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Wejdź więc, ludu mój, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą,
skryj się na chwilę, aż przeminie gniew!..
Bo na ziemi... Po trzykroć - biada!
Gdyż oto WIEKUISTY wystąpi ze Swojego Przybytku, by poszukiwać grzechu na mieszkańcach ziemi,
a ziemia odkryje swoją krew i nie będzie nadal ukrywała swych zabitych. (Izajasz 26,20-21).
Oto ze srogością i zapalczywością nadchodzi okrutny dzień WIEKUISTEGO, by obrócić ziemię w
pustynię, a jej grzeszników z niej wytępić (Izajasz 13,9).
Pismo Nowego Testamentu jest z pewnością Dobrą Nowiną, ale i fatalnymi wieściami. Bóg żarliwy i
mściwy wyleje gniew na odstępstwo. A najciemniej zrobi się tuż przed świtem. Oto zamienię
Jeruszalaim w czarę odurzenia dla ludów ze wszystkich stron, a i Juda będzie oblegany z powodu
Jeruszalaim. Tego dnia się stanie, że uczynię Jeruszalaim ciężkim kamieniem dla wszystkich ludów;
każdy, kto go dźwignie – urazi się i skaleczy, choćby się zgromadziły przeciw niej wszystkie narody
ziemi (Zachariasz 12,2-3).
Bóg stworzył człowieka bardzo dobrym, po upadku uczył i wzywał; wreszcie ogłosił Okres Łaski,
w którym zbawienie jest rozdawane za darmo. 2000 lat Miłosierdzia. Czy to mało? A gdyby czekał
dłużej, czy człowiek stałby się lepszy? Nieuchronnie nadchodzi więc - ”koniec świata”. Koniec tego
porządku rzeczy. Oto ruszają z niebios czterej jeźdźcy apokalipsy. A gdy Baranek otworzył pierwszą z
pieczęci, ujrzałem i usłyszałem jedną z czterech żywych istot, która mówiła jak głos grzmotu: Przybądź i
uważaj! Więc zobaczyłem - a oto biały koń, a ten, co na nim siedział miał łuk; i został mu dany wieniec
chwały; wyszedł też zwyciężając i aby mógł zwyciężyć (Objawienie 6,1-2). Dokąd jedzie ów jeździec na
białym koniu? Według Księgi Zachariasza białe konie ruszają na zachód (Zachariasz 6,1-8). Spójrzmy na
mapę świata. Na zachodzie od Jerozolimy leży Europa oraz Ameryka. A kiedy złamał drugą pieczęć,
usłyszałem drugą istotę żywą, która mówiła: Przybądź i uważaj! Wyszedł też drugi, czerwony koń; a
temu, co na nim siedział zostało dane wziąć pokój z ziemi, by jedni drugich zarzynali. Zatem został mu
dany znaczący sztylet. Krainą kasztanowych koni jest wschód, począwszy od krajów arabskich.
A
kiedy złamał trzecią pieczęć, usłyszałem trzecią istotę żywą, która mówiła: Przybądź i uważaj! I
zobaczyłem - a oto czarny koń, a ten, co na nim siedział miał w swojej ręce wagę. A w centrum owych
żywych istot usłyszałem głos, który mówił: Chojniks (miara rzeczy sypkich - dzienna porcja dla jednego
człowieka; ok.1,2 l.) zboża za denara oraz trzy chojniksy jęczmienia za denara; a oliwie i winu nie
możesz uczynić niesprawiedliwości. Czyli - drożyzna! Kare konie u Zachariasza jadą do krainy
północnej. A kiedy złamał czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej istoty żywej, która mówiła:
Przybądź i uważaj! I zobaczyłem - a oto siwy koń, a temu, co na nim siedział było na imię Śmierć; więc
szła za nim Kraina Umarłych. Została im też dana władza nad czwartą częścią ziemi, by zabijać
mieczem, wśród głodu, w śmierci i przez dzikie zwierzęta ziemi. mieczem i głodem, i morem, i przez
dzikie zwierzęta ziemi. Siwe (srokate? posiwiałe - King James Version) konie zmierzają na południe
(Afryka), niemniej chcą obiec całą ziemię.
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Tak rozpoczyna się Wielki Ucisk. Objawienie dzieli go na dwa etapy, po 3,5 roku. Pierwszy zrodzi
wielkie odstępstwo oraz umożliwi dojście do władzy dwóch ludzi: fałszywego proroka i antychrysta. Aby
nikt was nie zwiódł w żaden sposób. Ponieważ (Dzień Pański) nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie
odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który jest przeciwnikiem oraz
wynosi się ponad wszystko, mające na myśli Boga, lub będące przedmiotem czci. Tak, że jak bóg
zasiądzie on w Świątyni Boga, przedstawiając samego siebie, że jest bogiem (2 Tesaloniczan 2,3-4).
Lecz aby do tego doszło, muszą powstać odpowiednie warunki. Po pierwsze - będzie wzrastać tendencja
do połączenia się świata (tak pod względem politycznym, jak i religijnym). A po drugie - Żydzi winni
uzyskać zgodę na odbudowę Świątyni i co ciekawe, rozpocznie się rekonstrukcja Babilonu (z doniesień
prasowych wiadomo, że Saddam Hussein, który się uważał za spadkobiercę Nabuchodonzora, już
zbudował swój pałac pośród ruin; Nasz Starszy Brat, nr.1/2.98). Potem wystąpił anioł, co ze mną mówił
oraz do mnie powiedział: Podnieś swoje oczy i zobacz, co się tu ukazuje! Więc rzekłem: Co to jest? A
odpowiedział: Oto efa (miara objętości), która się ukazuje; i dodał: Oto ich przewinienie na całej tej
ziemi. A oto podniósł się ołowiany krąg i ukazała się tam jakaś kobieta, która siedziała pośród efy.
