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     W naszym ostatnim artykule "Konwersja od Pawła do Saula " podkreślaliśmy znaczenie, przerwania wszystkich cykli 

oceniania siebie, a następnie, jako wzór dla naszego postępowania, obserwowanie życia i służby Jezusa, a nie hebrajskich 

proroków, jako dobrego przykładu zachowania.  Wyjaśniliśmy, że gdy organizacja religijna uczy swoich członków, aby oceniać 

wartość innych religii, to religia staje się wylęgarnią odstępstwa od wiary, agnostycyzmu, a nawet ateizmu.  To jest główny 

powód, dlaczego wierni głosiciele dobrej nowiny „obracają” się i przekształcają w prześladowców względem ich własnej religii 

– „od Pawła do Saula”. Ten artykuł jest kontynuacją porady, aby patrzeć na Jezusa - a nie na proroków - w oczekiwaniu i 

przygotowaniu do prawdziwego życia w niebie. (1 Tymoteusza 6:19) 

_____________________________________________ 

 

    Częstym tematem artykułów na naszej stronie jest konieczność skoncentrowania się na rzeczywistych, autentycznych, 

prostych i otwartych naukach Jezusa.  Jest to ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ większość chrześcijańskich religii 

skupia swoją posługę na eschatologii - badaniu proroctw czasów końca - a nie na rzeczywistych i prawdziwych sprawach, o 

jakich nauczał Jezus.  Owszem, Jezus prorokował o zniszczeniu Jerozolimy i swoim powtórnym przyjściu. Pozwolił także 

apostołowi Janowi, aby zobaczył różne wizje, które zapisał w Księdze Objawienia. Jednak żadna z tych proroczych spraw nie 

może usprawiedliwić nas od nie pokładania wiary w rzeczywistych prawdziwych naukach.   

 

     Proroctwo możemy zrozumieć tylko wtedy, kiedy nastąpi jego spełnienie. Do tego dnia, możemy tylko spekulować, co 

do jego znaczenia i czasu spełnienia. Ale proste i otwarte nauki mogą być rozumiane i stosowane już teraz. Nie zmieniają się 

one według światowych wydarzeń i kaprysów ludzi.  Nawet wtedy, gdy zostały okryte zbędnymi sztucznymi ideałami, 

pozostaną one, jednoznaczną nieskalaną i uczciwą kwestią, bez względu na to, zanieczyszczenie. 

 

Zdobycie perspektyw 

     

     Chociaż eschatologia doświadczyła ogromnego rozwoju w 19 wieku, chrześcijanie wciąż od dawna oczekują na 

koniec "systemu rzeczy", a następnie natychmiastowego powrotu Jezusa.  Idee te wynikły z dyskusji Jezusa z apostołami tej 

nocy na Górze Oliwnej, kiedy przepowiedział zniszczenie Jerozolimy, przeciwności, cierpienia jego zwolenników i  jego drugie 

przyjście. Mateusz, Marek i Łukasz  opisali swoje wspomnienie z tej nocy w swoich ewangeliach: Mateusza 24-25, Marka 13 i 

Łukasza 21. 

                 

     Zauważmy, że wszystkie księgi pism chrześcijańskich - z wyjątkiem pism apostoła Jana - zostały napisane w okresie 

między 41 n.e. a 65 n.e., przed i w oczekiwaniu zniszczenia Jerozolimy, które miało miejsce w 70 r. n.e. Dlatego rozważając 

proroctwa zapisane w tych księgach, ważne jest, aby zrozumieć, że ci, którzy je spisali i ci, którzy je przeczytali, odnosili je do 

wydarzeń mających miejsce pierwszym wieku w związku ze zniszczeniem Jerozolimy.  Tak jak Jezus przepowiedział, że 

pokolenie, które słyszało jego słowa nie przeminie, aż wszystkie rzeczy przepowiedziane o znis zczeniu Jerozolimy się 

wypełnią. (Mateusza 24:34) 

 

     Jednak zniszczenie Jerozolimy nie nastąpiło po powrocie Jezusa. Co się stało? Wiemy, że Jezus nie wprowadzał w 

błąd, zatem pisarze Biblii nie zrozumieli słów Jezusa?  Zamiast ponownego rozpatrzenia i zrozumienia ich wspomnień, co się 

stało tego wieczoru na Górze i oczekiwania większego spełnienia przepowiedni Jezusa, pierwsi chrześcijanie domniemywali, 

że w tym czasie na pewno Jezus powróci i ustanowić  swoje królestwo na ziemi. (Dzieje 1:6) Nie wydaje się, że rozważali 

możliwość, iż Jezus wróci w czasie, który byłby odrębny i różny od przepowiedzianego wydarzenia.  

