.in. obecna Jordania, teren pustynny. Na tym terenie znajduje się zapadlisko
tektoniczne Morza Martwego. W sumie rozmiary jeziora ognia będą tak duże, że będą w stanie
pomieścić miliardy zbuntowanych ludzi i aniołów.
Do tego też jeziora zostanie wrzucone obecne piekło (Otchłań - BT) – miejsce pobytu osób
skazanych na potępienie, znajdujące się w innym wymiarze. To połączenie wymiarów
potwierdza zapowiedź, że nie tylko Ziemia będzie gruntownie zmieniona ale i niebo. Dodatkowo
można wnioskować, że ziemia i niebo będą znacznie bliższe sobie niż obecnie, być może będą
się jakoś przenikały.
Ap. 20:14
A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.

Milenium - Rządy Chrystusa na Ziemi
Na samym początku swych rządów Bóg wskrzesi ofiary globalnego terroru Antychrysta:
Obj. 20:4
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.
Pierwsze zmartwychwstanie i pochwycenie wiernego Jezusowi kościoła, które rozpoczęło się
przed Wielkim Uciskiem, ma swoją kontynuację po tym czasie i dopełnia liczbę zbawionych
przez kolejne wskrzeszenie, które jest dalszą sekwencją pierwszego zmartwychwstania.
W ten sposób cały kościół będzie ze swoim Panem i Zbawicielem.
Milenium (tysiąc lat) to oczekiwany okres w historii świata, kiedy Chrystus będzie rządził jako
Pan i Władca. W modlitwie Pańskiej modlimy się o przyjście Jego królestwa na ziemię a nie
odwrotnie :
Ew. Mateusza 6:10
10. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i
w niebie.
Chodzi tu o królestwo na ziemi gdyż królestwo Boże w sercach wierzących jest rzeczywistością
już teraz i należy za nie dziękować a nie prosić. Modlimy się o przyjście Jego królestwa na
ziemię (a nie np. w niebie). Czy wierzysz, że królestwo Jezusa przyjdzie gdy modlisz się
modlitwą Pańską ?
Cały świat odda chwałę Jezusowi.
Rz 14:11
Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie
kolano. a każdy język wielbić będzie Boga.
Flp 2:10-11
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i
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podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale
Boga Ojca.
Wszyscy oddadzą pokłon przed Jezusem jako jedynym Bogiem. Ewangelizacja obecnie
przekona tych, którzy będą otwarci na prawdę, opornych przekona Armagedon, rezultat będzie
identyczny, wszyscy oddadzą chwałę Bogu ! Chrystus rozpocznie sprawiedliwe rządy z
Jerozolimy. Rozpocznie się Milenium na oDanielaowionej ziemi.
Chrystus Królem na ziemi
Milenium to tysiącletni okres rządów Chrystusa na ziemi, kiedy spełni się wszelkie marzenie o
sprawiedliwych rządach, kiedy wszelkie zło, choć będzie obecne w nie odkupionych ludziach,
niszczone będzie w samym zarodku, gdyż Chrystus Pan będzie władcą łaskawym i miłościwym
ale Jego rządy będą rządami żelaznej rózgi (Ap. 12:5).
Zacznijmy od już uprzeDaniela o cytowanego fragmentu :
Za 14
8. W owym Daniela u wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich (popłynie)
do morza wschoDaniela ego, a połowa do morza zachoDaniela ego. I w lecie, i w
zimie tak będzie.
9. A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie
Jego imię.
10. Cały kraj zmieni się w równinę, od Geba aż po Rimmon na połuDaniela e od
Jerozolimy. Ona jednak będzie wzniesiona i zamieszkana na swoim miejscu: od
Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, do Bramy Narożnej, od wieży
Chananela aż do tłoczni królewskich.
Iz 24:23
23. Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi, bo zakróluje Pan Zastępów na górze
Syjon i w Jeruzalem: wobec swych starców będzie uwielbiony.
Iz 66:18-24
18. A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki;
przyjdą i ujrzą moją chwałę. 19. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z
nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które
nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją
wśród narodów. 20. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich
waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą
ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach 21. Z nich także wezmę sobie niektórych
jako kapłanów i lewitów - mówi Pan. 22. Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które
Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana - tak będzie trwało wasze
potomstwo i wasze imię. 23. Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i
każdego tygodnia a w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon - mówi
Pan. 24. A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie: bo
robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty
żyjącej.
Psalm 2:8-9
8. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
9. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
Inne fragmenty o tysiącleciu : Psalm 72 – cały.
Wraz z Chrystusem rządzić będą jego święci (każdy kto w Niego uwierzył).
2 Tym. 2:12
12. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On
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się nas zaprze;
(BW)
Ap. 2:26-27
26. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad
poganami,
27. a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici –
Ap. 5:10
10. i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.
Ew. Mateusza 5:5
5. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Świat podczas milenium

