
 

NAMASZCZENI ŚWIADKOWIE 
  

Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa 

 

 

SPROWADZANIE NIEBA W DÓŁ 

- 

- Rok Dobrej Woli Ojca - 

 

 

„Spoczywa na mnie duch Jehowy, gdyż on mnie namaścił, abym oznajmiał 

dobrą nowinę biednym, posłał mnie, abym ogłaszał jeńcom uwolnienie, a 

ślepym odzyskanie wzroku, abym zdruzgotanych odsyłał jako uwolnionych, 

abym ogłaszał rok dobrej woli Jehowy”. Potem zwinął zwój, oddał go słudze 

i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Wtedy zaczął 

do nich mówić: „Dzisiaj spełnił się ten fragment Pisma, któryście właśnie 

usłyszeli”. - Łukasza 4:18-21 

 

Gdy Jezus wstał i zaczął czytać powyższe słowa z Księgi Izajasza, wziął "stare wino" i przekształcił je w 

świeże "nowe wino". Nawiązywał do znanej koncepcji w ramach Prawa Mojżeszowego - Jubileuszu - ale nadał mu 

nowe znaczenie.  

  

Na podstawie Prawa, co 7 rok od wejścia Izraela do ziemi obiecanej, nazywano Rokiem Sabatowym. W 

ciągu 6 lat, aż do Roku Sabatowego, naród siał, pielęgnował i uprawiał ziemię, ale w 7 roku - Roku Sabatowym - 

ziemia miała możliwość odpoczynku. Ludzie musieli nagromadzić zapasy w ciągu 6 lat, aby utrzymać się w czasie 

Roku Sabatowego. (Księga Kapłańska 25:1-7) Rok następujący po 7 latach Roku Sabatowego z rzędu - w 50 

roku - nazywano Jubileuszem. Jubileusz był rokiem wolności i swobody. Nie tylko ziemia odpoczywała, ale 

wszyscy ci, którzy zostali sprzedani w niewolę mieli być uwolnieni, a wszystkie dziedziczne posiadłości gruntowe, 

które zostały sprzedane, miały zostać zwrócone do pierwotnego właściciela.  

 

„I uświęcicie rok pięćdziesiąty, i w całej ziemi ogłosicie oswobodzenie 

wszystkim jej mieszkańcom. Będzie to dla was Jubileusz i powrócicie 

każdy do swej posiadłości, każdy też powróci do swej rodziny." - 

Kapłańska 25-10  

 

Kiedy Jezus ogłosił "Rok Dobrej Woli" Ojca, to nie chodziło dosłownie o Jubileusz - 50 lat - jak to obliczano 

na podstawie prawa. Niemniej jednak, był "namaszczony”, aby przynieść wieczny Jubileusz - "ogłaszać dobrą 

nowinę, ogłaszać jeńcom uwolnienie, ślepym odzyskanie wzroku, zdruzgotanych odsyłać, jako uwolnionych" na 

zawsze. I to nie tylko dla Żydów, ale dla całej ludzkości.  

 

Ogłaszanie Jubileuszu przez Jezusa, który rozpoczął się w 1 wieku, nie było tymczasowe lub na jakiś 

określony czas. To trwa do dziś. Oddał samego siebie "raz na zawsze". Prawdziwie i trwale uwolnił człowieka.  

 

 „Za sprawą wspomnianej „woli” zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała 

Jezusa Chrystusa raz na zawsze." - Hebrajczyków 10:10  

 

"Ponadto niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze; syn pozostaje na 

zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, to będziecie rzeczywiście wolni." - 

Jana 8:35-36  

 



Jednak, jak wspomniano w poprzednim artykule, Bringing Heaven Down – Regaining Liberty, ludzkość 

zrezygnowała i porzuciła tą wolność i powróciła do niewoli człowieka. W rezultacie jesteśmy nadal w niewoli 

własnego umysłu, tak jak prawdziwa dobra nowina o wolności i swobodzie synów Bożych, która była uśpiona.  

 

Ale teraz prawdziwa dobra nowina odradza się ponownie. Człowiek budzi się z wielowiekowego osłupienia. 

Uświadamia sobie proste i otwarte nauki Jezusa i wyswobadza się z łańcuchów, które go zniewalają. I przez to, że 

jest pobudzany przez Ducha Prawdy, który świadczy z jego duchem, że jest rzeczywiście wolnym obywatelem 

królestwa bożego i członkiem rodziny Bożej. Tak, Syn już nas uwolnił, więc  "któż może wyrwać nas z Jego rąk?"  

 

"I ja daję im życie wieczne, a one na pewno nie zostaną zgładzone i nikt 

ich nie wyrwie z mojej ręki. To, co mi dał mój Ojciec, jest większe niż 

wszystko inne i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno 

jesteśmy.” - Jana 10:28-30  

 

W związku z powyższymi dowodami, jakie możemy zauważyć, ogłaszamy 2014 jako Rok Ludzkości - Rok 

Dobrej Woli Ojca!  

 

Zbyt odważna deklaracja? Wcale nie. My jedynie powtarzamy wezwanie, które nasz Mistrz ogłosił 2000 lat 

temu. Głosimy rzeczy, które "nakazał". (Mateusza 28:19-20) Ponieważ jesteśmy ospali i otępiali w słuchaniu 

(Hebrajczyków 5:11), to powtórzymy, w 21 wieku - nie jesteśmy już biedni, zniewoleni, ślepi ani zdruzgotani. 

Jesteśmy wolni - wolnymi synami Boga i to jest Jego Rok Dobrej Woli dla nas wszystkich, to oczywiste!  

 

Czy nie czujesz wolności w powietrzu? Czy nie czujesz, że coś ma się wydarzyć - coś wspaniałego! 

Istnieje mnóstwo aktywności duchowej na całym świecie, przenikającej nasze domy, nasze wspólnoty i nasze 

narody, ale media o tym nie wspominają. Tylko niedawne działania papieża Franciszka przykuwają jakąś uwagę 

świata. Ale nie daj się zwieść. Przyszłość jest znacznie w jaśniejszych barwach niż większość chrześcijan myśli. 