Więc powiedział: Oto niegodziwość! I wrzucił ją z powrotem do wnętrza efy oraz cisnął na jej otwór
ołowiany krąg. Gdy następnie podniosłem swoje oczy, nagle zobaczyłem dwie wychodzące kobiety, a
wiatr poruszał ich skrzydła; bowiem miały skrzydła na wzór skrzydeł bociana. One uniosły ową efę
pomiędzy ziemię - a niebo. Więc zapytałem anioła, który ze mną mówił: Dokąd niosą tą efę? Zatem mi
odpowiedział: By zbudować jej dom w ziemi Szynear (Sinear); a kiedy będzie urządzony, wtedy wstawią
ją tam na swoim miejscu oparcia (Zachariasz 5,5-11).
Co spowoduje przełom? Słowo. Gdy zapadnie decyzja Boga, rozlegnie się trąba z niebios. Duch Święty
odstąpi od ziemi, a wraz z Nim odejdą też wszyscy święci (pochwycenie!). Na obłoki zostaną porwani
sprawiedliwi (przyodziani w sprawiedliwość z Boga) - a na ziemi zostaną niesprawiedliwi (walczący o
własną sprawiedliwość). Gdyż zakon (Prawo Mojżesza) pociąga za sobą gniew (Rzymian 4,15).
Jednocześnie Izrael według ciała wewnętrznego przywróci składanie ofiar.
Zaraz po pochwyceniu, dojdzie z pewnością do paniki. Co się stało tysiącom ludzi? - zada pytanie świat.
Gdzie oni się podziali? Trzeba to będzie wytłumaczyć. Koncepcja ataku kosmicznego wydaje się
”naturalna”. Porwali ich ”przybysze z obcych planet”. W obliczu zagrożenia ”z zewnątrz”, dojdzie do
zespolenia ziemian, a funkcję kierowniczą przejmą najbogatsze państwa ”10-tki”.
Teraz przypatrzmy się dwóm ”zwierzętom”: fałszywemu prorokowi oraz antychrystowi. Dlaczego jest
ich dwóch? Luter nazywał szatana ”małpą Boga”. Bo istotnie... Szatan często się posiłkuje Pismem do
swych haniebnych celów. Uwiarygodnia zwiedzenie, zbliżonym do biblijnego nazewnictwem. Dla
przykładu - ”trójcę” reprezentuje on sam, antychryst oraz fałszywy prorok.
Zatrzymajmy się nad ”prorokiem”. Bowiem fałszywy prorok wystąpi jako pierwszy, poprzedzi i wskaże
antychrysta. Pod skrzydłami ”zwierzęcia z ziemi o dwóch rogach”, dojdzie do połączenia odstępstwa.
Ujrzałem też inną bestię, która wychodziła z ziemi i miała dwa rogi, podobne do Baranka - a mówiła
jak smok. (szatan; Objawienie 13,11). Ano, właśnie... Zwierzę to naśladuje Jezusa w swej, udawanej
pokorze. Świadczą o tym dwa rogi, podobne do baranich. Ponieważ wyjdzie ”z ziemi” (w Biblii ”ziemia”
symbolizuje naród wybrany), jest wielce prawdopodobne, że będzie w nim płynęła krew żydowska.
I czyni całą władzę pierwszej bestii (antychrysta) przed jej obliczem. Także sprawia, by ziemia i ci, co
na niej zamieszkują pokłonili się pierwszej bestii, której rana jej śmierci została wyleczona. Robi też
wielkie znaki, chcąc spowodować, by przed ludźmi i ogień zstępował na ziemię z nieba. (Objawienie
13,12-14). Cuda, cuda... Ludzie stale i wciąż łakną cudów. Bez przerwy słyszy się o zjawiskach, pozornie
Boskiego pochodzenia. A przecież Pismo uczy, że trzeba być wielce ostrożnym. Ewangelią posługuje się
również szatan. Biblia wielokrotnie przestrzega przed kultem wizerunków (rzeźb ”z marmuru, czy
choćby z ciasta”, względnie jakichkolwiek obrazów) - Dekalog II; Dzieci, ustrzeżcie się od wizerunków.
Amen (1 Jana 5,21) i oznajmia, że właśnie przez wizerunek dojdzie do największego zwiedzenia.