Zło istniejące na świecie zostanie zminimalizowane, gdyż szatan zostanie związany na całe
tysiąc lat :
Ap. 20:1-3
1. Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki
łańcuch w ręce. 2. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i
szatan, i związał go na tysiąc lat. 3. 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.
Oznacza to życie wolne od pokus, w pełnej harmonii z Bogiem. Oczywiście grzech
(niezgoDanielaość z Bożą wolą) będzie istniał, bo człowiek zachowa wolną wolę, będzie jednak
rzadki.
Za 14:16-21
16. Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w
wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi Panu Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów. 17. A te z ludów ziemi, które nie
pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - będą pozbawione
deszczu. 18. A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spaDanielaą
na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód
Święta Namiotów. 19. Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie
pójdą na obchód Święta Namiotów. 20. Wówczas nawet na dzwoneczkach koni
umieszczą napis: Poświęcone Panu, a kotły (zwyczajne) w domu Pańskim będą jak
kropielnice przed ołtarzem.
21. Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. I będą
przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiarę, będą brać je i w nich gotować. Nie
będzie już w owym Daniela u przekupnia w domu Pana Zastępów.
Brak wojen
Iz 2:2-4
2. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu
gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, 3. mnogie ludy
pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego!
Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z
Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. 4. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda
wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje
włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie poDaniela esie miecza, nie będą się
więcej zaprawiać do wojny.
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Nowe ciała
Często zadawanym pytaniem jest jak będą wyglądały nasze ciała po zmartwychwstaniu ? Ciała
wierzących będą się różnić od ludzi, którzy zaczną znowu napełniać naszą spustoszoną lecz
oDanielaowioną planetę. Wierzący będą mieć takie same ciała jak Pan Jezus po swoim
zmartwychwstaniu - po pierwsze będą to ciała w pewnych cechach przypominające nasze
obecne, bo Pan Jezus jadł, chyba nawet prosił uczniów celowo o rybę (Jan 21:5) , by im
pokazać, że nie jest duchem. Ewangelista Marek pisze dokładniej, że „ukazał im się w innej
postaci” (Mar 16:12) a nie chodziło tylko o jakieś zaćmienie ich umysłów. Czyli ciało to może
zmieniać kształt. Apostoł Paweł pisze o cechach tej „chwalebnej” lub „duchowej” materii jak ją
nazywa, że jest niezniszczalna (1 Kor 15:42). Z innych fragmentów wiemy, że Pan Jezus mógł
znikać i pojawiać się w dowolnym miejscu, także przenikać ściany, w taki sposób wszedł do
uczniów gdy byli zebrani w Wieczerniku a drzwi były zamknięte (Jan 20:19). Ciała te nie będą
się starzały ani chorowały, to będzie objawienie Bożej chwały w ludzkim ciele ! Wiemy też, że
każdy otrzyma nowe imię, znane tylko jemu (Ap. 2:17). Czy chcesz powstać do życia w tym
nowym doskonałym ciele ? Ta nagroda jest pewna musisz zapłacić cenę. Ten sposób opisuje
apostoł Paweł :
Flp 3:8-11
I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci,
bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej
z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość
pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego
zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego
śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Czy jesteś gotów stać się zwycięzcą ?
Tymczasem luDanielaość zdziesiątkowana i bardzo nieliczna po kampanii Armagedonu i Daniela
u gniewu Pana, która się ostanie i przejdzie przez Sąd Chrystusowy (Mat 25) wejdzie w
tysiąclecie, niemniej oDanielaowa obejmie także ludzkie ciała. Przywrócona zostanie biblijna
długowieczność :
Iz 65:20
20. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka Daniela , ani starca,
który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu
lat będzie znakiem klątwy.
Wiemy, że do potopu długość życia ludzi wynosiła nierzadko dziewięćset lat, tak też ponownie
będzie w milenium, sto lat życia będzie znaczyło wyjątkowy przypadek kary za grzechy. Ciała
te jednak będą starzały się, chorowały i umierały. Do leczenia będą służyły liście drzew
rosnących wzdłuż potoku wypływającego ze świątyni.
Ez 47:12
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe,
których liście nie więDanielaą, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić
nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich
liście za lekarstwo.
Jako, że będą to już czasy doskonałości (1 Kor 13:10) materii, nie będzie już darów
uzdrawiania, które służą w Kościele obecnie do tych celów.
Przyroda
Przekleństwo grzechu, którego elementem jest wrogość przyrody względem człowieka, zostanie
w dużej mierze cofnięte. Tak jest od Adama :
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Rdz 3:17
17. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa,
co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech
będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla
siebie po wszystkie Daniela twego życia.
Ale oczekujemy, że wkrótce będzie inaczej :
Rz 8:19-22
19. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
20. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze
względu na Tego, który je poddał - w nadziei, 21. że również i ono zostanie
wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
Harmonia ludzi z Bogiem ale i przyrody z ludźmi :
Iz 11:6-10
6. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.
7. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę. 8. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko
włoży swą rękę do kryjówki żmii. 9. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej
świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które
przepełniają morze. 10. Owego Dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak
dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Żydzi podczas milenium
Izrael będzie oDanielaowiony. Opustoszałe po tragicznym finale rządów ludzkości
miasta znowu będą bardzo liczne.
Ez 36:33,35
33. Tak mówi Pan Bóg: W Daniela u, w którym oczyszczę was ze wszystkich win
waszych, zaluDaniela ę znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, 35. I będą mówić:
Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe,
zniszczone i zburzone, zostały umocnione i luDanielae.
Izraelici będą błogosławieństwem narodów.
Za 8
13. I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród
narodów, tak, (gdy) was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się,
niech wasze ręce nabiorą siły! 20. Tak mówi Pan Zastępów: W przyszłości przyjdą
ludy i mieszkańcy wielu miast. 21. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego,
będą mówili: Pójdźmy zjedna ć przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - i ja idę
także. 22. I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana
Zastępów w Jeruzalem i zjedna ć sobie przychylność Pana. 23. Tak mówi Pan
Zastępów: W owych Dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków
uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem
zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg.
Gdy minie 1000 lat
Nawet jednak doskonałe rządy Jezusa nie odmienią ludzkiej skażonej natury. Aby poddać
ludzkość ostatniej próbie Bóg po tysiącu lat wypuści diabła, który zwiedzie ponownie część
ludzi.
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Ap. 20
1. Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki
łańcuch w ręce. 2. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i
szatan, i związał go na tysiąc lat. 3. 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. 5. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To
jest pierwsze zmartwychwstanie. 6. Błogosławiony i święty, kto ma udział w
pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą
kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. 7. A gdy się skończy
tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. 8. I wyjdzie, by omamić
narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a
liczba ich jak piasek morski. 9. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz
świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. 10. A
diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i
Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we Daniela e i w nocy na wieki wieków.
Tym razem Bóg sam rozprawi się wrogiem, ogień z nieba pochłonie ich wojska. A diabeł tym
razem już wrzucony zostaje do jeziora ognia i siarki - na wieki. Nastąpi czas na :