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, miliony obudziło się do synostwa. Zwrócili swoje oczy, umysły i swoje serca ku 

niebu - do Królestwa Niebios. A w odpowiedzi, niebiosa rzeczywiście przychodzą! Duch Prawdy działa tak jak to 

miało miejsce w I wieku (Daniel 12:4), stara się kierować, inspirować i podnosić każdą osobę, która poddaje się 

pod jego wpływ. Nasza liczna niebiańska rodzina działa i aktywnie wspiera tych synów w ich życiu i służbie. 

Wiemy, że jest wielu, którzy czytają te słowa, którzy wiedzą, że to prawda - literalna prawda!  

 

Ale jeśli nie jesteś wśród tych, którzy przeżywają te boskie skłonności i niepowtarzalne rzeczy, ta 

deklaracja o wolności jest dla Ciebie! Ciągle pytajcie, szukajcie i pukajcie a będzie wam dane. (Mateusza 7:7-8) 

Pomoże także to, jeśli przyjmiemy świeże spojrzenie na głoszenie wolności przez Jezusa i wyjaśni w 

nowoczesnych czasach, co oznacza dla człowieka Jubileusz; jak powinien wpływać na nasze organizacje religijne i 

stowarzyszenia; i jak można dzięki niemu pochwycić Boga i Chrystusa-zwycięzcę wolności.  

 

Dobra nowina do "Biednych" 

 

Kiedy Jezus głosił "dobrą nowinę ubogim", nie koniecznie odnosił się do dosłownego ubóstwa fizycznego. 

Zwracał się do tych w duchowym ubóstwie i tych, którzy są spragnieni prawdy.  

 

„Szczęśliwi łaknący i pragnący prawości, gdyż oni będą nasyceni." - 

Mateusza 5:6  

 

Wszystkie pytania, które mieli o prawdziwym Bogu, dotyczyły tego: "Jak możemy znaleźć Boga?" Jak 

możemy służyć Bogu? Jak możemy uzyskać jego aprobatę? Jak możemy się dowiedzieć, że nawet istnieje? 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w osobie i służbie Jezusa.  

 

"Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 

przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie 

poznali, poznalibyście też mego Ojca; od tej chwili znacie go i ujrzeliście 

go”."- Jana 14:6-7  

 



Ojciec wie, że nie możemy w pełni zrozumieć jego wiecznej natury. Dla ludzkości, prawdziwa natura 

Wiecznego uniwersalnego Ojca jest nieobjawiona. Nie dlatego, że Bóg jest w ukryciu, ale dlatego, że gdyby nam 

się w pełni objawił, nie moglibyśmy Go pojąć:  

 

„Bo wasze myśli nie są moimi myślami ani moje drogi waszymi 

drogami” — brzmi wypowiedź Jehowy. „Gdyż jak niebiosa przewyższają 

ziemię, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli — wasze 

myśli." - Izajasz 55:8-9  

 

 

"Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać?” My 

wszakże mamy umysł Chrystusowy." - 2 Koryntian 2:16  

 

Tak, 'dobra nowina' jest tym, że możemy znaleźć Boga, badając życie i służbę Jezusa z Nazaretu. 

Możemy służyć Bogu i uzyskać jego aprobatę naśladując wiarę Jezusa. Człowiek dłużej nie musi już wykonywać 

rytuałów i sztucznych zwyczajów. Nie polega to na głaskaniu figurek, całowaniu nóg lub sygnetów.  Nie musi palić 

kadzidła, śpiewać lub zaklinać. Bez magii lub przesądów czy różnych medalików. Po prostu robi to "najlepsze i 

słuszne w danych okolicznościach" według prostych i otwartych nauk Jezusa:  

 

"Niemniej nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą 

czcić Ojca duchem i prawdą, bo właśnie takich szuka Ojciec, aby go 

czcili. Bóg jest Duchem, a ci, którzy go czczą, muszą oddawać cześć 

duchem i prawdą”. - Jana 4:23-24  

 

I nie kosztuje to ani grosza.  

 

"A duch i oblubienica bezustannie mówią: „Przyjdź!” I każdy, kto słyszy, 

niech powie: „Przyjdź!” I każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie; 

każdy, kto chce, niech bierze wodę życia darmo." - Objawienia 22:17  

 

Ani nie musimy się uczyć teologii. Wszystko, niezbędne do zbawienia jest zawarte w prostych i otwartych 

naukach Jezusa. Zapamiętaj:  

 

"A gdy oni zobaczyli otwartość Piotra i Jana oraz spostrzegli, że są to 

ludzie niewykształceni i prości, zdumieli się. Zaczęli też rozpoznawać, że 

ci bywali z Jezusem;" - Dzieje 4:13  

 

"Widzicie bowiem, bracia, jak was powołał, że powołano niewielu 

mądrych na sposób cielesny, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie 

urodzonych; lecz Bóg wybrał to, co głupie u świata, by zawstydzić 

mędrców, i Bóg wybrał to, co słabe u świata, by zawstydzić to, co silne, i 

Bóg wybrał to, co nieszlachetne u świata, i to, na co się patrzy z góry, to, 

czego nie ma, by obrócić wniwecz to, co jest, aby żadne ciało nie 

chlubiło się wobec Boga." - 1 Koryntian 1:26-29  

 

"Słuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż Bóg nie wybrał biednych 

względem świata, żeby byli bogaci w wierze i dziedzicami królestwa, 

które obiecał tym, co go miłują?" - Jakuba 2:5  

 

Naprawdę, często czyjś intelekt staje na drodze. Dla tych, którzy są "zbyt pewni siebie" nie ma miejsca dla 

wiadomości Jezusa ". (See Expanding Our Spiritual Vision) Są tymi, którzy wciągają się w dyskusje na temat słów, 

które do niczego nie prowadzą. (1 Tymoteusza 1:4) Jest bardzo mało Księży, Rabinów lub pastorów, którzy mogą 

nauczyć cię czegoś o zmartwychwstaniu, czego Jezus by już nie powiedział. Nawet rzeczy, które publikujemy na 

tej stronie są wyłącznie objaśnieniem tego, co nauczał Jezus. Znajdź tą potrzebę duchową a będzie ona 

zaspokojona. (Mateusza 5:6)  



 

Dla tych, ubogich w duchu, nauki Jezusa są sycące i satysfakcjonujące. On jest "chlebem życia". (Jana 