A przez cuda, które jej dano uczynić przed bestią, zwodzi tych, co zamieszkują na ziemi, mówiąc
zamieszkującym na ziemi, by uczynili obraz (także: wizerunek, ikonę) bestii, która ma ranę od sztyletu,
a ożyła. Dano jej też dać ducha obrazowi bestii, aby obraz bestii i mówił, i sprawił, żeby ci, którzy nie
pokłonią się obrazowi bestii, mogli zostać zabici. (Objawienie 13,14-15). ”Prorok” prowadzi i
doprowadzi do uwielbienia szatana w owym, szczególnym wizerunku. Nie tylko będzie ”płakał, czy
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mrugał”, lecz wręcz ”ożyje i przemówi”. A jednak nie wszystkich zwiedzie. Poza wpływem fałszywego
proroka pozostanie grono wybranych. Podzielę ich na dwie grupy. Pierwszą okażą się chrystianie, którzy
nie weszli na Wesele z powodu swojej ”ociężałości” (obciążeniem Prawem Mojżesza; bądź starym, złym
sumieniem). Niemniej, znają oni Słowo Boga oraz są zanurzeni w Duchu. W trakcie Wielkiego Ucisku
otrzymają ”drugie przejrzenie”. Wyrzekną się ”jedności” tworzonej przez antychrysta, po czym jako
”niewierni, zdrajcy, czy nawet szpiedzy kosmitów”, doświadczą rozlicznych prześladowań. Część z nich
wejdzie do grona męczenników (zginie przez ścięcie), zaś reszta jakoś się uchowa i zostanie nazwana
sprawiedliwymi w wyniku Sądu Narodów. Drugą grupę stanowią Izraelici według ciała (1/3 narodu
wybranego, w tym 144 - tysięczny chór młodzieńców), na których spłynie ”Deszcz Łaski”.
Fałszywy prorok nie działa sam, posługuje się aparatem; którą była, jest oraz pozostanie - hierarchia
światowego kościoła. System religijnego odstępstwa, stojący na usługach szatana, przedstawiono w
postaci ”kobiety jadącej na szkarłatnym zwierzęciu”. I w Duchu zabrał mnie na pustkowie. Więc
ujrzałem kobietę siedzącą na szkarłatnej, pełnej imion bluźnierstwa bestii, która ma siedem głów i
dziesięć rogów. A kobieta była odziana purpurową oraz szkarłatną szatą - ozłoconą złotem, drogimi
kamieniami i perłami. Miała też w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej
prostytucji. A na jej czole jest napisane imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka prostytutek i
obrzydliwości ziemi. I ujrzałem tą kobietę pijaną od krwi świętych oraz od krwi świadków Jezusa.
A gdy ją zobaczyłem, zdziwiłem się wielkim zdumieniem (Objawienie 17,3-6). Dlaczego Jan się
zdumiał? Widocznie to, co zobaczył, kłóciło się z pozorami. ...jako że twoimi czarami zostały zwiedzione
wszystkie narody (Objawienie 18,23). Wreszcie całość się zazębiła. Prostytutka (symbol religijnego
odstępstwa; ”glina” z posągu Daniela) jadąca na zwierzęciu (symbolu władzy politycznej -”żelazie”) niewątpliwie korzysta z jego mocy. Prezentuje się jak ”opoka, skała”, chociaż czeka ją smutny koniec.
Zstąp oraz usiądź w prochu, panno, córo Babelu (Babilonu), siądź na ziemi, a nie tronie, córo Kasdi
(Chaldejczycy wtopili się w Imperium Babilońskie)! Bo nie będą cię nadal nazywać tkliwą oraz
spieszczoną. Weź żarna i miel mąkę, zdejmij twoją zasłonę, podkasaj dół sukni, obnaż goleń i brnij
przez rzeki. Odkryje się twoja nagość oraz ukaże twój srom; dokonam pomsty i nie napotkam nikogo,
kto by Mi się opierał.
Naszym Wybawcą - WIEKUISTY Zastępów, to Jego Imię, Święty Israela. Siedź w milczeniu i skryj się
w ciemności, córo Kasdi (Chaldei), bo nie będą cię nadal nazywać władczynią królestw. Gdy gniewając
się na Mój lud, poniewierałem Moim dziedzictwem i wydawałem ich w twoje ręce – nie okazałaś im
miłosierdzia; nawet starców obciążałaś twoim nadmiernym jarzmem. Sądziłaś: Wiecznie będę panią;
więc nie wzięłaś tego do serca, ani nie wspominałaś o końcu.
Oto posłuchaj, rozkosznico, która bezpiecznie zasiadłaś i która mawiasz w swoim sercu: Ja i nikt inny!
Nie zostanę wdową, ani nie zaznam sieroctwa. Zatem nagle, przypadną na ciebie te dwie rzeczy:
Sieroctwo i wdowieństwo. Spadną na ciebie w całej swej pełni, pomimo mnóstwa twych guseł i mimo
wielkiej mocy twoich czarów. A w twojej niegodziwości mieniłaś się bezpieczną, sądziłaś: Nikt mnie nie
widzi. Twoja mądrość i wiedza, to one cię uwiodły, że pomyślałaś w swoim sercu: Ja i nikt inny.
Dlatego nawiedzi cię niedola, której nie potrafisz rozjaśnić; spadnie na ciebie nieszczęście, którego nie
zdołasz zażegnać; nagle zaskoczy cię ruina, której nie przewidziałaś. Teraz wytrwaj przy czarach i mocy
twoich guseł, którymi się trudziłaś od twej młodości; może potrafisz zaradzić, może odstraszysz.
Wyczerpałaś się mnóstwem twoich rad; niech powstaną i niech cię teraz wyzwolą ci, którzy dzielą
niebo, badacze gwiazd, co wróżą każdego nowiu o tym, co cię ma spotkać. Oto byli jak ścierń – podpalił
ich ogień; nie ocalili swojego życia z mocy płomienia; bez węgla do rozpalenia, ni ogniska, aby przy
nim posiedzieć. Także słusznie stało się to, że ci, z którymi się trudziłaś; ci, co cię otaczali od twojej
młodości - każdy uszedł w swą stronę, nikt cię nie wspomaga (Izajasz 47).
