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„Ratuj siê bo chodzi o twoje ¿ycie.“
1Moj¿. 19,17

„Mamy wiêc s³owo prorockie jeszcze bardziej 
potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymaj¹c siê 
go niby pochodni, œwiec¹cej w ciemnym miejscu, 
dopóki dzieñ nie zaœwita i nie wzejdzie jutrzenka w 
waszych sercach.” 2Piotr 1,19

„Badacie pisma, bo s¹dzicie, ¿e macie w nich ¿ywot 
wieczny; a one sk³adaj¹ œwiadectwo o mnie.” Jan 
5,39

„Którzy byli szlachetniejszego usposobienia ni¿ owi 
w Tesalonice; przyjêli oni S³owo z ca³¹ gotowoœci¹ 
i codziennie badali Pisma, czy tak siê rzeczy maj¹.” 
Dz.Ap. 17,11

„Proroctw nie lekcewa¿cie,  wszystkiego 
doœwiadczajcie, co dobre tego siê trzymajcie, od 
wszelkiego rodzaju z³a z dala siê trzymajcie. A sam 
Bóg pokoju, niechaj was w zupe³noœci poœwiêci, a 
caly duch wasz i dusza i cia³o niech bêd¹ zachowane 
bez nagany na przyjœcie Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On te¿ tego 
dokona... Zaklinam was na Pana, aby ten list by³ 
odczytany wszystkim braciom.” 1Tesal. 5,20-24.27

dra Wielkiego, a po jego œmierci rozpad³o siê na cztery 
czêœci (królestwa Diadochów), przedstawionych przez 
cztery g³owy (Macedonia, Tracja, Syria, Egipt).

CZWARTE ZWIERZÊ
„Potem spojrza³em i w widzeniu nocnym pojawi³o siê 

czwarte zwierzê, straszne i groŸne, i nadzwy-
czaj silne; mia³o ono potê¿ne ¿elazne zêby: 

po¿era³o i mia¿d¿y³o, a co pozosta³o, 
depta³o swoimi nogami, by³o ono inne 
ani¿eli wszystkie poprzednie zwierzêta, a 
mia³o dziesiêæ rogów.” (Dan. 7,7). Odpo-
wiednik tego zwierzêcia odnajdujemy w 
ksiêdze Dan. 2,33.40-41. Czwart¹ ogólno 
œwiatow¹ potêg¹, która powsta³a po 

Grecji by³ cesarski Rzym (168 p.n.e.-476 n.e.). Zwierzê 
symbolizuj¹ce t¹ potêgê nie by³o podobne do ¿adnego 
zwierzêcia znanego Danielowi, dlatego nie potrafi³ je 
nazwaæ. „Dziesiêæ rogów” z Dan. 7,24 oznacza, ¿e „z 
tego królestwa powstanie dziesiêciu królów...”. Jest 
historycznym faktem, ¿e Cesarstwo Rzymskie rozpad³o 
siê w 476 r.n.e. Na jego miejscu powsta³o 10 królestw 
- 10 plemion germañskich, które utworzy³y pañstwa 
dzisiejszej Europy Zachodniej. Te pañstwa s¹ tak samo 
przedstawione w ksiêdze Dan. 2,42-44 w symbolu 10 
palców u stóp pos¹gu. By³y to nastêpuj¹ce plemiona: 1. 
Alemani (Niemcy), 2. Frankowie (Fran cja), 3. Anglosasi 
(Wielka Brytania), 4. Burgundowie (Szwajcaria), 5. 
Wizygoci Zachodni (Hiszpania), 6. Swewowie (Portu-
galia), 7. Longobardowie (W³ochy); 8. Herulowie, 9. 
Wandalowie, 10. Ostrogoci.

MAÌY RÓG
„Gdy uwa¿nie przypatrywa³em siê 
rogom, zacz¹³ wyrastaæ miêdzy 
nimi inny, ma³y róg, i trzy spoœród 
poprzednich rogów zosta³y wyrwa-
ne. Na tym rogu by³y oczy jakby 
oczy ludzkie i usta, które mówi³y 
zuchwa³e s³owa.” (Dan. 7,8).

Ró¿ne wskazówki co do identyfikacji:
1. Pojawi³ siê on miêdzy dziesiêcioma rogami (Króle-
stwami), a trzy spoœród tych dziesiêciu rogów zosta³o 
wyrwanych przy powstawaniu jego w³adzy. 
2. W Dan. 7,24 mowa jest o tym, ¿e „ma³y róg” powstanie 
po pojawieniu siê dziesiêciu rogów.
Tylko jedna potêga w historii œwiata pasuje do tego 
opisu. W samym Rzymie, w centrum rozpadaj¹cego 
siê imperium œwiatowego, powsta³o po roku 476 n.e. 
papiestwo - jednoosobowy rz¹d katolicyzmu. W czasie 
rozwijania siê jego potêgi „wyrwane zosta³y przed 
nim” trzy germañskie ludy: Herulowie, Wandalowie i 
Gotowie Wschodni. Wed³ug rozporz¹dzenia wschodnio-
rzymskiego cesarza Justyniana (Codeks Justinianus) w 
r. 533 n.e., biskup Rzymu ustanowiony zosta³ g³ow¹ 
wszystkich koœcio³ów chrzeœcijañskich. Gdy ostatnie 
z tych trzech ariañskich plemion (Gotowie Wschodni), 
które sprzeciwi³o siê temu rozporz¹dzeniu, zosta³o pobite 
w r. 538 n.e. przez cesarskiego genera³a Belosariusa i 
wypêdzone z Rzymu, przypieczêtowana zosta³a równie¿ 
polityczna hegemonia Rzymu papieskiego na proroczo 
przepowiedziany okres (patrz dalej).
3. W Dan. 7,25 jest napisane, 
¿e on „bêdzie mêczy³ Œwiêtych 
Najwy¿szego...”. Wskazuje to 
na  wie lk ie  p rzeœ ladowanie 
chrzeœcijan. ¯aden ze znawców 
historii nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e 
równie¿ ta wypowiedŸ znalaz³a 
swoje wype³nienie w papiestwie. 
Straszliwe przeœladowania z okresu 
œredniowiecza (stosy, procesy i tor-
tury heretyków, wojny krzy¿owe) 
s¹ znanym i ciemnym rozdzia³em 
tego koœcio³a w historii œwiata.

jemy Jego zastêpcz¹ ofiarnicz¹ œmieræ, któr¹ poniós³ za 
nas osobiœcie (Jan 6,28-29; 3,16; 1,29).
Jezus zmar³ nie za swoje w³asne grzechy, poniewa¿ jest 
napisane: „... Pojednajcie siê z Bogiem. On tego, który 
nie zna³ grzechu, za nas grzechem uczyni³, abyœmy w nim 
stali siê sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹.” (2Kor. 5,20.21; por. 
1Jan 3,5; Jan 8,46). To jednak obliguje nas do ¿a³owania 
za swoje grzechy, wyznania ich, odwrócenia siê od 
nich (od przekraczania Prawa Bo¿ego) i pos³usznego 
naœladowania Chrystusa (por. Przyp. 28,13; 1Jan 1,6-10; 
2,4; 3,3-10; 1Piotr 2,21; Mat. 10,34-39).
Wiara i skrucha s¹ Bo¿ym darem dla ka¿dego cz³owieka, 
który Go szczerze poszukuje. Obie te w³aœciwoœci spra-
wia w nas Bóg przez swego Ducha Œw, jeœli tylko damy 

Mu do tego okazjê. Wiara przychodzi 
ze s³uchania i ze studium S³owa 

Bo¿ego (Rzym. 10,17). Jezus 
powiedzia³: „Ba dacie Pisma, 
bo s¹dzicie, ¿e macie w nich 
¿ywot wieczny; a one sk³adaj¹ 
œwiadectwo o mnie.” (Jan 5,39; 
por. £uk. 24,25-27; Jan 2,22; 

Rzym. 16,26; Dz.Ap. 17,11-12).
Studium cudownie wype³niaj¹cych siê Bo¿ych proroctw 
(na setki lat wczeœniej przepowiedziana historia œwiata i 
pojawienie siê Jego Syna) powoduje, ¿e Bo¿y plan zba-
wienia, realizowany przez Chrystusa, staje siê wiarygod-
ny i kszta³tuje w nas mocny funda ment wiary odnoœnie 
przysz³ych wydarzeñ (2Piotr 1,19-21). Przy szczerym 
studium S³owa Bo ¿ego, obiecany nam jest niewidzialny, 
Bo¿y Nauczyciel: „Lecz Pocie szyciel Duch Œwiêty, które-
go Ojciec poœle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego 
i przypomni wam wszystko, co wam powiedzia³em... s³owo 
twoje jest prawd¹.” (Jan 14,26; 16,13; 17,17). Ten kto 
odrzuca ofertê Bo¿ej ³aski i œwiadomie odwraca siê od 
s³ów Prawdy, nie studiuje ich i nie sprawdza, nie otrzyma 
od Boga zbawiennej mocnej wiary i kiedyœ znajdzie siê w 
gronie tych, którzy bêd¹ zgubieni na wieki (Jer. 6,17-19; 
9,12-15; Oz. 4,6). 
„A jeœli komu z was brak m¹droœci, niech prosi Boga, 
który wszystkich obdarza chêtnie i bez wypominania, a 
bêdzie mu dana.” (Jak. 1,5). Jezus mówi nam: „Proœcie, 
a bêdzie wam dane... Jeœli tedy wy, bêd¹c z³ymi, potraficie 
dawaæ dobre dary dzieciom swoim, o ile¿ wiêcej Ojciec 
wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go 
prosz¹.” (Mat. 7,7.11). Proœcie wiêc tak, jak to czyni³ 
Dawid: „Serce czyste stwórz we mnie, o Bo¿e, a ducha 
prawego odnów we mnie!” (Ps. 51,12; por. Ps. 139,23-24).
Kto szczerze siê modli i wierzy, powie: „Wszystko mogê 
w tym, który mnie wzmacnia...” (Fil. 4,13). 
Tylko wtedy, gdy szczerze naœladujemy Chrystusa i 
zdajemy siê na Niego jako na naszego ¿yj¹cego Zbawi-
ciela, mo¿emy rozwin¹æ w sobie charakter, który bêdzie 
podobny do Jego charakteru i byæ przy-
gotowanymi na powtórne przyjœcie 
Pana. „Takie zaœ jest przymierze, 
jakie zawrê z nimi Po up³ywie owych 
dni, mówi Pan: Prawa moje w³o¿ê w 
ich serca i na umys³ach ich wypiszê je.” 
(Hebr. 10,16; por. Jer. 31,33). 
Czy przypominacie sobie, ¿e pos³uszeñstwo ludzi by³o 
sprawdzane w ogrodzie Eden z udzia³em owocu pewnego 

drzewa (drzewa wiado-
moœci Dobrego i Z³ego 
– 1Mojz. 2,16-17)? W 
dniach ostatecznych nasze 
pos³uszeñstwo ponownie 
zostanie poddane egza-
minowi w odniesieniu do 
szczególnego przykazania 

Bo¿ego (Jak. 2,10). Wówczas w¹¿ zwodzi³ s³owami: „Czy 
rzeczy wiœcie Bóg powiedzia³...?” (1Mojz. 3,1).
Jak¿e okropne skutki dla ludzi wyniknê³y z tego 
niepos³uszeñstwa?! (1Mojz. 3). W¹tpliwoœci co do 
wyraŸnie brzmi¹cego przykazania Bo¿ego, równie¿ 
i dzisiaj s¹ zasiewane w ludzkie serca przez Bo¿ego 
przeciwnika: „Czy¿by Bóg rzeczywiœcie tak powa¿nie 
traktowa³ ten siódmy dzieñ?” 
Jeœli zdecydowanie stwierdzi siê, ¿e niedziela nie jest 
niczym innym, jak tylko przykazaniem ludzkim, wówczas 
jakiego¿ ogromnego znaczenia nabieraj¹ s³owa Jezusa: 
„Dobrze Izajasz prorokowa³ o was, ob³udnikach, jak 
napisano: ... Daremnie mi jednak czeœæ oddaj¹, g³osz¹c 
nauki, które s¹ nakazami ludzkimi. Przykazania Bo¿e za-
niedbujecie, a ludzkiej nauki siê trzymacie...” (Mar. 7,6-9).
Równie¿ poprzez proroka Ezechiela, Pan Bóg napomina 
Swój lud: „... Nie postêpujcie wed³ug przykazañ waszych 
ojców i nie przestrzegajcie ich praw [tradycji], i nie kalaj-
cie siê ich ba³wanami! Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. 
Postêpujcie wed³ug moich przykazañ i przestrzegajcie 
moich praw, i wykonujcie je! Œwiêæcie moje sabaty i 
niech bêd¹ znakiem miêdzy mn¹ a wami, aby wiedziano, 

Jak przez Chrystusa otrzymujemy ¿ycie wieczne?
Na to pytanie Jezus odpowiada dzisiaj tak samo jak 
wówczas: „Przestrzegaj przykazañ... przyjdŸ i naœladuj 
mnie.” (Mat. 19, 17.21; por. 1Piotr 2,21-25; Obj. 14,4).
Naœladownictwo oznacza dla nas studiowanie ¿ycia 

Jezusa w Piœmie Œw. (Jan 5,39; 8,31-32) oraz 
pos³u szeñstwo Jego s³owom (Jan 3,36; Hebr. 

5,8-9; 11,8 ff; Jak. 4,7; Rzym. 16,26). Duch 
Œw. spowoduje w nas wtedy tak¹ sam¹ zba-

wienn¹ przemianê, jak wówczas w Dniu 
Piêædziesi¹tnicy, gdy ludzie pozna wali i 
wyznawali swoje grzechy, i wo³ali: „Co 

mamy czyniæ?” OdpowiedŸ Piotra brzmia³a: „Upamiêtajcie 
siê!” (Dz.Ap. 2,37-38). Przy innej okazji powiedzia³ on: 
„Przeto upamiêtajcie i nawróæcie siê, aby by³y zg³adzone 
grzechy wasze.” (Dz.Ap. 3,19).
Prawo Bo¿e - jak lustro, ukazu-
je nasze zabrudzenie grzechem 
(Rzym. 4,15; 3,20; 7,7), które 
Je zus chce zmyæ z nas Swoj¹ 
pojednawcz¹ krwi¹. To w³aœnie 
jest owa godzina narodzenia 
odwzajemnionej mi³oœci cz³owieka do Boga. Jezus po-
wiedzia³ o grzesznicy: „Odpuszczono jej liczne grzechy, 
bo bardzo mi³owa³a.” (£uk. 7,47). „Mi ³ujmy wiêc, gdy¿ 
On nas przedtem umi³owa³... Na tym bowiem polega 
(wzajemna) mi³oœæ ku Bogu, ¿e siê przestrzega przykazañ 
jego, a przykazania jego nie s¹ uci¹¿liwe.” (1Jan 4,19; 
5,3). Z mi³oœci do Chrystusa rodzi siê w nas dana nam od 
Boga moc do pokonania grzechu. „Jeœli mnie mi³ujecie, 
przykazañ moich przestrzegaæ bêdziecie. Ja prosiæ bêdê 
Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby by³ z wami 
na wieki – Ducha prawdy...” (Jan 14,15-17). Mi³oœæ 
i udzielona moc Ducha Œw. uzdalnia nas do pokonania 

grzechu tak, jak pokona³ go Jezus (Jan 15,10; 
1Jan 5,4-5; Obj. 3,21). 