Sąd ostateczny
Po zniszczeniu wroga Bóg będzie sądził tych, którzy dotychczas nie zostali osądzeni. Dusze
ludzi, którzy nie uwierzyli przebywają w ciemnym miejscu, zwanym więzieniem lub piekłem, to
miejsce oczekiwania na wyrok potępienia.
1 Piotra 3:19
19. W nim poszedł ogłosić nawet duchom zamkniętym w więzieniu,
Miejsce zwane rajem, gdzie przebywały duchy ludzi zbawionych, jest puste już tysiąc lat.
Po zakończeniu milenium nastąpi
Drugie zmartwychwstanie
Pan Jezus nazywa je zmartwychwstaniem potępienia. O tym, że są dwa zmartwychwstania
wiemy już z innych fragmentów.
Ew. Jana 5:29
29. a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy
pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
Przed wielkim białym tronem staną ożywione miliardy ludzi.
Ap. 20:11-15
11. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza
uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. 12. I ujrzałem umarłych wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto,
która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według
ich czynów. 13. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały
zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. 14. A
Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. 15.
Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
Wiemy, że w pierwszym zmartwychwstaniu dotychczas nie brali udziału ludzie niewierzący.
Teraz przyszedł ich czas - oni będą stanowić główną grupę przywróconych do życia, będzie ich
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wiele miliardów. Wierzę, że będzie też pewna niewielka liczba tych, którzy umarli w trakcie
milenium, ale zaufali Jezusowi i dlatego Pismo nie wypowiada się wyraźnie o ułaskawionych w
czasie tego sądu.
O tym, że ogień szalejący w jeziorze ognia ma wymiar jednocześnie fizyczny i metafizyczny
stanowi fakt, że także piekło (otchłań) i śmierć zostaną doń wrzucone. Z Mat 25:14 wiemy, że
ogniste wieczne potępienie zostało przygotowane przez Boga pierwotnie tylko dla diabła i jego
aniołów. Ale dołączyła do nich także zbuntowana część ludzkości, choć Bóg pragnie zbawienia
każdego człowieka na świecie. Jednak gdy człowiek się odwraca od Boga to odwraca się od
dawcy życia, ze straszną konsekwencją.
Wszyscy, którzy nie przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie są zapisani w księdze życia. Ci
zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Ci z okresu milenium, którzy uwierzyli otrzymają
zapłatę za swoje czyny i przejdą do życia.

