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     Księga Objawienia jest serią wizji wielkich i inspirujących wydarzeń, które Jezus przekazał apostołowi Janowi. Niektóre 
z nich miały miejsce za dni Jana.  Sprawy te zostały przedstawione symbolicznie: 
 

"Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co 
ma się stać wkrótce. A on posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w znakach 
swemu niewolnikowi Janowi." - Objawienia 1:1 

         
    Ale Jan otrzymał więcej niż tylko symboliczne wizje najbliższych proroctw.   Janowi dano zobaczyć rzeczy minione, 
obecne i przyszłe oraz nakazano mu je spisać, tak jak je ujrzał.  
 

"Spisz więc to, co ujrzałeś, i to, co jest, i to, co się stanie potem." - Objawienia 1:19 
     
    I mimo, że wrażenie Jana po tym, co zobaczył w tym czasie, było przerażające, ogólne przesłanie, ma na celu, wspieranie, 
wzmocnienie i odnowienie tych, którzy ją czytają. Anioł powiedział Janowi: 
 

"Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i 
zachowują, co w nim napisano; bo wyznaczony czas jest bliski." - Objawienia 1:3 

 
    Jesteśmy przekonani, że szczęście, które pochodzi z czytania księgi Objawienia można osiągnąć, gdy zrozumiemy drogę 
człowieka do zbawienia.   
 

____________________________________ 
 
 
    Wielu budzi się do prawdy, iż Jezus, który jest księciem pokoju (Izajasza 9:6), nie pójdzie na wojnę przeciwko własnemu 
stworzeniu. (Kolosan 1:15-16) A są oni inspirowani i wspierani przez "Możliwość Niniwczyków", która sugeruje, że 
możemy odwrócić wszelkie rzekome zniszczenie całego świata, ucząc prostych i otwartych nauk Jezusa i uświadamiając 
nasze pokolenie, aby zawróciło do Boga. (Zobacz artykuł Odwrócenie Wyroku) Niemniej jednak, wiele z nich nie ma 
pewności na temat tego, co powiedzieć o starszych postaciach i przerażających wydarzeniach zawartych w proroczej 
księdze Objawienia.  Przecież, Objawienie jest częścią tej samej Biblii, kanonu przestawiającego proste i otwarte nauki 
Jezusa, więc nie może być ignorowana.  
 
    Jednakże należy uznać, że księga Objawienia była ostatnim Chrześcijańskim pismem dodanym do kanonu Biblii.  Przez 
długi czas jej postacie, symbolika i autorstwo była wątpliwa.  Około 100 lat po tym, jak inne pisma zostały kanonizowane, 
kanon został ponownie otwarty i Księga Objawienia została dodana, choć nadal było wiele kontrowersji, co do jej treści. 
Twierdzono, że oryginalny tekst został znacznie zmieniony przez dodanie lub usunięcie pewnych fragmentów. Jeśli to 
prawda, wyjaśniałoby to szybkie przejścia od wizji do wizji oraz dziwne i niespójne słownictwo, takie jak znajdujemy w 
Objawieniu 14:4.                   
 
    Niemniej jednak wierzymy, że ogólny komunikat i cel objawienia pozostaje, choć wiele z symboliki nadal jest zakryte. A 
w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z prostymi i otwartymi naukami Jezusa, akceptujemy to. Robimy tak, gdy 
bierzemy pod uwagę wszystkie inne fragmenty kanonu Biblii, jak wyjaśniamy to w artykule Przyjmowanie Prawdy.  
 
    My, autorzy tej strony, dotychczas specjalnie powstrzymywaliśmy się od komentowania wizji z księgi Objawienie 
właśnie z tych powodów.  Ale najważniejszym powodem tego, że nasze spostrzeżenia zostały wstrzymane, było dość małe 
zrozumienie prostych i otwartych nauk Jezusa, które mogą otworzyć drzwi do prawdziwego zrozumienia Objaw ienia.  Tak 
długo jak człowiek trzyma się idei gniewnego, zazdrosnego Boga, który chce, aby Jego Syn hurtowo zniszczył Jego 
stworzenie, prawdziwa dobra nowina ujawniona w księdze Objawienie, nie może promienieć. Nasze słowa byłby niczym 
więcej, niż kawałkiem brzmiącego mosiądzu wśród orkiestry słabo dostrojonych instrumentów i głuchych na dźwięk 
śpiewaków, a to byłoby stratą czasu. 



 
    Ale teraz jesteśmy przekonani, że mamy zbudowany informatyczny fundament, na którym większe i cięższe sprawy 
mogą być podparte.  Nadszedł dla nas czas, aby mówić śmielej i z większą szczerością - co będzie wyzwaniem dla strefy 
komfortu wielu, ale doprowadzi to do wielkiej satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa tych, którzy szczerze szukają prawdy i 
którzy są gotowi poddać się kierownictwu Ducha Prawdy. Mamy nadzieję, że przynajmniej, zachęcimy naszych braci do 
otwarcia ich oczu na większy obraz. 
 
    To, co będziemy tutaj przedstawiać nie jest nową informacją. Wszystkie pomysły, które udostępniamy są zakorzenione w 
Biblii i zrozumiane już przez większość. Ale sposób, w jaki jest to przedstawione i opracowane może być zaskakujące - 
nawet rewolucyjne dla niektórych.  To, co robimy jest jedynie poskładaniem elementów w jednym wielkim historycznym 
przeglądzie, począwszy od czasów Adama i Ewy poprzez Jezusa i zakończywszy na naszych czasach.  To zależy od Ciebie, 
czytelniku, do użycia twojego własnego uznania, co do wartości tego, co prezentujemy. Duch będzie dawał tobie 
świadectwo indywidualnie, na temat tego, czy te rzeczy są właściwe.    
 

