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"Mamy o nim wiele do powiedzenia, lecz trudno to wyjaśnić, gdyż staliście się otępiali 

w słuchaniu. Bo chociaż ze względu na czas doprawdy powinniście być 

nauczycielami, wy znowu potrzebujecie kogoś, kto by was od początku uczył 

elementarnych rzeczy ze świętych oświadczeń Bożych, i staliście się jak potrzebujący 

mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy, bowiem, kto spożywa mleko, jest 

niezaznajomiony ze słowem prawości, bo jest niemowlęciem. Ale pokarm stały należy 

się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze 

wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. " - Hebr. 5:11-14 

 

     Powyższe słowa apostoła Pawła skierowane były w pierwszym wieku do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego.  

Gdy przyjęli oni synostwo, mieli problemy z pogodzeniem słów Mojżesza i proroków z służbą i tym, co głosił Jezus 

Chrystus.  Dlatego Paweł zdecydował się wrócić do początku - że tak powiem - i jeszcze raz wyjaśnić im "świętą" 

tajemnicę usynowienia i "przeznaczenia" do życia w niebie w taki sposób, aby mogli to zrozumieć. Tą kwestię porusza 

cały list do Hebrajczyków. 

 

     W pewnym sensie, podobne uświadomienie potrzebne jest dzisiaj. Nowożytni Chrześcijanie, nawet ci, którzy 

przyjmują synostwo, w dalszym ciągu maja trudności z pogodzeniem nauk Jezusa ze słowami proroctw. I tak jak w 

przypadku Hebrajczyków, potrzebne jest szkolenie władz umysłowych, aby móc odróżnić, co jest dobre a co złe. 

 

     Przykładowo, w poprzednim artykule z tej serii, zatytułowanym Bringing Heaven Down - Turning Back Destruction 

( SPROWADZANIE NIEBA W DÓŁ - Odwrócenie Zagłady ( odwołanie wyroku)), zaproponowaliśmy, co może oznaczać 

"Możliwość (szansa) mieszkańców Niniwy".  Przykład mieszkańców Niniwy jest nadzieją na to, że każde przepowiedziane 

zniszczenie naszego systemu rzeczy, może zostać odwołane, dzięki szczerej skrusze, nawróceniu i naśladowaniu 

właśnie postawy wspomnianych mieszkańców Niniwy, tak jak zostało to powiedziane przez proroka Jonasza. Artykuł 

zakłada, że nasz Ojciec nie jest zainteresowany zagładą czy zniszczeniem. Jego prawdziwym zainteresowaniem jest 

zbawienie, tak jak wyjaśnił to Jezus: 

 

"„Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby 

nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. Bo Bóg posłał 

swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez niego 

wybawiony. " - Jana 3:16-17 

 

     Większość e-maili, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na ten artykuł, były bardzo przychylne.  Wielu odnalazło - w 

możliwości, którą mieli Niniwczycy, orzeźwiający, zgodny z miłością, mądry i miłosierny charakter naszego Niebiańskiego 

Ojca - tak jak objawił go Jezus. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się otrzymać e-maili wyrażających sprzeciw, co do 

przedstawienia tej "możliwości Niniwczyków", nawet od tych, którzy się z tym nie zgadzają.  Podejrzewaliśmy, że będą po 

prostu milczeć. Do tej pory, tak jest.  Niemniej jednak otrzymaliśmy e-mail od brata, który był nieco zdezorientowany.  Oto 

treść tego e-maila:  

 

"Jeśli chodzi o twój najnowszy artykuł, musze przyznać, że jestem trochę zdezorientowany. Biblia nie 

wspomina o żadnym, "ostatnim momencie”, w którym wszyscy okazują skruchę i zawracają do Chrystusa. 