Także mi mówi: Wody, które ujrzałeś, gdzie rozsiadła się prostytutka, są ludami, tłumami, narodami i
językami. A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii - ci znienawidzą prostytutkę, uczynią ją nagą,
spustoszoną, pożrą jej cielesne natury oraz spalą ją w ogniu. Bowiem Bóg dał im do serc, by uczynili
Jego postanowienie. Uczynili to jednomyślnie oraz dali ich władzę bestii, aż zostaną spełnione słowa
Boga. A kobieta, którą ujrzałeś jest wielkim miastem, które ma panowanie nad władcami ziemi.
(Objawienie 17, 15-17). Antychryst znienawidzi prostytutkę, spustoszy, a następnie spali ją w ogniu. Nie
zechce dzielić oraz rozpraszaś swej chwały.
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Teraz przejdźmy do syna zatracenia - antychrysta - ”zwierzęcia z morza o 10 rogach”. W Biblii ”morze”
symbolizuje narody (ludy spoza narodu wybranego, pogan). Antychrysta wyda 10-ciu przywódców, z
których trzech wypadnie, a na ich miejscu wyrośnie ”mały róg” (Daniela 7,24). Z 10-ciu pozostanie 7 i
wyrośnie - powiedzmy - 1/2. Zobaczyłem też bestię, co wychodziła z morza (symbol antychrysta), a
miała siedem głów i dziesięć rogów. Zaś na jej rogach dziesięć diademów, a na jej głowach imiona
bluźnierstwa… Smok (szatan) dał jej także swą moc, swój tron oraz wielką władzę. I widziałem jedną z
jej głów jakby zabitą aż do śmierci, lecz rana jej śmierci została uleczona. Więc ponownie, cała ziemia
została zadziwiona tą bestią. I pokłonili się smokowi (szatanowi), ponieważ dał władzę bestii
(antychrystowi), i pokłonili się bestii, mówiąc: Kto jest równy bestii i kto może stoczyć z nią bitwę?
I zostały jej dane usta, które mówiły wielkie rzeczy oraz bluźnierstwa. Została jej też dana władza, by
działać przez czterdzieści dwa miesiące (3,5 roku). Zatem otworzyła swoje usta ku bluźnierstwom
przeciwko Bogu, aby zelżyć Jego Imię oraz Jego przybytek - tych, co mieszkali w Niebie. Zostało jej też
dane uczynić wojnę ze świętymi i ich zwyciężyć. Nadto została jej dana władza nad każdym plemieniem,
językiem i narodem. Więc pokłonią się jej wszyscy zamieszkujący na ziemi, których imię nie jest
zapisane w Zwoju Życia Baranka (Objawienie 13,1-8).
Jakie będą znamiona antychrysta? Pycha, zuchwałe słowa, cielesność, a nadto prymat rozumu. Będzie
zabijał świętych (czyli uczniów Pana Jezusa) oraz próbował zmienić czas wyznaczony i Prawo Boga (co
zresztą już się dzieje; Daniela 7,25). Jak jego poprzednicy (Nabukadnecar, Cyrus i Aleksander Wielki),
człowiek ten otrzyma pełnię władzy nad zamieszkałą ziemią. Siłą? Nie. W pozorach demokracji.
Antychryst zawrze ”przymierza” na 7 lat; z wieloma, w tym i z Żydami.
Wreszcie kilka zdań o szatanie. W Biblii szatan nazywany bywa smokiem, oszczercą, bądź starodawnym
wężem; a jego system zła obrazuje posąg Daniela i różnorakie bestie. Najwymowniejszym symbolem
owego ”księcia odstępstwa” pozostaje 7-głowy smok o 10 rogach, z których trzy zastępuje mały róg.
Dlaczego tak napisano? Szatan jest bytem duchowym, więc trudno go sobie wyobrazić. Dlatego jego
postać przedstawia się symbolicznie. Smok ma siedem głów, ponieważ czas wyznaczony zamyka się w 7
tysiącleciach. Każda z głów oznacza zatem - 1000 lat. Nadto wiemy, że jedna z głów doznała ciężkiej
szkody, ale rana została zaleczona (Objawienie 13,3). Co zada cios smokowi o 7 głowach? Niewątpliwie
okres Millennium. Na ten czas szatan będzie spętany, a jego władzy Bóg przeciwstawi Królestwo Jezusa.
Ale pod koniec 1000-lecia smok znowu odzyska wolność, by wypróbować ludzi urodzonych w okresie
millennijnym. Tym sposobem rana zostanie zaleczona. Jaśniejsze też stają się słowa z Objawienia, że
zwierzę, które widziałeś (przez 6000 lat) i już go nie ma (pod koniec Wielkiego Ucisku; w
manuskryptach w czasie teraźniejszym, niedokonanym), i znowu wyjdzie z otchłani (na zakończenie
Millennium), i pójdzie na zatracenie (na początku 8-go tysiąclecia; Objawienie 17,8). Kiedy Jan oglądał
Wielki Ucisk, niechybnie był ”przenoszony w czasie”, razem z rozwojem wydarzeń. A czemu smok ma
ranę, którą zada mu dopiero 1000-lecie? Patrząc z pozycji niebios, czas pozostaje bez znaczenia. Forma
smoka pozostaje niezmienna (a rana stale widoczna), w zgodności z przeznaczeniem.