 

      



Ponad 60 lat po wniebowstąpieniu Jezusa, apostoł Jan, jedyny ówczesny żyjący Apostoł napisał to, co stało się 

znane, jako: Ewangelia Jana, List 1 Jana, 2 Jana 3 Jana i Objawienie. Ze względu na oczekiwanie większego spełnienia 

wcześniejszych przepowiedni Jezusa, Objawienie Jana łączy proroctwa dotyczące zniszczenia Jerozolimy i drugiego przyjście 

Jezusa - czasu wielkiego ucisk - decydującej wojny Boga przeciwko nieposłusznej ludzkości, okresu pokoju, kolejnej 

straszliwej wojny i wreszcie trwałego pokoju. Ale są też inne interpretacje.  

 

    Inni chrześcijanie nie łączą Objawienie z drugim przyjściem. Wierzą, że proroctwo zostało już spełnione przede 

wszystkim w przeszłości, w związku ze zniszczeniem Rzymu.  Niektórzy uważają, że proroctwo to, jest przeglądem historii i 

najważniejszych wydarzeń historycznych, inni wierzą, że proroctwo to wypełni się w przyszłości.  Jeszcze inni wierzą, że 

proroctwo ma wymiar duchowy, reprezentujące wyższe i większe idee i ideały, które są równie istotne w każdym wieku i są 

skierowane do wszystkich ludzi.  Chociaż wierzymy, że zakończenie i początek epoki dyspensy jest przed nami, jesteśmy 

bardziej skłonni uważać Objawienie, jako proroctwo duchowe, ale jesteśmy otwarci na dodatkowe możliwości i zrozumienie.  

 

Wierzymy w obietnicę Jezusa, że pewnego dnia powróci. Apostoł Jan potwierdził to i zapisał w ewangelii, która został 

napisana w 98 n.e. po zniszczeniu Jerozolimy, dwa lata po napisaniu Apokalipsy. Jan zapisał słowa Jezusa:  

 

        „Niech wasze serca się nie trapią. Wierzcie w Boga, wierzcie też we 

mnie. W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie 

byłbym wam powiedział, bo idę, żeby wam przygotować miejsce. A jeśli 

pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, 

abyście gdzie ja jestem, wy też byli. A gdzie ja idę, drogę znacie”.  Jana 14:1-4 

 

 

Jezus tutaj nie łączy swojego drugiego przyjścia z jakimkolwiek kataklizmem.  On po prostu mówi, że przyjdzie 

ponownie i nas przyjmie.  Dlatego też możemy mieć pewność, że gdy Jezus powróci pewnego dnia na ziemię, powinniśmy 

być ostrożni, aby nie łączyć tego z jakimś rodzajem kataklizmu. 

 

      Oferujemy tę perspektywę i alternatywny pogląd, ponieważ wielu jest tak pogrążonych w swoich interpretacjach Księgi 

Objawienia, że zapominając, że są to tylko interpretacje i opinie, a nieustalone fakty. Prawda jest taka, że istnieją liczne i 

zróżnicowane interpretacje szczerych ludzi, którzy tak samo pilnie poszukują zrozumienia.  Nie, interpretacje Ks ięgi 

Objawienia nie są ustalone i nie jest absolutnie pewne, że w najbliższej przyszłości nie będzie katastrofalnego końca. W 

rzeczywistości, Objawienia zostało nam dane przez "Księcia Pokoju" (Obj. 1:1-2; Izajasza 9:6) Zastanawiamy się, zatem, czy 

"wielki dzień Boga Wszechmogącego" jest bardziej prawdopodobny, aby stać się destrukcyjnym wydarzeniem. A kiedy 

myślimy o tym, co nasi bracia w Afryce i na Bliskim Wschodzie obecnie przeżywają, dosłowny 7 -letni ucisk z Objawienia 

będzie ulgą! 