Zamiast tego mówi nam o wielkim " odstępstwie" od oryginalnych nauk Jezusa, które prawdopodobnie 

doprowadzą do stworzenia jednej światowej Religi ( Antychrystów) podczas siedmioletniego okres ucisku i  

"znamienia bestii".  Czy jeśli Jezus wróci początkowo będzie zachwyt, ale czy będzie to też początek wielkiego 

ucisku i Dzień Pański zakończy się, gdy Chrystus powróci, aby wszyscy mogli zobaczyć koniec (po literalnych 7 



dniach)? "Dzień za rok”, że tak powiem. Jezus następnie ustanowi królestwo na ziemi, tuż po "Armagedonie" - na 

samym końcu tego wielkiego ucisku. " 

 

     Jesteśmy bardzo zadowoleni, że otrzymaliśmy tego emaila. Przypuszczamy, że istnieje parę naszych braci, 

którzy są również "zdezorientowani".  Kluczem do usunięcia niejasności jest wnikliwość i rozeznanie.  Nie musimy być 

otępiali w słuchaniu", jak napisał Paweł. (List do Hebrajczyków  5: 11) Musimy być w stanie odróżnić zwykłe nauki od 

przypowieści i od proroctw oraz zrozumieć ich odpowiednie znaczenie.  Gdy to zrobimy, będzie nam łatwo pogodzić 

wszystkie trzy bez sprzeczności między nimi. I to także otwiera drogę do tak zwanej "możliwości Niniwczyków". Będziemy 

jeszcze nawiązywać do emaila przesłanego przez tego brata.  Najpierw jednak, rozróżnijmy zwykłe nauki, przypowieści i 

proroctwa. 

 

Proste Nauki, Przypowieści i Proroctwa 

 

     Proste nauki, których uczył Jezus, miały na celu "przebudzić" słuchacza, wzbudzić ducha w człowieku i pobudzić 

do miłości i szlachetnych uczynków. (Hebr. 10: 24) Treść Kazania na Górze jest przykładem prostych i zwykłych nauk. 

Proste nauki nie mają ukrytych znaczeń.  Są całkowicie uczciwe, jasne i jednoznaczne.  Proste nauki odwołują się do 

umysłu.  Przekazują wiedzę. Są logiczne, racjonalne, praktyczne i użyteczne.  Oto przykłady prostych nauk:  

 

„Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni; „ - Mateusza 7:1 

 

"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 

 

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

inaczej, jak tylko przeze mnie. " - Jana 14:6 

                                         

     Przypowieści są narzędziami edukacyjnymi, mającymi na celu wzmocnienie prostych nauk i pobudzanie rozwoju 

duchowego, poprzez nadanie lepszego zrozumienia.  Przypowieści odwołują się do głębi umysłu, często określanych, 

jako "serce."  Ukazują znaczenie za pomocą ilustracji i sytuacji hipotetycznych, zazwyczaj takich, które mają miejsce w 

codziennym życiu słuchaczy.  Proste nauki i przypowieści idą ze sobą w parze. Przypowieści wyjaśniają, jak zastosować 

zwykłe i proste nauki. Możemy nazwać proste nauki Jezusa, jako krótką formę a przypowieści, jako dłuższą formę 

przedstawiania nauk. Przypowieści są otwarte i pozwalają na dalszy rozwój wartości i znaczenia. Dlatego też, nasze 

władze poznawcze są szkolone, zdobywamy wiedzę i przezorność jednak nie "wróżymy z fusów". Oto przykłady 

przypowieści: 

 

"Podał im inny przykład, mówiąc: „Królestwo niebios podobne jest do ziarnka 

gorczycy, które człowiek wziął i zasiał na swoim polu; jest ono doprawdy 

najdrobniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, jest największym z warzyw i 

staje się drzewem, tak, iż ptaki nieba przylatują i znajdują siedlisko wśród jego gałęzi”. 

Opowiedział im inny przykład: „Królestwo niebios podobne jest do zakwasu, który 

niewiasta wzięła i schowała w trzech dużych miarach mąki, aż cała ta masa się 

zakwasiła”." - Mateusza 13:31-33 

 

„Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan  ustanowił nad 

członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy 

ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego!  Zaprawdę wam 

mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem."-  Mateusza 24:45-47 

 

     Proroctwa są odezwą do rzeczy, które mogą lub będą miały miejsce w przyszłości a są wynikiem prostych nauk. 

Proroctwa ukazują, co ma się wydarzyć, ale niekoniecznie precyzują to, co wydarzy się wcześniej niż nastąpi spełnienie 

tego proroctwa.  To, dlatego, że proroctwa występują w dwóch formach: (1) dosłowne, oraz (2) ukryte.   