Dziêki cz³owieczeñstwu Syna Bo¿ego 
Jezusa Chrystusa (Fil. 2,5-8; Jan 16,28) 
mo¿emy byæ pewni, ¿e Bóg doskonale 
wie, jakiej mocy ma nam udzieliæ, 

abyœmy mogli sprostaæ Jego wymaganiom 
oraz sprzeciwiæ siê pokusie zrodzonej przez 

os³abion¹ grzechem cielesn¹ naturê. „Skoro zaœ dzieci 
maj¹ udzia³ we krwi i w ciele, wiêc i On równie¿ mia³ 
w nich udzia³, aby przez œmieræ zniszczyæ tego, który 
mia³ w³adzê nad œmierci¹, to jest diab³a, i aby wyzwoliæ 
wszystkich tych, którzy z powodu lêku przed œmierci¹ 
przez ca³e ¿ycie byli w niewoli... Dlatego 
musia³ we wszystkim upodobniæ siê do 
braci, aby móg³ zostaæ mi³osiernym i 
wiernym arcykap³anem przed Bogiem dla 
przeb³agania go za grzechy ludu.” Hebr. 
2,14-15.17; por. wiersz 18.
Tê moc, pokonuj¹c¹ grzech, mo¿emy 
tylko wtedy otrzymaæ, jeœli wierzymy w 
przyk³adn¹ sprawiedliwoœæ Jezusa czyli 
bezgrzeszne ¿ycie w ciele grzechu (por. 
Rzym. 8,3; Hebr. 4,15) i wiar¹ przyjmu-

¿e Ja, Pan, jestem waszym Bogiem!” (Ezech. 20,18-20; 
por. Jer. 9,12-13). 
Przykazania ludzkie i ich tradycje, w ¿adnym przypadku 
nie uwalniaj¹ nas od chrzeœcijañskiej zasady: „Trzeba 
bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi.” (Dz. Ap. 5,29; por. 4,19). 
Na co siê decydujesz: na Sabat Boga czy na papiesk¹ 
niedzielê? (Jer. 10,2; 1Król. 18,21; 1Sam. 15,22-23). 
Duch Œwiêty wzywa 
nas: „... Dziœ jeœli 
jego g³os us³yszycie, 
Nie zatwardzajcie 
serc waszych... Kto 
bowiem wszed³ do 
odpocznienia jego, 
ten sam odpocz¹³ od 
dzie³ swoich, jak Bóg 
od swoich. Staraj-
my siê tedy usilnie 
wejœæ do owego od-
pocznienia (dzien od-
poczynku), aby nikt nie 
upad³, id¹c za tym przyk³adem 
niepos³uszeñstwa.” (Hebr. 4,7.10-11). 
Tylko ci bêd¹ zbawieni i uratowani, o których Bi-

blia mówi:  „Tu 
siê oka¿e wytrwa-
nie œwiê tych, któ-
rzy przestrze gaj¹ 
przykazañ Bo¿ych 
i wiary Jezusa.” 
(Obj. 14,12). 
Wkrótce nadejd¹ 
s t r a  s z l i w e  p l a -
gi i s¹dy na tych 
wszystkich ludzi, 

którzy przyjmuj¹ piê-
tno, imiê lub liczbê 

zwierzêcia albo te¿ 
czcz¹ zwierzê i jego obraz 

(tzn. poddaj¹ siê antybo¿emu  
religijno-polityczne- mu auto rytetowi), a tym samym 
opowiadaj¹ siê przeciwko jednoznacznej woli Bo¿ej i Jego 
ostrze¿eniom (Obj. 13,16-18; 14,9-11; 16,2; 18; 19,19-21).
To poselstwo s¹du mo¿e u wielu wzbudziæ strach, ale 
w konsekwencji jest to poselstwo ratunku kochaj¹cego 
Boga, „... bo nie chce, aby ktokolwiek zgin¹³, lecz chce, 
aby wszyscy przyszli do upamiêtania.” (2Piotr 3,9). 
Ka¿dy szczery cz³owiek przekona siê, ¿e: „BojaŸñ 
Pana jest pocz¹tkiem poznania.” (Przyp.Sal. 1,7; por. 
£uk. 12,4.5; 2Moj. 20,20). Lêk wytwarzany jest tyl-
ko przez grzech (patrz 1Mojz. 3,10-11), jeœli jednak 
doœwiadczyliœmy i przyjêliœmy przebaczenie grzechów 
przez mi³oœæ Bo¿¹ w Jezusie Chrystusie, wówczas oka¿e 
siê, ¿e: „W mi³oœci nie ma bojaŸni, wszak doskona³a 
mi³oœæ usuwa bojaŸñ, gdy¿ bojaŸñ dr¿y przed kar¹; kto 
siê wiêc boi, nie jest doskona³y w mi³oœci. Mi³ujmy wiêc, 
gdy¿ On nas przedtem umi³owa³.” (1Jan 4,18-19).
W tej sytuacji uczucie niepewnoœci czy zguby, 
przekszta³ca siê w pewnoœæ ratunku, a bojaŸñ przed 
Bogiem, w g³êbok¹ czeœæ i mi³oœæ, zaœ sytuacja bez 
wyjœcia i obawa przemienia siê w radosne oczekiwanie 
na wype³nienie siê Bo¿ych obietnic. Ta oferta Boga, tzn. 
mo¿liwoœæ pokuty i odwrócenia siê od grzechu, aktualna 
bêdzie jeszcze tylko przez krótki czas! Wykorzystajmy 
wiêc ten czas na powa¿ne zbadanie swojego stanu i 
nawrócenie siê, poniewa¿ czas ³aski koñczy siê przed 
powrotem Chrystusa. Znaki czasu wrêcz alarmuj¹, ¿e 
jest to ostatni, koñcowy ju¿ fragment w historii œwiata! 
Żyjemy w końcowej fazie historii świata. Świat zakończy 
się tam, gdzie jest te 10 palców u stóp posągu (Dan. 2,31-
35; 41-45), lub 10 rogów w paralelnym opisie królestw 
(Dan. 7,7-8; 19-26; zob. str. 1 i 2). Spoglądając na te 
opisane polityczne dążenia zjednoczeniowe owych 10 pal-
ców (Dan. 2,41-43), rozpoznajemy w tym opisie aktualne 
tendencje zjednoczeniowe Europy, o których proroctwo 
mówi - „... lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak 
jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.” Powtórne przyj-
ście Chrystusa (spadający z nieba kamień, który zniszczy 
wszystko), będzie, jak napisał apostoł Piotr - wielkim 
zaskoczeniem dla wszystkich ludzi: „A dzień Pański na-
dejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a 
żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej 
spłoną.” (2Piotr 3,10). 
Dlatego Bog wzywa 
wszystkich ludzi: „Bój 
się Boga i przestrzegaj 
Jego przykazań, bo to 
jest obowiązek każde-
go człowieka.” (Zob. 
Kazn.Sal. 12,13.14; 
2Piotr 3,11-15; Izaj. 
55,6-9; Mal. 3,17-20).

PRZYSZ³OŒÆ BEZ ILUZJI
W ostatnich latach œwiat sta³ siê œwiadkiem nasilaj¹cych 
siê katastrof. Susza, powodzie, okropne huragany i 
trzêsienia ziemi, wystêpuj¹ coraz czêœciej, jedne po 
drugich. Tysi¹ce ludzi traci ¿ycie podczas straszliwych 
wypadków na ziemi, na morzu i w powietrzu. Miliony 
g³oduj¹; liczne narody bankrutuj¹ i staj¹ siê niezdolne do 
sp³acenia swych d³ugów. Wojny, powstania, eksplozja 
demograficzna i ci¹g³e niszczenie przyrody nape³niaj¹ 
ludzi lêkiem przy spogl¹daniu w przysz³oœæ.
Wiele z tych wydarzeñ jest wyraŸnie zapowiedzia-
nych w Biblii (Mat. 24,4-31; £uk. 21,25-28; Obj. 
6,12-17; 16; 17; 18). Bóg zawsze ostrzega³ ludzi przed 
nadchodz¹cymi s¹dami, które mia³y przyjœæ jako 
skutek ich bezbo¿noœci (Izaj. 24,5-20; 46,9-10; Amos 
3,7; Obj. 1,1).

NAUKI Z PRZESZ³OŒCI
Pan Bóg zapowiedzia³ Noemu nadejœcie potopu, Ab-
rahamowi i Lotowi zniszczenie Sodomy i Gomory, a 
Moj¿eszowi plagi dla Egiptu.
Wydarzenia te zosta³y opisane dla nas, jako nauka na 
obecny czas, aby nam uœwiadomiæ, ¿e wszystkie biblijne, 
prorocze ostrze¿enia wype³nia³y siê w zadziwiaj¹cy sposób 
i wype³ni¹ siê równie¿ w przysz³oœci (1Kor. 10,6-12; 2Piotr 
2,5-9; Hebr. 4,11).
Dotyczy to równie¿ zdecydo wanych Bo¿ych ostrze¿eñ, 
skierowanych do ostatniej ludzkiej generacji, zawartych w

które s¹ zapisane w 14 rozdziale ksiêgi Objawienia œw. 
Jana. Jest to ostatnie wezwanie, które Bóg kieruje do 
wszystkich ludzi przed powrotem Jezusa Chrystusa, jako 
Króla i Sêdziego na ziemiê. 
Zawiera ono najbardziej powa¿ne ostrze¿enie nastêpuj¹cej 
treœci:

1. „Bójcie siê Boga i oddajcie mu chwa³ê, gdy¿ nadesz³a 
godzina s¹du Jego, i oddajcie pok³on temu, który stworzy³ 
niebo i ziemiê, i morze, i Ÿród³a wód.“

2. „Upad³, upad³ Babilon, wielkie miasto które napoi³o 
wszystkie narody winem szaleñczej rozpusty.“

3. „Je¿eli ktoœ odda pok³on zwierzêciu i jego pos¹gowi i 
przyjmie znamiê na swoje czo³o lub na swoj¹ rêkê, to i 
on piæ bêdzie samo czyste wino gniewu Bo¿ego z kielicha 
jego gniewu i bêdzie mêczony w ogniu i w siarce wobec 
œwiêtych anio³ów i wobec Baranka. A dym ich mêki unosi 
siê w górê na wieki wieków i nie maj¹ wytchnienia we 
dnie i w nocy ci, którzy oddaj¹ pok³on zwierzêciu i jego 
pos¹gowi, ani nikt, kto przyjmuje znamiê jego imienia.“ 
(Por. Obj. 14,6-11).

Wezwanie to ma ogromne znaczenie dla ka¿dego! Ale 
jak mo¿emy unikn¹æ oddawania czci wymienionemu tu 
zwierzêciu i jego obrazowi lub przyjêcia jego znaku, jeœli 
nie wiemy co one oznaczaj¹? Brak poznania spowoduje 
skutki siêgaj¹ce wiecznej œmierci. Bóg mówi: „Lud mój 
ginie, gdy¿ brak mu poznania...” (Oz. 4,6; por. Izaj. 
29,13-14).
Bóg obieca³ jednak, ¿e szczeremu cz³owiekowi daruje 
poznanie (Przyp.Sal. 2,1-7; Dan. 12,4,10; Mat. 7,7-8). 
„Jakom ¿yw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upo-
dobania w œmierci bezbo¿nego, a raczej by siê bezbo¿ny 
odwróci³ od swojej drogi, a ¿y³. Zawróæcie, zawróæcie 

ze swoich z³ych dróg! Dlaczegó¿ macie umrzeæ, domu 
izraelski?” Ezech. 33,11 NP. (por. 2Piotr 3,10-11; Mal. 
3,18-20).

Co oznacza zwierzê ze szczególnym zna-
mieniem?
Zanim wyjaœnimy pojêcie zwierzêcia, musimy zrozumieæ 
t³o jego powstania i jego rozwój historyczny. Najlepiej, 
gdy zaczniemy od ksiêgi Daniela, która wspaniale prze-
powiada historiê od VI wieku przed n.e. a¿ do dzisiaj.
Wyk³ad u¿ytych tam symboli nie jest pozostawiony  
ludzkim domys³om lub zgadywaniu. Biblijne pro-

roctwo jest z góry napisan¹ histori¹. 
Biblia sama dostarcza nam klucza 
do jego zrozumienia; ona sama siê 
wyk³ada (2Piotr 1,20).

W Dan. 2,27-45 czêœci cia³a pos¹gu sym-
bolizuj¹ dok³adn¹ kolejnoœæ pojawiania siê 

mocarstw œwiatowych od Babilonu pocz¹wszy az 
do dzisiejszej Europy. W trafny sposób równolegle 
do Dan. 2 w Dan. 7 zosta³y przedstawione te poszcze-
gólne imperia - królestwa jako 
„zwierzêta“ posiadaj¹ce 
szczególne cechy: „Owe 
wielkie cztery zwierzêta, to 
czterej królowie, którzy po-
wstan¹ na ziemi... Czwarte 
zwierzê oznacza czwarte 
królestwo na ziemi...” (Dan. 
7,17,23).
W Dan. 7,3 napisane jest: 
„I cztery wielkie zwierzêta 
wychodzi³y z morza, ka¿de 
by³o inne.” „Morza” lub 
„wody” reprezentuj¹ „ludy 
i t³umy, narody i jêzyki.” 
(Objawienia 17,15; por. 
Izaj. 8,7).

LEW
„Pierwsze by³o podobne do lwa...” (Dan. 7,4; por. 

2,37-38). Reprezentuje on królestwo 
Babilon (608-538 p.n.e.), które w czasach 
Daniela opanowa³o ca³y ówczesny œwiat. 
Dzisiaj jeszcze w Berliñskim Muzeum 
Pergamoñskim mo¿na podziwiaæ uskrzyd-
lonego lwa jako historycznego œwiadka 
tamtych czasów.

NIED‹WIED‹
„Potem pojawi³o siê inne, drugie zwierzê, podobne do 

niedŸwiedzia; by³o ono podniesione tylko 
jedn¹ stron¹, a mia³o w paszczy miêdzy 
zêbami trzy ¿ebra, i powiedziano mu: Wstañ, 
jedz du¿o miêsa!” (Dan. 7,5). To zwierzê ma 
to samo znaczenie co srebrne piersi pos¹gu 
z ksiêgi Dan. 2,32-39. Reprezentuje ono 

potêgê, która nasta³a po Babilonie – podwójne krolestwo 
Medo-Persjê (538-331 p.n.e.). By³o to królestwo z³o¿one 
z dwóch narodów, w którym najpierw rz¹dzili Medowie a 
potem Persowie. Te dwa ramiona pos¹gu, oraz niedŸwiedŸ 
jednostronnie podparty, wyraŸnie pokazuj¹ te cechy 
szczegó³ne. Jedna jego po³owa jest potê¿niejsza ni¿ druga. 
Trzy ¿ebra symbolizuj¹ narody, które zosta³y pokonane 
przez Medo-Persjê, a mianowicie: Babilon, Lydiê i Egipt.

PANTERA (LAMPART)
„Potem spojrza³em, a oto pojawi³o siê inne, podobne do 

pantery; mia³o ono na grzbiecie cztery 
ptasie skrzyd³a, i cztery g³owy mia³o to 
zwierzê, i dano mu w³adzê.” (Dan. 7,6). 

Równie¿ to zwierzê znajduje swój odpo-
wiednik w ksiêdze Dan. 2,32-39. By³o to 
królestwo Grecji (331-168 p.n.e.), które 
podbi³o Persów za panowania Aleksan-
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+7. W Obj.13,3 napisane jest: „A jedna z g³ów jego by³a 
œmiertelnie raniona, lecz œmiertelna rana jego by³a wygo-
jona. I ca³a ziemia sz³a w podziwie za tym zwierzêciem.” 
To nam uzmys³awia, ¿e potêga ta istnieæ bêdzie a¿ do dru-
giego przyjœcia Chrystusa na ziemiê (por. Dan. 7,21-22).

8. W czasie pomiêdzy t¹ œmierteln¹ ran¹ a ponownym 
uzyskaniem znaczenia, w polu widzenia pojawia siê 

inne zwierzê: „I widzia³em inne zwierzê, 
wychodz¹ce z ziemi, które mia³o dwa 

rogi podobne do baranich, i mówi³o 
jak smok. A wykonuje ono wszelk¹ 
w³adzê pierwszego zwierzêcia na jego 
oczach. Ono to sprawia, ¿e ziemia i jej 

mieszkañcy oddaj¹ pok³on pierwszemu 
zwierzêciu, którego œmiertelna rana 

by³a wygojona.” (Obj. 13,11-12).
Jaka potêga jest tu opisana?