Boży Cel 
 
    Gdy weźmiemy pod uwagę historyczny przegląd podróży człowieka na ziemi, możemy zauważyć, że istnieje wiele 
ścieżek, które możemy obrać.  Nauka mówi nam, że najkrótszą odległością między dwoma punktami jest linia prosta.  
Weźmiemy, więc najkrótszą drogę - bezpośrednią linię wiodącą do prawdy, zawartą w Jezusie z Nazaretu.   
 

"Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze mnie. "- Jana 14:6 

 
    Wydaje się czymś naturalnym, aby w Księdze Rodzaju rozpocząć od sprawozdania działalności, Adamie i Ewie w 
ogrodzie Eden.  Jednakże Biblia przenosi nas nieco wcześniej, do czasu, gdy Adam i Ewa nie pojawili się jeszcze na ziemi.  
 
    W drodze objawienie, które apostoł Paweł otrzymał od Jezusa, dowiadujemy się, że celem Boga dla ludzkości "przed 
założeniem świata" - czyli, przed Adamem i Ewą - było to, że ludzkość miała zostać przyjęta do nieba, jako synowie Bożych. 
 

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż 
pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w 
jedności z Chrystusem, tak jak nas wybrał w jedności z nim przed założeniem świata, 
abyśmy w miłości byli wobec niego święci i bez skazy. Albowiem z góry nas wyznaczył do 
usynowienia poprzez Jezusa Chrystusa według upodobania swej woli" - List do Efezjan 
1:3-5 

 
    To jest cel, który Bóg miał i nadal ma dla swoich ziemskich dzieci.  Tak, od samego początku, Jezus Chrystus miał być tym 
jedynym, przez którego miała się odbyć ta adopcja, przyjęcie. Bez względu na zło lub bunt w naszym świecie, Jezus był 
przeznaczony, aby przyjść i pokazać nam drogę do nieba.   
 

"Tak nawet jest napisane: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą żyjącą”. Ostatni Adam 
stał się duchem życiodajnym. A jednak pierwsze nie jest to duchowe, lecz to fizyczne, a 
dopiero potem duchowe. Pierwszy człowiek jest z ziemi i uczyniony z prochu, drugi 
człowiek jest z nieba. Jaki jest ten uczyniony z prochu, tacy też są ci uczynieni z prochu; i 
jaki jest ten niebiański, tacy też są ci niebiańscy. I jak nosiliśmy wyobrażenie tego 
uczynionego z prochu, tak też będziemy nosić wyobrażenie tego niebiańskiego." - 1 
Koryntian 15:45-49 

 
    Z tego dowiadujemy się, że człowiek ma dwojaki rozwój.  Pierwszy Adam był tym, dzięki któremu nabywamy fizyczne 
ciała.  Ale kiedy przybył ostatni Adam - Jezus Chrystus - zakańcza nasz rozwój i daje nam możliwość nabycia ciał 
niebiańskich.  Nie, to nie był cel Boga, że człowiek miałby na zawsze przebywać w ziemskich ciałach.  
 

Bunt i Upadek 

 
    Zanim cel Boży został objawiony ludzkości, w niebie wybuchł bunt, gdy jedna piękna niebiańska istota, Szatan - 
Jaśniejący - nie chciał już dłużej zgadzać się na bożą władzą. Chciał sam być boskim władcą, który przyniósłby własną 
formę wolności - że czuł się lepszy, co postrzegał, jako ograniczającą władzą Ojca. Izajasz proroczo mówił o tym buncie, 
który miał miejsce przed Adamem i Ewą, gdy napisał:  
 

"„O, jakże spadłeś z nieba, jaśniejący, synu jutrzenki! Jakże zostałeś powalony na ziemię, 
ty, który obezwładniałeś narody! A przecież ty rzekłeś w swoim sercu: ‚Wstąpię aż na 
niebiosa. Wyniosę swój tron ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze spotkania, w 
najdalszych stronach północy. Wstąpię ponad wyżyny obłoków; upodobnię się do 
Najwyższego." - Izajasza 14:12-14 



    Jak pisał Izajasz, Szatan poszukiwał miejsca na "górze spotkania". Jego  bunt obezwładnił niebiańskie narody i 
spowodował wielki wstrząs. "Obezwładnienie narodów" wskazuje na wojnę, a wojna oznacza pewien rodzaj organizacji 
przeciwstawnych sił.  Ten piękny "jaśniejący" oczywiście zachwycił poparciem wielu niższych istot, które  po prostu nie 
mogły sobie wyobrazić, tak wielkiego błędu i bycia złym.  Biblia wskazuje, że wiele istot niebiańskich poszło za Szatanem i 
zostali wprowadzenie w błąd oraz otrzymali wyrok: 
 

"Doprawdy, jeśli Bóg nie powstrzymał się od ukarania aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz 
przez wtrącenie ich do Tartaru wydał ich czeluściom gęstej ciemności, aby byli zachowani 
na sąd;" - 2 Piotra 2:4 

 
"Aniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanowiska, lecz opuścili swe 
właściwe miejsce mieszkania, zatrzymał wiekuistymi więzami w gęstej ciemności na sąd 
wielkiego dnia." - Judy 1:6 

 
    Ale wojna w niebie nie jest fizyczna bitwą, tak jak to postrzegamy w wojnie ziemskiej.  Podejrzewamy, że mogła to być 
wojna na słowa, wojna idei - z jednej strony polemizowanie z boską wolą Ojca a z drugiej strony argumentowanie tego.  
Taka wojna będzie trwała, dopóki każdy zaangażowany w nią będzie miał podjąć decyzję opowiedzenia się po jednej lub 
drugiej stronie - bitwa prostych decyzji. 
 
