
CCZZYY  MMAASSZZ  ŚŚWWIIAADDOOMMOOŚŚĆĆ  TTEEGGOO,,   ŻŻEE  ŻŻYYJJEEMMYY  UU  KKRREESSUU  CCZZAASSÓÓWW?? 

Szybkie wypełnianie się znaków czasu świadczy o tym, że powtórne 

przyjście Chrystusa, utożsamiane przez niektórych z „końcem świata”, 

jest bliskie. Od tego dnia nie dzielą nas lata, ale wymienione dalej 

wydarzenia. Wkrótce na naszej ziemi będą mieć miejsce zmiany, które 

jednoznacznie określają proroctwa biblijne, a ostateczne wydarzenia 

nastąpią szybko i gwałtownie.(E.G.White, Świadectwa dla zborów)  

Poznajmy biblijny scenariusz wydarzeń czasów końca 

 

(Jan 14.29). 

Etapy, które są już za nami:  

• Imperia starożytnego świata, których sukcesję precyzyjnie przepowiada 

prorok Daniel, w tym Cesarstwo Rzymskie przedstawione w 2 rozdziale 

księgi Daniela jako żelazne imperium, z którego wyłoniły się narody 

współczesnej Europy będące mieszanką gliny i żelaza (Dn 2.33).  

• Dzieje świata, które na podstawie udzielonych wizj i, Daniel opisuje w 7. 

i kolejnych rozdziałach swojej Księgi, w tym misję Mesjasza, supremację 

potęgi religi jno-politycznej, która przez 1260 lat prześ laduje „świętych”, jej 

upadek i odrodzenie opisane w 13 rozdziale Apokalipsy. 

• Pogłębienie się niemoralności, przestępczość, wojny, trzęsienia ziemi, 

powodzie i susze, pożary, nieurodzaj, szkodniki upraw, głód, zarazy, fałszywi 

prorocy (Mt 24; Łk 21; Mk 13; 2P 3.3-4; 2Tym 3.1-5). Wysoka aktywność 

spirytystyczna (1Tym 4.1). 

• Człowiek jest w stanie niszczyć Ziemię (Ap 11.18). Zmiany klimatyczne, 

zatrucie gleb, zanieczyszczenie wód i powietrza, dziura ozonowa. Więdnie 

i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat... Ziemia jest splugawiona pod 

swoimi mieszkańcami (Iz 24.4-5)  

• Długi okres pokoju światowego (1Tes 5.2-3). Czterej aniołowie stojący 

na czterech narożnikach ziemi powstrzymują wiatry ziemi (Ap 7.1-3) 

• Głoszenie Ewangeli i na całym świecie (Mt 24.14). Od 1844 roku głoszone są 

poselstwa aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy, w szczególności o rozpoczęciu 

sądu Bożego i o upadku Wielkiego Babilonu (Ap 14.6-8).  
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• Świat stał się „globalną wioską”. Wszyscy są zależni od wszystkich. Globalna 

jest gospodarka, ekonomia, transport, kultura. Jesteśmy jednak jak 

mieszanka gliny i żelaza (Dn 2.33,41-42). 

• Protestantyzm podał sobie rękę z papiestwem. Kościoły protestanckie 

z własnej inicjatywy wprowadziły zasady ekumenii (np. Amsterdam 1948, 

Sztokholm 31 X 2016). 

• Rozwijają się organizacje społeczne na rzecz święcenia niedzieli (w Polsce: 

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli), mające na celu dbałość o 

świąteczny charakter niedzieli; Encykliki: Jana Pawła II Dies Domini (1998r.) 

oraz Franciszka Laudato si (2015r.); Rządy wprowadzają ograniczenia 

dotyczące pracy w niedzielę. 

Dokładność, z jaką do tej pory spełniły się wszystkie wydarzenia 

przepowiedziane w bibli jnych proroctwach, upewnia nas, że to, co należy 

jeszcze do przyszłości, wypełni się tak samo dokładnie.  

Co jeszcze ma się zdarzyć zanim przyjdzie Chrystus? 

Podany dalej porządek wydarzeń nie oznacza ich chronologicznego 

następstwa - żadne z tych wydarzeń nie może być precyzyjnie umiejscowione 

w czasie. Większość z nich będzie dziać się równolegle. 

Pewnym jest jednak, że dzieje ziemi, które są jeszcze przed nami można 

podzielić na dwa okresy. Pierwszy, zwany czasem końca, podczas którego 

każdy może przyjść za pośrednictwem Jezusa do tronu Bożego i skorzystać  

z błogosławieństw Ewangelii.  Potem, gdy czas łaski się skończy, a zbawienie 

każdego człowieka będzie już przesądzone (Ap 22.10-12), nastanie koniec 

dziejów ziemi takiej, jaką znamy – koniec czasów.  