Tylko jedna potêga w historii œwiata posiada w swoim 
rozwoju tych piêæ proroczych cech, a s¹ to Stany Zjed-
noczone Ameryki, które zjednoczy³y siê w latach 1763-
1800. W Obj. 13,11-18 widaæ, ¿e zaczynaj¹ one [USA] 
niewinnie, ale w czasach koñca wzrastaj¹ do okreœlonej 
potêgi œwiatowej. Biblia przepowiada, ¿e St. Zjedn. 
przez uczynienie pewnego obrazu doprowadz¹ ludzi 
do oddawania czci zwierzêciu, którego œmiertelna 
rana zosta³a wygojona. Obraz ten przedstawia 
dok³adn¹ kopiê tego, czym papiestwo by³o podczas 
swego 1260-letniego panowania. Biblijny opis odda-
wania chwa³y temu obrazowi wskazuje jednoznacznie, 
¿e chodzi tu tylko o jedn¹ potêgê religijno-polityczn¹.
W ksiêdze Daniela 3,5.10.14.18.28 ukazane jest 
wyraŸnie, ¿e oddawanie czci ludzkim wizerunkom i sym-
bolom w³adzy, równoznaczne jest z ba³wochwalstwem 
i stoi w sprzecznoœci z 2 przykazaniem Bo¿ym (2Moj¿. 
20,4-6). Niedziela jest znakiem w³adzy, jest znakiem 
autorytetu papiestwa, a wiêc mocy, która ustanawia 
w³asne przykazania (patrz ni¿ej, jak przedstawia 
siebie koœció³ katolicki). Tym samym proroctwo 
objawia nam, ¿e St.Zjedn. przy pomocy uczynionego 
„obrazu”, wymusz¹ œwiêcenie niedzieli („znamienia 
zwierzêcia”). Ten „obraz” jest niczym innym, jak tylko 
upad³ym protestantyzmem w ekumenicznym zwi¹zku 
koœcio³ów, który po³¹czy siê z pañstwem, aby wymusiæ 
wydanie i przestrzeganie ustaw religijnych. Ca³y œwiat 
us³ucha tego nakazu œwiêcenia niedzieli (zobacz ksiêga 
„Wielki Bój“). Papiestwo szczyci siê tym, ¿e mia³o moc 
zmienienia 10 przykazañ, tote¿ oka¿e siê to decyduj¹cym 
zagadnieniem przysz³oœci, decyzj¹ o ¿yciu i œmierci (Obj. 
13,14-15) – byæ pos³uszym Bo¿ym nakazom czy ludzkim 
(Mal. 3,18-19; Obj. 16,2).
Proszê zwróciæ uwagê ¿e w przepowiedzianym przez 
Bibliê czasie Ameryka „... czyni wielkie cuda, tak ¿e i 
ogieñ spuszcza z nieba na ziemiê na oczach ludzi (zna-
miennym jest zrzucenie w 1945 bomby atomowej na 
Hiroszimê, wojna powietrzna w Iraku, czy te¿ nasilaj¹cy 
siê fa³szywy ogieñ ruchu charyzmatycznego, który mia³ 
pocz¹tek w Ameryce); i zwodzi mieszkañców ziemi przez 
cuda, jakie dano mu czyniæ na oczach mieszkañców (por. 
Mat. 24,24), nama wiaj¹c mieszkañców ziemi, by posta-
wili pos¹g zwie rzêciu, które ma ranê od miecza, jednak 
zosta³o przy ¿yciu (to dot. papiestwa).” Obj. 13,13-14. 
Papiestwo roœci sobie prawo do zmiany sabatu i w czy-

nie tym upatruje znaku swej w³adzy w 
sprawach religii (por. Dan. 7,25). 

„Niedziela jest zarz¹dzeniem 
koœcio³a katolickiego i wy-
magania co do jej œwiêcenia 

mog¹ mieæ miejsce tylko na 
gruncie koœcio³a katolickie-
go... W Piœmie Œwiêtym, od 
jego pocz¹tku a¿ do koñca, 
nigdzie nie mo¿na znaleŸæ 
miejsca, gdzie akceptowa-

ne by³oby przeniesienie tygodniowego dnia oficjalnego 
wielbienia Boga i odpoczynku, z ostatniego na pierwszy 
dzieñ tygodnia.” (Catholic Press, Sidney, 25.08.1900).
„Œwiêcimy niedzielê zamiast soboty, poniewa¿ koœció³ 
katolicki na soborze w Laodycei w 364r. przeniós³ 
œwiêcenie soboty na niedzielê.” („The Convert‘s Cate-
chism of Catholic Doctrine“ - P. Geiermann, dzie³o, które 
otrzyma³o 25.01.1910 „Apostolskie B³ogos³awieñstwo” 
od papie¿a Piusa X.). 
„Podoba³o siê koœcio³owi Bo¿emu uroczystoœæ i œwiêcenie 
sabatu prze³o¿yæ na niedzielê.” (Rzymski katechizm 
wydany wed³ug postanowienia synodu w Trydencie na 
rozkaz papie¿a Piusa V., str. 247). 
„Siódmy dzieñ tygodnia, sabat, œwiêcony by³ przez Chry-
stusa przez aposto³ów i pierwszych chrzeœcijan i uznawa-
ny a¿ do zaniechania go przez sobór w Trydencie. Sobór 
w Laodycei za³atwi³ najpierw sprawê odnoœnie Dnia 
Pana i zabroni³ zachowywania sabatu dnia siódmego 
pod gro¿b¹ kl¹twy (ekskomuniki).” (William Prynne, 
s³ynny angielski teolog; z jego dzie³a „Dissertation on 
Lord’s Day”, str. 32). 
„Sabat, najs³ynniejszy dzieñ w Zakonie przekszta³ci³ siê 
w Dzieñ Pana. Ani to przykazanie, ani ¿adne inne nie 
wygas³o wraz z kazaniem Chrystusa (gdy¿ On powiedzia³, 
¿e przyszed³ nie po to, aby Zakon rozwi¹zaæ, ale aby go 
wype³niæ), lecz zmienione zosta³y na mocy autorytetu 
koœcio³a.” (arcyb. Rheggio, kazanie z 18.01.1562, Mansi 
XXIII, str. 526).
„To koœció³ katolicki prze³o¿y³ dzieñ odpoczynku z 
soboty na niedzielê, pierwszy dzieñ tygodnia... Któ-
remu koœcio³owi okazuje ca³y cywilizowany œwiat 
pos³uszeñstwo? Protestanci... wyznaj¹, ¿e maj¹ du¿y 
szacunek dla Biblii, a jednak poprzez uroczyste zacho-
wywanie niedzieli, uznaj¹ w³adzê koœcio³a katolickiego. 
Biblia mówi: »Pamiêtaj o œwiêceniu sabatu«, ale koœció³ 
katolicki mówi: »Nie, ty masz zachowywaæ pierwszy 
dzieñ tygodnia jako œwiêty«- i ca³y œwiat okazuje mu 
pos³uszeñstwo!” (Ojciec Enright, 15.12.1889).
„Oczywiœcie koœció³ katolicki przyznaje, ¿e zmiana [z 
soboty na niedzielê] by³a jego dzie³em... I czyn ten jest 
znamieniem jego koœcielnego autorytetu  w sprawach 
religijnych.” (H. F. Thomas, kanclerz kardyna³a Gibbons, 
2 pa¿dziernik 1895).
„Œwiêcenie niedzieli by³o zawsze tylko ludzkim 
zarz¹dzeniem.” (Neanders Historia koœcio³a, tom I, 
str. 399).

9. W Obj. 13,18 znajdujemy dalsz¹ cechê, dotycz¹c¹ 
liczby zwierzêcia: „Kto ma rozum, niech obliczy liczbê 
zwierzêcia; jest to bowiem liczba cz³owieka. A liczba jego 
jest szeœæset szeœædziesi¹t szeœæ.” 
Jednym z tytu³ów okreœlaj¹cych urz¹d papie¿y jest: 
„Vicarius Filii Dei”, co przet³umaczone oznacza – 
„Zastêpca Syna Bo¿ego”. W odpowiedzi na ankietê 
czytelników, katolickie czasopismo „Our Sunday Vi-
sitor” z 18.04.1915, odpowiedzia³o: „Wygrawerowane 
na papieskiej mitrze (poprawniej tiarze) litery to: ,Vi-

carius Filii Dei’.” Ten tytu³ (który ju¿ sam w sobie jest 
bluŸnierstwem przeciwko Bogu gdy¿ lekcewa¿y praw-
dziwego zastêpcê Chrystusa na ziemi – Ducha Œwiêtego, 
patrz Jan 16,12-15; 14,26; Rzym. 8,26) jest imieniem 
zwierzêcia (wiersz 17). Wed³ug Obj. 13,17-18 liczba jego 
imienia wynosi 666. Poniewa¿ w jêz. ³aciñskim pewne 
litery maj¹ jednoczeœnie odpowiedniki liczbowe, nale¿y 
je jedynie zsumowaæ. To jest to proroctwo, które okreœla 
antychrysta (por. 2Tesal. 2,3-12; 1Jan 4,3; 2Jan 7; Rzym. 
8,3). Greckie s³owo „antychryst” oznacza tego, „który 
siebie stawia w miejsce Pomazañca (od anti = zamiast 
i crio = namaszczaæ).” (Konkordacja N.T., str. 371). 
Innymi s³owy antychryst jest rzekomym zastêpc¹ 
Chrystusa – dok³adnie tym, do czego roœci sobie prawo 
papie¿! Gdyby papie¿ mia³ przedstawiæ siê jêzykiem 
Nowego Testamentu to musia³by powiedzieæ: „Ja jestem 
antychrystem!”

4. Dalej czytamy: „bêdzie zamyœla³ odmieniæ czasy i za-
kon...” System papieski zmieni³ faktycznie Prawo Bo¿e – 

10 przykazañ – usuwaj¹c drugie 
przykazanie zakazuj¹ce odda-

wania czci i modlenia siê do 
obrazów, a czwarte przyka-
zanie, nakazuj¹ce œwiêcenie 
sabatu (jedyne przyka zanie, 
które dotyczy „czasu“) 
zmieni³, prze nosz¹c Bo¿y 
dzieñ odpoczynku z siód-
mego na pierwszy dzieñ 
tygodnia (por. 2Tesal. 2,3-

4; Ps. 94,20).
Zmie ni³ on „czas“ uwiel bienia. Ustanowi³ inny czas uwiel-
bienia Boga. W miej sce pierwotnego, nie zmiennego saba-
tu (por. 2Moj¿. 20,8-11; 31,13,16-17; Ezech. 20,12; Izaj. 
56,2-3,6-7; Ps. 89,35; Hebr. 4,1-11; Jak. 2,10), siódmego 
dnia - zachowywanego przez Chrystusa i aposto³ów (£uk. 
4,16; Mat. 24,20; Dz.Ap. 13,42; Hebr. 4,10.11), pojawi³ 
siê pierwszy dzieñ tygodnia (pogañski „Dzieñ S³oñca”), 
którego Bóg nigdy nie nakaza³ czciæ jako dzieñ œwiêty, 
a przed jego przyjêciem ostrzega³ nawet Swój lud (Obj. 
14,9-11; 16,2; 19,20; por. Ezech. 8,16-18).

5. „I dano mu paszczê mówi¹c¹ rzeczy wynios³e i 
bluŸniercze, dano mu te¿ moc dzia³ania przez czterdzieœci 
i dwa miesi¹ce. I otworzy³o paszczê swoj¹, by bluŸniæ 
przeciwko Bogu, bluŸniæ przeciwko imieniu Jego i 
przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkaj¹ w 
niebie.” Obj. 13,5-6 (por. Dan. 7,8,25; Dan. 8,25; 2Te-
sal. 2,3-4). Jak Biblia definiuje bluŸnierstwa przeciwko 
Bogu? Podczas spisku przeciwko Jezusowi zarzucano Mu 
bluŸnierstwo przeciwko Bogu, mówi¹c: „... Ty, bêd¹c 
cz³owiekiem, czynisz siebie Bogiem.” (Jan 10,33). Inna 
forma bluŸnierstwa przeciwko Bogu opisana jest w Ew. 
£uk. 5,21: „Któ¿ to jest, co bluŸni? Któ¿ mo¿e grzechy 
odpuszczaæ, jeœli nie Bóg jedynie?” Obydwie formy wy-
mienionych bluŸnierstw wskazuj¹ na papiestwo, odnosz¹ 
siê do niego i realizuj¹ siê w nim (Np: „My zajmujemy 
na tej ziemi miejsce potê¿nego Boga” Encyklika papie¿a 
Leona XIII., 20.06.1894). Papie¿ nazywany jest „Ojcem 
Œwiêtym” jakkolwiek Jezus zabroni³ u¿ywania tego tytu³u 
w stosunku do cz³owieka (por. Mat. 23,9), poniewa¿ 
przys³uguje on jedynie Bogu (Jan 17,11).

6. W Daniela 7,25; 12;7 i Obj. 12,14 proroczo przepo-
wiedziany jest nawet okres supremacji papieskiej jako „3 
i pó³ czasów”; w Obj. 11,2 i 13,5 jako „42 miesi¹ce”, a 
w Obj. 11,3 (por. 12,6) jako „1260 dni”.

Biblijna miara proroczych obliczeñ, wg Ezech. 4,6 i 
4Moj¿. 14,34, podaje, ¿e 1 dzieñ = 1 rok, a tym samym 
t³umaczy nam, ¿e we wszystkich tych datach chodzi o 
ten sam okres 1260 literalnych lat. „Jeden czas” wed³ug 
ówczesnego jêzyka oznacza „1 rok”. Wtedy czas liczono 
w latach ksiê¿ycowych, tj. 360 dni jako rok. Jeden miesi¹c 
ksiê¿ycowy sk³ada siê z 30 dni (por. 1Mojz. 7,11,24; 
8,4). Na podstawie tego biblijnego za³o¿enia wynika, 
¿e „3 i pó³ czasów” (lat) mno¿one przez 12 miesiêcy = 
42 miesi¹ce, a z drugiej strony „42 miesi¹ce” mno¿one 
przez 30 dni daj¹ 1260 literalnych lat w historii œwiata.
Te przepowiedziane daty rzeczywiœcie wype³ni³y siê w 
historii papiestwa. Wypêdzenie Gotów Wschodnich ok. 
538 n.e. jako wyrwanie ostatniego „rogu”, stoj¹cego na 
przeszkodzie w rozwoju papieskiej hegemonii, uznawane 
jest powszechnie jako pocz¹tek supremacji papieskiej. 
Gdy doliczymy do tego roku 1260 lat, dochodzimy do 
1798 r.n.e. Dok³adnie te¿ w tym roku papie¿ Pius VI. 
uwiêziony zosta³ przez francuskiego genera³a Berthier 
w czasie wydarzeñ Rewolucji Francuskiej, a nastêpnie 
zmar³ w wiêzieniu. Tak wype³ni³a siê przepowiednia: 
„Jeœli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie...” 
(Obj. 13,10 BG.). Nigdy w historii papiestwo nie mia³o 
tak wielkiego znaczenia i wp³ywu, jak do roku 1798. 
Po uwiêzieniu papie¿a wprowadzono konstytucjê de-
mokratyczn¹ i Rzym sta³ siê republik¹. Tym samym 
polityczna potêga papiestwa zosta³a z³amana. A sta³o 
siê to dok³adnie tak, jak zosta³o przepowiedziane w 
proroctwie - po 1260 latach.
W Obj. 13,1-10 przedstawiona jest w skrócie historia 
potêgi papieskiej, która wy³ania siê z Imperium Rzym-
skiego, dominuje przez 1260 lat, a w koñcu otrzymuje 
œmierteln¹ ranê.

was poœwiêcam.” 2Mojz. 31,13 (por. wiersze 16-17; 
Ezech. 20,12.20).
Jezus powiedzia³: „Nie mniemajcie, ¿e przyszed³em 
rozwi¹zaæ zakon albo proroków; nie przyszed³em 
rozwi¹zaæ, lecz wype³niæ. Bo zaprawdê powiadam wam: 
Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani 
jedna kreska nie przeminie z zakonu, a¿ wszystko to siê 
stanie.” (Mat. 5,17-18).
Wtedy podszed³ do Jezusa ktoœ i zapyta³ Go: „Nauczy-
cielu, co dobrego mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ywot 
wieczny?“ A On mu odrzek³: „... jeœli chcesz wejœæ do 
¿ywota, przestrzegaj przykazañ. Mówi mu: Których? A 
Jezus rzek³: Tych: Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, 
nie mów fa³szywego œwiadectwa...” (Mat. 19,16-19).
Dzieñ siódmy – sabat jest wa¿n¹ czêœci¹ Prawa Bo¿ego, 
bowiem jest cotygodniowym spogl¹daniem na Jezusa, 
jako na naszego Stworzyciela i Zbawiciela. 
„Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, a Bo-
giem by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszys-
tko przez nie powsta³o, a bez niego nic nie pow sta³o, co 
powsta³o... A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o wœród 
nas, i ujrzeliœmy chwa³ê jego.” (Jan 1,1-3.14).
Analogicznie do obiecanego odpocznienia dla ludu izra-
elskiego przy wejœciu do Kanaanu, sabat wskazuje na 
„odpoczynek sabatu” dla ludu Bo¿ego po wejœciu do 
niebiañskiego Kanaanu (2Piotr 3,13; Hebr. 11,10.39-40; 
Obj. 21,2), które nast¹pi w czasie drugiego przyjœcia 
Chrys tusa (Hebr. 3,10-19; 4,1-11; por. 5Moj¿. 4,1-2; 1Kor. 
10,11-13) po 6000 lat wêdrówki cz³owieka przez „pus ty-
niê historii ludzkoœci” od czasu narodzin grzechu w raju.
Gdy cz³owiek zada sobie trud i policzy w Biblii lata 
poszczególnych generacji wymienionych tam ludzi od 
Adama do Chrystusa, otrzyma 4000 lat (patrz „Atlas 
historii œwiata”, 1990, Thienemanns Wydawnictwo 
Stuttgart-Wiedeñ). Tym samym i tu widzimy wyraŸnie, 
¿e dotarliœmy do kresu wyznaczonej przez Boga historii 
œwiata na koniec szóstego tysi¹clecia. Odnoœnie powrotu 
Chrystusa Biblia mówi: „... u Pana jeden dzieñ jest jak 
tysi¹c lat...” (2Piotr 3,8).
Czy rozpoznajecie „... ¿e blisko jest, tu¿ u drzwi”? Mat. 
24,33.
Lud Bo¿y nazywany jest w Biblii duchowym Izraelem, 
który otrzymuje przez wiarê w Jezusa Chrys tusa duchowe 
obrzezanie serca (por. Kol. 2,11-12; Rzym. 2,28-29; 
Gal. 3,6-9.28-29; 5,6; 6,15; Rzym. 11,25; 1Piotr 2,9-
10). Nowe przymierze z Chrystusem, czyni, dziêki Jego 
mocy tworzenia, nowe stworzenie w ka¿dym cz³owieku. 
Przepowiedziane to zosta³o przez proroka Jeremiasza: 
„Lecz takie przymierze zawrê z domem izraelskim po 
tych dniach, mówi Pan: Z³o¿ê mój zakon w ich wnêtrzu i 
wypiszê go na ich sercu. Ja bêdê ich Bogiem, a oni bêd¹ 
moim ludem.” (Jer. 31,31-33).
Przeto lud Bo¿y zawsze bêdzie zachowywa³ Bo¿e przyka-
zania: „I zawrza³ smok gniewem na niewiastê, i odszed³, 
aby podj¹æ walkê z reszt¹ jej potomstwa, które strze¿e 
przykazañ Bo¿ych i trwa przy œwiadectwie o Jezusie.” 
(Obj. 12,17). (Niewiasta symbolizuje w proroctwie Bo¿y 
koœció³, nierz¹dnica natomiast koœció³ upad³y (por. 2Kor. 
11,2; Ezech. 16; Obj. 17; 18). 