    Mimo że nie była ona cielesna, to była bez wątpienia bardzo straszna i bardzo realna. Nie mogła być przedstawiana w 
barbarzyński sposób, tak jak jest to charakterystyczne dla fizycznych walk na ziemi, ale taki konflikt był o wiele bardziej 
zabójczy.  W ziemskiej wojnie, to fizyczne życie jest w niebezpieczeństwie, podczas gdy wojna w niebie, toczyła się na 
warunkach życia wiecznego.  Ta wojna rozpoczęła się, zanim Adam i Ewa zostali umieszczeni w ogrodzie Eden. Jednak się 
tam nie zakończyła.  
 
    Choć wojna nadal trwa, jako jeden ze swoich wielu aktów buntu, Diabeł, i ci, którzy do niego przystali, zwrócili uwagę na 
ziemię.  Poprzez przebiegłość diabła - przedstawianego, jako węża, Ewa została zwiedziona, wierząc, że Szatan zmieni 
formę wolności i uczyni ją taką "jak Bóg".  
 

"Wtedy wąż rzekł do niewiasty: „Z całą pewnością nie umrzecie. Gdyż Bóg wie, że w tym 
samym dniu, w którym z niego zjecie, wasze oczy na pewno się otworzą i na pewno 
staniecie się podobni do Boga, będziecie znali dobro i zło”." - Rodzaju 3:4-5 

 
    Gdy zainteresowała się propozycją, zaczął się do niej odwoływać.  Być może przez bycie takim "jak Bóg", mogłaby lepiej i 
szybciej wykonać swoje zadanie, które dał im Bóg:  
 

"Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz 
napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i lata jące 
stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”." - Rodzaju 
1:28  

 
    Przez jej pragnienie działania dla własnej korzyści, zgrzeszyła przeciwko woli Bożej, którą otrzymała, bez konsultacji z 
mężem - jej partnerem - który, wydaje się, że mógł jej poradzić, aby pozostała na drodze podanej im przez Boga.  Ale kiedy 
dowiedział się o jej grzechu, było już za późno.  Przez to, że był w niej zakochany - kobiecie, którą całkowicie pokochał - 
zgodził się, aby zaakceptować i przejść wspólnie przez karę, która ich spotkała.  
 

"Niewiasta zatem zobaczyła, że drzewo to jest dobre, by mieć z niego pokarm, i że jest 
czymś upragnionym dla oczu — tak, to drzewo miało ponętny wygląd. Wzięła więc jego 
owoc i zaczęła jeść. Potem dała też trochę swemu mężowi, gdy był z nią, i on go jadł." - 
Rodzaju 3:6 

 
    Ale powaga tego poważnego błędu szybko się ujawniła.  Przez ich sumienie, które zostało napiętnowane, przez to, że 
poznali to, co zrobili.  Boska ochrona, którą kiedyś doświadczali w swoich umysłach, zniknęła. Stali się nadzy i bez boskiej 
osłony.  Wina została odsłonięta. 
 

"Wtedy im obojgu otworzyły się oczy i zaczęli sobie uświadamiać, że są nadzy. Toteż 
pozszywali liście figowe i sporządzili sobie okrycia bioder."  
- Rodzaju 3:7 

 
    Te dwie tragedie - buntu Szatana i domyślnie Adama i Ewy - rzucił nasz świat w wir zamieszania. Dar Adam i Ewy dany 
ich potomstwu, był skażony.  Ich nieprzestrzeganie boskiej woli, miało wpływ na ich dzieci, tak jak miało to miejsce, gdy 
zazdrosny Kain zabił swojego brata Abla.  I tak jak Kain, kiedy na własną rękę rozprawił się ze swoim bratem, nie przez 
czystą miłość i cel boskiego Ojca, lecz przez zniekształconą i pokonaną nierealnością winę nieposłusznych rodziców. (Dla 
dalszych rozważań, zobacz Dlaczego Bóg Dopuszcza Zło i Cierpienie?) 
 
 



Plan Diabła 
 
    Diabeł ma wielką i głęboką nienawiść do naszego Boga i Jezusa Chrystusa Cały ten konflikt - cały bunt - rozbija się 
miedzy Lucyferem a Bogiem, twórcą Lucyfera !  Ludzkość nie była celem, byliśmy po prostu pionkami i czymś pobocznym. 
W swoim zniekształconym umyśle Szatan wierzył, że zrobił człowiekowi przysługę, dając mu "prawdziwą wolność", 
pokazując, jak to jest stać się takim "jak Bóg. " Kiedy upadł on w grzechu, Diabeł wykorzystał chaos, który stworzył i 
zapewnił sobie pozycje władcy człowieka. Snuł jeden nikczemny plan, po drugim, aby odwrócić uwagę i zmylić tych 
przeznaczonych synów Wielkiego i Wiecznego Ojca w niebie. Jego prawdziwy gniew był skierowany przeciwko Ojcu, aby 
pokrzyżować przeznaczenie i cel dla ludzkości, którym jest wzniesie człowieka do nieba i spotkanie Boga twarzą w twarz, 
gdzie Jezus Chrystus pokazuje nam drogę. Nie, zamiast zniszczyć człowieka, diabeł chciał go zagarnąć dla swojej 
szczególnej własności, aby mu służył, jako władcy, nawet, jako bogu. 
                                 