6:48) Tacy mogą odsunąć od siebie ludzki stół oraz uciążliwe i egoistyczne doktryny. Mogą odwrócić się od 

przymusowego karmienia powtarzającymi "upomnieniami " i "przesłodzonymi" indoktrynacjami. Mogą oczy ścić 

swoje "duchowe magazyny" przez wyrzucenie zgniłych nauk i trujących teologi i, które ich przytłaczają i zabijają 

ducha. I mogą swobodnie wziąć udział w życiu i służbie Jezusa, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej, zamiast 

tęsknie patrzeć jak "szczenięta jedzą okruchy spadające ze stołu". (Mateusza 15:27) Tak, mogą przyłączyć się do 

Wieczerzy Pańskiej, nie na pamiątkę Jego śmierci, ale obchodzić upamiętniać jego wspaniałe życie. (Łukasza 

22:19)  

 

Do ubogich w duchu, którzy są niezdecydowani i maja wątpliwości: możecie zadecydować, że od tego 

czasu w przód, będziecie spożywać jedynie świeże, odżywcze, proste i otwarte nauki naszego Mistrza, Jezusa 

Chrystusa. Zapewne zdajecie sobie sprawę, że "chleb z nieba" jest wystarczającym pokarmem do podtrzymywania 

życia skupionego na Bogu! Gdy zrobisz te rzeczy, będziesz miał wsparcie kochającego duchowego braterstwa, 

którzy także biorą w posiadanie dobrą nowinę. Dlatego, powtarzamy za Mistrzem jego obwieszczenie "dobrej 

nowiny dla ubogich". Jedz i pij z radością! To jest rzeczywiście Twój Jubileusz!  

 

"Ogłaszanie Jeńcom Uwolnienia" 

 

Kiedy Jezus ogłaszał wyzwolenie jeńcom, zaczął od Żydów przetrzymywanych w duchowej niewoli przez 

bezlitosną dominacje Sanhedrynu wraz z uczonymi w Piśmie, faryzeuszami i saduceuszami. Ci  tak zwani 

przywódcy dodali ponad 600 przepisów do Prawa Mojżeszowego, przepisów, które ogarnęły wszystkie dziedziny 

życia żydów, poddając je pod kontrolę tych cielesny przywódców. Jezus był głęboko zasmucony opłakanym 

stanem tego, co kiedyś było wielkim wyzwoleniem religijnym:   

 

 

"A Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich 

synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie oraz lecząc wszelką 

dolegliwość i wszelką niemoc. Widząc tłumy, litował się nad nimi, były 

bowiem złupione i porzucone niczym owce bez pasterza."- Mateusza 

9:35-36  

 

Żydzi zostali pozbawieni godności, splądrowano ich zasoby i powrócono z powrotem do "ich spisanych 

praw", bez duchowe kierownictwa lub nawet miłosierdzia dla wagi ich obciążeń. Ale współczucie Jezusa pobudził o 

go do fizycznego uleczenia wszystkich, którzy do niego przychodzili, a wraz z tym, zaproponował im duchowe 

uzdrowienie, gdy powiedział:  

 

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, 

a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, 

bo jestem łagodnie usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie 

pokrzepienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje 

brzemię lekkie." - Mateusza 11:28-30  

 

Uzdrowienie duchowe objawiło się poprzez uwolnienie ludzi z ich ciężkich obciążeń religijnych. To, co 

Jezus od nich wymagał było minimalne i łatwe. Wystarczy mieć wiarę w jego przesłanie: (1) że Bóg jest naszym 

Ojcem, (2) że wszyscy ludzi są naszymi braćmi i po (3) że czeka nas wieczna przyszłość, jako przyjętych 

duchowych synów Boga w niebie.  

 

"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." - Efezjan 1:3-5  



 

Wszystkie inne sprawy boskiej czci i zbawienia są zawarte w tych trzech rzeczach. Jeśli uznamy Boga, 

jako naszego Ojca, dołożymy wszelkich starań, aby być do Niego podobnym. (Mateusza 5:48) Jeśli uznamy 

wszystkich ludzi za braci, będziemy traktować ich tak, jak byśmy chcieli, aby nas traktowano. (Łukasza 6:31) A 

jeśli szukamy niebieskiego przyjęcia, prowadzimy się, jako tymczasowych mieszkańców ziemi, którzy nie muszą 

obawiać się (przyczyny) wszelkiego nieszczęścia. (Mateusza 10:28)  

 

Przy okazji prowadząc swoje życie, Jezus zademonstrował prostotę jego przesłania wolności. Kiedy 

znalazł się w sytuacji, w której oczekiwano, iż podda się pod wpływ uciążliwych wymogów religijnych i 

doktrynalnych, rozsądnie powstrzymał się i powtórzył prostotę zbożnego oddania. Na przykład:  

 

"I zebrali się przy nim faryzeusze oraz pewni uczeni w piśmie, którzy 

przyszli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli niektórych z jego uczniów jedzących 

posiłek rękami skalanymi, to jest nie umytymi —  bo faryzeusze i 

wszyscy Żydzi, trzymając się mocno tradycji mężów z dawniejszych 

czasów, nie jedzą, jeśli nie umyją rąk aż do łokci, a po powrocie z rynku 

nie jedzą, jeśli się nie oczyszczą przez pokropienie; i jest wiele innych 

tradycji, które przyjęli, aby się ich mocno trzymać: chrzty kielichów i 

dzbanów, i naczyń miedzianych —  wtedy ci faryzeusze i uczeni w 

piśmie zapytali go: „Czemu twoi uczniowie nie postępują zgodnie z 

tradycją mężów z dawniejszych czasów, lecz jedzą posiłek skalanymi 

rękami?” On rzekł do nich: „Izajasz trafnie prorokował o was, 

obłudnikach, jak jest napisane: ‚Lud ten okazuje mi szacunek swoimi 

wargami, ale ich serca są ode mnie bardzo oddalone. Lecz na próżno 

mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich’. Odstępujecie od 

przykazań Bożych, a mocno się trzymacie tradycji ludzkiej”. - Marka 

7:1-8  

 