 

     Najważniejsze jest to, że zrozumienie przepowiedni i to, co one oznaczają następuje, wtedy, kiedy się wypełnią - w 

dniu, w który się to stanie. Wyraźnie powiedzieć możemy tylko tyle:  

 

        „O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, 

tylko sam Ojciec" - Mateusz 24:36 

 

     

        "Rzekł im: „Nie wasza to rzecz poznać czasy lub pory, które Ojciec objął 

swoją władzą orzekania" - Dzieje 1:7 

 

     Chociaż możemy sobie pozwolić ku naszej pociesze, na sporadyczne spekulacje na temat proroctw, to jednak musimy 

uważać, by jasno nie wyrażać ich znaczenia. Możemy bardzo łatwo utrzymać te kwestie otwartymi i płynnymi, na scenie 

światowych zmian, jednocześnie koncentrując się na tym, co możemy wiedzieć, o prawdziwych,  rzeczywistych i faktycznych - 

prostych i otwartych naukach Jezusa. 

 

Owoce eschatologii 

 

 

     Pomimo braku stabilności i płynności przepowiedni, wielu chrześcijańskich kaznodziejów poświęca dużo czasu na 

obliczanie końca i wyjaśnianiu swoich interpretacji proroctw w swoich zborach i kościołach. Wskazują oni różne wydarzenia na 

świecie i wykorzystuję je, jako dowód na poparcie swoich interpretacji. Rozwijają "Biblijne kody" i eschatologiczne wykresy 

pokazujące pozorny harmonogram Boga, a w istocie dopuszczają się kradzieży informacji, których Bóg odmówił dobrowolnie 

ujawnić.   

 



     Ale czy jest to rozsądne, aby sądzić, że Bóg włożył kody w Biblii do ujawnienia informacji, kiedy to Jezus wyraźnie 

powiedział, że: Bóg ich nie ujawni? Czy to rozsądne, aby wierzyć, że Jezus o tym mówił, wbrew decyzji Ojca o nie ujawnianiu 

tych informacji?  Czy człowiek może coś „kombinować” lub wymanewrować Boga?  Wręcz przeciwnie!  Ale to jest dokładnie 

to, co zakłada nauka eschatologii. To jest dokładnie ten rodzaj nieczystej gry, gdzie Biblię traktuje się jak kolorowe puzzle lub 

jako zagadkę, a nie jak szczere, prostolinijne objawienie najwyższej prawdy.  

 

     Dlaczego więc jest tak obsesja na temat czasów ostatecznych, a nie na prostych i otwartych naukach?  Wierzymy, że 

to, dlatego, iż wielu chrześcijańskich przywódców utożsamia proroctwo z "głębokimi sprawami Bożymi" (1 Kor 2:10; Rzymian 

11:33), i wierzą, że ci, którzy rozumieją proroctwa, to ci, którzy otrzymali osobiste boskie objawienie. Tworzenie takich 

proroctw paraliżuje ludzi, którzy odczuwają potrzebę, aby być z takimi "prorokami”, aby uzyskać informację, wiedzę i 

zbawienie, jednocześnie przyjmują zobowiązanie do lojalności takiej wiedzy.  Prostymi i otwartymi naukami nie można 

manipulować w takim celu. Tak, oni przemalowują proste i otwarte nauki, postrzegają je, jako nadające się do nauki swoich 

celów, ale nieprzydatne do nauki podstawy duchowych dzieci.    

 

     Jednak proste i otwarte nauki umacniają osobę.  Podkreślają, że jesteśmy synami Bożymi i dziedzicami królestwa 

niebieskiego. (Ga 3:26; Rzymian 8:17) Kiedy uświadomimy sobie i zaakceptujemy nasze namaszczenie, jako synów i córki, 

już nie jesteśmy pod opieką i kontrolą człowieka: 

 

        "A powiadam, że dopóki dziedzic jest niemowlęciem, wcale się nie różni 

od niewolnika, chociaż sam jest panem wszystkiego; podlega jednak 

opiekunom i szafarzom aż do dnia z góry wyznaczonego przez ojca.  

Podobnie i my, kiedy byliśmy niemowlętami, pozostawaliśmy zniewoleni 

przez elementarne rzeczy typowe dla świata, ale gdy się dopełnił czas, Bóg 

posłał swego Syna, który się urodził z niewiasty i który się urodził pod 

prawem, żeby przez nabycie uwolnić tych pod prawem, abyśmy z kolei my 

dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do naszych 

serc ducha swego Syna i ten duch woła: „Abba, Ojcze!". Nie jesteś już, więc 

niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem za sprawą Boga."- 

Galatów 4:1-7 

 

     Gdy przyjmujemy proste i otwarte nauki, Duch Prawdy przejmuje naszą duchową edukację:  

 