    W swoim planie działania, Diabeł miałby oszukać mężczyznę do wiary, że ziemskie życie jest wszystkim, co istnieje.  I 
rozwinął wiele podstępnych planów, aby to osiągnąć w tym agnostycyzm, ateizm, materializm, ziemskie królestwo - 
cokolwiek, aby utrzymać człowieka przed poszukiwaniem jego prawdziwej nadziei i dziedzictwa w niebie!  Cokolwiek, aby 
zawstydzić Ojca, zakłócić to, jeśli to możliwe oraz pokonać Jego wieczny cel.  
 
    Ci w duchowym świecie byli bardzo świadomi celów Boga dla człowieka i znali oni prawdziwość słów wypowiedzianych 
przez proroków:  
 

"tak też będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie 
bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je 
posłałem." - Izajasz 55:11 

 
"Oto ja idę dziś drogą całej ziemi, a wy dobrze wiecie całym swym sercem i całą swą 
duszą, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł 
Jehowa, wasz Bóg. Wszystkie się wam spełniły. Ani jedno słowo z nich nie zawiodło. " - 
Jozuego 23:14 

 
"Nawróćcie się do mnie i bądźcie wybawieni, wy wszyscy na krańcach ziemi; bo ja jestem 
Bogiem i nie ma nikogo innego. Na samego siebie przysiągłem — z moich własnych ust 
wyszło słowo w prawości, tak iż się nie wróci — że ugnie się przede mną każde kolano, 
każdy język przysięgnie" - Izajasza 45:22-23 

 
    Jednak, byli zakłopotani jego postanowieniem, że przyjęcie ludzkości będzie realizowane od tragedii buntu i odstępstwa 
Adama i Ewy, które miało całkowicie podzielić rodzinę ludzką.  Braci walczących przeciwko swoim braciom. Dominacja 
jednych nad drugimi, ku ich szkodzie. (Kaznodziei 8:9) Kradzież, kłamstwo i mordowanie siebie nawzajem.  Plemiona 
niszczące plemiona, bez prawdziwej nadziei światowego pokoju w zasięgu wzroku.  Do czasu...  
 

Odpowiedź Ojca 

 
    Tracąc połączenie z prawdziwym Bogiem, człowiek na całym świecie umieścił swoich własny bogów i ogłosił, że ich 
bogowie byli lepsi od wszystkich innych.  Do dnia dzisiejszego, religijna wyższość ich bogów, jest głównym powodem tego, 
dlaczego nie byliśmy w stanie wyleczyć rodziny ludzkiej.  Tak bardzo, że prorocy, aniołowie i różne niebiańskie istoty 
zastanawiały się: Jak ludzkość może być zebrana, jako jedna rodzina, którą rzeczywiście są i jak może otrzymać 
przeznaczone przyjęcie?   
 

"Właśnie o to wybawienie pilnie się wywiadywali i starannie go poszukiwali prorocy, 
którzy prorokowali o przewidzianej dla was życzliwości niezasłużonej. Ciągle dociekali, 
na którą albo na jaką porę duch w nich wskazywał w związku z Chrystusem, gdy 
zawczasu świadczył o cierpieniach czekających Chrystusa oraz o późniejszych rzeczach 
chwalebnych. Objawiono im, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali rzeczami, które 
teraz wam zwiastowano przez oznajmiających wam dobrą nowinę za sprawą ducha 
świętego posłanego z nieba. W rzeczy te pragną wejrzeć aniołowie." 1 Piotra 1:10-12  

 
    Nie możemy zaprzeczyć, że diabeł i jego towarzysze mieli sporo sukcesów, do czasu, gdy Ojciec został dopuszczony do 
ruchu i odpowiedzi na wyzwanie Diabła.  Chrystus w końcu przybył w osobie Jezusa z Nazaretu. Podczas swojej służby 
Jezus wykazał odpowiedź Boga tym, którzy "pragnęli wejrzeć" w boski cel.  Po pierwsze, objawił nam przeznaczony cel, że 
możemy wejść do królestwa niebios, jako synowie Boży:  
 

"„Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej, gdyż do nich należy królestwo 
niebios...„Szczęśliwi, którzy są czystego serca, gdyż oni będą widzieć Boga. „Szczęśliwi 
pokojowo usposobieni, gdyż oni będą nazwani ‚synami Bożymi’. „Szczęśliwi, którzy są 
prześladowani ze względu na prawość, gdyż do nich należy królestwo niebios. „Szczęśliwi 



jesteście, gdy was lżą i prześladują, i ze względu na mnie kłamliwie mówią przeciwko 
wam wszelką niegodziwość." - Mateusza 5:3, 8-11 
 

    I nauczał, że ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy braćmi:     
 

"Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy 
wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest 
wasz Ojciec, ten niebiański." - Mateusza 23:8-9 

 
    Poprzez swoje życie i służbę, pokazał nam drogę, aby otrzymać boskie przeznaczenie:  
 

"„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”. 
Tomasz powiedział do niego: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać 
drogę?” Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej, jak tylko przeze mnie." - Jana 14:1-6 

 
    I przyjął wszystkich, którzy pragnęli chwalebnej obietnicy niebiańskiego synostwa Bożego: 
 

"Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, 
ponieważ wierzyli w jego imię; i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli 
człowieka, lecz z Boga." - Jana 1:12-13     