Nowe Niebo i Ziemia
Gdy został już dokonany ostatni sąd nad ludźmi, zabrana została dawna ziemia i kosmos, Bóg
stwarza caEw. Łukaszaowicie nowe niebo i nową ziemię. Cofnięte zostaje, tym razem caEw.
Łukaszaowicie, wszelkie przekleństwo (Ap. 22:3) śmierci i bólu (Ap. 21:4). Na ziemię zstąpi
niezwykłe miasto w którym mieszkać będą wszyscy wierni Bogu. Podkreśliłem wyrazy “zstąpi
na ziemię” bo przyjęło się w chrześcijaństwie traktować przyszłość słowami “w niebie będziemy
... „. Tymczasem Biblia uczy, że to niebo zstąpi na ziemię i przyszłość wszystkich ludzi związana
jest z ciałami. Czyli ci, którzy oskarżają chrześcijan o “uduchowianie” nie mają racji –
chrześcijanie są materialistami, a raczej “duchowymi materialistami” gdyż ciała osób
zbawionych po zmartwychwstaniu będą miały także własności duchowe.
Samo miasto to będzie olbrzymich rozmiarów, by mogło pomieścić wielką rzeszę zbawionych.
Anioł podaje, że jego miara jest miarą ludzką - 12.000 stadiów, czyli możemy ją traktować
dosłownie. 1 stadion (miara grecka) = 185 metrów. Czyli długość Miasta wyniesie 2220
kilometrów w jednym wymiarze. Sugeruje to, że nowa ziemia będzie musiała mieć znacznie
większe rozmiary niż aktualnie aby móc pomieścić tak potężną konstrukcję. Jezus sam przecież
mówi :
Ew. Jana 14:2
2. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
Jeśli Jezus odszedł 2000 lat temu i przez ten czas przygotowuje nam mieszkania to możemy
sobie tylko wyobrażać jak wspaniałe będzie to miasto ! Ze względu na objętość opisu nie będę
cytował ale zachęcam do przeczytania Apokalipsy rozdziałów 21 i 22. Zachęcam cię do
osobistego przeczytania tych rozdziałów, bo nie wymagają one większego komentarza.
22,20. Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem.
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
Jak wiele kościołów na świecie wierzy w słowa Biblii, które są wiarygoDanielae i prawdziwe ?
Obecnie notuje się coraz większe zainteresowanie „niewiarygoDanielaymi i nieprawdziwymi”
objawieniami, a Pismo dane nam od Boga jest lekceważone. Są jednak w Polsce i na świecie
chrześcijanie trwający przy nauce apostolskiej, z pełną nauką o czasach ostatecznych.
Wierzę, że całe niniejsze studium przeprowadzone zostało w Duchu prawdy i miłości.
Celem powstania tego artykułu jest ostrzeżenie przed zbliżającymi się tragicznymi czasami i
wskazanie jedynego ratunku, jakim jest osobiste rozpoznanie i przyjęcie Jezusa do swojego
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życia. Jeżeli czujesz, że nigdy tego nie zrobiłeś, a chcesz, możesz to uczynić teraz przez szczerą
modlitwę, najlepiej na głos :