Symbolika obu Testamentów pozostaje z sobą jednokładna. 10 palców u nóg posągu oraz czwarta bestia
ze snu Daniela, która ma 10 rogów (Daniela 7, 19-27) - odpowiadają zwierzęciu z Objawienia
(Objawienie 17). Pozostaje kwestia ”małego rogu”. Kto się ”pod nim” kryje? A dziesięć rogów znaczy, że
w tym (czwartym) królestwie powstanie dziesięciu królów (także: Władców; prezydentów Imperium
Rozdzielonego), a po nich powstanie inny, który będzie odmienny od pierwszych oraz poniży trzech
królów (10-tkę zastąpi 7 i 1/2). I będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu, będzie niszczył świętych
Najwyższego oraz zamierzał zmienić wyznaczone czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do
roku, lat i pół roku (1+2+1/2=3,5 roku; Daniela 7,24-25).
Wynika stąd prosty wniosek, że właśnie ów ”mały róg” stanie się antychrystem. Z owych ”7 i 1/2” właśnie owa ”połówka”. Popatrzmy na szczegóły.
Antychryst, który uosabia szatana, bywa
przedstawiany podobnie (jako zwierzę o siedmiu głowach, w tym jednej uszkodzonej). A dlaczego? Bo
okaże się smokiem wcielonym, smokiem w ludzkiej skórze; odwzorowaniem szatana. Spójrzmy na dalsze
wskazówki. Biada niegodnemu pasterzowi, co lekceważy trzodę! Miecz na jego ramię oraz na jego
prawe oko! Jego ramię niech uschnie, a jego prawe oko niech przygaśnie!
(Zachariasza 11,17). Tak może wyglądać ”mały róg”. A gdzie indziej. A przez cuda, które jej dano
uczynić przed bestią, zwodzi tych, co zamieszkują na ziemi, mówiąc zamieszkującym na ziemi, by
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uczynili obraz bestii, która ma ranę od sztyletu, a ożyła (Objawienie 13,14). Rzeczywistość musi wyjść
naprzeciw przeznaczeniu. Jest wielce prawdopodobne, że w pierwszej połowie ucisku, dojdzie do
zamachu na antychrysta. ”Cud przeżycia” uwiarygodni jego misję i umocni pozycję ”zbawcy świata”.
Przejdźmy do rozwoju wydarzeń. Jak wiemy, Wielki Ucisk będzie trwał 7 lat. Ostatni tydzień Daniela
podzielono na dwa etapy po 3,5 roku; lub inaczej - rok (1), lata (2) i pół roku; albo 1260 dni wg.
kalendarza żydowskiego. Momentem przełomowym będzie połowa 7 lat - godzina wywyższenia się
antychrysta. Jednak w ostatnim z będących po siedem, umocni wielkie przymierze; a w połowie tego, z
będących po siedem, pustoszyciel w obrzydliwej szacie położy kres ofiarom krwawym i z pokarmów.
Więc aż do skończenia wyznaczonego czasu wyleje się kara na tego, co powoduje spustoszenie
(Daniela 9,27).
Znów zarysujmy sytuację. Na świecie szerzy się terroryzm, co uprawnia najbogatsze państwa ”10-tki” do
ingerencji militarnej w mniejszych krajach; w tym również na Bliskim Wschodzie. Zjednoczone religie
ekumenii, ”inwentaryzują” i osaczają Izrael. Dochodzi do pochwycenia! Ziemia skupia się wokół swoich
przywódców, a fałszywy prorok wskazuje na jednego z nich, jako na ”zbawcę świata”. Ten będzie
wcielonym szatanem.
W jednej z galerii na zachodzie wisi obraz nieznanego malarza, zatytułowany ”Nadejście antychrysta”.
I, o dziwo, przedstawia on sympatyczną postać, podobną do Jezusa z obrazków - białe szaty, zatroskane
oblicze, ”gorejące serce” na piersiach. Lecz tuż za nim, zamiast owieczek, postępują zbiry i Śmierć. Tak
objawiał się każdy totalitaryzm. Od frontu - wizerunkami ”ojców”, od tyłu - postępującym bezprawiem.
Antychryst ”pogodzi” ludzi, jak Hitler ”pogodził” Niemcy, a Stalin niemal pół świata. Co dzisiaj
uznajemy za absurd - jutro zastąpi rzeczywistość. Decyzja politycznego gremium o przekazaniu władzy
jednemu człowiekowi, mogła by uaktywnić opozycję. Dlatego węzłową rolę odegra fałszywy prorok.
Najpierw złączy on religijnie świat, a następnie, opierając się na tej bazie, zamknie usta każdemu
człowiekowi.