 
"Albowiem stworzenie ze skwapliwym oczekiwaniem wypatruje objawienia synów 
Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane daremności nie z własnej woli, lecz przez tego, 
który je poddał, na podstawie nadziei, że również samo stworzenie zostanie uwolnione z 
niewoli skażenia i dostąpi chwalebnej wolności dzieci Bożych." - Rzymian 8:19-21 

 
    Od tego momentu, królestwo niebios jest tym, do której realizacji zobowiązana jest ludzkość: 
 

"Ale od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebios jest celem, ku któremu ludzie prą, 
a ci, którzy prą naprzód, pochwytują je." Mateusza 11:12  

     
    Służba Jezusa jest posługą pojednania o dokończenie, której prosi swoich naśladowców.  Jest to służba pojednania 
człowieka z Bogiem, od której został on odsunięty przez oszustwa i machinacje Diabła oraz jego towarzyszy : 
 

"Ale wszystko jest od Boga, który nas ze sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam służbę 
pojednania, mianowicie Bóg jednał ze sobą świat za pośrednictwem Chrystusa, nie 
poczytując im ich wykroczeń, i nam poruczył słowo pojednania. Jesteśmy więc 
ambasadorami zastępującymi Chrystusa, jak gdyby przez nas Bóg upraszał. Jako 
zastępujący Chrystusa prosimy: „Pojednajcie się z Bogiem”." - 2 Koryntian 5:18-20 

 

Podbój 

 
    Jezusa we wczesnym etapie życia, nie objawia się w Biblii.  Ale wiemy, że to, co zrobił w tym czasie, wystarczyło, aby 
zdobył bezwarunkową zgodę Ojca, zanim jeszcze rozpoczął swoją posługę: 
 

"Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody; i oto niebiosa się otwarły, i on 
ujrzał przychodzącego nań ducha Bożego, zstępującego niczym gołąb . Oto też rozległ się 
głos z niebios, mówiący: „To jest mój Syn, umiłowany, którego darzę uznaniem”." - 
Mateusza 3:16-17 

 
    Po przez swoją służbę, Jezus z powodzeniem ujawniał ojcostwo Boga, braterstwo człowieka i jego niebiańskie 
przeznaczenie. Jezus zniweczył plan diabła i pokonał go wraz z jego hordami i współpracownikami: 
 

"Potem siedemdziesięciu z radością powróciło, mówiąc: „Panie, nawet demony się nam 
podporządkowują, gdy używamy twego imienia”. Na to rzekł do nich: „Zobaczyłem 
Szatana, jak już spadł z nieba niczym błyskawica. Oto dałem wam władzę deptać po 
wężach i skorpionach, a także nad wszelką mocą nieprzyjaciela, i na pewno nic wam nie 
zaszkodzi." - Łukasza 10,17-19 

 
"Już nie będę wiele z wami mówił, bo nadchodzi władca świata. A on nic we mnie nie ma." 
- Jana 14:30 

 



"Powiedziałem wam to, żebyście dzięki mnie mieli pokój. Na świecie doznajecie ucisku, 
ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat”. - Jana 16: 33 

 
    Po swoim zmartwychwstaniu Jezus stawił się u Ojca, aby zgłosić swoje zwycięstwo i dano mu jeszcze większą władzę, niż 
miał, zanim przyszedł na ziemię: 
 

"Zachowujcie to nastawienie umysłu, jakie było też u Chrystusa Jezusa, który chociaż 
istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być 
równym Bogu. Przeciwnie, ogołocił samego siebie i przybrał postać niewolnika, i stał się 
podobny do ludzi. Co więcej, gdy się znalazł w kształcie człowieka, ukorzył się i stał się 
posłuszny aż do śmierci, i to śmierci na palu męki. Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe 
stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, żeby w imię 
Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią i żeby 
wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga, Ojca." - 
Filipian 2:5-11 

     
    Wydarzenie to zostało przepowiedziane przez proroka Daniela, który otrzymał wizję tego nadchodzącego spotkania:  
 

"„Patrzyłem w wizjach nocnych, a oto z obłokami niebios nadchodził ktoś podobny do 
syna człowieczego; i uzyskał dostęp do Istniejącego od Dni Pradawnych, i 
przyprowadzono go tuż przed Niego. I dano mu panowanie i dostojeństwo oraz 
królestwo, aby jemu służyły wszystkie ludy, grupy narodowościowe i języki. Panowanie 
jego to panowanie po czas niezmierzony, które nie przeminie, a jego królestwo nie będzie 
obrócone wniwecz." - Daniela 7:13-14 

 
    Pomimo wszystkich machinacji Diabła i długo-pokoleniowych wybryków, Jezus zwyciężył.  Święta tajemnica została 
odsłonięta!  Człowiek nie musiał już cierpieć pod chaotycznym panowaniem umysłowo chorego i rządnego mocy 
potentata.  Stał się wolny.  Dano mu wolność synów Bożych!  Oraz z powodu wierności Jezus a, Istniejący od Dni 
Pradawnych, przyznał mu wieczne panowanie i królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone.  
 
    Gdy Jezus powrócił na ziemię po tym, jak stanął przed Istniejącym od Dni Pradawnych, powiedział swoim uczniom:  
 

"A Jezus podszedł i powiedział do nich, mówiąc: „Dano mi wszelką władzę w niebie i na 
ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię 
Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałe m. A 
oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”." - Mateusza 
28:18-20 

 
    Jezus zaczął sprawowanie władzy, jako król i od tego czasu prosił tych, którzy Go miłują, aby szerzyli Jego chwalebną 
wiadomość zwycięstwa i zbawienia dla całego świata, tak, aby pokój Boży i chwalebna przyszłość, która została 
"przeznaczona od założenia świata", mogła być zrealizowana.  
         