"A w sabat nauczał w jednej z synagog. I oto niewiasta, która od 

osiemnastu lat miała ducha słabości, była zgięta we dwoje i wcale nie 

mogła się wyprostować. Ujrzawszy ją, Jezus zwrócił się do niej i rzekł: 

„Niewiasto, jesteś uwolniona od swej słabości”. I włożył na nią ręce; i 

natychmiast się wyprostowała, i zaczęła wychwalać Boga. Ale wtedy 

przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus dokonał tego uleczenia w 

sabat, odezwał się do tłumu: „Jest sześć dni, w których powinno się 

pracować; w te więc przychodźcie, by dostąpić uleczenia, a nie w dz ień 

sabatu”. Jednakże Pan odpowiedział mu i rzekł: „Obłudnicy, czyż w 

sabat każdy z was nie odwiązuje swego byka lub osła z przegrody i nie 

wyprowadza, by go napoić? Czy zatem nie należało tej niewiasty, która 

jest córką Abrahama i którą Szatan trzymał związaną już osiemnaście lat, 

uwolnić z tych więzów w dzień sabatu?” Kiedy to powiedział, wszyscy 

jego przeciwnicy się zawstydzili, ale cały tłum zaczął się radować ze 

wszystkich chwalebnych rzeczy dokonywanych przez niego." - Łukasza 

13:10-17  

 

W każdym przypadku, proste zbożne postępowanie ujawniało ich drobiazgowe i śmieszne zasady! Ludzie 

byli zachęcani przez jego proste przesłanie wolności, ale przywódcy religijni nie pojęli, prostoty tego przesłania. 

Myśleli, że mogą skłonić go do mówienia przeciwko Prawu Mojżeszowemu i w swoich umysłach myśleli, że to z 

pewnością spowoduje, że ludzie go odrzucą. Poniżej jedna sytuacja w której, Jezus odpowiada na podchwytliwe 

pytanie:  

 

"I jeden z nich, biegły w Prawie, zapytał, wystawiając go na próbę:  

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On rzekł do 

niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i 

całą swą duszą, i całym swym umysłem’. To jest największe i pierwsze 



przykazanie  Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego 

bliźniego jak samego siebie’. Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo 

zawisło, a także Prorocy”. - Mateusza 22:35-40  

 

 

 

W tej odpowiedzi Jezus wyjaśnił, że od tych, którzy przyjęli jego przesłanie wymaga jedynie zachowywania 

tych dwóch prostych przykazań, a jeśli odniesiemy sukces w czynieniu tego, możemy spełnić wszystkie inne 

moralne i boskie prawa. To była prawdziwa wolność dla Żydów, a tę wolność mieli rozgłaszać aż do 

"najodleglejszego miejsca na ziemi" (Dzieje 1:8) wszystkim, którzy chcieli i szukali wolności od uciążliwych 

przepisów i teokratycznych wymagać, które uważano za ważniejsze i stawiano ponad wiarę drugich.  

 

Wolność Jezus dała rezultaty w prawdziwej wolności religijnej - nie tylko wolność od uciążliwych 

przepisów, ale wolność myśli, słowa i wolność służenia Bogu. Proste i otwarte nauki Jezusa spodobają się nawet 

niewierzącym, jeśli otworzą swój umysł i serce na to, że osobowość jest większa niż człowiek, który ma plany i cele 

życiowe.  

 

Do tych pozostających w niewoli uciążliwych religijnych tradycji, zwyczajów, rytuałów i zasad: Jezus was 

wyzwoli! Możesz zdecydować, że od tego momentu, będziesz "bardziej posłuszny Bogu, jako władcy niż ludziom". 

(Dzieje 5:29) Jako wolni synowie, możecie odpocząć od trudu i zabiegania o ludzką aprobatę; od poświęcania 

waszego całego czasu na czczenie organizacji i człowieka; od poddawania się badaniu 'ukrytej osoby serca' 

ludziom, tak, więc możecie się cieszyć z prostoty życia i czerpać radość z prowadzenia wolnej służby. Jezus 

wyraźnie i jednoznacznie dał Ci tę wolność, kiedy powiedział:  

 

"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. Ani nie dajcie 

się nazywać ‚wodzami’, bo jeden jest wasz Wódz, Chrystus". - Mateusza 

23:8-10  

 

Jesteśmy zachęcani do "szanowania ludzi wszelkiego pokroju" (1 Piotra 2:17), ale nie Papież czy Ksiądz 

jest naszym "ojcem", to nie Rabin jest naszym "nauczycielem" i  nie Pastor jest naszym "przywódcą". Wszyscy są 

braćmi w Chrystusie, na równi z każdym z nas; wszyscy są zobowiązani do szanowania ciebie jak i ty do 

szanowania ich. (Galatów 3:26-28) Jeśli wzajemna cześć i szacunek nie jest podana, jesteś wolny, aby wyjść  ze 

"zniewolenia" i wejść do duchowego braterstwa wolnych synów królestwa, którzy z przyjemnością będą służyć 

obok Ciebie, jako współpracownicy Chrystusa. (Rzymian 16:3) To jest twój Jubileusz!  

 

Odzyskanie wzroku niewidomym 

 

Kiedy Jezus przyniósł ślepym odzyskanie wzroku, miał na myśli cierpiących na duchową ślepotę - brak 

wyraźnego duchowego widzenia i tych, którzy nie mają wnikliwości duchowej. Religia żydowska ustanowiona przez 

Mojżesza była najbliższą prawdzie koncepcją Boga w tamtych czasach. Prawo Mojżeszowe miało na celu 

przygotowanie umysłu żydowskiego na przyjście Mesjasza. To był nauczyciel lub podręcznik (Galatów 3:24-25) i 

gdyby byli mu posłuszni, to doprowadziłby naród żydowski do Chrystusa. Zamiast tego pozwolili ich uczonym w 

Piśmie, zmienić "opiekuna", dodając swoje własne tradycje i interpretacje słów Mojżesza, a następnie uczenia tych 

interpretacji, tak jak gdyby były one również prawem:  

 

"Lud ten okazuje mi szacunek swoimi wargami, ale ich serce jest ode 

mnie bardzo oddalone. Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą 

nakazów ludzkich." -. Mateusza 15:8-9  

 

Żydzi stali się zaślepieni przez pychę, ich tradycję oraz ich oczekiwania. Ich religia stała się czymś trwałym 

i nieustępliwym. Ponieważ postrzegali swoją religię, jako prawdę absolutną, nie było tam miejsca dla oświecenia 

lub zwiększenia duchowego znaczenia. Jeśli coś nie zostało zapisane przez Mojżesza lub ich uczonych w Piśmie, 



dla nich było to bez wartości i od razu to odrzucali. Tak, więc gdy Jezus przyszedł, ukazując nowe znaczenie 

"starego wina" i umacniając ducha prawa nad literą prawa - nie mogli ustąpić.  