        "Kiedy jednak ten przybędzie — duch prawdy — wprowadzi was w całą 

prawdę, bo nie będzie mówił sam z siebie, lecz będzie mówił to, co słyszy, i 

oznajmi wam to, co nadchodzi."- Jana 16:13 

 

 

        "A w was pozostaje namaszczenie, któreście od niego otrzymali, i nie 

potrzebujecie, żeby ktoś was nauczał; ale jak namaszczenie od niego uczy 

was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło,  

pozostawajcie w jedności z nim."- 1 Jana 2:27 

 

 

     Niestety, istnieje wielu tzw. Chrześcijańskich nauczycieli i kaznodziejów, którzy sami z siebie robią kupców i 

przedsiębiorców. Dzisiaj służba ich jest rozpuszczona i rozwodniona w podejściu do wielkości życia Jezusa z Nazaretu. Jego 

wspaniałość jest zepchnięta na rzecz własnej gloryfikowanej interpretacji proroctw. Zamiast promować wzniosłą miłość 

Chrystusa i chwalebną nadzieję niebiańską, promują strach przed przyszłością i namaszczają siebie, jako jedyny środek do 

zbawienia. Zamiast docierać do swoich braci w służbie z miłością i wiernością, to oddzielają się, jako wyjątkowi wybrani ludzie, 

sądząc wszystkich innych, którzy nie podzielają ich poglądów, jako zasługujących na znis zczenie.   

 

     Skupianie się na proroczych interpretacjach powoduje, że niektórzy, stają się zbyt zaniepokojeni utrzymaniem 

fizycznego życia. Jezus radził przeciwnie: 

 

          "Nigdy więc nie zamartwiajcie się i nie mówcie: ‚Co będziemy jeść?’ 

albo: ‚Co będziemy pić?’, albo: ‚Co na siebie włożymy?’ Bo o wszystko to 

skwapliwie zabiegają narody. Przecież wasz Ojciec niebiański wie, że 

wszystkich tych rzeczy potrzebujecie.„Stale więc szukajcie najpierw 

królestwa oraz Jego prawości, a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. 

Nigdy się zatem nie zamartwiajcie o następny dzień, gdyż następny dzień 



będzie miał własne zmartwienia. Każdy dzień ma dosyć własnego zła"- 

Mateusza 6:31-34 

 

     To powoduje, że wielu boi się przyszłości opisanej w proroctwie za pomocą symbolicznych znaków. Ale Jezus 

powiedział:                 

 

        "I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale 

raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie" - 

Mateusz 10:28 

 

 

     Ci ludzie zapomnieli o znaczeniu chrztu. Zapominają, że ich chrzest, jest śmiercią dla tego świata i porzuceniem 

swojego ziemskiego życia, aby móc osiągnąć niebiańskie zmartwychwstanie:  

 

        "A czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w 

Chrystusie Jezusie, zostaliśmy ochrzczeni w jego śmierci? Dlatego też 

zostaliśmy z nim pogrzebani przez nasz chrzest w jego śmierci, abyśmy jak 

Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my 

podobnie chodzili w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim 

zjednoczeni w podobieństwie jego śmierci, to na pewno też zostaniemy z nim 

zjednoczeni w podobieństwie jego zmartwychwstania"- Rzymian 6:3-5 

 

     To, dlatego Paweł radził: 

 

        "Jeżeli jednak zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, to szukajcie tego, 

co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Wciąż skupiajcie 

umysły na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi.  Umarliście bowiem, a 

wasze życie jest ukryte z Chrystusem w jedności z Bogiem." - Kolosan 3:1-3 

  

     Nasze świeckie życie na ziemi może być związane z rzeczami materialnymi, ale kiedy spotykamy się w 

chrześcijańskiej wspólnocie, powinniśmy się koncentrować na naszym życiu duchowym i rzeczach, które pomogą nam 

osiągnąć nasze niebiańskie cele. To właśnie jest cel prostych i otwartych nauk. Chrześcijańskie Pisma stanowią podstawę 

prostych i otwartych nauk, ale duch rozszerza i pogłębia naszą wiedzę poprzez dodanie znaczeń i wartości, do tych prostych 

pojęć. 

 

        "A my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest od Boga, 

abyśmy znali to, co zostało nam życzliwie dane przez Boga. O tych też 

sprawach mówimy nie słowami, których uczy mądrość ludzka, lecz takimi, 

których uczy duch, gdyż łączymy duchowe sprawy z duchowymi słowami.  

Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego 

głupstwem; i nie może ich poznać, ponieważ osądza się je duchowo. 

Natomiast człowiek duchowy osądza doprawdy wszystko, lecz sam nie jest 

osądzany przez żadnego człowieka. Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, 

żeby mógł go pouczać?” My wszakże mamy umysł Chrystusowy." - 1 

Koryntian 2:12-16 

 

 

     Jak wykazano, raz po raz na tej stronie, proste i otwarte nauki mają ogromną głębię, którą współczesny człowiek 

może tylko powierzchownie musnąć. (Patrz artykuły w sekcji, budowanie braterstwa i Dobra Nowina Boga dla synów 

Królestwa.)  Jest tak wiele rzeczy, które muszą zostać omówione w chrześcijańskiej wspólnocie do budowania naszej 

najświętszej wiary, że nie ma potrzeby uciekać się ciągle do zmieniających się, nierzetelnych, człowieczych interpretacji 

proroctw.  Zamiast spędzać swój czas na sprawach, o których po prostu nie możemy nic wiedzieć, czy opierać naszą wieczną 

przyszłość na wahających się interpretacjach ludzkich, powinniśmy skupić się na tym, co możemy wiedzieć - na rzeczywistych 

i faktycznych sprawach zawartych w prostych i otwartych naukach Jezusa.   

 

Jakie to ma znaczenie? 

 

     Przegląd proroctw biblijnych wskazuje, że nastanie koniec epoki albo systemu rzeczy, choć nie jest jasne, w jaki 

sposób to nastąpi. Jednak, jak wspomniano powyżej, dla ochrzczonego Chrześcijanina, koniec ery lub końcu systemu rzeczy 

ma niewielkie znaczenie, bo już oddał swoje ziemskie życie.  



 

     Wiemy, że kiedy zostaniemy wezwani, aby z trudem położyć swe życie i przejść przez portal śmierci, będziemy potem 

stać w bezpośredniej obecności sądu i być twarzą w twarz z nowymi faktami, usługiwaniem w niebiosach.  Kiedy cały świat 

będzie musiał stawić czoła rzeczywistości w pewnym czasie końca ery, my, jako jednostki, z pewnością na twarzy, jako 

osobistym doświadczeniem, dotrzemy do końca naszego naturalnego życia. 

 

     Upadek narodów, krach imperiów, koniec ery, nawet koniec świata, mają niewiele wspólnego z jednym: z wiarą w 

ewangelię królestwa, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a nasze ukryte życie jest poręczone wiecznym królestwem. 

Wszyscy, którzy poznają Boga i Ewangelię, wierzą, że już otrzymali zapewnienie życia wiecznego. (Zobacz: Życie Wieczne 

teraz!)  Ponieważ nasze życie jest bytem żyjącym w duchu dla Ojca, dlatego nic nie może sprawiać nam poważnych 

problemów. Królestwo Ojca nie może być zakłócone lub zniekształcone przez ziemskie wstrząsy i globalne kataklizmy. Jak 

powiedział Jezus: 

 

        "Raczej gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani  rdza nie 

niszczy i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. " - Mateusz 6:20 

 

             

     Każdy z nas powinien żyć z myślą o możliwym powrocie Syna Człowieczego, tak samo jak każdy z nas kroczy na 

swojej drodze życiowej z myślą o zbliżającej się śmierci naturalnej.  Kiedy mamy wiarę w raz złożoną ofiarę Syna Bożego, nie 

ma niczego ważniejszego, co umożliwi nasze przeżycie.  Jednakże musimy stale pamiętać, że gdy zostaliśmy usynowieni, nie 

zbawi nas samo poznanie i trwałe przyjęcie tych prawd, jeśli nie będziemy przejawiać owocu ducha.  W każdej chwili możesz 

porzucić Ojca i swoją służbę, jeśli tak wybierzesz.  Dlatego ważne jest dla nas, aby rozważyć słowa Piotra: 

 

        "Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi 

powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego 

oddania,oczekując i mając wyraźnie w pamięci obecność dnia Jehowy, za 

sprawą którego niebiosa, płonąc, rozpuszczą się, a elementy stopnieją od 

wielkiego gorąca! "- 2 Piotra 3:11-12 

 

 

     Trzeba skupić się na " świętych postępkach" i naszych "czynach zbożnego oddania", które są sednem prostych i 

otwartych nauk Jezusa.  Powinniśmy działać zgodnie z nakazem:  

 

        "Macie zatem być doskonali, tak jak wasz Ojciec niebiański jest 

doskonały" - Mateusz 5:48 

 

     Święte akty naszego postępowania są rzeczami, które robimy w uznaniu Ojca i naszego związku z Nim i z braćmi.  