Odpowiedź Diabła 

         
    Teraz, gdy Diabeł przegrał walkę w celu udaremnienia wykonania Bożego celu przyjęcia człowieka do nieba, jako Jego 
synów, Diabeł zwrócił swoją uwagę na tych, którzy pozostali na ziemi, aby "przekonać" ich, aby nie dążyli do niebiańskiego 
pojednania. I nie ogranicza swojej działalności do chrześcijan, jednak chrześcijanie są w czołówce jego ataku, ponieważ 
zostały im powierzone prace świadczenia o Jezusie i ujawnianie całej ludzkości ich prawdziwej, wiecznej i chwalebnej 
przyszłości. 
 
    Diabeł używa różnych metod, w tym teokratycznej dominacji (poddaje nas podążaniu za człowiekiem a  nie Chrystusem), 
ideologicznego zamieszania (nauczanie pomysłów, które zakłócają nasze rozumienie celów Boga, z których niektóre 
powodują nawet odrzucenie tych celów), zaabsorbowanie (społeczne, gospodarcze i korzyści materialne, które zajmują 
nasz czas), wstrząsy (kryzysy polityczne i niepokoje społeczne, aby zniechęcić i wprowadzić nas w błąd) i wreszcie 
prześladowania fizyczne i przedwczesna śmierć.   
 
    Ale Diabeł został pokonany.  Od tego czasu, wiedział, że człowiek nigdy nie będzie prawdziwym władcą.  Kontrola, do 
której udaje się Mu dochodzić, jest bez żadnego realnego autorytetu i istnieje tylko nad tymi, których umysły są tak 
zaślepione, że nie mogą zobaczyć wspaniałej dobrej nowinę o naszym niebiańskim dziedzictwie.  
 

"Jeśli więc oznajmiana przez nas dobra nowina istotnie jest zasłonięta, to jest zasłonięta 
wśród tych, którzy giną, wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły 
niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o 
Chrystusie, który jest obrazem Boga." - 2 Koryntian 4:3-4 

 



    Jednak jedną rzeczą, której Bóg nie zrobi to ingerowanie w naszą wolną wolę.  Żadna boska istota nie może tego zrobić. 
To każdy z nas, indywidualnie, musi podjąć decyzję, aby realizować cel Boga dla siebie. A kiedy to zrobimy, nasza 
niebiańska rodzina (ci, którzy pragnęli wejrzeć do spraw ziemskich pokoleń) staje za nami, wychowuje i wspiera nas, 
abyśmy mogli przetrwać i osiągnąć nasze prawdziwe przeznaczenie.   
 
    Jezus i Ojciec w pełni wiedzą, czemu musimy stawić czoła.  Nasza planeta została poważnie zachwiana przez bunt Diabła, 
odstępstwo Adama i Ewy i gniew przebiegłego, już pokonanego przeciwnika.  Więc poprzeczka jest zawieszona nisko.  
Wszystko, co musimy zrobić, to mieć wiarę w Jezusa i pójść za jego przykładem.  I jak powiedział Jezus, wszystko to 
wymaga tylko trochę wiary.  
 

"Powiedział im: „Z powodu waszej małej wiary. Bo zaprawdę wam mówię: Jeżeli 
będziecie mieć wiarę wielkości ziarnka gorczycy, to powiecie tej górze: ‚Przenieś się stąd 
tam’ i ona się przeniesie, i nie będzie dla was nic niemożliwego.” - Mateusza 17:20 

 
"Wtedy Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę wielkości ziarnka gorczycy, powiedzielibyście 
do tego drzewa morwy czarnej: ‚Wyrwij się z korzeniami i zasadź w morzu!’ — i ono by 
was usłuchało." - Łukasza 17:6 

 
    W przeciwieństwie do współczesnego "ideologicznego zamieszania", nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie 
teologiczne pytania.  
 

"Jak cię zachęcałem do pozostania w Efezie, gdy się wybierałem do Macedonii, tak samo 
czynię teraz, żebyś nakazał pewnym ludziom, by nie głosili odmiennej nauki ani nie 
zwracali uwagi na fałszywe opowieści oraz na rodowody, które prowadzą donikąd, a 
które raczej powodują powstawanie pytań wywołujących dociekania, zamiast sprzyjać 
udzielaniu czegoś przez Boga w związku z wiarą. Doprawdy, celem tego nakazu jest 
miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej wiary. Odstąpiwszy od tych 
rzeczy, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, lecz nie 
pojmując ani tego, co mówią, ani tego, o czym stanowczo zapewniają." - 1 Tymoteusza 1:3-
7 

 
    Nie musimy poszukiwać pochodzenia każdej praktyki, świąt, zwyczaju i nie musimy starannie unikać tych z wątpliwym 
pochodzeniem.   
 

"Niemniej właśnie wtedy, gdy nie znaliście Boga, byliście niewolnikami tych, którzy z 
natury nie są bogami. Ale teraz, skoro poznaliście Boga albo raczej skoro wy zostaliście 
poznani przez Boga, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych rzeczy 
elementarnych i znowu chcecie być ich niewolnikami? Skrupulatnie przestrzegacie dni i 
miesięcy, i pór, i lat. Boję się o was, czy czasem w związku z wami nie mozoliłem się na 
próżno." - Galatów 4:8-11 

 
    Nie musimy poddawać się naśladowaniu postawy ludzi, którzy wynoszą się ponad teokrację.   
 