Teraz wiemy ju¿ o co chodzi w trójanielskim posel-
stwie z 14 rozdzia³u Ksiêgi Objawienia:

1. Mówi nam, że sąd w którym zapada decyzja dot, nasze-
go wiecznego życia, odbywa się teraz przed niebiańskim 
trybunałem (wersety 6-7).

2. Mówi nam, ¿e upad³ równie¿ protestantyzm 
(w. 8) a w œwietle Obj. 18,1-5 „sta³ siê 
siedliskiem de monów i schronieniem 
wszelkiego ducha nieczystego i schro-
nieniem wszelkiego ptactwa nieczystego 
i wstrêtnego”. Do wszystkich szczerych 
chrzeœcijan (lu du Bo¿ego) anio³owie wo³aj¹: 
„WyjdŸcie z niego, ludu mój, abyœcie nie 
byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie 
dotknê³y plagi na niego spadaj¹ce.” (Obj. 18,4).

3. Jest to bardzo powa¿ne i pe³ne mi³oœci ostrze¿enie 
Boga do ca³ego œwiata: Wszyscy, którzy k³aniaæ siê 
bêd¹ papiestwu lub jego protestancko ekumenicznemu 
pos¹gowi, poddaj¹c siê presji i nakazowi œwiêcenia 
niedzieli – mimo, ¿e dobrze wiedz¹, i¿ tego nie nale¿y 
czyniæ, otrzymuj¹ znak zwierzêcia i zaznaj¹ wiecznej 
œmierci (por. Obj. 14,9-11).

4. Werset 12 pokazuje nam grupê ludzi, która nie 
otrzyma³a znaku zwierzêcia. Zachowuj¹ oni wszystkie 
przykazania Bo¿e (równie¿ nakaz œwiêcenia siódmego 
dnia, sabatu; por. Dz.Ap. 7,38) i maj¹ wiarê Jezusa.

Jezus Chrystus po swoim wniebowst¹pieniu 
jest jedynym i prawdziwym arcykap³anem w 
niebiañskiej œwi¹tyni, „jako s³uga œwi¹tyni 
i prawdziwego przybytku, który zbudowa³ 
Pan, a nie cz³owiek.” (Hebr. 8,1-2). W 
tej œwi¹tyni Jezus przez swoj¹ ofiarnicz¹ 
krew codziennie umo¿liwia nam dostêp 
do tronu ³aski niebiañskiego Ojca (por. 
Jan 14,6.13.14; Rzym. 8,34), do którego 
mo¿emy w ka¿dej chwili przyst¹piæ bez 
ludzkiego poœrednictwa i to jedynie przez wiarê i zaufanie 
w pojednawcz¹ krew Chrystusa (por. Hebr. 4,14-5.10; 
7,25; Mat. 6,6-15). Nauka o jakimkolwiek dodatkowym 
poœrednictwie przez ludzi lub „zmar³ych œwiêtych”, 
wed³ug Obj. 13,6 jest „bluŸnierstwem zwierzêcia prze-
ciwko Bogu... Jego Imieniu i przeciwko Jego przybytkowi 
pojednania w niebie.” (Por. Dan. 8,11-14 i 12,11 – tam 
ten stan opisany jest jako „zbeszcze szczenie œwi¹tyni” 
lub „obrzydliwoœæ spustoszenia”).

ZNAK ZWIERZÊCIA
Nie jest to jakiœ zewnêtrzny znak, który cz³owiek 
musi przyj¹æ wbrew swojej woli. Gdyby nie mo¿na 

by³o obroniæ siê przeciwko niemu, wówczas 
bezsensowne by³oby Bo¿e ostrze¿enie przed 
przyjmowaniem tego znaku. Ci którzy odrzu-
caj¹ znak zwierzêcia (znak jego autorytetu 

b¹dŸ przynale¿noœci) opisani s¹ jako ci, 
„którzy przestrzegaj¹ przykazañ Bo¿ych i 
wiary Jezusa.” (Obj. 14,12). S¹ to ci, którzy 
przyjêli pieczêæ Boga (Obj. 7,3; 14,1), oni s¹ 
zwyciêzcami nad znakiem zwierzêcia (Obj. 
15.2; por. Dan. 3). Tak wiêc znak zwierzêcia, 

sam w sobie jest przest¹pieniem Bo¿ego Prawa (por. Jak. 
2,10), poniewa¿ pieczêæ Bo¿a, znak Jego przymierza, jest 
umieszczona w dziesiêciu przykazaniach (patrz poni¿ej).
Znak zwierzêcia przyjmowany jest albo na czo³o albo na 
rêkê (Obj. 13,16; 14,9). Czo³o symbolizuje œwiadomoœæ 
(wiara, rozum, wiedza), rêka symbolizuje dzia³anie (za-
chowanie lub niezacho wanie przykazañ). Ukazuje nam 
to równie¿ 5Moj¿. 11,8.18 (por. 5Moj¿. 13,1-6), gdzie 
chodzi o zacho wywanie wszystkich przykazañ.
Ten, kto zna wymagania czwartego przykazania i 
odrzuca zarz¹dzenie, o którym powiedzia³ Bóg, ¿e 
jest znakiem Jego Autorytetu, a zamiast tego czci 
to, co wybra³ Rzym jako znak swego panowania, 
przyjmuje znak przymierza z Rzymem, czyli znak 
zwierzêcia. Dopiero gdy po wydaniu ustawy niedzielnej 
przez rz¹dy pañstwowe, ludzie bêd¹ musieli wybraæ 
pomiêdzy przykazaniami Bo¿ymi a nakazami ludzkimi 
i bêd¹ obstawaæ przy œwiêceniu niedzieli, otrzymaj¹ znak 
zwierzêcia. Zatem do wszystkich czcicieli niedzieli odno-
si siê nastêpuj¹ce ostrze¿enie: „Bóg wprawdzie puszcza³ 
p³azem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszêdzie 
wszystkich ludzi, aby siê upamiêtali.” (Dz.Ap. 17,30).

PIECZÊÆ BO¯A
Znak lub pieczêæ posiada w Biblii zawsze to samo 
znaczenie (por. Rzym. 4,11).
Oficjalnie pieczêæ powinna zawieraæ trzy charaktery-
styczne cechy:
1. Imiê w³aœciciela – np. Bronis³aw Komorowski. 
2. Oficjalne stanowisko – np. Prezydent.
3. Obszar panowania – np. Polska.

Pieczêæ Bo¿a, Jego wieczny znak przymierza, zwi¹zana 
jest z Jego Prawem i znajduje siê w czwartym przyka-
zaniu (2Moj¿. 20,8-11): „Pamiêtaj o dniu sabatu, aby 
go œwiêciæ. Szeœæ dni bêdziesz pracowa³ i wykonywa³ 
wszelk¹ swoj¹ pracê, ale siódmego dnia 
jest sabat Pana, Boga twego: Nie bêdziesz 
wykonywa³ ¿adnej pracy ani ty, ani twój 
syn, ani twoja córka, ani twój s³uga, ani 
twoja s³u¿ebnica, ani twoje byd³o, ani 
obcy przybysz, który mieszka w twoich 
bramach. Gdy¿ w szeœciu dniach uczyni³ 
Pan niebo i ziemiê, morze i wszystko, co w nich jest, a 
siódmego dnia odpocz¹³. Dlatego Pan pob³ogos³awi³ 
dzieñ sabatu i poœwiêci³ go.” (por. 2Moj¿. 31,13.17-18).
Jakkolwiek przed Bogiem wszystkie przykazania maj¹ tê 
sam¹ rangê (Jak. 2,10) jednak tylko w czwartym przykazaniu 
odnajdujemy w³aœciwoœci pieczêci Bo¿ej, a mianowicie:
1. Imiê Boga: „Pan twój Bóg”.
2. Tytu³: „Stworzyciel”.
3. Obszar panowania: „Niebo i ziemia i morze i wszystko 
co w nich jest”.
Biblia mówi o sabacie jako o wiecznym znaku Boga: 
„Zaiste, przestrzegaæ bêdziecie sabatów moich, gdy¿ to 
jest znakiem (wiecznym) miêdzy mn¹ a wami po wszystkie 
pokolenia wasze, abyœcie wiedzieli, ¿em Ja Pan, który 

Symbole:
1. Wychodzi z ziemi (Obj. 
13,11) 
2. Pojawia siè w czasie 
upadku zwierzècia z morza 
(okoìo 1798; Obj. 13,1.3.10)
3. Ma rogi podobne do 
baranich (Obj. 13,11)

4. Nie ma korony na rogach 
(Obj. 13,11)
5. Ma wìadzè podobnie jak 
pierwsze zwierzè (Obj. 13,12)

Znaczenie:
1. Pojawia siè  w nowym lub 
w  niezaludnionym kraju
2. Staje siè narodem gdy 
zostaje zìamana  potèga 
papiestwa (1763-1800 r.)
3. Dwie chrzeåcijañskie zasa-
dy dajà mu siìè (obywatelska 
i religijnà wolnoåç)
4. Nie jest to monarchia 
lecz republika
5. Staje siè najsilniejszà 
potègà åwiatowà

Czy mo¿emy ostaæ siê na s¹dzie?
Pierwszy anio³ mówi o Bo¿ym s¹dzie, który odbywa siê 
w niebie zanim Chrystus powróci na ziemiê (por. Dan. 
7,9-12; 2Kor. 5,10), poniewa¿ przed Jego powrotem musi 
ju¿ byæ wiadome, kto ze zmar³ych zostanie wzbudzony 
do ¿ycia wiecznego i kto z ¿yj¹cych zostanie zabrany do 
nieba (1Tesal. 4,15-l7; Jan 5,27-29; Obj. 20,5-6). Ponadto 
Biblia mówi te¿ o s¹dzie w niebie, który odbêdzie siê 
w okresie 1000 lat po powtórnym przyjœciu Chrystusa, 
a w którym uczest niczyæ bêd¹ wszyscy wierz¹cy jako 
³awnicy; mówi te¿ o wyroku s¹dowym nad zmar³ymi 
niewierz¹cymi i nad upa d³ymi anio³ami (Dan. 7,22; 1Kor. 
6,2-3; Obj. 20,4), który zostanie og³oszony i wykonany 
po 1000lat, przy zmartwychwstaniu wszystkich niewie-
rz¹cych (Jan. 5,29; Obj. 20,7-15). Dziesiêæ Przykazañ 

sta nowi niezmienne kryterium na 
Bo¿ym s¹dzie (Kazn.Sal. 12,13-14; 
Obj. 11,18-19; Ps. 89,35; Mat. 7,21) 
i takie samo jest te¿ nastawienie 
serca Jezusa (Fil. 2,5; Rzym. 15,5), 
o którym napisano: „Pragnê czyniæ 
wolê twoj¹, Bo¿e mój, a zakon 
twój jest we wnêtrzu moim.” 
(Ps. 40,9; por. Jan 6,38; 4,34; Ps. 

40,7-9; Hebr. 10,9; £uk. 22,42). 
Wprawdzie modlimy siê „Ojcze nasz Twoja wola niech 
siê stanie”, ale jak naprawdê wygl¹da urzeczy wistnienie 
woli Bo¿ej w naszym codziennym ¿yciu? Biblia mówi 
nam: „Grzech jest przestêpstwem zakonu” (1Jan 3,4) i 
„zap³at¹ za grzech jest œmieræ” (Rzym. 6,23). Gdy s³y-
szymy z ust proroka: „Czy Murzyn mo¿e odmieniæ swoj¹ 
skórê a pantera swoje prêgi? A czy wy, przywykli do 
z³ego, mo¿ecie czyniæ dobrze?” (Jer. 13,23; por. Rzym. 
7,24) i przypatrujemy siê naszemu ¿yciu, wówczas 
musimy dojœæ do wniosku, ¿e w nas samych nie istnieje 
taka mo¿liwoœæ, abyœmy mogli ujœæ przed s¹dem Bo¿em, 
a tym samym unikn¹æ wiecznej œmierci. Jednak Bóg 
przygotowa³ dla wszystkich ludzi – którzy znajdowali siê 
dotychczas pod w³adz¹ szatana – drogê 
ratunku. Ta Bo¿a droga mi³oœci to 
„Jezus Chrystus”. „Albowiem 
tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna 
swego jednorodzonego da³, aby 
ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, 
ale mia³ ¿ywot wieczny.” (Jan 3,16). 
Golgota jest wzgórzem pamiêci 
tej niepojêtej ofiary, która by³a 
niezbêdna, aby zadoœæ uczyniæ 
z³amaniu Prawa Bo¿ego. Dlatego 
nie wolno nam traktowaæ grzechu 
jako czegoœ nieszkodliwego (Rzym. 6,15 ff). Dlatego te¿ 
Bo¿a oferta ³aski nie jest jak¹œ tani¹ ofert¹; wymaga ona 
ludzkiej zgody i pe³nego oddania siê Bogu. Jezus mówi: 
„Ja jestem droga i prawda, i ¿ywot, nikt nie przychodzi 
do Ojca, tylko przeze mnie.” (Jan 14,6). Jezus, ¿yj¹c na 
ziemi, nie grzeszy³, ¿y³ ¿yciem pe³nym wiary i pokaza³ 
nam drogê do Ojca, drogê do ¿ycia wiecznego.

   Z A M Ó W I E N I E
dla nastèpujàcych ksià¿ek i korespodencyjnego 

kursu biblijnego (proszè zakreåliç)

Wielki Bòj
Ksià¿ka (480 stron tìumaczona w 45 jèzykach) opisuje 
åwiatìo ktòre Biblia rzuca na przeszìoåç tera›niejszoåç 
i przyszìoåç. Mozliwoåç ¿akupu.

    Korespondencyjny kurs biblijny
Bezpìatny korespondencyjny kurs biblijny pozwoli 
Pañstwu stopniowo lepiej poznaç Bibliè i poka¿e 
niezawodnoåç przepowiedni, ktòre wypeìniajà siè 
poprzez minione, tera›niejsze i przyszìe polityczne, 
religijne i naturalne wydarzenia åwiatowe (bezpìatne 
materiaìy do studiowania).