“Drogi Panie Jezu. Wyznaję, że potrzebuję Ciebie. Być może wiedziałem o Tobie dużo
a ale jeszcze nie rozpoznałem w Tobie mojego Zbawiciela. Teraz proszę zabierz mój
grzech i daj mi nowe życie. Wierzę, że Ty mnie wykupiłeś, i mogę być już wolny by ci
służyć. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Amen”

Jeśli z wiarą w sercu się modliłeś to znalazłeś ratunek zarówno od tragicznych czasów
ostatecznych, jak i drugiej śmierci w jeziorze ognia. Jeśli pójdziesz za Jezusem, weźmiesz swój
krzyż, wybierzesz drogę pokory i cierpienia, czasem odrzucenia, jaką poszły miliony chrześcijan
w ciągu wieków, będziesz mógł mieć pewność, że Twoja radość poznawania Boga będzie trwać
wiecznie, i uratujesz nie tylko duszę ale i życie fizyczne od czasu wielkiego utrapienia, jakie ma
wkrótce nadejść na cały świat, a w zamian spotkasz twarzą w twarz twojego Zbawiciela.
Marana Tha

Dodatki :
Słowniczek eschatologiczny
Bóg w swojej mądrości tak zaplanował aby prawda o czasach ostatecznych była ujawniona
dopiero przy końcu czasów. Prorok Daniel miał nakazane zapieczętować swoje proroctwa :
Daniela. 12:4
4. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.
Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza.
Analogicznie powiedział Pan Jezus :
Jan 16:12-13
12. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie.
13. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy
przyszłe.

O tym, że chodzi o nasze czasy wykazałem już wcześniej. Dlatego wiedza eschatologiczna
rozwija się stopniowo z czasem i im bliżej przyjścia Pana Jezusa tym będzie pełniejsza. O wielu
rzeczach, które wiemy obecnie nie widziano przez wiele wieków. To przekonanie nazwiemy
progresją objawienia lub eschatologiczną.
Chrześcijanie różnych wyznań mają historycznie i doktrynalnie kilka różnych podejść do tematu
eschatologii. Najprostsza to amilenializm – wiara, m.in. że nie będzie okresu tysiącletnich
rządów Chrystusa na ziemi. Ta uduchowiona doktryna, zbudowana na kilku zaledwie wersetach,
popierana kiedyś m.in. przez Augustyna i następnie przez Kościół Rzymsko – Katolicki dzisiaj
jest najpowszechniejsza. Amilenializm zakłada, że milenium już trwa. NiezbęDanielaą
implikacją tej tezy jest fakt, że Chrystus już powrócił, a królestwo Boże rozszerza się w
naszych sercach czyli jest to tzw. premilenializm. Z kolei milenializm lub postmilenializm
(czasem zwany futurystycznym) to wiara w dosłowne, przyszłe rządy Chrystusa na ziemi,
reprezentowana przez niniejszy artykuł. Postmilenializm ma kilka wersji, w zależności głownie
od tego kiedy w czasie umiejscawia się pochwycenie kościoła, to jednak ma już mniejsze
znaczenie. Oczywiście znajomość tych doktryn nie jest potrzebna ani do zbawienia ani
do prowadzenia życia z wiary.
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Apokaliptyka – styl literacki w starożytności, charakteryzowany przerysowaniem obrazów,
uwypukleniem momentów dramatycznych historii, walką militarną ze złem. W tym stylu
napisana została Apokalipsa (Objawienie) Św. Jana ale ze starożytności zachowało się więcej
utworów literackich w stylu apokaliptycznym.