     

     Dosłowne proroctwa są proste i otwarte.  Nie wymagają rozszyfrowania lub interpretacji. Jednoznacznie 

określają: kto, jak, kiedy, gdzie, dlaczego, a czasem nawet, informację o zbliżających się wydarzeniach. Proroctwo 

Jonasza o zniszczeniu Niniwy jest przykładem dosłownego proroctwa.  Innym przykładem dosłownych proroctw, są te 

podane przez Jezusa w ewangeliach Matusza, Marka, czy Łukasza, dotyczące zniszczenia Jerozolimy.  Jezus 

jednoznacznie przepowiedział, kto - Jerozolima, jak - zniszczenie, kiedy - nim nie przeminie pokolenie, dlaczego - 

sprzeniewierzenie się, w jaki sposób - przez obrzydliwość w miejscu świętym, przepowiedzianym przez Daniela.  Była to 

jedyna rzecz, która była względnie zasłonięta w tym proroctwie. 

 



     Ukryte proroctwa są podane za pomocą " znaków i symboli." Ich znaczenia są celowo ukryte, dlatego ci, którzy 

się z nimi zapoznają nie będą wiedzieć dokładnie, co się wydarzy aż do momentu, kiedy owe proroctwa się spełnią.  Ten, 

który podaje proroctwa, celowo ukrywa ich znaczenie.  Nie są to łamigłówki, które można rozwiązać, są ukryte - co 

oznacza, że nie stają się widoczne(nie spełniają się) aż do czasu ich spełnienia. Tak, więc, służą one do tego by nas 

"obudzić" i ostrzegać. 

 

"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 

 

     Zaglądając do proroctwa z otwartym umysłem, nasze oczekiwanie pozostaje nadal podsycane. Ale chęć 

domagania się podania końcowego wyjaśnienia to wysiłek, który działa przeciwko ludzkości, bo gdy już przyjmie się to 

znaczenie, nasze umysły są zamknięte a ukryte proroctwa nie mogą służyć ich właściwemu przeznaczeniu.  Niektóre 

proroctwa w księdze Objawienia są ukryte, np.: identyfikacja zwierząt, zrozumienie czasz gniewu, oraz umiejscowienie 

wydarzeń w czasie.  Aby dodać niepewności, księga ta wskazuje, że niektóre z wydarzeń, mogły mieć już miejsce lub 

mają miejsce. Jan napisał o nich: 

 

"Spisz więc to, co ujrzałeś, i to, co jest, i to, co się stanie potem." - Objawienia 1:19 

 

     Nasze pokolenie nie jest pierwsze, które interpretuje Księgę Objawienia. Pokolenia przed nami i pokolenia przed 

nimi, uważnie "wpatrywały" się w tą księgę.  Takie badanie jest wartościowe tak długo, jak trzymamy się interpretacji w 

sposób otwarty, biorąc pod uwagę zmieniające się działania i zrozumienie przez człowieka.  Widzieliśmy bardzo dobrze, 

co się dzieje, gdy podawane "pewne" interpretacje, nie spełniły się tak jak oczekiwano.  

 

     Podsumowując. Proste nauki to rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, aby podobać się Bogu.  Przypowieści 

ukazują jak stosować i rozumieć proste nauki.  A proroctwa dostarczają prognozowanie, co do wyniku, następstwa 

stosowania się do prostych nauk.  

 

     Teraz, gdy jest jasne rozróżnienie między prostymi naukami, przypowieściami i proroctwami, rodzi to bardzo 

ważne pytanie.  Który z tych trzech - proste nauki, przypowieści czy proroctwa- mają największe a które najmniejsze 

znaczeni jeśli chodzi o zbawienie? 

 

     To powinno być oczywiste, że z tych trzech, proste nauki mają największe znaczenie, ponieważ są one 

bezpośrednimi naukami pochodzącymi od naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa.  Są one prostą instrukcją, jak podobać się 

Bogu.  Przypowieści są przydatne, ale nie są niezbędne. Jeśli byśmy ich nie mieli, nadal wiedzielibyśmy, co robić.  A jeśli 

wprowadzamy w czyn proste nauki, wiemy, że bez względu na to, jakie proroctwa są przed nami, zawsze będziemy po 

właściwej stronie w czasie ich spełnienia, ponieważ będziemy robić to, co podoba się Bogu.  