Nazwisko i imiè 

ulica

miejsce zamieszkania 
                                        
Wysyìka wybranych pozycji nastapi po przesìaniu 
bonu na adres wydawcy:

MARANATA Pan przychodzi,
Skr. Poczt. 2095, 40-714 Katowice 6

¯adnych dalszych kosztòw i zobowiàzañ!
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+7. W Obj.13,3 napisane jest: „A jedna z g³ów jego by³a 
œmiertelnie raniona, lecz œmiertelna rana jego by³a wygo-
jona. I ca³a ziemia sz³a w podziwie za tym zwierzêciem.” 
To nam uzmys³awia, ¿e potêga ta istnieæ bêdzie a¿ do dru-
giego przyjœcia Chrystusa na ziemiê (por. Dan. 7,21-22).

8. W czasie pomiêdzy t¹ œmierteln¹ ran¹ a ponownym 
uzyskaniem znaczenia, w polu widzenia pojawia siê 

inne zwierzê: „I widzia³em inne zwierzê, 
wychodz¹ce z ziemi, które mia³o dwa 

rogi podobne do baranich, i mówi³o 
jak smok. A wykonuje ono wszelk¹ 
w³adzê pierwszego zwierzêcia na jego 
oczach. Ono to sprawia, ¿e ziemia i jej 

mieszkañcy oddaj¹ pok³on pierwszemu 
zwierzêciu, którego œmiertelna rana 

by³a wygojona.” (Obj. 13,11-12).
Jaka potêga jest tu opisana?

Tylko jedna potêga w historii œwiata posiada w swoim 
rozwoju tych piêæ proroczych cech, a s¹ to Stany Zjed-
noczone Ameryki, które zjednoczy³y siê w latach 1763-
1800. W Obj. 13,11-18 widaæ, ¿e zaczynaj¹ one [USA] 
niewinnie, ale w czasach koñca wzrastaj¹ do okreœlonej 
potêgi œwiatowej. Biblia przepowiada, ¿e St. Zjedn. 
przez uczynienie pewnego obrazu doprowadz¹ ludzi 
do oddawania czci zwierzêciu, którego œmiertelna 
rana zosta³a wygojona. Obraz ten przedstawia 
dok³adn¹ kopiê tego, czym papiestwo by³o podczas 
swego 1260-letniego panowania. Biblijny opis odda-
wania chwa³y temu obrazowi wskazuje jednoznacznie, 
¿e chodzi tu tylko o jedn¹ potêgê religijno-polityczn¹.
W ksiêdze Daniela 3,5.10.14.18.28 ukazane jest 
wyraŸnie, ¿e oddawanie czci ludzkim wizerunkom i sym-
bolom w³adzy, równoznaczne jest z ba³wochwalstwem 
i stoi w sprzecznoœci z 2 przykazaniem Bo¿ym (2Moj¿. 
20,4-6). Niedziela jest znakiem w³adzy, jest znakiem 
autorytetu papiestwa, a wiêc mocy, która ustanawia 
w³asne przykazania (patrz ni¿ej, jak przedstawia 
siebie koœció³ katolicki). Tym samym proroctwo 
objawia nam, ¿e St.Zjedn. przy pomocy uczynionego 
„obrazu”, wymusz¹ œwiêcenie niedzieli („znamienia 
zwierzêcia”). Ten „obraz” jest niczym innym, jak tylko 
upad³ym protestantyzmem w ekumenicznym zwi¹zku 
koœcio³ów, który po³¹czy siê z pañstwem, aby wymusiæ 
wydanie i przestrzeganie ustaw religijnych. Ca³y œwiat 
us³ucha tego nakazu œwiêcenia niedzieli (zobacz ksiêga 
„Wielki Bój“). Papiestwo szczyci siê tym, ¿e mia³o moc 
zmienienia 10 przykazañ, tote¿ oka¿e siê to decyduj¹cym 
zagadnieniem przysz³oœci, decyzj¹ o ¿yciu i œmierci (Obj. 
13,14-15) – byæ pos³uszym Bo¿ym nakazom czy ludzkim 
(Mal. 3,18-19; Obj. 16,2).
Proszê zwróciæ uwagê ¿e w przepowiedzianym przez 
Bibliê czasie Ameryka „... czyni wielkie cuda, tak ¿e i 
ogieñ spuszcza z nieba na ziemiê na oczach ludzi (zna-
miennym jest zrzucenie w 1945 bomby atomowej na 
Hiroszimê, wojna powietrzna w Iraku, czy te¿ nasilaj¹cy 
siê fa³szywy ogieñ ruchu charyzmatycznego, który mia³ 
pocz¹tek w Ameryce); i zwodzi mieszkañców ziemi przez 
cuda, jakie dano mu czyniæ na oczach mieszkañców (por. 
Mat. 24,24), nama wiaj¹c mieszkañców ziemi, by posta-
wili pos¹g zwie rzêciu, które ma ranê od miecza, jednak 
zosta³o przy ¿yciu (to dot. papiestwa).” Obj. 13,13-14. 
Papiestwo roœci sobie prawo do zmiany sabatu i w czy-

nie tym upatruje znaku swej w³adzy w 
sprawach religii (por. Dan. 7,25). 

„Niedziela jest zarz¹dzeniem 
koœcio³a katolickiego i wy-
magania co do jej œwiêcenia 

mog¹ mieæ miejsce tylko na 
gruncie koœcio³a katolickie-
go... W Piœmie Œwiêtym, od 
jego pocz¹tku a¿ do koñca, 
nigdzie nie mo¿na znaleŸæ 
miejsca, gdzie akceptowa-

ne by³oby przeniesienie tygodniowego dnia oficjalnego 
wielbienia Boga i odpoczynku, z ostatniego na pierwszy 
dzieñ tygodnia.” (Catholic Press, Sidney, 25.08.1900).
„Œwiêcimy niedzielê zamiast soboty, poniewa¿ koœció³ 
katolicki na soborze w Laodycei w 364r. przeniós³ 
œwiêcenie soboty na niedzielê.” („The Convert‘s Cate-
chism of Catholic Doctrine“ - P. Geiermann, dzie³o, które 
otrzyma³o 25.01.1910 „Apostolskie B³ogos³awieñstwo” 
od papie¿a Piusa X.). 
„Podoba³o siê koœcio³owi Bo¿emu uroczystoœæ i œwiêcenie 
sabatu prze³o¿yæ na niedzielê.” (Rzymski katechizm 
wydany wed³ug postanowienia synodu w Trydencie na 
rozkaz papie¿a Piusa V., str. 247). 
„Siódmy dzieñ tygodnia, sabat, œwiêcony by³ przez Chry-
stusa przez aposto³ów i pierwszych chrzeœcijan i uznawa-
ny a¿ do zaniechania go przez sobór w Trydencie. Sobór 
w Laodycei za³atwi³ najpierw sprawê odnoœnie Dnia 
Pana i zabroni³ zachowywania sabatu dnia siódmego 
pod gro¿b¹ kl¹twy (ekskomuniki).” (William Prynne, 
s³ynny angielski teolog; z jego dzie³a „Dissertation on 
Lord’s Day”, str. 32). 
„Sabat, najs³ynniejszy dzieñ w Zakonie przekszta³ci³ siê 
w Dzieñ Pana. Ani to przykazanie, ani ¿adne inne nie 
wygas³o wraz z kazaniem Chrystusa (gdy¿ On powiedzia³, 
¿e przyszed³ nie po to, aby Zakon rozwi¹zaæ, ale aby go 
wype³niæ), lecz zmienione zosta³y na mocy autorytetu 
koœcio³a.” (arcyb. Rheggio, kazanie z 18.01.1562, Mansi 
XXIII, str. 526).
„To koœció³ katolicki prze³o¿y³ dzieñ odpoczynku z 
soboty na niedzielê, pierwszy dzieñ tygodnia... Któ-
remu koœcio³owi okazuje ca³y cywilizowany œwiat 
pos³uszeñstwo? Protestanci... wyznaj¹, ¿e maj¹ du¿y 
szacunek dla Biblii, a jednak poprzez uroczyste zacho-
wywanie niedzieli, uznaj¹ w³adzê koœcio³a katolickiego. 
Biblia mówi: »Pamiêtaj o œwiêceniu sabatu«, ale koœció³ 
katolicki mówi: »Nie, ty masz zachowywaæ pierwszy 
dzieñ tygodnia jako œwiêty«- i ca³y œwiat okazuje mu 
pos³uszeñstwo!” (Ojciec Enright, 15.12.1889).
„Oczywiœcie koœció³ katolicki przyznaje, ¿e zmiana [z 
soboty na niedzielê] by³a jego dzie³em... I czyn ten jest 
znamieniem jego koœcielnego autorytetu  w sprawach 
religijnych.” (H. F. Thomas, kanclerz kardyna³a Gibbons, 
2 pa¿dziernik 1895).
„Œwiêcenie niedzieli by³o zawsze tylko ludzkim 
zarz¹dzeniem.” (Neanders Historia koœcio³a, tom I, 
str. 399).

9. W Obj. 13,18 znajdujemy dalsz¹ cechê, dotycz¹c¹ 
liczby zwierzêcia: „Kto ma rozum, niech obliczy liczbê 
zwierzêcia; jest to bowiem liczba cz³owieka. A liczba jego 
jest szeœæset szeœædziesi¹t szeœæ.” 
Jednym z tytu³ów okreœlaj¹cych urz¹d papie¿y jest: 
„Vicarius Filii Dei”, co przet³umaczone oznacza – 
„Zastêpca Syna Bo¿ego”. W odpowiedzi na ankietê 
czytelników, katolickie czasopismo „Our Sunday Vi-
sitor” z 18.04.1915, odpowiedzia³o: „Wygrawerowane 
na papieskiej mitrze (poprawniej tiarze) litery to: ,Vi-

carius Filii Dei’.” Ten tytu³ (który ju¿ sam w sobie jest 
bluŸnierstwem przeciwko Bogu gdy¿ lekcewa¿y praw-
dziwego zastêpcê Chrystusa na ziemi – Ducha Œwiêtego, 
patrz Jan 16,12-15; 14,26; Rzym. 8,26) jest imieniem 
zwierzêcia (wiersz 17). Wed³ug Obj. 13,17-18 liczba jego 
imienia wynosi 666. Poniewa¿ w jêz. ³aciñskim pewne 
litery maj¹ jednoczeœnie odpowiedniki liczbowe, nale¿y 
je jedynie zsumowaæ. To jest to proroctwo, które okreœla 
antychrysta (por. 2Tesal. 2,3-12; 1Jan 4,3; 2Jan 7; Rzym. 
8,3). Greckie s³owo „antychryst” oznacza tego, „który 
siebie stawia w miejsce Pomazañca (od anti = zamiast 
i crio = namaszczaæ).” (Konkordacja N.T., str. 371). 
Innymi s³owy antychryst jest rzekomym zastêpc¹ 
Chrystusa – dok³adnie tym, do czego roœci sobie prawo 
papie¿! Gdyby papie¿ mia³ przedstawiæ siê jêzykiem 
Nowego Testamentu to musia³by powiedzieæ: „Ja jestem 
antychrystem!”

4. Dalej czytamy: „bêdzie zamyœla³ odmieniæ czasy i za-
kon...” System papieski zmieni³ faktycznie Prawo Bo¿e – 

10 przykazañ – usuwaj¹c drugie 
przykazanie zakazuj¹ce odda-

wania czci i modlenia siê do 
obrazów, a czwarte przyka-
zanie, nakazuj¹ce œwiêcenie 
sabatu (jedyne przyka zanie, 
które dotyczy „czasu“) 
zmieni³, prze nosz¹c Bo¿y 
dzieñ odpoczynku z siód-
mego na pierwszy dzieñ 
tygodnia (por. 2Tesal. 2,3-

4; Ps. 94,20).
Zmie ni³ on „czas“ uwiel bienia. Ustanowi³ inny czas uwiel-
bienia Boga. W miej sce pierwotnego, nie zmiennego saba-
tu (por. 2Moj¿. 20,8-11; 31,13,16-17; Ezech. 20,12; Izaj. 
56,2-3,6-7; Ps. 89,35; Hebr. 4,1-11; Jak. 2,10), siódmego 
dnia - zachowywanego przez Chrystusa i aposto³ów (£uk. 
4,16; Mat. 24,20; Dz.Ap. 13,42; Hebr. 4,10.11), pojawi³ 
siê pierwszy dzieñ tygodnia (pogañski „Dzieñ S³oñca”), 
którego Bóg nigdy nie nakaza³ czciæ jako dzieñ œwiêty, 
a przed jego przyjêciem ostrzega³ nawet Swój lud (Obj. 
14,9-11; 16,2; 19,20; por. Ezech. 8,16-18).

5. „I dano mu paszczê mówi¹c¹ rzeczy wynios³e i 
bluŸniercze, dano mu te¿ moc dzia³ania przez czterdzieœci 
i dwa miesi¹ce. I otworzy³o paszczê swoj¹, by bluŸniæ 
przeciwko Bogu, bluŸniæ przeciwko imieniu Jego i 
przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkaj¹ w 
niebie.” Obj. 13,5-6 (por. Dan. 7,8,25; Dan. 8,25; 2Te-
sal. 2,3-4). Jak Biblia definiuje bluŸnierstwa przeciwko 
Bogu? Podczas spisku przeciwko Jezusowi zarzucano Mu 
bluŸnierstwo przeciwko Bogu, mówi¹c: „... Ty, bêd¹c 
cz³owiekiem, czynisz siebie Bogiem.” (Jan 10,33). Inna 
forma bluŸnierstwa przeciwko Bogu opisana jest w Ew. 
£uk. 5,21: „Któ¿ to jest, co bluŸni? Któ¿ mo¿e grzechy 
odpuszczaæ, jeœli nie Bóg jedynie?” Obydwie formy wy-
mienionych bluŸnierstw wskazuj¹ na papiestwo, odnosz¹ 
siê do niego i realizuj¹ siê w nim (Np: „My zajmujemy 
na tej ziemi miejsce potê¿nego Boga” Encyklika papie¿a 
Leona XIII., 20.06.1894). Papie¿ nazywany jest „Ojcem 
Œwiêtym” jakkolwiek Jezus zabroni³ u¿ywania tego tytu³u 
w stosunku do cz³owieka (por. Mat. 23,9), poniewa¿ 
przys³uguje on jedynie Bogu (Jan 17,11).

6. W Daniela 7,25; 12;7 i Obj. 12,14 proroczo przepo-
wiedziany jest nawet okres supremacji papieskiej jako „3 
i pó³ czasów”; w Obj. 11,2 i 13,5 jako „42 miesi¹ce”, a 
w Obj. 11,3 (por. 12,6) jako „1260 dni”.