 

W szczególności, ich tradycje doprowadziły ich do przekonania, że Mesjasz przyjdzie, jako król-wojownik, 

który pokona okoliczne narody i będzie rządzić światem z tronu Dawida. Tak, więc gdy Mesjasz przybył w postaci 

łagodnej i pokornej osoby Jezusa z Nazaretu, nie mogli go "zobaczyć". Byli zaślepieni własnymi wizjami i celem 

zrealizowania ich wielkich marzeń. Było to do tych zaślepionych dusz, którym Jezus początkowo głos ił swoje 

przesłanie wolności. I wielu, którzy go usłyszeli odzyskało wzrok, opuściło opiekuna i uchwyciło rzeczywistego 

życia, jako synów Bożych.  

 

"Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi 

Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię;" - Jana 1:12  

 

 

Tak, nastał wyznaczony czas i otworzyły im się oczy na ich prawdziwą nadzieję, jako synów Bożych a nie 

niewolników. Z entuzjazmem wołali "Abba! Ojcze!"   

 

"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." - List do Galatów 4:1-7.  

 

Duchowa wizja została stworzona przez Jezusa. To nie było tylko dla jednego pokolenia, to dla wszystkich 

w każdym czasie. Do tego dnia, wszyscy, którzy słuchają wyzwalające orędzie Jezusa nie są już 'dłużej 

niewolnikami, lecz synami! Więc dlaczego jest tak, że dzisiaj wielu nie realizuje swojego synostwa lub go nie 

docenia? Paweł wyjaśnił:  

 

"Mając więc taką nadzieję, korzystamy z wielkiej swobody mowy, a nie 

postępujemy jak Mojżesz, który nakładał sobie na twarz zasłonę, żeby 

synowie Izraela nie wpatrywali się uważnie w kres tego, co miało zostać 

usunięte. Jednakże ich władze umysłowe otępiały. Bo aż do dnia 

dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdy się czyta 

stare przymierze, ponieważ jest usuwana dzięki Chrystusowi. Doprawdy, 

po dziś dzień, ilekroć się czyta Mojżesza, na ich sercach leży zasłona. 

Ale gdy następuje zawrócenie ku Jehowie, zasłona zostaje usunięta. 

Jehowa zaś jest Duchem; a gdzie duch Jehowy, tam wolność." - 2 

Koryntian 3:12-17  

 

Teraz nie jest czas, aby w dalszym ciągu być pod opieką starego przymierza z jego "słabymi i nędznymi 

rzeczami elementarnymi" (Galatów 4:9) Teraz jest czas, aby wprowadzić nowe przymierze, gdzie prawo Boże jest 

wyryte nie na glinianych tablicach, lecz w naszych sercach.  

 

"Albowiem takie jest przymierze, którym się sprzymierzę z domem 

Izraela po owych dniach’ — mówi Jehowa. ‚Włożę moje prawa do ich 

umysłu i napiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim 

ludem." -. Hebrajczyków 8:10  

 



Musimy otworzyć nasze duchowe oczy, wzrastać w naszej wierze i nauczyć się stosować ducha prawa, nie 

literę prawa. Z literą prawa jest tak, że nas oślepia. Jezus dał nam tylko dwa przykazania - mamy kochać naszego 

Ojca i miłować naszych bliźnich jak samego siebie. (Mateusza 22:35-40) Te dwa duchowe przykazania dają 

swobodę i zrozumienie.  

 

 

 

Musimy również nauczyć się tego, kim jest Ojciec - jego prawdziwy charakter objawiony przez Jezusa i 

dowiedzieć się, kim jest Jezus - jego prawdziwy charakter przejawia się przez jego postępowanie i służbę. Miejmy 

zawsze oczy otwarte na realia związane ze wzrostem zrozumienia, wiedząc, że wszelkie pomysły, które 

przedstawiają naszego Ojca lub Jezusa, jako coś mniej życzliwego, miłosiernego, kochającego lub cierpliwego są 

po prostu nieporozumieniem lub błędem.  

 

Nie wolno dopuścić, aby taki błąd spowodował utratę prawdziwych błogosławieństw, tak jak w przypadku 

Izraelitów. Nie można dopuścić, aby tradycje i oczekiwania ludzi wpływały lub kształtowały zrozumienie naszego 

przyszłego losu. I nie być wprowadzanym w błąd "czytając stare przymierze" i zakładając, że ma zastosowanie w 

naszym czasie. Jesteśmy wyznawcami Jezusa z Nazaretu, Chrystusa, a nie jakiegokolwiek innego człowieka lub 

proroka. Słowa i służba Jezusa przebijają wszystkich tych, którzy byli przed nim i wszystkich tych, którzy nadeszli 

po nim. Szanujemy mądrych nauczycieli i bierzemy pod uwagę ich mądre słowa, ale żyjemy tylk o na podstawie 

nauk Jezusa. Takie jest znaczenie bycia "chrześcijaninem".  

 

Zapamiętaj te słowa:  

 

"Jezus rzekł do nich: „Miejcie oczy otwarte i strzeżcie się zakwasu 

faryzeuszy i saduceuszy." - Mateusza 16:6  

 

"Wciąż skupiajcie umysły na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi." 

- Kolosan 3:2  

 

Bo chociaż ucisk jest chwilowy i lekki, sprawia dla nas chwałę, która 

nabiera coraz większej wagi i jest wieczna; a my mamy oczy zwrócone 

nie na to, co widoczne, lecz na to, co niewidoczne. To bowiem, co 

widoczne, jest tymczasowe, ale to, co niewidoczne, jest wieczne."- 2 

Koryntian 4:16-18  

 

Do tych, którzy doświadczają duchowej ślepoty: pozwól, aby zasłona spadła z twoich oczu. Odwróć się od 

przyziemnych, elementarnych rzeczy i przygotuj do naśladowania Chrystusa w miejscach niebiańskich, które 

zostały przygotowane dla Ciebie. To nie jest kłamstwo.  