 

Powtórka z Historii 
 

     Głupotą jest dać zbyt wysoką wagę proroctwu i swoim spostrzeżeniom, tak jak zostało to ukazane na narodzie 

Izraelskim.  W swoich świętych pismach mieli liczne proroctwa, wskazując lub opisując przyjście zbawiciela. O tych 

sprawach często się mówiło i były integralną częścią ich kultu.  W rzeczywistości, ich skrybowie oferowali wiele wyjaśnień 

proroctw i upewniali ich w interpretacji i oczekiwaniu, tak mocno jak wierzyli w Prawo.  Jednak, gdy Zbawiciel przybył, 

uczeni w Piśmie oraz przywódcy, wraz z większością Żydów, nie rozpoznali go. Dlaczego?  Ponieważ przykładali większą 

wagę do swoich interpretacji proroctw oraz "tradycji", niż do zwykłych nauk Mojżesza.  (Mateusza 15:3-9) 

 

     Gdyby zwrócili większą uwagę na zwykłe nauki Mojżesza, byli by bardziej podatni na Jezusa i głoszoną przez 

niego dobrą nowinę.  Mojżesz był organizatorem, który poinstruował naród o lepszym sposobie jak mają postępować, aby 

kwalifikowali się by być światłem dla narodów, przez które wszystkie narody mogłyby sobie błogosławić. (Księga 

Rodzaju 22: 18) Ale uczeni w Piśmie i nauczyciele dodali do słów Mojżesza własne opinie i interpretacje.  Wyszli poza to, 

co polecił Mojżesz i nauczali tego jako polecenia od samego Boga.  Te dodatkowe rzeczy weszły do ich "tradycji" , 

formułowały ich oczekiwania i ubarwiły zrozumienie proroctwa.  

 

     Gdyby dotrzymali obietnicy aby ściśle przestrzegać słów podanych przez Mojżesza, a zwracali mniejszą uwagę 

na polecenia ludzi, to uznaliby Jezusa jako zapowiedzianego mesjasza, nawet jeśli nie przez sposób jego przyjścia, to na 

pewno przez to, co powiedział i czego dokonywał podczas swojej służby.  Ale ich umysły zostały oślepione przez ich 

"tradycję". Nie mogli tego dostrzec, przy ich oczekiwaniach.  

 

    W szczególności oczekiwali zbawiciela - wojownika, który ustanowi ziemskie królestwo w Jerozolimie na tronie 

Dawida, zdziesiątkuje Rzymian i podporządkuje wszystkie narody, narodowi żydowskiemu.  Spodziewali się że zostaną 

wywyższeni, a ich wrogowie zniszczeni. Ale kiedy Mesjasz przyszedł głosząc miłoś ć, miłosierdzie i pojednanie z Bogiem, 



Mesjasz i Jego orędzie zostało odrzucone.  Zamiast zbawienia, ci którzy spodziewali się ziemskiego królestwa, zostali 

zniszczeni wraz ze swoją świątynią w 70 r n.e.  Musieli być oszołomieni, gdy to nie ich wrogowie zostali zniszczeni lecz 

ich miasto. 

 

     Dlaczego chrześcijaństwo jest zdeterminowane aby powtórzyć błędy Żydów z pierwszego wieku? Dlaczego 

chrześcijaństwo wzoruje się na ludziach którzy popełniali błędy i byli odrzuceni?  Dlaczego tak jest, że chrześcijańs two 

nie chce dostrzec i zaakceptować naszego Pana jako Księcia Pokoju (Iz 9:6), lecz jako kogoś podżegającego do wojny?  

I dlaczego chrześcijaństwo nadal szuka królestwa Bożego na ziemi, a nie woli Bożej na ziemi, tak jak nauczał Jezus? 

(Mateusza 6:9-10) Są to sprawy do głębokiego rozważenia. Jeśli nie wyciągniemy lekcji z przeszłości, to na pewno 

popełnimy te same błędy.       

    

Kurs Mądrości 
 

     Wierzymy że mądrzejszym kursem będzie wrócić do "początku".  Wrócić do gładkich i otwartych nauk Jezusa i 

budować naszą wiarę na tej podstawie.  Dostrzec różnicę między prostymi naukami a proroctwami, puścić w niepamięć 

wszystkie interpretacje proroctw, które są obecnie nauczane - tak jak by były nowymi faktami i zrewidować je w świetle 

prawdziwego "charakteru" naszego Boga i naszego Pana.  W rzeczywistości to stamtąd pochodzi prawdziwa wnikliwość.   