Biblijna miara proroczych obliczeñ, wg Ezech. 4,6 i 
4Moj¿. 14,34, podaje, ¿e 1 dzieñ = 1 rok, a tym samym 
t³umaczy nam, ¿e we wszystkich tych datach chodzi o 
ten sam okres 1260 literalnych lat. „Jeden czas” wed³ug 
ówczesnego jêzyka oznacza „1 rok”. Wtedy czas liczono 
w latach ksiê¿ycowych, tj. 360 dni jako rok. Jeden miesi¹c 
ksiê¿ycowy sk³ada siê z 30 dni (por. 1Mojz. 7,11,24; 
8,4). Na podstawie tego biblijnego za³o¿enia wynika, 
¿e „3 i pó³ czasów” (lat) mno¿one przez 12 miesiêcy = 
42 miesi¹ce, a z drugiej strony „42 miesi¹ce” mno¿one 
przez 30 dni daj¹ 1260 literalnych lat w historii œwiata.
Te przepowiedziane daty rzeczywiœcie wype³ni³y siê w 
historii papiestwa. Wypêdzenie Gotów Wschodnich ok. 
538 n.e. jako wyrwanie ostatniego „rogu”, stoj¹cego na 
przeszkodzie w rozwoju papieskiej hegemonii, uznawane 
jest powszechnie jako pocz¹tek supremacji papieskiej. 
Gdy doliczymy do tego roku 1260 lat, dochodzimy do 
1798 r.n.e. Dok³adnie te¿ w tym roku papie¿ Pius VI. 
uwiêziony zosta³ przez francuskiego genera³a Berthier 
w czasie wydarzeñ Rewolucji Francuskiej, a nastêpnie 
zmar³ w wiêzieniu. Tak wype³ni³a siê przepowiednia: 
„Jeœli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie...” 
(Obj. 13,10 BG.). Nigdy w historii papiestwo nie mia³o 
tak wielkiego znaczenia i wp³ywu, jak do roku 1798. 
Po uwiêzieniu papie¿a wprowadzono konstytucjê de-
mokratyczn¹ i Rzym sta³ siê republik¹. Tym samym 
polityczna potêga papiestwa zosta³a z³amana. A sta³o 
siê to dok³adnie tak, jak zosta³o przepowiedziane w 
proroctwie - po 1260 latach.
W Obj. 13,1-10 przedstawiona jest w skrócie historia 
potêgi papieskiej, która wy³ania siê z Imperium Rzym-
skiego, dominuje przez 1260 lat, a w koñcu otrzymuje 
œmierteln¹ ranê.

was poœwiêcam.” 2Mojz. 31,13 (por. wiersze 16-17; 
Ezech. 20,12.20).
Jezus powiedzia³: „Nie mniemajcie, ¿e przyszed³em 
rozwi¹zaæ zakon albo proroków; nie przyszed³em 
rozwi¹zaæ, lecz wype³niæ. Bo zaprawdê powiadam wam: 
Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani 
jedna kreska nie przeminie z zakonu, a¿ wszystko to siê 
stanie.” (Mat. 5,17-18).
Wtedy podszed³ do Jezusa ktoœ i zapyta³ Go: „Nauczy-
cielu, co dobrego mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ywot 
wieczny?“ A On mu odrzek³: „... jeœli chcesz wejœæ do 
¿ywota, przestrzegaj przykazañ. Mówi mu: Których? A 
Jezus rzek³: Tych: Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, 
nie mów fa³szywego œwiadectwa...” (Mat. 19,16-19).
Dzieñ siódmy – sabat jest wa¿n¹ czêœci¹ Prawa Bo¿ego, 
bowiem jest cotygodniowym spogl¹daniem na Jezusa, 
jako na naszego Stworzyciela i Zbawiciela. 
„Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, a Bo-
giem by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszys-
tko przez nie powsta³o, a bez niego nic nie pow sta³o, co 
powsta³o... A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o wœród 
nas, i ujrzeliœmy chwa³ê jego.” (Jan 1,1-3.14).
Analogicznie do obiecanego odpocznienia dla ludu izra-
elskiego przy wejœciu do Kanaanu, sabat wskazuje na 
„odpoczynek sabatu” dla ludu Bo¿ego po wejœciu do 
niebiañskiego Kanaanu (2Piotr 3,13; Hebr. 11,10.39-40; 
Obj. 21,2), które nast¹pi w czasie drugiego przyjœcia 
Chrys tusa (Hebr. 3,10-19; 4,1-11; por. 5Moj¿. 4,1-2; 1Kor. 
10,11-13) po 6000 lat wêdrówki cz³owieka przez „pus ty-
niê historii ludzkoœci” od czasu narodzin grzechu w raju.
Gdy cz³owiek zada sobie trud i policzy w Biblii lata 
poszczególnych generacji wymienionych tam ludzi od 
Adama do Chrystusa, otrzyma 4000 lat (patrz „Atlas 
historii œwiata”, 1990, Thienemanns Wydawnictwo 
Stuttgart-Wiedeñ). Tym samym i tu widzimy wyraŸnie, 
¿e dotarliœmy do kresu wyznaczonej przez Boga historii 
œwiata na koniec szóstego tysi¹clecia. Odnoœnie powrotu 
Chrystusa Biblia mówi: „... u Pana jeden dzieñ jest jak 
tysi¹c lat...” (2Piotr 3,8).
Czy rozpoznajecie „... ¿e blisko jest, tu¿ u drzwi”? Mat. 
24,33.
Lud Bo¿y nazywany jest w Biblii duchowym Izraelem, 
który otrzymuje przez wiarê w Jezusa Chrys tusa duchowe 
obrzezanie serca (por. Kol. 2,11-12; Rzym. 2,28-29; 
Gal. 3,6-9.28-29; 5,6; 6,15; Rzym. 11,25; 1Piotr 2,9-
10). Nowe przymierze z Chrystusem, czyni, dziêki Jego 
mocy tworzenia, nowe stworzenie w ka¿dym cz³owieku. 
Przepowiedziane to zosta³o przez proroka Jeremiasza: 
„Lecz takie przymierze zawrê z domem izraelskim po 
tych dniach, mówi Pan: Z³o¿ê mój zakon w ich wnêtrzu i 
wypiszê go na ich sercu. Ja bêdê ich Bogiem, a oni bêd¹ 
moim ludem.” (Jer. 31,31-33).
Przeto lud Bo¿y zawsze bêdzie zachowywa³ Bo¿e przyka-
zania: „I zawrza³ smok gniewem na niewiastê, i odszed³, 
aby podj¹æ walkê z reszt¹ jej potomstwa, które strze¿e 
przykazañ Bo¿ych i trwa przy œwiadectwie o Jezusie.” 
(Obj. 12,17). (Niewiasta symbolizuje w proroctwie Bo¿y 
koœció³, nierz¹dnica natomiast koœció³ upad³y (por. 2Kor. 
11,2; Ezech. 16; Obj. 17; 18). 

Teraz wiemy ju¿ o co chodzi w trójanielskim posel-
stwie z 14 rozdzia³u Ksiêgi Objawienia:

1. Mówi nam, że sąd w którym zapada decyzja dot, nasze-
go wiecznego życia, odbywa się teraz przed niebiańskim 
trybunałem (wersety 6-7).

2. Mówi nam, ¿e upad³ równie¿ protestantyzm 
(w. 8) a w œwietle Obj. 18,1-5 „sta³ siê 
siedliskiem de monów i schronieniem 
wszelkiego ducha nieczystego i schro-
nieniem wszelkiego ptactwa nieczystego 
i wstrêtnego”. Do wszystkich szczerych 
chrzeœcijan (lu du Bo¿ego) anio³owie wo³aj¹: 
„WyjdŸcie z niego, ludu mój, abyœcie nie 
byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie 
dotknê³y plagi na niego spadaj¹ce.” (Obj. 18,4).

3. Jest to bardzo powa¿ne i pe³ne mi³oœci ostrze¿enie 
Boga do ca³ego œwiata: Wszyscy, którzy k³aniaæ siê 
bêd¹ papiestwu lub jego protestancko ekumenicznemu 
pos¹gowi, poddaj¹c siê presji i nakazowi œwiêcenia 
niedzieli – mimo, ¿e dobrze wiedz¹, i¿ tego nie nale¿y 
czyniæ, otrzymuj¹ znak zwierzêcia i zaznaj¹ wiecznej 
œmierci (por. Obj. 14,9-11).

4. Werset 12 pokazuje nam grupê ludzi, która nie 
otrzyma³a znaku zwierzêcia. Zachowuj¹ oni wszystkie 
przykazania Bo¿e (równie¿ nakaz œwiêcenia siódmego 
dnia, sabatu; por. Dz.Ap. 7,38) i maj¹ wiarê Jezusa.

Jezus Chrystus po swoim wniebowst¹pieniu 
jest jedynym i prawdziwym arcykap³anem w 
niebiañskiej œwi¹tyni, „jako s³uga œwi¹tyni 
i prawdziwego przybytku, który zbudowa³ 
Pan, a nie cz³owiek.” (Hebr. 8,1-2). W 
tej œwi¹tyni Jezus przez swoj¹ ofiarnicz¹ 
krew codziennie umo¿liwia nam dostêp 
do tronu ³aski niebiañskiego Ojca (por. 
Jan 14,6.13.14; Rzym. 8,34), do którego 
mo¿emy w ka¿dej chwili przyst¹piæ bez 
ludzkiego poœrednictwa i to jedynie przez wiarê i zaufanie 
w pojednawcz¹ krew Chrystusa (por. Hebr. 4,14-5.10; 
7,25; Mat. 6,6-15). Nauka o jakimkolwiek dodatkowym 
poœrednictwie przez ludzi lub „zmar³ych œwiêtych”, 
wed³ug Obj. 13,6 jest „bluŸnierstwem zwierzêcia prze-
ciwko Bogu... Jego Imieniu i przeciwko Jego przybytkowi 
pojednania w niebie.” (Por. Dan. 8,11-14 i 12,11 – tam 
ten stan opisany jest jako „zbeszcze szczenie œwi¹tyni” 
lub „obrzydliwoœæ spustoszenia”).

ZNAK ZWIERZÊCIA
Nie jest to jakiœ zewnêtrzny znak, który cz³owiek 
musi przyj¹æ wbrew swojej woli. Gdyby nie mo¿na 

by³o obroniæ siê przeciwko niemu, wówczas 
bezsensowne by³oby Bo¿e ostrze¿enie przed 
przyjmowaniem tego znaku. Ci którzy odrzu-
caj¹ znak zwierzêcia (znak jego autorytetu 

b¹dŸ przynale¿noœci) opisani s¹ jako ci, 
„którzy przestrzegaj¹ przykazañ Bo¿ych i 
wiary Jezusa.” (Obj. 14,12). S¹ to ci, którzy 
przyjêli pieczêæ Boga (Obj. 7,3; 14,1), oni s¹ 
zwyciêzcami nad znakiem zwierzêcia (Obj. 
15.2; por. Dan. 3). Tak wiêc znak zwierzêcia, 

sam w sobie jest przest¹pieniem Bo¿ego Prawa (por. Jak. 
2,10), poniewa¿ pieczêæ Bo¿a, znak Jego przymierza, jest 
umieszczona w dziesiêciu przykazaniach (patrz poni¿ej).
Znak zwierzêcia przyjmowany jest albo na czo³o albo na 
rêkê (Obj. 13,16; 14,9). Czo³o symbolizuje œwiadomoœæ 
(wiara, rozum, wiedza), rêka symbolizuje dzia³anie (za-
chowanie lub niezacho wanie przykazañ). Ukazuje nam 
to równie¿ 5Moj¿. 11,8.18 (por. 5Moj¿. 13,1-6), gdzie 
chodzi o zacho wywanie wszystkich przykazañ.
Ten, kto zna wymagania czwartego przykazania i 
odrzuca zarz¹dzenie, o którym powiedzia³ Bóg, ¿e 
jest znakiem Jego Autorytetu, a zamiast tego czci 
to, co wybra³ Rzym jako znak swego panowania, 
przyjmuje znak przymierza z Rzymem, czyli znak 
zwierzêcia. Dopiero gdy po wydaniu ustawy niedzielnej 
przez rz¹dy pañstwowe, ludzie bêd¹ musieli wybraæ 
pomiêdzy przykazaniami Bo¿ymi a nakazami ludzkimi 
i bêd¹ obstawaæ przy œwiêceniu niedzieli, otrzymaj¹ znak 
zwierzêcia. Zatem do wszystkich czcicieli niedzieli odno-
si siê nastêpuj¹ce ostrze¿enie: „Bóg wprawdzie puszcza³ 
p³azem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszêdzie 
wszystkich ludzi, aby siê upamiêtali.” (Dz.Ap. 17,30).

PIECZÊÆ BO¯A
Znak lub pieczêæ posiada w Biblii zawsze to samo 
znaczenie (por. Rzym. 4,11).
Oficjalnie pieczêæ powinna zawieraæ trzy charaktery-
styczne cechy:
1. Imiê w³aœciciela – np. Bronis³aw Komorowski. 
2. Oficjalne stanowisko – np. Prezydent.
3. Obszar panowania – np. Polska.

Pieczêæ Bo¿a, Jego wieczny znak przymierza, zwi¹zana 
jest z Jego Prawem i znajduje siê w czwartym przyka-
zaniu (2Moj¿. 20,8-11): „Pamiêtaj o dniu sabatu, aby 
go œwiêciæ. Szeœæ dni bêdziesz pracowa³ i wykonywa³ 
wszelk¹ swoj¹ pracê, ale siódmego dnia 
jest sabat Pana, Boga twego: Nie bêdziesz 
wykonywa³ ¿adnej pracy ani ty, ani twój 
syn, ani twoja córka, ani twój s³uga, ani 
twoja s³u¿ebnica, ani twoje byd³o, ani 
obcy przybysz, który mieszka w twoich 
bramach. Gdy¿ w szeœciu dniach uczyni³ 
Pan niebo i ziemiê, morze i wszystko, co w nich jest, a 
siódmego dnia odpocz¹³. Dlatego Pan pob³ogos³awi³ 
dzieñ sabatu i poœwiêci³ go.” (por. 2Moj¿. 31,13.17-18).
Jakkolwiek przed Bogiem wszystkie przykazania maj¹ tê 
sam¹ rangê (Jak. 2,10) jednak tylko w czwartym przykazaniu 
odnajdujemy w³aœciwoœci pieczêci Bo¿ej, a mianowicie:
1. Imiê Boga: „Pan twój Bóg”.
2. Tytu³: „Stworzyciel”.
3. Obszar panowania: „Niebo i ziemia i morze i wszystko 
co w nich jest”.
Biblia mówi o sabacie jako o wiecznym znaku Boga: 
„Zaiste, przestrzegaæ bêdziecie sabatów moich, gdy¿ to 
jest znakiem (wiecznym) miêdzy mn¹ a wami po wszystkie 
pokolenia wasze, abyœcie wiedzieli, ¿em Ja Pan, który 

Symbole:
1. Wychodzi z ziemi (Obj. 
13,11) 
2. Pojawia siè w czasie 
upadku zwierzècia z morza 
(okoìo 1798; Obj. 13,1.3.10)
3. Ma rogi podobne do 
baranich (Obj. 13,11)

4. Nie ma korony na rogach 
(Obj. 13,11)
5. Ma wìadzè podobnie jak 
pierwsze zwierzè (Obj. 13,12)

Znaczenie:
1. Pojawia siè  w nowym lub 
w  niezaludnionym kraju
2. Staje siè narodem gdy 
zostaje zìamana  potèga 
papiestwa (1763-1800 r.)
3. Dwie chrzeåcijañskie zasa-
dy dajà mu siìè (obywatelska 
i religijnà wolnoåç)
4. Nie jest to monarchia 
lecz republika
5. Staje siè najsilniejszà 
potègà åwiatowà

Czy mo¿emy ostaæ siê na s¹dzie?
Pierwszy anio³ mówi o Bo¿ym s¹dzie, który odbywa siê 
w niebie zanim Chrystus powróci na ziemiê (por. Dan. 
7,9-12; 2Kor. 5,10), poniewa¿ przed Jego powrotem musi 
ju¿ byæ wiadome, kto ze zmar³ych zostanie wzbudzony 
do ¿ycia wiecznego i kto z ¿yj¹cych zostanie zabrany do 
nieba (1Tesal. 4,15-l7; Jan 5,27-29; Obj. 20,5-6). Ponadto 
Biblia mówi te¿ o s¹dzie w niebie, który odbêdzie siê 
w okresie 1000 lat po powtórnym przyjœciu Chrystusa, 
a w którym uczest niczyæ bêd¹ wszyscy wierz¹cy jako 
³awnicy; mówi te¿ o wyroku s¹dowym nad zmar³ymi 
niewierz¹cymi i nad upa d³ymi anio³ami (Dan. 7,22; 1Kor. 
6,2-3; Obj. 20,4), który zostanie og³oszony i wykonany 
po 1000lat, przy zmartwychwstaniu wszystkich niewie-
rz¹cych (Jan. 5,29; Obj. 20,7-15). Dziesiêæ Przykazañ 

sta nowi niezmienne kryterium na 
Bo¿ym s¹dzie (Kazn.Sal. 12,13-14; 
Obj. 11,18-19; Ps. 89,35; Mat. 7,21) 
i takie samo jest te¿ nastawienie 
serca Jezusa (Fil. 2,5; Rzym. 15,5), 
o którym napisano: „Pragnê czyniæ 
wolê twoj¹, Bo¿e mój, a zakon 
twój jest we wnêtrzu moim.” 
(Ps. 40,9; por. Jan 6,38; 4,34; Ps. 

40,7-9; Hebr. 10,9; £uk. 22,42). 
Wprawdzie modlimy siê „Ojcze nasz Twoja wola niech 
siê stanie”, ale jak naprawdê wygl¹da urzeczy wistnienie 
woli Bo¿ej w naszym codziennym ¿yciu? Biblia mówi 
nam: „Grzech jest przestêpstwem zakonu” (1Jan 3,4) i 
„zap³at¹ za grzech jest œmieræ” (Rzym. 6,23). Gdy s³y-
szymy z ust proroka: „Czy Murzyn mo¿e odmieniæ swoj¹ 
skórê a pantera swoje prêgi? A czy wy, przywykli do 
z³ego, mo¿ecie czyniæ dobrze?” (Jer. 13,23; por. Rzym. 
7,24) i przypatrujemy siê naszemu ¿yciu, wówczas 
musimy dojœæ do wniosku, ¿e w nas samych nie istnieje 
taka mo¿liwoœæ, abyœmy mogli ujœæ przed s¹dem Bo¿em, 
a tym samym unikn¹æ wiecznej œmierci. Jednak Bóg 
przygotowa³ dla wszystkich ludzi – którzy znajdowali siê 
dotychczas pod w³adz¹ szatana – drogê 
ratunku. Ta Bo¿a droga mi³oœci to 
„Jezus Chrystus”. „Albowiem 
tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna 
swego jednorodzonego da³, aby 
ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, 
ale mia³ ¿ywot wieczny.” (Jan 3,16). 
Golgota jest wzgórzem pamiêci 
tej niepojêtej ofiary, która by³a 
niezbêdna, aby zadoœæ uczyniæ 
z³amaniu Prawa Bo¿ego. Dlatego 
nie wolno nam traktowaæ grzechu 
jako czegoœ nieszkodliwego (Rzym. 6,15 ff). Dlatego te¿ 
Bo¿a oferta ³aski nie jest jak¹œ tani¹ ofert¹; wymaga ona 
ludzkiej zgody i pe³nego oddania siê Bogu. Jezus mówi: 
„Ja jestem droga i prawda, i ¿ywot, nikt nie przychodzi 
do Ojca, tylko przeze mnie.” (Jan 14,6). Jezus, ¿yj¹c na 
ziemi, nie grzeszy³, ¿y³ ¿yciem pe³nym wiary i pokaza³ 
nam drogê do Ojca, drogê do ¿ycia wiecznego.