Co będzie celem antychrysta? Niewątpliwe Izrael, Świątynia, Najświętsze Miejsce na ziemi. Jego oczy
będą zwrócone na kraj Moria, tam gdzie stały ołtarze Abrahama, Dawida i gdzie Żydzi wzniosą
Przybytek. Dlatego wkroczy do Izraela (ma się rozumieć ”pokojowo”), zajmie Jerozolimę, zniesie
krwawe ofiary ze zwierząt, po czym wstawi swój wizerunek, wywyższając się ponad Boga. Wtedy Żydzi
przejrzą na oczy. Zrozumieją, że to nie ”zbawca”, ale fałszywy mesjasz. Przymierze zostanie zerwane,
zaś antychryst, odsłaniając swoją prawdziwą twarz, rozpęta nowy holocaust. I będzie w całym kraju –
mówi WIEKUISTY, że dwie części w nim zginą i wymrą, a tylko trzecia część w nim zostanie. A i tą
trzecią część wprowadzę w ogień; przetopię ją, jak się przetapia srebro; oczyszczę ją, jak się oczyszcza
złoto (Zachariasz 13,8-9).
Wraz z ohydą największego bluźnierstwa - rozpocznie się okres kary. W Objawieniu zapowiada go 7
trąb, a 7 plag jest spełnieniem. Kolejne 3,5 roku to wyłącznie okres zagłady. Czasy szalejącej przemocy
oraz wielkiej ucieczki Żydów.
Jego (Boga) nogi staną w ów dzień na górze Oliwnej, która jest po wschodniej stronie, przed
Jeruszalaim, a góra Oliwna rozpadnie się w swoim środku ku wschodowi oraz zachodowi na
niezmiernie wielką dolinę; jedna połowa góry usunie się ku północy, a druga ku południu. Zaś wy się
schronicie do doliny Moich gór – bowiem dolina między górami sięgnie do Acel. Będziecie uciekali, jak
uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy… (Zachariasz 14,4-5).
Nie sposób sobie wyobrazić ogromu katastrofy. Poruszone będzie Niebo i ziemia. Chwiać się będą
posady świata. Od plag zostanie osłonięta wyłącznie grupa wybranych. Ujrzałem także innego anioła,
który wchodził od wschodu słońca i miał pieczęć żyjącego Boga. Zawołał on wielkim głosem do tych
aniołów, którym zostało dane by zaszkodzić ziemi i morzu, mówiąc: Nie uczyńcie szkody ziemi, ani
morzu, ani drzewom, aż zapieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Usłyszałem też liczbę
zapieczętowanych - sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy byli zapieczętowanymi z każdego
plemienia dzieci Israela. (Objawienie 7,2-4). Co to są za ludzie oraz jakie jest ich przeznaczenie? Kiedy
Jezus nauczał w Świątyni, przychodziły do niego dzieci. One pierwsze oddały chwałę Bogu w Panu
Jezusie Chrystusie, wołając: Wybaw, błagam (hebr. Hosanna!) synem Dawida! ( Mateusz 21, 15). Zaś w
Psalmie napisano: W obecności Twych przeciwników, utwierdziłeś Sobie chwałę przez usta dzieci i
niemowląt, aby uśmierzyć wroga oraz mściwego (Psalm 8,2). O kogo tu zatem, chodzi? Niewątpliwie o
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niemowlęta w Chrystusie (ssące ”mleko”, którym są podstawy nauczania), ale też o konkretne dzieci z 12
pokoleń Izraela. Owa zapowiedź z dawnych wieków - wypełni się w czasach końca.
Po upływie okresu kary (1260 dniach kalendarza żydowskiego), ziemia będzie kompletnie zniszczona;
zaś antychryst zgromadzi armię świata na bitwę z wojskami niebios - Armagedon (Har + Megido równiny na północy Izraela). A kto wyruszy naprzeciw? Zaś wy się schronicie do doliny Moich gór –
bowiem dolina między górami sięgnie do Acel. Będziecie uciekali, jak uciekaliście przed trzęsieniem
ziemi za dni Uzjasza, króla Judy, kiedy nadejdzie WIEKUISTY, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci
(Zachariasz 14,5).
Ujrzałem także otwarte Niebo - i oto biały koń; a Ten, co na nim siedział zwany jest Wiernym i
Godnym Zaufania; sądzi oraz walczy w sprawiedliwości. A Jego oczy jak płomień ognia, a na Jego
głowie liczne diademy. Ma także napisane Imię, którego nikt nie zna, tylko On sam. I jest odziany
płaszczem zanurzonym we krwi, zaś Jego Imię nazwane jest Słowo Boga (Objawienie 19,11-14).
W międzyczasie, Żydzi nie widząc żadnych szans, będą wołali do Boga. Wtedy spełnią się zapowiedzi.
Na 1/3 Izraela według ciała, zstąpi błogosławieństwo odkupienia - ”Deszcz” Łaski Ducha Świętego. Jak
byliście przekleństwem pomiędzy narodami – wy, z domu Judy i z domu Israela – tak was wspomogę,
byście stali się błogosławieństwem. Nie obawiajcie się; niech się wzmacniają wasze ręce! (Zachariasz
8,13).