 

     Często filozofia ludzka staje na drodze prostych i otwartych nauk Jezusa i właściwie zaciemnia nasz wzrok 

duchowy.  Tym bardziej to pokolenie musi szkolić swoje władze poznawcze, aby mogło uzyskać mądrość, która 

doprowadzi do dokładnego poznania prawdy .  

  

     Na przykład wiemy, że nasz Pan jest Księciem Pokoju.  Wiemy, że Jezus uczył nas kochać naszych nieprzyjaciół, 

a nie walczyć z nimi.  I wiemy, Jezus nie jest ani hipokrytą, ani schizofrenikiem.  Dlatego każda prorocza interpretacja, 

przedstawiająca go w innym świetle jest błędna - jasne i proste.  Być może postać przedstawiona w proroctwie to nie 

Jezus.  Być może agresywne zachowania nie są dosłowne.  I być może, tylko być może, proroctwo zostało zmienione.   

 

     Ponieważ nie wiemy na pewno, które z tych rzeczy miały miejsce, sądzimy, że mądrzejsze jest wycofać się nieco 

z proroctw i skupić się na tym czego możemy być pewni - że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi; każdy człowiek jest 

naszym bratem; wszyscy jesteśmy częścią dużej dysfunkcyjnej rodziny, k tóra zatraciła swoją drogę; i że, podobnie jak w 

przypowieści o synu marnotrawnym, nasz niepojęty Ojciec powita do Swojego królestwa niebieskiego i w Swoich pełnych 

miłości i miłosierdzia ramionach, wszystkich, którzy odwracają się od niegodziwości i służą  Mu.  To jest dobra nowina o 

Królestwie! 

 

     A teraz w odniesieniu do email-a od naszego brata.  To co zrobiłeś to połączyłeś ze sobą różne teksty biblijne i 

stworzyłeś "historię".  Fragmenty pochodzą z książki Daniela, Listu do Tesaloniczan, Koryntian i z Księgi Objawienia.  To, 

co pominąłeś to proste nauki, wola oraz charakter naszego Boga i Ojca, i Jego Chrystusa, zapisane w księgach 

Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.  Oto, co zakłada twoja interpretacja:  

 

      1.    Jeszcze przed przyjściem Chrystusa, Bóg zdecydował, że zamierza zniszczyć zdecydowaną większość 

ludzkości;  

 

     2.    Bóg wcześniej ustalił, że służba i wiadomości przekazywane przez Jezusa będą nieskuteczne i nie 

przyciągną uwagi zdecydowanej większości stworzenia;  

 

     3.    Cały ten postęp ludzkości w duchowym zrozumieniu, braterskiej miłości i w szacunku dla życia - nie mają 

realnej wartości;  

 

     4.    To zniszczenie ogromnej liczby istnień i tego co stworzył jest środkiem Boga do osiągnięcia Jego woli;  

 

     5.    Że wszyscy wierni chrześcijanie zostaną zabrani do nieba przed wojną Boga wobec reszty ludzkości, ale 

Jezus ustanowi królestwo na ziemi dla ocalałych, którzy nie byli wystarczająco dobrzy, aby być pochwyceni.  

 

     6.    To mędrkowanie o Antychryście jest silniejsze niż dobre wieści; 

  

     7.    To, że Jezus Chrystus będzie musiał nie tylko przyjść po raz drugi, ale trzeci; i foremostly ( i dla wszystkich) .  

 

     8.    Nic nie możemy zrobić, nie ważne jak wiele osób zawraca do Boga, on i tak nie odwróci przewidywanego 

nieszczęścia. 

 



     Są to założenia i przypuszczenia z którymi nie możemy się zgodzić. Nie są one zgodne z Bogiem , którego ujawnił 

Jezus będąc na ziemi, z nim samym oraz z naukami pokoju i nadziei, które głosił.  Ponieważ twoja interpretacja jest 

opinią, nie możemy powiedzieć że jesteś w błędzie, gdyż opinie nie są ani dobre ani złe.  Są to po prostu opinie, do 

których wypowiadania, wszyscy jesteśmy uprawnieni.  Niemniej jednak, ostrzegamy Cię abyś przeanalizował swoje 

opinie, jak gdyby były doktrynami, zwłaszcza w świet le skutków twojej interpretacji.   