   Z A M Ó W I E N I E
dla nastèpujàcych ksià¿ek i korespodencyjnego 

kursu biblijnego (proszè zakreåliç)

Wielki Bòj
Ksià¿ka (480 stron tìumaczona w 45 jèzykach) opisuje 
åwiatìo ktòre Biblia rzuca na przeszìoåç tera›niejszoåç 
i przyszìoåç. Mozliwoåç ¿akupu.

    Korespondencyjny kurs biblijny
Bezpìatny korespondencyjny kurs biblijny pozwoli 
Pañstwu stopniowo lepiej poznaç Bibliè i poka¿e 
niezawodnoåç przepowiedni, ktòre wypeìniajà siè 
poprzez minione, tera›niejsze i przyszìe polityczne, 
religijne i naturalne wydarzenia åwiatowe (bezpìatne 
materiaìy do studiowania).

Nazwisko i imiè 

ulica

miejsce zamieszkania 
                                        
Wysyìka wybranych pozycji nastapi po przesìaniu 
bonu na adres wydawcy:

MARANATA Pan przychodzi,
Skr. Poczt. 2095, 40-714 Katowice 6

¯adnych dalszych kosztòw i zobowiàzañ!
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„Ratuj siê bo chodzi o twoje ¿ycie.“
1Moj¿. 19,17

„Mamy wiêc s³owo prorockie jeszcze bardziej 
potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymaj¹c siê 
go niby pochodni, œwiec¹cej w ciemnym miejscu, 
dopóki dzieñ nie zaœwita i nie wzejdzie jutrzenka w 
waszych sercach.” 2Piotr 1,19

„Badacie pisma, bo s¹dzicie, ¿e macie w nich ¿ywot 
wieczny; a one sk³adaj¹ œwiadectwo o mnie.” Jan 
5,39

„Którzy byli szlachetniejszego usposobienia ni¿ owi 
w Tesalonice; przyjêli oni S³owo z ca³¹ gotowoœci¹ 
i codziennie badali Pisma, czy tak siê rzeczy maj¹.” 
Dz.Ap. 17,11

„Proroctw nie lekcewa¿cie,  wszystkiego 
doœwiadczajcie, co dobre tego siê trzymajcie, od 
wszelkiego rodzaju z³a z dala siê trzymajcie. A sam 
Bóg pokoju, niechaj was w zupe³noœci poœwiêci, a 
caly duch wasz i dusza i cia³o niech bêd¹ zachowane 
bez nagany na przyjœcie Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On te¿ tego 
dokona... Zaklinam was na Pana, aby ten list by³ 
odczytany wszystkim braciom.” 1Tesal. 5,20-24.27

dra Wielkiego, a po jego œmierci rozpad³o siê na cztery 
czêœci (królestwa Diadochów), przedstawionych przez 
cztery g³owy (Macedonia, Tracja, Syria, Egipt).

CZWARTE ZWIERZÊ
„Potem spojrza³em i w widzeniu nocnym pojawi³o siê 

czwarte zwierzê, straszne i groŸne, i nadzwy-
czaj silne; mia³o ono potê¿ne ¿elazne zêby: 

po¿era³o i mia¿d¿y³o, a co pozosta³o, 
depta³o swoimi nogami, by³o ono inne 
ani¿eli wszystkie poprzednie zwierzêta, a 
mia³o dziesiêæ rogów.” (Dan. 7,7). Odpo-
wiednik tego zwierzêcia odnajdujemy w 
ksiêdze Dan. 2,33.40-41. Czwart¹ ogólno 
œwiatow¹ potêg¹, która powsta³a po 

Grecji by³ cesarski Rzym (168 p.n.e.-476 n.e.). Zwierzê 
symbolizuj¹ce t¹ potêgê nie by³o podobne do ¿adnego 
zwierzêcia znanego Danielowi, dlatego nie potrafi³ je 
nazwaæ. „Dziesiêæ rogów” z Dan. 7,24 oznacza, ¿e „z 
tego królestwa powstanie dziesiêciu królów...”. Jest 
historycznym faktem, ¿e Cesarstwo Rzymskie rozpad³o 
siê w 476 r.n.e. Na jego miejscu powsta³o 10 królestw 
- 10 plemion germañskich, które utworzy³y pañstwa 
dzisiejszej Europy Zachodniej. Te pañstwa s¹ tak samo 
przedstawione w ksiêdze Dan. 2,42-44 w symbolu 10 
palców u stóp pos¹gu. By³y to nastêpuj¹ce plemiona: 1. 
Alemani (Niemcy), 2. Frankowie (Fran cja), 3. Anglosasi 
(Wielka Brytania), 4. Burgundowie (Szwajcaria), 5. 
Wizygoci Zachodni (Hiszpania), 6. Swewowie (Portu-
galia), 7. Longobardowie (W³ochy); 8. Herulowie, 9. 
Wandalowie, 10. Ostrogoci.

MAÌY RÓG
„Gdy uwa¿nie przypatrywa³em siê 
rogom, zacz¹³ wyrastaæ miêdzy 
nimi inny, ma³y róg, i trzy spoœród 
poprzednich rogów zosta³y wyrwa-
ne. Na tym rogu by³y oczy jakby 
oczy ludzkie i usta, które mówi³y 
zuchwa³e s³owa.” (Dan. 7,8).

Ró¿ne wskazówki co do identyfikacji:
1. Pojawi³ siê on miêdzy dziesiêcioma rogami (Króle-
stwami), a trzy spoœród tych dziesiêciu rogów zosta³o 
wyrwanych przy powstawaniu jego w³adzy. 
2. W Dan. 7,24 mowa jest o tym, ¿e „ma³y róg” powstanie 
po pojawieniu siê dziesiêciu rogów.
Tylko jedna potêga w historii œwiata pasuje do tego 
opisu. W samym Rzymie, w centrum rozpadaj¹cego 
siê imperium œwiatowego, powsta³o po roku 476 n.e. 
papiestwo - jednoosobowy rz¹d katolicyzmu. W czasie 
rozwijania siê jego potêgi „wyrwane zosta³y przed 
nim” trzy germañskie ludy: Herulowie, Wandalowie i 
Gotowie Wschodni. Wed³ug rozporz¹dzenia wschodnio-
rzymskiego cesarza Justyniana (Codeks Justinianus) w 
r. 533 n.e., biskup Rzymu ustanowiony zosta³ g³ow¹ 
wszystkich koœcio³ów chrzeœcijañskich. Gdy ostatnie 
z tych trzech ariañskich plemion (Gotowie Wschodni), 
które sprzeciwi³o siê temu rozporz¹dzeniu, zosta³o pobite 
w r. 538 n.e. przez cesarskiego genera³a Belosariusa i 
wypêdzone z Rzymu, przypieczêtowana zosta³a równie¿ 
polityczna hegemonia Rzymu papieskiego na proroczo 
przepowiedziany okres (patrz dalej).
3. W Dan. 7,25 jest napisane, 
¿e on „bêdzie mêczy³ Œwiêtych 
Najwy¿szego...”. Wskazuje to 
na  wie lk ie  p rzeœ ladowanie 
chrzeœcijan. ¯aden ze znawców 
historii nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e 
równie¿ ta wypowiedŸ znalaz³a 
swoje wype³nienie w papiestwie. 
Straszliwe przeœladowania z okresu 
œredniowiecza (stosy, procesy i tor-
tury heretyków, wojny krzy¿owe) 
s¹ znanym i ciemnym rozdzia³em 
tego koœcio³a w historii œwiata.

jemy Jego zastêpcz¹ ofiarnicz¹ œmieræ, któr¹ poniós³ za 
nas osobiœcie (Jan 6,28-29; 3,16; 1,29).
Jezus zmar³ nie za swoje w³asne grzechy, poniewa¿ jest 
napisane: „... Pojednajcie siê z Bogiem. On tego, który 
nie zna³ grzechu, za nas grzechem uczyni³, abyœmy w nim 
stali siê sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹.” (2Kor. 5,20.21; por. 
1Jan 3,5; Jan 8,46). To jednak obliguje nas do ¿a³owania 
za swoje grzechy, wyznania ich, odwrócenia siê od 
nich (od przekraczania Prawa Bo¿ego) i pos³usznego 
naœladowania Chrystusa (por. Przyp. 28,13; 1Jan 1,6-10; 
2,4; 3,3-10; 1Piotr 2,21; Mat. 10,34-39).
Wiara i skrucha s¹ Bo¿ym darem dla ka¿dego cz³owieka, 
który Go szczerze poszukuje. Obie te w³aœciwoœci spra-
wia w nas Bóg przez swego Ducha Œw, jeœli tylko damy 

Mu do tego okazjê. Wiara przychodzi 
ze s³uchania i ze studium S³owa 

Bo¿ego (Rzym. 10,17). Jezus 
powiedzia³: „Ba dacie Pisma, 
bo s¹dzicie, ¿e macie w nich 
¿ywot wieczny; a one sk³adaj¹ 
œwiadectwo o mnie.” (Jan 5,39; 
por. £uk. 24,25-27; Jan 2,22; 

Rzym. 16,26; Dz.Ap. 17,11-12).
Studium cudownie wype³niaj¹cych siê Bo¿ych proroctw 
(na setki lat wczeœniej przepowiedziana historia œwiata i 
pojawienie siê Jego Syna) powoduje, ¿e Bo¿y plan zba-
wienia, realizowany przez Chrystusa, staje siê wiarygod-
ny i kszta³tuje w nas mocny funda ment wiary odnoœnie 
przysz³ych wydarzeñ (2Piotr 1,19-21). Przy szczerym 
studium S³owa Bo ¿ego, obiecany nam jest niewidzialny, 
Bo¿y Nauczyciel: „Lecz Pocie szyciel Duch Œwiêty, które-
go Ojciec poœle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego 
i przypomni wam wszystko, co wam powiedzia³em... s³owo 
twoje jest prawd¹.” (Jan 14,26; 16,13; 17,17). Ten kto 
odrzuca ofertê Bo¿ej ³aski i œwiadomie odwraca siê od 
s³ów Prawdy, nie studiuje ich i nie sprawdza, nie otrzyma 
od Boga zbawiennej mocnej wiary i kiedyœ znajdzie siê w 
gronie tych, którzy bêd¹ zgubieni na wieki (Jer. 6,17-19; 
9,12-15; Oz. 4,6). 
„A jeœli komu z was brak m¹droœci, niech prosi Boga, 
który wszystkich obdarza chêtnie i bez wypominania, a 
bêdzie mu dana.” (Jak. 1,5). Jezus mówi nam: „Proœcie, 
a bêdzie wam dane... Jeœli tedy wy, bêd¹c z³ymi, potraficie 
dawaæ dobre dary dzieciom swoim, o ile¿ wiêcej Ojciec 
wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go 
prosz¹.” (Mat. 7,7.11). Proœcie wiêc tak, jak to czyni³ 
Dawid: „Serce czyste stwórz we mnie, o Bo¿e, a ducha 
prawego odnów we mnie!” (Ps. 51,12; por. Ps. 139,23-24).
Kto szczerze siê modli i wierzy, powie: „Wszystko mogê 
w tym, który mnie wzmacnia...” (Fil. 4,13). 
Tylko wtedy, gdy szczerze naœladujemy Chrystusa i 
zdajemy siê na Niego jako na naszego ¿yj¹cego Zbawi-
ciela, mo¿emy rozwin¹æ w sobie charakter, który bêdzie 
podobny do Jego charakteru i byæ przy-
gotowanymi na powtórne przyjœcie 
Pana. „Takie zaœ jest przymierze, 
jakie zawrê z nimi Po up³ywie owych 
dni, mówi Pan: Prawa moje w³o¿ê w 
ich serca i na umys³ach ich wypiszê je.” 
(Hebr. 10,16; por. Jer. 31,33). 
Czy przypominacie sobie, ¿e pos³uszeñstwo ludzi by³o 
sprawdzane w ogrodzie Eden z udzia³em owocu pewnego 

drzewa (drzewa wiado-
moœci Dobrego i Z³ego 
– 1Mojz. 2,16-17)? W 
dniach ostatecznych nasze 
pos³uszeñstwo ponownie 
zostanie poddane egza-
minowi w odniesieniu do 
szczególnego przykazania 

Bo¿ego (Jak. 2,10). Wówczas w¹¿ zwodzi³ s³owami: „Czy 
rzeczy wiœcie Bóg powiedzia³...?” (1Mojz. 3,1).
Jak¿e okropne skutki dla ludzi wyniknê³y z tego 
niepos³uszeñstwa?! (1Mojz. 3). W¹tpliwoœci co do 
wyraŸnie brzmi¹cego przykazania Bo¿ego, równie¿ 
i dzisiaj s¹ zasiewane w ludzkie serca przez Bo¿ego 
przeciwnika: „Czy¿by Bóg rzeczywiœcie tak powa¿nie 
traktowa³ ten siódmy dzieñ?” 
Jeœli zdecydowanie stwierdzi siê, ¿e niedziela nie jest 
niczym innym, jak tylko przykazaniem ludzkim, wówczas 
jakiego¿ ogromnego znaczenia nabieraj¹ s³owa Jezusa: 
„Dobrze Izajasz prorokowa³ o was, ob³udnikach, jak 
napisano: ... Daremnie mi jednak czeœæ oddaj¹, g³osz¹c 
nauki, które s¹ nakazami ludzkimi. Przykazania Bo¿e za-
niedbujecie, a ludzkiej nauki siê trzymacie...” (Mar. 7,6-9).
Równie¿ poprzez proroka Ezechiela, Pan Bóg napomina 
Swój lud: „... Nie postêpujcie wed³ug przykazañ waszych 
ojców i nie przestrzegajcie ich praw [tradycji], i nie kalaj-
cie siê ich ba³wanami! Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. 
Postêpujcie wed³ug moich przykazañ i przestrzegajcie 
moich praw, i wykonujcie je! Œwiêæcie moje sabaty i 
niech bêd¹ znakiem miêdzy mn¹ a wami, aby wiedziano, 

Jak przez Chrystusa otrzymujemy ¿ycie wieczne?
Na to pytanie Jezus odpowiada dzisiaj tak samo jak 
wówczas: „Przestrzegaj przykazañ... przyjdŸ i naœladuj 
mnie.” (Mat. 19, 17.21; por. 1Piotr 2,21-25; Obj. 14,4).
Naœladownictwo oznacza dla nas studiowanie ¿ycia 

Jezusa w Piœmie Œw. (Jan 5,39; 8,31-32) oraz 
pos³u szeñstwo Jego s³owom (Jan 3,36; Hebr. 