Kontakt z autorem : webservant@kdm.pl
Aktualnej wersji tego artykułu szukaj pod adresem : www.chs.pl/koniec

Polecane książki :
Dzień zagłady – Vocatio
oryg. ang. The Left Behind – seria fabularna na temat czasów ostatecznych

Chrześcijaństwo ewangeliczne – częste pytania
Ewangelicznymi chrześcijanami są uczniowie Chrystusa, którzy wzięli swój krzyż na siebie i
postanowili żyć według nauki Pana Jezusa i apostołów. Jedynym autorytetem jest Słowo Boże,
zapisane w Biblii ale także osobiste prowadzenie Ducha, który wprowadza we wszelką prawdę.
Tradycja kościelna zajmuje miejsce drugorzęDanielae. Warto znać odpowiedzi najważniejsze
pytania odnośnie wiary ewangelicznej :

Jak mogę zostać zbawiony ?
Zostać zbawiony znaczy zostać uznanym przez Boga za spełniającym warunki przyjęcia do Jego
społeczności, uznanym za jego dziecko. Według Słowa które zostawił nam sam Bóg, aby zostać
zbawionym należy uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za Twoje grzechy i przyjąć
Jezusa jako swojego Pana.
Rzymian 10
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
Ew. Jana 1:12
12. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego
Czyli zbawienie człowieka dzieje się na podstawie decyzji człowieka aby przyjąć i uznać Jezusa
jako swojego Pana i Zbawiciela.
Wiara - ale jaka wiara ?
Czy wiara w Boga w Trójcy Jedynego wystarcza do zbawienia ? Nie.
Jk 2:19
19. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i
drżą.
Celem wiary jest konkretnie Jezus i tylko Jezus, sam Jezus bez nikogo i niczego więcej.
Dz 4:12
12. I nie ma w żaDanielaym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
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Dlatego w całym Nowym Testamencie nie znajdziesz ani jednego potwierdzenia, że do
zbawienia wystarcza sama wiara w Boga. Podmiotem wiary jest Jezus, Syn Boży, Mesjasz,
Zbawiciel. Jeśli swoją ufność zbawczą pokładasz w Świętej Rodzinie, Kościele, Świętych, Trójcy,
Bogu Wszechświata, Bogu Stwórcy czymkolwiek lub kimkolwiek innym, to wciąż jest za mało.
Aby zostać zbawionym musisz uwierzyć w Jezusa, czyli przyjąć go jako swego Zbawcę.

Chrzest przez zanurzenie
Chrzest przez pełne zanurzenie jest praktyką apostolską. Chrzest w Biblii następuje zazwyczaj
w kilka Daniela lub nawet natychmiast po uwierzeniu i nie ma związku z chrześcijańską
dojrzałością ale jest wyrazem posłuszeństwa, bo został nakazany Mr. 16:16. Aby być posłuszny
nie potrzeba czasu ani czekania. W Biblii de facto nie ma w ogóle słowa chrzest, jest zanurzenie
(gr. baptizo = zanurzenie), więc słowa chrzest można używać tylko, jeśli się rozumie chrzest
przez zanurzenie.
Chrzest jest publicznym przyznaniem się do nauk Chrystusa i przyjmują go wyłącznie jego
uczniowie.
Masowe chrześcijaństwo
Pan Jezus wyraźnie mówi, że zbawieni będą nieliczni :
Ew. Mateusza 7:14
14. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest
takich, którzy ją znajdują.
oraz, że Jego prawdziwych uczniów jest niewielu :
Ew. Łukasza 12:32
32. Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Skąd więc powszechne przekonanie, że zbawienie obejmie większość ludzi ?
Historycznie masowe chrześcijaństwo rozpoczęło się w 311 roku, gdy po 10 Dniach (10
cesarzach, zob. Ap. 2:10) i 250 latach prześladowań szatan uznał, że nie zwycięży Kościoła i
zastosował odwrotną taktykę, zmieszał chrześcijaństwo z pogaństwem, tworząc duchowy
Babilon. W 380 roku, “Edykt o religii” Teodozjusza Wielkiego uznał chrześcijaństwo za jedyną
prawną religię. Zabroniono pogańskich obrzędów i w ten sposób do 423 roku nie było już
oficjalnie pogan w cesarstwie wschoDaniela orzymskim, w samej Azji Mniejszej “nawróciło się” i
ochrzczono 70 tysięcy ludzi (Zarys dziejów religii).