Tego dnia WIEKUISTY osłoni mieszkańców Jeruszalaim; tego dnia najsłabszy pośród nich będzie jak
Dawid, a dom Dawida jak boska istota, jak anioł WIEKUISTEGO przed nimi. I stanie się w ów dzień,
że postaram się wytępić wszystkie narody, które przyciągnęły przeciw Jeruszalaim. Zaś na dom Dawida
i na mieszkańców Jeruszalaim wyleję Ducha łaski oraz błagania. I będą spoglądać na Mnie, którego
przebili, i będą mnie opłakiwać jak się opłakuje jedynaka oraz gorzko nad nim zawodzić, jak się
zawodzi za pierworodnym (Zachariasz 12,8-10). Niebo zostanie odsłonięte, a Żydzi rozpoznają
Mesjasza, którego nie przyjęli i na którego czekali 4000 lat. Zaś Jezus, mieczem wychodzącym z jego ust
(Słowem Boga), rozgromi armię antychrysta. Ujrzałem także jednego anioła, stojącego przy słońcu, i
krzyknął za pomocą wielkiego głosu, mówiąc wszystkim ptakom, co latały przez środek nieboskłonu:
Chodźcie, razem się zgromadźcie na wielki posiłek Boga, byście zjedli cielesne natury władców,
cielesne natury tysiączników, cielesne natury silnych, cielesne natury koni oraz tych, co na nich siedzą,
cielesne natury wszystkich wolnych, lecz także niewolników, małych i wielkich (Objawienie 19,17-18).
A kto przywita Pana? I zobaczyłem - a oto Baranek stoi na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery
tysiące tych, co mają napisane na swych czołach Imię jego Ojca (chodzi o Imię - Jezus). Usłyszałem też
głos z Nieba, jak głos wielu wód oraz jak głos wielkiego grzmotu. Usłyszałem także głos grających na
swych kitarach. A śpiewają jak gdyby nową pieśń - wobec tronu, przed obliczem czterech istot żywych i
starszych. Nikt nie mógł się nauczyć tej pieśni, tylko sto czterdzieści cztery tysiące wykupionych z ziemi.
Oni są tymi, którzy się nie skalali wśród kobiet, są bowiem dziewicami. Ci idą za Barankiem,
gdziekolwiek by szedł. Zostali oni wykupieni z ludzi jako pierwocina dla Boga i Baranka. W ich ustach
nie został znaleziony podstęp; są nienaganni przed tronem Boga (Objawienie 14,1-5). Świętym chórem
witającym Jezusa - Boga w Nowym Człowieku, Władcę Świata, Pana Wszelkiego Stworzenia i Króla
Izraela - będą młodzieńcy izraelscy (dzieci); świta i otoczenie Baranka.
Rzuca się w oczy pewien fakt. Jezus wraz ze świętymi przyjadą na białych koniach. A stąd wniosek, że w
sferze niebiańskiej jest miejsce również dla zwierząt.
Wróćmy do posągu odstępstwa, który widział Nabukadnecar. Gdyż już wtedy, u zarania dziejów, opisany
został ”koniec świata”. Patrzałeś na to, aż został odcięty kamień, który nie był w ręce, i uderzył ten
obraz w jego gliniane i żelazne nogi oraz je skruszył. Wtedy razem się skruszyło żelazo, glina, miedź,
srebro i złoto; i były jak w lecie plewy na klepisku. Po czym rozniósł to wiatr, tak, że nie znaleziono ich
na żadnym miejscu. A ten kamień, który uderzył w obraz, stał się wielką górą oraz napełnił całą ziemię
(tak właśnie będzie w Millennium - Królestwie Pana Jezusa; Daniela 2,34-5).

J

ednak najpierw dochodzi do rozliczeń. Ujrzałem także anioła, który zstępował z Nieba, a w swej
ręce miał klucz do podziemnego świata oraz potężne więzy. I uchwycił smoka, starodawnego węża,
którym jest ten oszczerczy i szatan oraz związał go na tysiąc lat (Objawienie 20,1-2). Szatan zostanie
spętany tuż przed przyjściem Pana Jezusa. A co z ludźmi? Po okresie Wielkiego Ucisku pozostanie ich
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znowu garstka: 1/3 narodu wybranego oraz resztki z innych narodów. Izrael według ciała doświadczył już
odkupienia, zaś pozostali... Wtedy zgromadzę wszystkie ludy; sprowadzę je do doliny Josafata i tam się
z nimi rozprawię o Mój lud, o Moje dziedzictwo israelskie, które rozproszyły między poganami, a Moją
ziemię rozdzieliły. O Mój lud los rzucali; oddawali chłopca za prostytutkę, a dziewczynkę sprzedawali
za wino, by się upijać (Joel 4,2-3). Zachowana przy życiu ludzkość stanie na Sądzie Narodów. Jaka
będzie jego podstawa? Gdyż w owym dniu stałeś z daleka. Barbarzyńcy uprowadzali jego wojenną siłę,
obcy wtargnęli w jego bramy i o Jeruszalaim los rzucali – lecz ty wtedy byłeś jak jeden z nich! Nie
trzeba było patrzeć na dzień twojego brata, na dzień jego niedoli, ani cieszyć się nad synami Judy w
dzień ich upadku, ani otwierać swoich ust w dzień nieszczęścia. Nie trzeba było wtargnąć do bramy
Mojego ludu w dzień ich klęski, patrzeć na jego utrapienie w dzień jego dolegliwości oraz wyciągać
swoich rąk po jego mienie w dzień jego klęski. Nie trzeba było stawać na rozdrożu, aby tępić jego
uchodźców oraz wydawać jego niedobitków w dzień niedoli. Kiedy do wszystkich tych ludów zbliży się
dzień WIEKUISTEGO, wtedy i tobie uczynię tak, jak sam czyniłeś. Twoja zapłata wróci na twoją
głowę. Bo jak piliście na Mojej świętej górze – tak będą pić wszystkie narody. Będą piły oraz łykały, aż
staną się takie, jakby ich nigdy nie było. Zaś na górze Cyon będzie ocalenie *; ona pozostanie świętą, a
dom Jakóba znowu obejmie swoje posiadłości (Abdiasza 1,11-15). Podstawą Sądu Jezusa, będzie
stosunek do jednej sprawy - losu narodu wybranego. Ucisk Jakóba jest rozprawą między Panem, a Jego
ludem. Ale biada każdemu, kto przyłoży do tego swoją rękę. Występując przeciwko Żydom - występują
przeciwko Bogu. Podważają decyzje Najwyższego.