5,8-9; 11,8 ff; Jak. 4,7; Rzym. 16,26). Duch 
Œw. spowoduje w nas wtedy tak¹ sam¹ zba-

wienn¹ przemianê, jak wówczas w Dniu 
Piêædziesi¹tnicy, gdy ludzie pozna wali i 
wyznawali swoje grzechy, i wo³ali: „Co 

mamy czyniæ?” OdpowiedŸ Piotra brzmia³a: „Upamiêtajcie 
siê!” (Dz.Ap. 2,37-38). Przy innej okazji powiedzia³ on: 
„Przeto upamiêtajcie i nawróæcie siê, aby by³y zg³adzone 
grzechy wasze.” (Dz.Ap. 3,19).
Prawo Bo¿e - jak lustro, ukazu-
je nasze zabrudzenie grzechem 
(Rzym. 4,15; 3,20; 7,7), które 
Je zus chce zmyæ z nas Swoj¹ 
pojednawcz¹ krwi¹. To w³aœnie 
jest owa godzina narodzenia 
odwzajemnionej mi³oœci cz³owieka do Boga. Jezus po-
wiedzia³ o grzesznicy: „Odpuszczono jej liczne grzechy, 
bo bardzo mi³owa³a.” (£uk. 7,47). „Mi ³ujmy wiêc, gdy¿ 
On nas przedtem umi³owa³... Na tym bowiem polega 
(wzajemna) mi³oœæ ku Bogu, ¿e siê przestrzega przykazañ 
jego, a przykazania jego nie s¹ uci¹¿liwe.” (1Jan 4,19; 
5,3). Z mi³oœci do Chrystusa rodzi siê w nas dana nam od 
Boga moc do pokonania grzechu. „Jeœli mnie mi³ujecie, 
przykazañ moich przestrzegaæ bêdziecie. Ja prosiæ bêdê 
Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby by³ z wami 
na wieki – Ducha prawdy...” (Jan 14,15-17). Mi³oœæ 
i udzielona moc Ducha Œw. uzdalnia nas do pokonania 

grzechu tak, jak pokona³ go Jezus (Jan 15,10; 
1Jan 5,4-5; Obj. 3,21). 

Dziêki cz³owieczeñstwu Syna Bo¿ego 
Jezusa Chrystusa (Fil. 2,5-8; Jan 16,28) 
mo¿emy byæ pewni, ¿e Bóg doskonale 
wie, jakiej mocy ma nam udzieliæ, 

abyœmy mogli sprostaæ Jego wymaganiom 
oraz sprzeciwiæ siê pokusie zrodzonej przez 

os³abion¹ grzechem cielesn¹ naturê. „Skoro zaœ dzieci 
maj¹ udzia³ we krwi i w ciele, wiêc i On równie¿ mia³ 
w nich udzia³, aby przez œmieræ zniszczyæ tego, który 
mia³ w³adzê nad œmierci¹, to jest diab³a, i aby wyzwoliæ 
wszystkich tych, którzy z powodu lêku przed œmierci¹ 
przez ca³e ¿ycie byli w niewoli... Dlatego 
musia³ we wszystkim upodobniæ siê do 
braci, aby móg³ zostaæ mi³osiernym i 
wiernym arcykap³anem przed Bogiem dla 
przeb³agania go za grzechy ludu.” Hebr. 
2,14-15.17; por. wiersz 18.
Tê moc, pokonuj¹c¹ grzech, mo¿emy 
tylko wtedy otrzymaæ, jeœli wierzymy w 
przyk³adn¹ sprawiedliwoœæ Jezusa czyli 
bezgrzeszne ¿ycie w ciele grzechu (por. 
Rzym. 8,3; Hebr. 4,15) i wiar¹ przyjmu-

¿e Ja, Pan, jestem waszym Bogiem!” (Ezech. 20,18-20; 
por. Jer. 9,12-13). 
Przykazania ludzkie i ich tradycje, w ¿adnym przypadku 
nie uwalniaj¹ nas od chrzeœcijañskiej zasady: „Trzeba 
bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi.” (Dz. Ap. 5,29; por. 4,19). 
Na co siê decydujesz: na Sabat Boga czy na papiesk¹ 
niedzielê? (Jer. 10,2; 1Król. 18,21; 1Sam. 15,22-23). 
Duch Œwiêty wzywa 
nas: „... Dziœ jeœli 
jego g³os us³yszycie, 
Nie zatwardzajcie 
serc waszych... Kto 
bowiem wszed³ do 
odpocznienia jego, 
ten sam odpocz¹³ od 
dzie³ swoich, jak Bóg 
od swoich. Staraj-
my siê tedy usilnie 
wejœæ do owego od-
pocznienia (dzien od-
poczynku), aby nikt nie 
upad³, id¹c za tym przyk³adem 
niepos³uszeñstwa.” (Hebr. 4,7.10-11). 
Tylko ci bêd¹ zbawieni i uratowani, o których Bi-

blia mówi:  „Tu 
siê oka¿e wytrwa-
nie œwiê tych, któ-
rzy przestrze gaj¹ 
przykazañ Bo¿ych 
i wiary Jezusa.” 
(Obj. 14,12). 
Wkrótce nadejd¹ 
s t r a  s z l i w e  p l a -
gi i s¹dy na tych 
wszystkich ludzi, 

którzy przyjmuj¹ piê-
tno, imiê lub liczbê 

zwierzêcia albo te¿ 
czcz¹ zwierzê i jego obraz 

(tzn. poddaj¹ siê antybo¿emu  
religijno-polityczne- mu auto rytetowi), a tym samym 
opowiadaj¹ siê przeciwko jednoznacznej woli Bo¿ej i Jego 
ostrze¿eniom (Obj. 13,16-18; 14,9-11; 16,2; 18; 19,19-21).
To poselstwo s¹du mo¿e u wielu wzbudziæ strach, ale 
w konsekwencji jest to poselstwo ratunku kochaj¹cego 
Boga, „... bo nie chce, aby ktokolwiek zgin¹³, lecz chce, 
aby wszyscy przyszli do upamiêtania.” (2Piotr 3,9). 
Ka¿dy szczery cz³owiek przekona siê, ¿e: „BojaŸñ 
Pana jest pocz¹tkiem poznania.” (Przyp.Sal. 1,7; por. 
£uk. 12,4.5; 2Moj. 20,20). Lêk wytwarzany jest tyl-
ko przez grzech (patrz 1Mojz. 3,10-11), jeœli jednak 
doœwiadczyliœmy i przyjêliœmy przebaczenie grzechów 
przez mi³oœæ Bo¿¹ w Jezusie Chrystusie, wówczas oka¿e 
siê, ¿e: „W mi³oœci nie ma bojaŸni, wszak doskona³a 
mi³oœæ usuwa bojaŸñ, gdy¿ bojaŸñ dr¿y przed kar¹; kto 
siê wiêc boi, nie jest doskona³y w mi³oœci. Mi³ujmy wiêc, 
gdy¿ On nas przedtem umi³owa³.” (1Jan 4,18-19).
W tej sytuacji uczucie niepewnoœci czy zguby, 
przekszta³ca siê w pewnoœæ ratunku, a bojaŸñ przed 
Bogiem, w g³êbok¹ czeœæ i mi³oœæ, zaœ sytuacja bez 
wyjœcia i obawa przemienia siê w radosne oczekiwanie 
na wype³nienie siê Bo¿ych obietnic. Ta oferta Boga, tzn. 
mo¿liwoœæ pokuty i odwrócenia siê od grzechu, aktualna 
bêdzie jeszcze tylko przez krótki czas! Wykorzystajmy 
wiêc ten czas na powa¿ne zbadanie swojego stanu i 
nawrócenie siê, poniewa¿ czas ³aski koñczy siê przed 
powrotem Chrystusa. Znaki czasu wrêcz alarmuj¹, ¿e 
jest to ostatni, koñcowy ju¿ fragment w historii œwiata! 
Żyjemy w końcowej fazie historii świata. Świat zakończy 
się tam, gdzie jest te 10 palców u stóp posągu (Dan. 2,31-
35; 41-45), lub 10 rogów w paralelnym opisie królestw 
(Dan. 7,7-8; 19-26; zob. str. 1 i 2). Spoglądając na te 
opisane polityczne dążenia zjednoczeniowe owych 10 pal-
ców (Dan. 2,41-43), rozpoznajemy w tym opisie aktualne 
tendencje zjednoczeniowe Europy, o których proroctwo 
mówi - „... lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak 
jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.” Powtórne przyj-
ście Chrystusa (spadający z nieba kamień, który zniszczy 
wszystko), będzie, jak napisał apostoł Piotr - wielkim 
zaskoczeniem dla wszystkich ludzi: „A dzień Pański na-
dejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a 
żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej 
spłoną.” (2Piotr 3,10). 
Dlatego Bog wzywa 
wszystkich ludzi: „Bój 
się Boga i przestrzegaj 
Jego przykazań, bo to 
jest obowiązek każde-
go człowieka.” (Zob. 
Kazn.Sal. 12,13.14; 
2Piotr 3,11-15; Izaj. 
55,6-9; Mal. 3,17-20).

PRZYSZ³OŒÆ BEZ ILUZJI
W ostatnich latach œwiat sta³ siê œwiadkiem nasilaj¹cych 
siê katastrof. Susza, powodzie, okropne huragany i 
trzêsienia ziemi, wystêpuj¹ coraz czêœciej, jedne po 
drugich. Tysi¹ce ludzi traci ¿ycie podczas straszliwych 
wypadków na ziemi, na morzu i w powietrzu. Miliony 
g³oduj¹; liczne narody bankrutuj¹ i staj¹ siê niezdolne do 
sp³acenia swych d³ugów. Wojny, powstania, eksplozja 
demograficzna i ci¹g³e niszczenie przyrody nape³niaj¹ 
ludzi lêkiem przy spogl¹daniu w przysz³oœæ.
Wiele z tych wydarzeñ jest wyraŸnie zapowiedzia-
nych w Biblii (Mat. 24,4-31; £uk. 21,25-28; Obj. 
6,12-17; 16; 17; 18). Bóg zawsze ostrzega³ ludzi przed 
nadchodz¹cymi s¹dami, które mia³y przyjœæ jako 
skutek ich bezbo¿noœci (Izaj. 24,5-20; 46,9-10; Amos 
3,7; Obj. 1,1).

NAUKI Z PRZESZ³OŒCI
Pan Bóg zapowiedzia³ Noemu nadejœcie potopu, Ab-
rahamowi i Lotowi zniszczenie Sodomy i Gomory, a 
Moj¿eszowi plagi dla Egiptu.
Wydarzenia te zosta³y opisane dla nas, jako nauka na 
obecny czas, aby nam uœwiadomiæ, ¿e wszystkie biblijne, 
prorocze ostrze¿enia wype³nia³y siê w zadziwiaj¹cy sposób 
i wype³ni¹ siê równie¿ w przysz³oœci (1Kor. 10,6-12; 2Piotr 
2,5-9; Hebr. 4,11).
Dotyczy to równie¿ zdecydo wanych Bo¿ych ostrze¿eñ, 
skierowanych do ostatniej ludzkiej generacji, zawartych w

które s¹ zapisane w 14 rozdziale ksiêgi Objawienia œw. 
Jana. Jest to ostatnie wezwanie, które Bóg kieruje do 
wszystkich ludzi przed powrotem Jezusa Chrystusa, jako 
Króla i Sêdziego na ziemiê. 
Zawiera ono najbardziej powa¿ne ostrze¿enie nastêpuj¹cej 
treœci:

1. „Bójcie siê Boga i oddajcie mu chwa³ê, gdy¿ nadesz³a 
godzina s¹du Jego, i oddajcie pok³on temu, który stworzy³ 
niebo i ziemiê, i morze, i Ÿród³a wód.“

2. „Upad³, upad³ Babilon, wielkie miasto które napoi³o 
wszystkie narody winem szaleñczej rozpusty.“

3. „Je¿eli ktoœ odda pok³on zwierzêciu i jego pos¹gowi i 
przyjmie znamiê na swoje czo³o lub na swoj¹ rêkê, to i 
on piæ bêdzie samo czyste wino gniewu Bo¿ego z kielicha 
jego gniewu i bêdzie mêczony w ogniu i w siarce wobec 
œwiêtych anio³ów i wobec Baranka. A dym ich mêki unosi 
siê w górê na wieki wieków i nie maj¹ wytchnienia we 
dnie i w nocy ci, którzy oddaj¹ pok³on zwierzêciu i jego 
pos¹gowi, ani nikt, kto przyjmuje znamiê jego imienia.“ 
(Por. Obj. 14,6-11).

Wezwanie to ma ogromne znaczenie dla ka¿dego! Ale 
jak mo¿emy unikn¹æ oddawania czci wymienionemu tu 
zwierzêciu i jego obrazowi lub przyjêcia jego znaku, jeœli 
nie wiemy co one oznaczaj¹? Brak poznania spowoduje 
skutki siêgaj¹ce wiecznej œmierci. Bóg mówi: „Lud mój 
ginie, gdy¿ brak mu poznania...” (Oz. 4,6; por. Izaj. 
29,13-14).
Bóg obieca³ jednak, ¿e szczeremu cz³owiekowi daruje 
poznanie (Przyp.Sal. 2,1-7; Dan. 12,4,10; Mat. 7,7-8). 
„Jakom ¿yw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upo-
dobania w œmierci bezbo¿nego, a raczej by siê bezbo¿ny 
odwróci³ od swojej drogi, a ¿y³. Zawróæcie, zawróæcie 

ze swoich z³ych dróg! Dlaczegó¿ macie umrzeæ, domu 
izraelski?” Ezech. 33,11 NP. (por. 2Piotr 3,10-11; Mal. 
3,18-20).

Co oznacza zwierzê ze szczególnym zna-
mieniem?
Zanim wyjaœnimy pojêcie zwierzêcia, musimy zrozumieæ 
t³o jego powstania i jego rozwój historyczny. Najlepiej, 
gdy zaczniemy od ksiêgi Daniela, która wspaniale prze-
powiada historiê od VI wieku przed n.e. a¿ do dzisiaj.
Wyk³ad u¿ytych tam symboli nie jest pozostawiony  
ludzkim domys³om lub zgadywaniu. Biblijne pro-

roctwo jest z góry napisan¹ histori¹. 
Biblia sama dostarcza nam klucza 
do jego zrozumienia; ona sama siê 
wyk³ada (2Piotr 1,20).

W Dan. 2,27-45 czêœci cia³a pos¹gu sym-
bolizuj¹ dok³adn¹ kolejnoœæ pojawiania siê 

mocarstw œwiatowych od Babilonu pocz¹wszy az 
do dzisiejszej Europy. W trafny sposób równolegle 
do Dan. 2 w Dan. 7 zosta³y przedstawione te poszcze-
gólne imperia - królestwa jako 
„zwierzêta“ posiadaj¹ce 
szczególne cechy: „Owe 
wielkie cztery zwierzêta, to 
czterej królowie, którzy po-
wstan¹ na ziemi... Czwarte 
zwierzê oznacza czwarte 
królestwo na ziemi...” (Dan. 
7,17,23).
W Dan. 7,3 napisane jest: 
„I cztery wielkie zwierzêta 
wychodzi³y z morza, ka¿de 
by³o inne.” „Morza” lub 
„wody” reprezentuj¹ „ludy 
i t³umy, narody i jêzyki.” 
(Objawienia 17,15; por. 
Izaj. 8,7).

LEW
„Pierwsze by³o podobne do lwa...” (Dan. 7,4; por. 

2,37-38). Reprezentuje on królestwo 
Babilon (608-538 p.n.e.), które w czasach 
Daniela opanowa³o ca³y ówczesny œwiat. 
Dzisiaj jeszcze w Berliñskim Muzeum 
Pergamoñskim mo¿na podziwiaæ uskrzyd-
lonego lwa jako historycznego œwiadka 
tamtych czasów.

NIED‹WIED‹
„Potem pojawi³o siê inne, drugie zwierzê, podobne do 

niedŸwiedzia; by³o ono podniesione tylko 
jedn¹ stron¹, a mia³o w paszczy miêdzy 
zêbami trzy ¿ebra, i powiedziano mu: Wstañ, 
jedz du¿o miêsa!” (Dan. 7,5). To zwierzê ma 
to samo znaczenie co srebrne piersi pos¹gu 
z ksiêgi Dan. 2,32-39. Reprezentuje ono 

potêgê, która nasta³a po Babilonie – podwójne krolestwo 
Medo-Persjê (538-331 p.n.e.). By³o to królestwo z³o¿one 
z dwóch narodów, w którym najpierw rz¹dzili Medowie a 
potem Persowie. Te dwa ramiona pos¹gu, oraz niedŸwiedŸ 
jednostronnie podparty, wyraŸnie pokazuj¹ te cechy 
szczegó³ne. Jedna jego po³owa jest potê¿niejsza ni¿ druga. 
Trzy ¿ebra symbolizuj¹ narody, które zosta³y pokonane 
przez Medo-Persjê, a mianowicie: Babilon, Lydiê i Egipt.

PANTERA (LAMPART)
„Potem spojrza³em, a oto pojawi³o siê inne, podobne do 

pantery; mia³o ono na grzbiecie cztery 
ptasie skrzyd³a, i cztery g³owy mia³o to 
zwierzê, i dano mu w³adzê.” (Dan. 7,6). 

Równie¿ to zwierzê znajduje swój odpo-
wiednik w ksiêdze Dan. 2,32-39. By³o to 
królestwo Grecji (331-168 p.n.e.), które 
podbi³o Persów za panowania Aleksan-
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