Kiedy rozłamy są potrzebne ...
Najczęstszym zarzutem względem protestantyzmu jest to, że nie posiada ono hierarchii ani
jednej wspólnej doktryny. Podział jest jednak potrzebny by wykazać kto należy do Jezusa :
Ew. Łukasza 12:51
51. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
Dlatego podziały następują w rodzinach, wśród przyjaciół, a także na poziomie wspólnotowym :
1 Kor 11:18-19
18. Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory,
gdy schodzicie się razem jako Kościół. 19. Zresztą nawet muszą być wśród was
rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani.
Czyli podziały mogą być i chyba są nieuniknione.
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Jeżeli chrześcijanin nawróci się do Pana Jezusa będąc w niebiblijnym systemie religijnym,
powinien opuścić tę wspólnotę, aby nie musieć cierpieć kary, która spaDaniela e za grzechy
tego systemu :
Ap. 18:4-5
4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli
udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: 5. bo grzechy jej narosły - aż
do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbroDaniela e.
Słowo hebrajskie „święty” znaczy szerzej „szczególny” lub „oddzielony dla Boga” (podobnie jest
w angielskim). Ponieważ każdy kto się nawrócił jest święty w oczach Bożych, więc powinien być
oddzielony od wpływu świata, gdyż jeśli się nim zaprzyjaźni to podzieli jego los – wieczne
zatracenie. Tyle o oddzieleniu świętych od świata.
Czasami jak spojrzy się na gromadę dzieci w licznej rodzinie można oDaniela eść takie
wrażenie, że są jakby z różnych rodzin, są takie różne. Każde zwykle ma swój charakter i
przyzwyczajenia. Ale to co je łączy, to fakt, pochodzą z jednej rodziny i to nie jest kwestia
posłuszeństwa czy przynależności ale aby stać się członkiem rodziny należy się w niej urodzić.
Tak samo jest z Królestwem Bożym, można się do niej tylko urodzić, przez wiarę w Jezusa.
Rozłamy wśród ludu Bożego są jednak niezgoDanielae z Bożym zamysłem i wynikają z
niedojrzałości (cały 1 Koryntian 3 i 12 rozdział mówią o jedności). Osobiście wierzę, że im bliżej
przyjścia naszego Pana, to nie tylko odstępcze religie będą się unifikować ale i będzie coraz
większa jedność i zgoda wśród chrześcijan różnych denominacji. Ostatecznie jedność będzie w
pełni osiągnięta w momencie naszego spotkania z Chrystusem, przy pochwyceniu Kościoła. Dla
tych, którzy uwierzą już po zabraniu Kościoła jedność wykażą nie przyjmując znamienia
Antychrysta. Tak więc doskonała jedność całego chrześcijaństwa będzie możliwa dopiero pod
doskonałymi rządami Chrystusa.
Flp 1:6
6. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go
do Dnia Chrystusa Jezusa.
Obecnie im bardziej widać znaki przybliżające nas do przyjścia Pana Jezusa powinniśmy
gorliwie trwać we wspólnocie z wierzącymi. Każda zachęta i wsparcie w tym kierunku jest
ważne. Wytrwanie przy Chrystusie w pojedynkę, bez zachęty innych wierzących nie jest
możliwe.
Hebr. 10:25
25. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju,
lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień
przybliża.
(BW)
Masz pytanie, komentarz ? Napisz : webservant@kdm.pl

Moje strony w internecie :
www.kdm.pl
www.slowo.intellinet.pl
(do czytania tego artykułu polecam płytę
New Project zespołu Pomoc Duchowa www.pomoc.kdm.pl
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Księga Daniela – Henryk Turkanik
Zasadę rok za dzień potwierdzają : "John Wycliffe, John Knox, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin,
Ulrich Zwingli, Phillip Melanchthon, Sir Isaac Newton, Jan Huss, John Foxe, John Wesley, Jonathan Edwards,
George Whitefield, Charles Finney, C. H. Spurgeon, Matthew Henry, Adam Clarke, Albert Barnes, E. B. Elliot,
H. Grattan Guinness, Biskup Thomas Newton." (S. Gregg, "Revelation: Four Views," Nashville: Thomas
Nelson Pub, 1997, str. 34.)
3
MSB
4
(Prince of Darkness: Antichrist and the New World Order, Grant R. Jeffrey)
5
Antychryst i Nowy Ład Świata – Grant R. Jeffrey str. 178
2
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