Podczas Okresu Łaski (Pogan), Żydzi wydawali się opuszczeni. Za Adolfa Hitlera stali się ”ropiejącym
wrzodem na zdrowym ciele społeczeństwa”. Dziś ludziom się wydaje, że nie będzie powtórki historii.
Złudzenie, wielkie złudzenie! Po pogromie Izraela według Ducha (męczenników Wielkiego Ucisku)
przyjdzie kolej na Izrael według ciała. Żyd stanie się ”pleśnią i szczurem, powodem nieszczęść
ludzkości”. Terror dotknie też sprzymierzeńców Izraela. Każdy ”pachołek Żyda” okaże się wrogiem
systemu. Mimo tego znajdą się ludzie, którzy zaczną pomagać nieszczęśnikom. I właśnie, ten stosunek do
współbraci Pana Jezusa (Mateusz 12,49-50), stanie się uczynkiem z Boga, z Wiary, za którym stanie
sprawiedliwość. Kto pomoże Izraelowi w dniu niedoli, temu Pan nada tytuł - sprawiedliwego. A gdy Syn
Człowieka przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy usiądzie na tronie swojej
chwały. I zostaną zgromadzone przed Nim wszystkie narody i oddzieli ich, jednych od drugich, jak
pasterz oddziela owce od kóz. I zaiste, postawi owce po prawicy swojej, a kozy po lewicy. Wtedy Król
powie tym, po prawicy swojej: Pójdźcież, uwielbieni Ojca mego, odziedziczcież Królestwo przygotowane
wam od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem
odmiennym, a ugościliście mnie; byłem nagi, a przyodzialiście mnie; zachorowałem, a odwiedziliście
mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie,
kiedy cię widzieliśmy łaknącym, a nakarmiliśmy; albo pragnącym, a daliśmy pić? Kiedy cię widzieliśmy
odmiennym, a ugościliśmy; albo nagim, a przyodzialiśmy?.. A Król odpowiadając, powie im:
Zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie
zrobiliście. Potem powie i tym po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci w wieczny ogień przygotowany
diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić...
(Mateusz 25, 31-42). Zauważmy - Żydzi, którzy nie czytają Nowego Testamentu, a nawet go czytać
zabraniają, już dzisiaj, owym ”pomocnym dłoniom”, przyznają tytuły ”Sprawiedliwych pośród narodów
ziemi”.
Zaraz, zaraz...Znów się nie zgadza! Więc jednak zbawienie z uczynków! Nie zbawienie - lecz
sprawiedliwość i nie z uczynków Mojżesza - ale z uczynków z Wiary. Nigdzie przecież nie stoi napisane,
że Polak ma chronić Żydów, narażając tym własne życie. A podobny był uczynek Rahab, za którym
stanęła sprawiedliwość. Kto już teraz wydaje uczynki z Wiary - teraz zostaje nazwany sprawiedliwym.
Kto je wyda w Wielkim Ucisku - będzie ścięty, albo przejdzie przez Sąd Narodów.
W trakcie rozliczeń, po raz pierwszy, otworzy się gehenna. Ogień pochłonie: antychrysta, fałszywego
proroka oraz wszystkich, niesprawiedliwych ludzi. Więc została ujęta bestia, a z nią fałszywy prorok, co
wobec niej czynił cuda; przez które zwiódł tych, co przyjęli piętno bestii oraz kłaniają się jej obrazowi.
Ci dwoje żyjąc - zostali wrzuceni do jeziora ognia, palącego się za pomocą siarki (Objawienie 19,20).

Podsumujmy - już teraz z ”ciężkim sercem”. Jak będzie wyglądał ”obraz świata” po skończeniu
Wielkiego Ucisku? W niebiosach króluje Bóg, a Władcą Absolutnym staje się Jezus Chrystus - obraz
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Boga w Nowym Człowieku. W chwale żyją aniołowie i ludzie, którzy podzieleni są na dwie grupy - w
nowych i starych ciałach. Ciała duchowe otrzymali: Święci Starego Testamentu, Zgromadzenie
Wybranych w Jezusie oraz męczennicy Wielkiego Ucisku. Druga grupa pozostaje wciąż w starych
ciałach i tworzą ją: 1/3 Izraela według ciała, która pod wpływem ”Deszczu” stała się Izraelem według
Ducha oraz sprawiedliwi z narodów. Wszyscy, którzy wejdą do Millennium są ludźmi nowonarodzonymi
z Boga. Jak niegdyś Noe, wraz z rodziną, rozpoczynał odrodzenie ludzkości po potopie - tak teraz Izrael
w starych ciałach rozpocznie je po ucisku. W Krainie Umarłych siedzi szatan oraz umarli, czekający na
Sąd Ostateczny. W Gehennie znajdują się: antychryst, fałszywy prorok i zasądzeni z narodów.
Rozpoczyna się okres Millennium.