 

     Mamy nadzieję, że skłonimy cię do ponownego rozpatrzenie twojej opinii na podstawie informacji, które 

przedstawiliśmy oraz wersetów, które poniżej zamieszczamy: 

 

„Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby 

nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. Bo Bóg posłał 

swego Syna na świat nie po to, żeby osądził świat, ale żeby świat został przez niego 

wybawiony."- Jana 3:16-17 

 

"Powiedziałem wam to, żebyście dzięki mnie mieli pokój. Na świecie doznajecie 

ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat."- Jana 16:33 

 

"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 

nakazałem.  A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu 

rzeczy."- Mateusza 28:18-20 

 

„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 6:33-34 

 

"Bracia, ja jeszcze nie uważam, że to pochwyciłem; ale chodzi o jedno: Zapominając o 

tym, co za mną, i sięgając po to, co przede mną, pędzę do celu po nagrodę Bożego 

powołania w górę za sprawą Chrystusa Jezusa.  Ilukolwiek więc jest nas dojrzałych, 

bądźmy tego samego nastawienia umysłu; a jeśli pod jakimś względem macie inne 

nastawienie umysłu, Bóg wam objawi powyższe nastawienie.   Tak czy inaczej, w 

jakim stopniu zrobiliśmy postępy, dalej idźmy dokładnie według tego samego 

ustalonego porządku." - Filipian 3:13-16     

 

"Wciąż skupiajcie umysły na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi." - Kolosan 3:2     

 

"Jehowa nie jest powolny w sprawie swej obietnicy, jak to niektórzy uważają za 

powolność, lecz jest cierpliwy względem was, ponieważ nie pragnie, żeby ktokolwiek 

został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy." - 2 Piotra 3:9 

 

     Tak, to mogą być "krytyczne czasy trudne do zniesienia" (2 Tymoteusza 3:1-7), ale nie możemy być wśród tych, 

którzy " zachowują formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzają się jego mocy" (2 Tymoteusza 3:5), odmawiając 

możliwości usłyszenia dobrej nowiny a tym samym uratować nasz świat.  Paweł napisał do Tymoteusza: 

 

"Ale odrzucaj fałszywe opowieści, które bezczeszczą to, co święte, a są opowiadane 

przez stare kobiety. Natomiast ćwicz się, mając na celu zbożne oddanie. Albowiem 

ćwiczenie cielesne jest tylko trochę pożyteczne, lecz zbożne oddanie jest pożyteczne 

we wszystkim, ponieważ zawiera obietnicę życia teraźniejszego oraz tego, które ma 

nadejść. Oświadczenie to jest wiarogodne i zasługuje na całkowite przyjęcie. Po to 

bowiem ciężko pracujemy i wytężamy siły, gdyż oparliśmy nadzieję na żywym Bogu, 

który jest Wybawcą ludzi wszelkiego pokroju, zwłaszcza tych, co są wierni." - 1 List do 

Tymoteusza 4:7-10 

 

     Nie, Ojciec nie chce, aby ktokolwiek został zniszczony (Jana 3:16) i my także nie powinniśmy. Powinniśmy 

poświęcać czas i energię w szerzeniu dobrej nowiny o królestwie - radosną wieść - zamiast wzbudzać strach.  Nie 

możemy stwierdzić że to wystarczy.  Jak mówi przysłowie: obłędem jest robić cały czas  to samo a oczekiwać innych 

rezultatów. Nie możemy oczekiwać rezultatu innego niż ten który był w pierwszym wieku za czasów systemu 

żydowskiego, jeśli nie uda nam się dostrzec zwykłych nauk Jezusa i podrzędnego znaczenia proroctw. Musimy 

wyciągnąć naukę z historii aby nie powtarzać tych samych błędów. Pamiętaj, to nie narody zostały zniszczone, to ludzie, 

którzy nie dostrzegli wznioślejszych celów i ideałów opartych na miłosierdziu Ojca, które reprezentował Jezus z Nazaretu.   



 

     W kolejnym artykule SPROWADZANIE NIEBA W DÓŁ - Doskonała Wola Boża, będziemy kontynuować temat 

"sprowadzania nieba w dół". Będziemy starać się pozbyć "starego wina" i patrzeć na "nowe wino" - wolę Boża w dniu 

dzisiejszym - z głęboką duchową wnikliwością. 

                     

     Czekamy na wasze komentarze. 

 

"Elaia Luchnia" 
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