Usługiwanie musi być związane z prostymi i otwartymi naukami, lub okazywaniem życzliwości nieznajomym.   (Łukasza 

10:30-37) Zważajmy na słowa Jezusa:             

 

            "I jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo" - Łukasz 

6:31 

 

        "Bo kto by wam dał do picia kubek wody z tego względu, że należycie do 

Chrystusa, ten — zaprawdę wam mówię — na pewno nie straci swojej 

nagrody." - Marka 9:41 

 

 

        "Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni; bo jakim sądem 

osądzacie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam 

odmierzą." - Mateusza 7:1-2 

       

 

        "Wtedy podszedł Piotr i rzekł do niego: „Panie, jeśli mój brat grzeszy 

przeciwko mnie, ile razy mam mu przebaczyć? Czy aż do siedmiu razy?” 

Jezus powiedział do niego: „Nie mówię ci: Aż do siedmiu razy, lecz: Aż do 

siedemdziesięciu siedmiu razy." - Mateusza 18:21-22 

 

        "Bo zgłodniałem, a daliście mi jeść; odczułem pragnienie, a daliście mi 

pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, a odzialiście 



mnie. Zachorowałem, a zaopiekowaliście się mną. Byłem w więzieniu, a 

przyszliście do mnie’. Wtedy prawi odpowiedzą mu tymi słowy: ‚Panie, kiedy 

widzieliśmy ciebie głodnym i cię nakarmiliśmy, lub spragnionym — i daliśmy 

ci pić? Kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię gościnnie, lub nagim  — 

i cię odzialiśmy? Kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy 

do ciebie?’ A król, odpowiadając, rzeknie im: ‚Zaprawdę wam mówię: W jakiej 

mierze uczyniliście to jednemu z najmniejszych spośród tych moich braci, w 

takiej uczyniliście to mnie’." - Mateusza 25:35-40 

 

     

     Są to rzeczy, które pokazują, jak daleko zaszliśmy w naszej ocenie prostych i otwartych nauk. Im więcej 

rozprzestrzeniamy dobrą wolę Ojca poprzez nasze słowa i zachowanie, tym więcej wrogów staje się naszymi przyjaciółmi, a 

tym samym, mniej dusz do stracenia w rozstrzygającym końcowym czasie. Święte postępki i czyny zbożnego oddania 

szczegółowo omówimy w kolejnym artykule, "Chodźmy dobrze czyniąc”. 

 

     Prorocze interpretacje obecnie prezentowane, serwują nam strach, podczas gdy proste i otwarte nauki jednoczą nas 

w wierze. Prorocze interpretacje rozdmuchują swoje zrozumieniem, natomiast proste i otwarte nauki budują nas w miłości. 

Prorocze interpretacje podkreślają nieszczęście, natomiast proste i  otwarte nauki podkreślają spokój. Prorocze interpretacje 

przypuszczalnie osądzają świat, podczas gdy proste i otwarte nauki mogą uratować świat.  

 

     Tak naprawdę, co jest lepsze? Zarozumiale znać interpretacje proroctw, czy znać proste i otwarte nauki Jezusa?  

Które z nich może pozytywnie wpłynąć na życie twoje i innych?  Które z nich prowadzi do wiecznego zbawienia? 

 

     W trakcie naszego materialnego życia w wierze i życiu oraz służbie Jezusa oraz w służbie dla innych, stawiamy 

kolejne kroki, aby uzyskać życie wieczne w tej samej wierze, tego, który nas przeprowadził przez pierwsze ziemskie epizody w 

usynowieniu w Bogu. 

     

     Nie, nie mamy pojęcia, kiedy Jezus spełni swoją obietnicę powrotu lub kiedy będziemy w obliczu końca ery.   Jezus 

może przyjść niedługo (lada dzień), ale może tez przyjść za 100 lat. Jednak to nie jest aż tak ważne. Każdy z nas jest 

przeznaczony dla niego i nie ma znaczenia, czy idziemy do niego lub on najpierw przychodzi do nas. Bez względu na warunki 

na świecie, powinniśmy być zawsze gotowi powitać go na ziemi, w czasie, kiedy on jest gotowy na przyjęcie nas do siebie. 
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