"Niech was nikt w żaden sposób nie bałamuci, ponieważ on nie nastanie, dopóki wpierw 
nie nadejdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek bezprawia, syn zagłady. Ten 
się przeciwstawia oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany „bogiem” lub przedmiotem 
wielbienia; zasiada też w świątyni Boga, publicznie podając się za boga. Czy nie 
pamiętacie, że wam o tym mawiałem, gdy jeszcze byłem z wami?" - 2 Tesaloniczan 2:3-5 

 
    Nie musimy być bez grzechu, bez skazy lub dosłownie idealni.  
 

"My, którzy z natury jesteśmy Żydami, a nie grzesznikami z narodów, i którzy wiemy, że 
człowiek zostaje uznany za prawego nie dzięki uczynkom prawa, lecz tylko na podstawie 
wiary w Chrystusa Jezusa, właśnie my uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, aby zostać 
uznanymi za prawych dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom prawa, ponieważ 
żadne ciało nie zostanie uznane za prawe dzięki uczynkom prawa." - Galatów 2:15-16 

 
"Właśnie za sprawą tej życzliwości niezasłużonej zostaliście wybawieni przez wiarę; i nie 
stało się to dzięki wam — jest to dar Boży. Bynajmniej nie dzięki uczynkom, żeby nikt nie 
miał podstaw do chełpienia się." - Efezjan 2:8-9 

 
    To, co mamy robić, to kontynuować niebiańską karierą w spełnianiu " Bożej woli" - w najlepszy i właściwy sposób w 
danych okolicznościach, jak wyjaśniono to w artykule: „Doskonała Wola Boża". W rzeczywistości, łatwiej jest wykonywać 
"doskonałą wolę Bożę", niż wykonywać niedoskonałą wolę człowieka.  
 



    A jeśli uda nam się to wykonać, osiągniemy naszą nagrodę wiecznego życia w niebie, posuwając się naprzód "z chwały w 
chwałę" (2 Koryntian 3:18), aż staniemy twarzą w twarz z naszym Nieskończenie Wielkim Ojcem, który ma dla nas 
błogosławieństwo, którego nie możemy nawet pojąć.                  
 

"Ale jak jest napisane: „Oko nie widziało i ucho nie słyszało ani się w sercu człowieka nie 
zrodziło, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują.” - 1 Koryntian 2:9 

     

Wniosek 
 
    Tak, przyszłość ludzkości jest chwalebna, dzięki osobie i władzy Jezusa Chrystusa!  Gdy na ziemi, 2000 lat temu, podbił 
opozycję. Otworzył wrota niebios i wreszcie objawił ludzkości, czego, człowiek w gorliwym oczekiwaniu i niecierpliwieniu 
szuka - wolności synów Bożych! (Rzymian 8:19-21) Nie tylko dla nielicznych, ale dla "wszystkich, którzy go przyjmują". 
(Jana 1:12)  
 
    Przybycie Jezusa na ziemię był niedoścignionym punktem zwrotnym w historii ludzkości. To nie był tylko spacer z 
roztropnym człowiekiem lub wielkim prorokiem albo samą instytucją innej religii.  Był boską osobistością (Jana 1:1-3, 
Kolosan 1:15-16), przychodzącą, aby uratować swoje zagubione i zdezorientowane dzieci, nie tylko z jednego narodu, lecz 
z całej ludzkości.   
 
    Jezus nie przyszedł, aby powiedzieć nam, że umrze i zmartwychwstanie. Wydarzenia te miały miejsce, lecz to nie było 
jego przesłaniem. On przyszedł, aby powiedzieć nam, że żyje i że możemy żyć wiecznie w miejscach, które dla nas 
przygotowuje. (Jana 14:2) Wiadomość, którą przyniósł Jezus, była rozprzestrzeniana między innymi przez 12 apostołów i 
70 ewangelistów.  To była dobra nowina - dobre wieści o zwycięstwie i zbawieniu!  Tematem było Królestwo Niebios! 
(Mateusza 13:24, 13:31, 13:33, 13:44, 13:45, 13:47, 18:23, 22:2, 2 5:1) To jest to samo przeznaczenie, o które Diabeł 
tak mocno walczył, aby przed nami ukryć - "oświecenie chwalebną dobrą nowiną Bożą, która nie może przeniknąć". (2 
Koryntian 4:3-4) 
 
    Wraz z pojawieniem się Jezusa Chrystusa, możemy zapomnieć o starym przed Chrześcijańskim systemie. Nie należy 
szukać "większych spełnień" dawnych proroctw. Powinniśmy szukać słów, tego, który jest o wiele więcej niż prorokiem, 
tego, który dawno temu wypełnił Prawo i Proroków. (Mateusza 5:17) Bo gdy trzymamy się przeszłości, to opóźniamy 
naszą przyszłość.  
 
    I rozważając proroctwa podane po zmartwychwstaniu Chrystusa, powinniśmy zawsze mieć w pamięci, dobroć, 
miłosierdzie i miłość ukazywaną przez Jezusa, podczas jego pobytu na ziemi.  Nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby nasz e 
własne interpretacje splamiły się doskonałą reputacją i charakterem Jezusa, jako Zbawiciela człowieka, a nie, jako jego 
niszczyciela.  On naprawdę jest Księciem Pokoju!  
 