 

"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." - Jana 

14:1-2  

 

Patrzeć duchowo to uwierzyć. Innymi słowy, przez wiarę zobaczysz. Fizyczne rzeczy trzeba zobaczyć, aby 

pokochać, ale duchowe rzeczy trzeba pokochać, aby zobaczyć. Miejcie wiarę w proste i otwarte nauki Jezusa a 

odzyskacie duchową wizję i będziecie wolni od ludzkich błędów. To jest Twój Jubileusz!  

 

Odsyłanie zdruzgotanych jako uwolnionych 

 

Kiedy Jezus powiedział, że przyszedł, aby uwolnić "zdruzgotanych”, miał na myśli tych, którzy byli 

zdruzgotani pod względem duchowym. To było coś więcej niż wspólna dominacja religijna, która dotknęła cały 

naród. "Zdruzgotanymi" byli ci, którzy zostali wyróżnieni i objęci specjalną troską. Zaliczają się do nich, kobiety, 

których mężowie rozwiedli się z nimi z błahych powodów, wdowy, sieroty. Wszyscy oni byli porzuceni przez swoich 

przywódców religijnych. Zaliczają się także do nich słabi, którzy zostali wydaleni z synagog, zamiast okazania im 



pomocy i budowania ich. Zaliczają się do nich wszyscy, którzy szukali duchowej odnowy w trudnych czasach, ale, 

od których bezlitośnie się odwrócono.  

 

"Twoi książęta są oporni, to wspólnicy złodziei. Każdy z nich kocha 

łapówkę i ugania się za darami. Nie wydają wyroku na rzecz chłopca nie 

mającego ojca; i nawet nie dociera do nich sprawa wdowy." - Izajasz 

1:23  

 

Wszystkich ich i o wiele więcej osób, Jezus uwolnił z ich stanu boleści. Włożył z powrotem to, co zostało 

zabrane, podlewał to, co wysychało i ponownie zapalił to, co zostało zgaszone. Powiedział im:  

 

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, 

a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, 

bo jestem łagodnie usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie 

pokrzepienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest m iłe, a moje 

brzemię lekkie." - Mateusza 11:28-30  

 

I wszystkim, którzy do niego przyszli, dał prawo stać się dziećmi Boga. (Jana 1:12) To uzdrowienie było 

przywróceniem poczucia własnej wartości i szacunku do siebie samego i swojej godności. I nadał im cel  w życiu 

być światłem świata i synami Bożymi oraz dziedzicami królestwa Bożego. (List do Rzymian 8:16 -17) To jest to, 

czym w całej pełni jest synostwo - zwraca szacunek do samego siebie i poczucie własnej wartości oraz godności.  

 

„Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej, gdyż do nich 

należy królestwo niebios. Szczęśliwi pogrążeni w żałości, gdyż oni będą 

pocieszeni. Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą 

ziemię. Szczęśliwi łaknący i pragnący prawości, gdyż oni będą nasyceni. 

Szczęśliwi miłosierni, gdyż im będzie okazane miłosierdzie. Szczęśliwi, 

którzy są czystego serca, gdyż oni będą widzieć Boga. " - Mateusza 5:3-8  

 

„Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta położonego na 

górze. Lampę zapala się i stawia nie pod korcem, lecz na świeczniku, i 

świeci wszystkim, którzy są w domu. Podobnie niech wasze światło 

świeci przed ludźmi, żeby widzieli wasze szlachetne uczynki i wychwalali 

waszego Ojca, który jest w niebiosach." - Mateusza 5:14-16  

 

Tak, prosta wiedza, że są synami Bożymi i dziedzicami królestwa bożego dodała im mocy. Nie byli już 

więcej niewolnikami lub "niemowlętami, miotanymi jakby przez fale oraz unoszonymi tu i tam każdym wiatrem 

nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu." (List do Efezjan 4:14) Znali 

prawdę o sobie, i to, że prawda ich wyzwoli! (Jana 8:32)  

 

Te same błogosławieństwa przywrócenia i wolności są dostępne już dzisiaj, ale wydaje się, że 

"zdruzgotani" nie są tego świadomi lub nie doceniają rewolucyjnego leczniczego wpływu tej prostej prawdy. Do 

tych, mówimy, tak jak Psalmista:  

 

Skosztujcie i zobaczcie, że Jehowa jest dobry; szczęśliwy jest krzepki 

mąż, który się u niego shroni." -Psalm 34:8  

 

I deklarujemy:  

 

"Pan zaś jest Duchem; a gdzie duch Pana, tam wolność." - 2 Koryntian 

3:17 Today’s NewInternational Version  

 

Możemy zobaczyć na własne oczy wśród Świadków Jehowy, że strach powstrzymuje ich przed tym 

krokiem wiary, choć jesteśmy pewni, że taka sama sytuacja ma miejsce w innych związkach wyznaniowych. Na 

przykład możemy usłyszeć od wielu żon, że ich mężowie nie okazują im szacunku, ale jako starsi postępują już 



inaczej. Słyszymy od braci i sióstr, którzy udali się do Starszych, kiedy mieli taką potrzebę, bo mieli kryzys wiary, a 

ci odwrócili się od nich a nawet ukarali za ich za złe pobudki. Słyszymy od tak wielu, którzy zostali wykluczeni z 

powodu cielesnych słabości a następnie prosili i błagali o przywrócenie po latach, podczas gdy pokutowali w 

duchowej i społecznej izolacji. Słyszymy od bardzo wielu, którzy chcą zaprzestać obcowania z zborem ze 

względów takich jak te, ale którzy są emocjonalnie zmuszeni pozostać gdyż stracą kontakt z własnymi rodzinami! 

Słyszymy o tysiącach, którzy czują, że zostało zdradzone i wykorzystane ich zaufanie do organizacji przez 

dziesięciolecia. Ci "zdruzgotani" 'potrzebują ulgi. Muszą być uwolnieni i "odesłani wolni". Potrzebują Jubileuszu!  