    Gdy Jezus, jako anioł dał serię wizji apostołowi Janowi, który zapisał je w księdze Objawienia, Jan powiedział, że ci, 
którzy ją przeczytają będą szczęśliwi. (Objawienie 1:3) To była dobra nowina.  To nigdy nie miało budzić w nas bojaźni 
lub powodować strach.  Jest to historia o zdobytym już zwycięstwie!   
 
    To przesłanie nadziei dla wszystkich ludzi, nie tylko dla chrześcijan.  Jezus jest stwórcą wszystkiego w naszym świecie, 
nie tylko protoplastą jednej religii. (Jana 1:3) Jego dobra nowina jest odpowiedzią dla naukowców, którzy badają nasz 
świat fizyczny szukając wskazówek, co do naszego istnienia.  Jest odpowiedzią dla astronomów, którzy szukają w kosmosie 
wskazówek naszego pochodzenia. Jest odpowiedzią dla ateistów i agnostyków, którzy tęsknią do zrozumienia, w jaki 
sposób miłość Boga może umożliwić istnienie obecnych systemów. I jest odpowiedzią dla uciskanych, prześladowanych, 
pokładających ufność i pełnych nadziei. Poprzez posługę pojednania, wola i cel Boga stają się odpowiedzią na wszystko.   
 

"A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn 
podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim 
dla każdego." - 1 Koryntian 15:28 

     
    To teraz do tych, którzy chętnie biorą swój pal męki, aby służyć, jako ambasadorowie dobrej nowiny i głosić dobre wieści 
wszystkich!  Podnoszenie ciężarów zostało już zrobione przez Jezusa. Wszystko, co musi zrobić człowiek to głosić 
właściwą wiadomość zwycięstwa i zbawienia, a gdy dobra nowina jest głoszona po całej zamieszkanej ziemi, to przyjdzie 
koniec smutku i cierpienia człowieka.  (Mateusza 24:14)  
 
    Tylko wtedy możemy oczekiwać spełnienia obietnic: 
 

"I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia 
przeminęły i morza już nie ma. Ujrzałem też miasto święte — Nową Jerozolimę, 
zstępującą z nieba od Boga i przygotowaną jako oblubienica przyozdobiona dla swego 
małżonka. Wtedy usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: „Oto namiot Boga jest z 
ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg. I 
otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już 
nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”." - Objawienia 21:1-4 



"I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka 
środkiem szerokiej ulicy miasta. A po tej i po tamtej stronie rzeki były drzewa życia, 
wydające dwanaście zbiorów owocu, rodzące swe owoce każdego miesiąca. A liście drzew 
służyły do leczenia narodów. I już nie będzie tam żadnego przekleństwa. Ale będzie w 
mieście tron Boga i Baranka, a jego niewolnicy będą dla niego pełnić świętą służbę; i będą 
widzieć jego oblicze, a na ich czołach będzie jego imię. Ponadto nocy już nie będzie, i nie 
potrzebują światła lampy ani nie mają światła słonecznego, ponieważ Jehowa Bóg będzie 
ich oświetlał, i będą królować na wieki wieków." - Objawienia 22:1-5  

 
    Tak, musimy wykonać naszą część.  Ci, którzy kochają Chrystusa, muszą przyłączyć się do pracy przy żniwie. Nie możemy 
zostawić nas samych i naszego pokolenie do tej samej starej zagłady i strachu przestarzałych i niszczejących systemów 
religijnych. Ojciec i Jezus Chrystus, mają już wszystko na miejscy i gotowe do pracy.  Rzesze aniołów są w pogotowiu.  
Człowiek po prostu musi zareagować, nawet tylko z przelotnej wiary, ale rzeczywiście wiary! 
 
    Wziąwszy ten krótki przegląd drogi człowieka do zbawienia, może twoje duchowe oczy zobaczą, co się dzieje?  Czy twoje 
symboliczne serce zrozumie znaczenie przyjścia Jezusa i konieczność rozprzestrzeniania prostych i otwartych nauk 
prawdziwej dobrej nowiny?  I czy obecnie możesz uzyskać wgląd w prawdziwe znaczenie Księgi Objawienia?   
     
    Jeśli nie, nie martw się.  Dobre lub błędne pojęcie o proroczych interpretacjach nie spowoduje, że ktokolwiek straci 
swoją nagrodę, o ile nie odrzuca prostych i otwartych nauk.   
 

"A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogocennych kamieni, drewna, 
siana, ścierni — dzieło każdego stanie się jawne, gdyż dzień to pokaże, zostanie bowiem 
objawione poprzez ogień; i sam ogień wypróbuje, jakie  jest dzieło każdego. Jeżeli czyjeś 
dzieło, które na tym zbudował, ostoi się, taki otrzyma zapłatę; jeśli czyjeś dzieło spłonie, 
taki poniesie stratę, lecz sam zostanie wybawiony, ale jeśli tak będzie, to jakby poprzez 
ogień." - 1 Koryntian 3:12-15  

 
    Ale jeśli twoje odpowiedzi są twierdzące, jesteś na drodze do wielkości po przez zrozumienie dobroci Boga.  Będziesz 
wiedzieć, że "Możliwość Niniwczyków" jest czymś więcej niż tylko możliwością. Jest to wola Boża.  A jeśli się jej uchwycisz, 
możesz ocalić nie tylko siebie, ale także tych, którzy cię słuchają. (1 Tymoteusza 4:16) 
                                         
    A my, jak zawsze, czekamy na wasze komentarze.  
                             
 

"Elaia Luchnia" 
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