 

Wszystkie te osoby, błagamy, aby objęły swoje stanowisko po stronie Jezusa Chrystusa, jako dziedzice 

niebiańskiego królestwa. Wiedźcie, że nie jesteście przyjaciółmi Boga, jesteście synami Boga zasługującymi na 

niebiańskie siedziby przygotowane dla was. (Jana 14:1-2) Kiedy zrozumiesz swoje prawdziwe dziedzictwo, swoje 

prawdziwe cele i swoje prawdziwe przeznaczenie, nie ma siły, która mogłaby cię zwyciężyć. Możesz stać się 

zwycięzcą! Więc nie pozostawajcie ofiarą narzekania i płaczu o ludzkiej niedoskonałości. Powstańcie, jako 

zwycięzcy! Tak jak Paweł radził braciom z I w. n.e.:  

 

"Skoro więc otacza nas tak wielki obłok świadków, my też odłóżmy 

wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo omotuje, i biegnijmy wytrwale w 

wyznaczonym nam wyścigu, uważnie wpatrując się w Naczelnego 

Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej 

mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu 

Boga." - List do Hebrajczyków 12:1-2  

 

To jest wewnętrzna siła, którą daje wolność. Dzięki wolności budowany jest dzielny charakter, który jest tak 

skonstruowany, że może się przeciwstawić każdemu i w każdym czasie.  W związku z tym, trzeba "rozwinąć 

gorące pragnienie niesfałszowanego mleka”, prostych i otwartych nauk Jezusa (1 Piotra 2:2-3) i ubrać się w 

duchową zbroję:  

 

 " Dlatego też weźcie całą zbroję od Boga, żebyście mogli stawić opór w 

dniu złym i dokładnie wykonawszy wszystko, stać niewzruszenie.Toteż 

stójcie niewzruszenie, opasawszy lędźwie prawdą i nałożywszy 

napierśnik prawości oraz obuwszy nogi w wyposażenie dobrej nowiny o 

pokoju. Przede wszystkim weźcie wielką tarczę wiary, którą zdołacie 

zagasić wszystkie płonące pociski niegodziwca. Weźcie też hełm 

wybawienia i miecz ducha, to jest słowo Boże, "- List do Efezjan 6:13-17  

 

To wezwanie do działania jest istotą słuchania i brania pod uwagę całego świata. Nie jesteś sam. Oprócz 

swojego duchowego braterstwa na całym świecie dzieci Boże, mają zamieszkującego w nich żywego Ducha 

Bożego (1 Koryntian 3:16), masz wskazówki i komfort Ducha Prawdy obok Ciebie (Jana 14:26 ; Jana 16:13) 

masz poparcie licznych istot anielskich wokół ciebie, których celem jest pomóc Ci osiągnąć twoje powołanie. Tak 

jak nasz Pan głosił prawie 2000 lat temu do "tych, zdruzgotanych", jesteś wolny. To jest Twój Jubileusz!  

 

Do Prześladowców i zakazujących Jubileuszy 

 

Kiedy Jezus głosił Rok Dobrej Woli Ojca, On ogłaszał światową zmianę sposobu, w jaki człowiek powinien 

postrzega siebie i sposobu, w jaki powinien traktować swoich braci. To było nie tylko do biednych, niewidomych i 

zdruzgotanych jeńców. Ta wiadomość była również do prześladowców, że oni też mogą zyskać wolność i 

miłosierdzie Ojca, przestrzegając Jego woli i pozwalając przyjść Jego ludowi.  

 

Przywódcy religijni dziś mogą uniknąć strasznego losu, jaki w I wieku ponieśli przywódcy religijni, za złe 

traktowanie ‘owiec powierzonych ich opiece. " W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus oświadczył, że ich domy 

kultu będą opuszczone, ponieważ:  

 

• zamykali królestwo niebios (w porównaniu z 13)  

• skomercjalizowali dary duchowe (vs 14)  

• czynili prozelitów i obracali ich w ateistów (w porównaniu z 15)  



• dawali więcej zaszczytu, darom i pieniądzom niż wielbieniu Boga (vs 16-22)  

• bardziej koncentrowali się na dziesięcinach niż sprawiedliwości i miłosierdziu (vs 23-24)  

• udawali pasterzy, gdy w rzeczywistości byli kupcami (vs 25-26)  

• na zewnątrz byli czyści, ale wewnątrz brudni, pełni hipokryzji i winni krwi (vs 27-28)  

• otwarcie identyfikowali się z "mordercami proroków" (w porównaniu z 29-32)  

• i wreszcie odrzucili miłosierdzie Ojca przez Jezusa Chrystusa (w. 33-37)  

 

 

Jako ostatnie słowa do nich, Jezus powiedział:  

 

'Bo mówię wam: Odtąd na pewno nie będziecie mnie widzieć, aż 

powiecie: ‚Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Jehowy!’ - 

Mateusza 23:39  

 

Historia pokazuje, że nigdy tego nie zrobili. I prorocza wypowiedź się spełniła:  

 

" i ciebie oraz twoje dzieci w tobie powalą na ziemię, i nie pozostawią w 

tobie kamienia na kamieniu, ponieważ nie rozpoznałoś czasu, gdy 

dokonywano u ciebie przeglądu.” - Łukasz 19:44  

 

Ale to nie jest z góry wyznaczony wynik dla dzisiejszych przywódców religijnych. Oni mogą, wszyscy 

okazać skruchę za ich słabe i ignoranckie traktowanie dzieci Bożych i braci Jezusa Chrystusa (Mateusza 25:40). 

Mogą przestać panować nad swoimi braćmi, jak gdyby byli panami ich wiary. (2 Koryntian 1:24) Mogą ustąpić ze 

swoich własnych honorowych miejsc, które stworzyli i zrzec się samozwańczych tytułów wyższości (Mateusza 

23:11-12) i korzystać ze swoich zasobów i nieuczciwie zdobytych dóbr w celu wsparcia ubogich i uciskanych wśród 

nich (Łukasza 16:9) i tym samym gromadzić skarby w niebie." (Mateusza 6:20-21)  

 

Niech ci z I wieku służą, jako ostrzeżenie dla wszystkich, którzy np. tłumią i gnębią dzieci Boże, aby 

przestali to robić, nawrócili się i zawrócili z radością. Możesz zmienić swój los, jeśli naprawdę, bez fałszywej pokory 

i z czystym sercem, odwrócisz się od grzechu i będziesz pamiętał, że miłość była pierwsza (Obj. 2:4) - miłość, 

która powoduje rozpoczęcie usługiwania i przyjęcie na siebie odpowiedzialność dbania o zagubione owce. Jest to 

możliwe, jak również, jest pragnieniem ze strony Najwyższego, wybaczyć i pokazać miłosierdzie "w wielki sposób. "  

(Izajasza 55:7) Jest tak dużo do zrobienia przez wszystkich w niesieniu Roku Dobrej Woli Ojca i jeśli nie będzie 

prześladowań ze strony rzekomych ludzi wiary utrudniających postęp tego Jubileuszu, możemy "sprowadzić niebo 

w dół" szybko i dokładnie.  

 

Jubileusz! 

 

Od pierwszego ogłoszenia Jubileuszu przez Jezusa, aż do dnia dzisiejszego, ludzkość miała nie być 

"biedna", ale bogata w wartości duchowe; nie być "jeńcami”, ale wolnymi od ludzkiej religijnej dominacji; nie być 

"ślepymi”, lecz wnikliwymi i oświeconymi; nie być "zdruzgotanymi”, lecz szanującymi się synami Bożymi. Wyobraź 

sobie nasz świat, gdyby każdy wiek począwszy od czasów I w. n.e. posiadał wyzwolonych wolnych myślicieli,  

 wzrost byłby zdumiewający. Nie ulega wątpliwości, że nasza niebiańska rodzina może nadal łatwo pokazać się 

każdemu i wszystkim, w razie potrzeby. To by stało się jasne, gdyby ludzkość nadal żyła życiem Chrystusowym z 

miłością i bez strachu, odważnie i głośno, to rzeczywiście niebo przyszła by na ziemię a świat naprawdę cieszyłby 

się dobrą nowiną o Roku Dobrej Woli Ojca, w reżyserii jego doskonałego Syna-Stwórcy, wielkiego Władcy naszego 

wszechświata.  

 

To powoli nadchodzi, ale nie jest za późno. Niebo w rzeczywistości ( w zasadzie) przychodzi na dół i w 

sercach i umysłach mężczyzn i kobiet na całym świecie, duch będzie żył w bardziej pozorny i otwarty sposób, jak 

zamierzano. Duch wolności przemierza przez lądy i wyspy, przez miasta i doliny, przez domy i wioski. Dlatego 

zachęcamy każdego syna Bożego, aby osiągnął wyżyny, o których nigdy nie myślał możliwymi do zdobycia i 

wyobraził sobie w prawdzie niebo na ziemi i czas, że przychodzące jutro jest rzeczywistością. Nie przez siły 

militarne, ale przez duchowe siły (Zachariasz 4:6) i niezachwianą wiarę w słowa Jezusa. Nie ma miejsca na strach 

w wolnych ludziach, którzy są powiązani z nieustraszonym Ojcem. (2 Koryntian 3:17)  



  

Widzimy to na horyzoncie. Przyszłość jest znacznie wspanialsza i bliska, niż nawet synowie Królestwa 

wiedzą. Pozostaje głosić Rok Dobrej Woli Ojca - Jubileusz - dobrą nowinę o wolności synów Bożych. I jak ludzie, 

jeden po drugim, uchwyćcie swoją wolności, koniec bólu, cierpienia i smutku nadchodzi. (Mateusza 24:14)  

 

 

 

Nie było lepszego czasu w historii ludzkości, kiedy prawdziwa dobra nowina może być nauczana i 

rozumiana na całym świecie. Wydaje się, że musieliśmy przejść przez erę ciemności i separatyzmu, aby 

swobodnie i szczerze przyjąć światło prawdy, że wszyscy jesteśmy braćmi i synami jedynego Wszechświatowego 

Ojca Niebiańskiego i że, jesteśmy do niego prowadzeni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.  

 

Rok 2014 będzie wielkim rokiem dla wspólnoty chrześcijańskiej. Choć będziemy musieli przejść wiele 

zmian i wycierpieć wiele nierówności w naszej drodze do prawdziwej wolności, wynik będzie chwalebny. Uda nam 

się zrzucić kajdany i przywrócić wszystkiego, co zostało utracone. Możemy przepisać historię naszej planety przez 

zaszczepienie każdemu, że jest pięknym promieniem światła. (Mateusza 5:14-16) Tak, więc odrzućmy stare i 

martwe sposoby, które nie mają rzeczywistej wartości, ani żadnej realnej mocy (Kolosan 3:9-11) i zwróćmy uwagę 

na to, co skryte, gdzie istnieje zarówno życie i moc królestwa dla tego pokolenia i tych, co nadejdą.  

 

To połączenie wykonane jest tak, że można podjąć teraz działania, aby ulepszyć i oczyścić naszą odzież 

wierzchnią gładkimi i otwartymi naukami Jezusa. Mamy być nieskazitelni i czyści w oddawaniu czci tak, że Duch 

Prawdy może świadczyć z zamieszkującym w nas Duchem Ojca. Jest to jedyny uczciwy sposób, aby osiągnąć 

prawdziwą wolność.  

 

Tymi słowami i wieloma innymi w przyszłości, powtórnie oświadczamy i powtórnie ogłaszamy, począwszy 

od "domu" Chrześcijaństwa: „To jest Twój Jubileusz - Rok Dobrej Woli Ojca!" Wejdź do Jego odpoczynku i 

spodziewaj się niespodziewanego!  

 

Oczywiście czekamy na wasze komentarze.   

 

"Elaia Luchnia"  

 

UWAGA: Do wszystkich naszych tłumaczy i tych, którzy mają dar tłumaczenia, ale którzy do tej pory mieli 

obawy jak to wyjdzie, prosimy o pomoc w szerzeniu tej wiadomości o wolności na całym świecie. To jest od dawna 

potrzebne! Nie możemy pozwolić, kiedy nasz Mistrz Jezus Chrystus przychodzi, nadal spać duchowo nie 

zwracając uwagi na jego chwalebną dobrą nowinę wolności!  
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