CZASY KOŃCA 

• Nadnaturalne manifestacje, znaki i  cuda, które są dziełem sił nieczystych i z 

czasem będą się nasilać (Mt 24.24; 2Tes 9-10). Powołując się na imię 

Jezusa wielu zwiodą fałszywymi naukami (Mt 24.4-5)  

• Nasilają się trzęsienia ziemi, powodzie i susze (Am 4.7-8), pożary, 

nieurodzaj, szkodniki upraw (Am 4.9), głód, zarazy (Łk 21.11). Ziemia 

marnieje z powodu niefrasobliwości ludzi (Iz 24.4-13) 

• Kościoły, choć nie będą stanowić jednej organizacji, zjednoczą się dla 

ratowania świata przed zagładą. Posługując się władzą państwową, narzucą  

wszystkim ludziom własne praktyki religi jne (Dn 3.10-11: Dn 6.12; będą 

mówić jak smok Ap 13.11). Lud Boży jest jeszcze rozproszony po wszystkich 
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tych kościołach. Nowa ogólnoświatowa religia, zwana w Apokalipsie Wielkim 

Babilonem, będzie sterowana z Rzymu (Ap 17.5-6). 

• Co musi się stać, aby kraje muzułmańskie, buddyści i  inne religie świata 

przystąpiły do ekumenii? A jednak to się stanie, bo strach otwiera drogę 

innemu myś leniu. 

• Katastrofy naturalne, głód, zarazy, społeczne niepokoje, wzrost 

przestępczości, narkomania, rozwiązłość seksualna, pornografia 

doprowadzą rządy działające pod naciskiem duchowieństwa do zaostrzenia 

rygorów w oparciu o katechizmowe „przykazania Boże”, w tym do 

respektowania niedzielnego odpoczynku (Sof 2.1-3). Na poparcie tego 

będzie przytaczanych wiele wyrwanych z kontekstu tekstów bibli jnych, 

wypowiedzi ojców kościoła oraz przekazy paranormalne od istot duchowych, 

jako wzywający ludzkość do pokuty i upamiętania głos Boga. 

• Słowa Jezusa „Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo 

przeciwko królestwu” (Mt 24.7) oznaczają coś więcej niż wojna 

ogólnoświatowa, kraj kontra kraj. Kolejne słowa z tego wersetu (głód i mór) 

sugerują, że człowiek będzie walczył przeciwko drugiemu człowiekowi, 

sąsiad z sąsiadem o chleb i o wodę – o przetrwanie. Czy to moż l iwe? 

• Stany Zjednoczone, w imię ratowania zatrwożonej ludzkości (ratowania 

ziemi, kl imatu, rodziny, ekonomii, gospodarki etc.) wypracują z Watykanem 

wspólny program działania i siłą narzucą go ludziom. W ten sposób USA 

odtworzą obraz średniowiecznego papiestwa, czyli besti i z morza. (Ap 13.12 

druga bestia sporządza obraz (posąg) pierwszej i  staje się jej pomocnikiem).  

UWAGA: Bestia z morza (Ap 13.1-8) to mocarstwo polityczno- religijne, jakim 

było i będzie państwo Watykańskie, a nie, jak wielu twierdzi, Kościół 

Katolicki. 

• W USA, a potem w innych krajach, pod presją większości oraz przywódców 

religijnych, zostanie wprowadzony obowiązek zachowania niedzieli, jako 

dnia świętego (Dekret Niedzielny Sof 2.1-3). Decyzja taka będzie 

uzasadniania dobrem rodziny, ochroną środowiska oraz innymi szczytnymi 

celami. Święcenie niedzieli będzie jednoznaczne z oddaniem pokłonu 

posągowi (Ap 13.15-17). 

• Konsekwencją uchylania się od tych zachowań będzie zakaz „kupowania 

i sprzedawania” towarów i usług, czyli zakaz handlu i prowadzenia 

działalności gospodarczej (Ap 13.17) – wczesny etap wielkiego ucisku, 

zwany też „małym uciskiem”, który będzie dotyczył ludu Bożego. 
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• W Kościele Bożym odbywa się „przesiew” (Mi 5.6-7; Za 13.8-9; Łk 3.17; 

Rz 9.27; Rz 11.5), który zakończy się wraz z końcem czasu łaski dla ludu 

Bożego (Ez 9.3-6; 1P 4.14). Wywołany on będzie zrozumieniem przesłania 

„Wiernego Świadka” do kościoła w Laodycei (Ap 3.14). Każdy, kto przyjmie 

to przesłanie będzie gotów do odważnego głoszenia prawdy stawiając 

Chrystusa przed swoim ego i swoimi sprawami. Ponieważ działania 

poddanego Panu Kościoła nie będą w zgodzie z oczekiwaniami i poglądami 

tych drugich, sprzeciwią się oni Jego działaniu. Będą wśród nich tacy, którzy 

wiedzą co robią, ale w większości jednak tacy, którzy będą bezradni przez 

swoje zaniedbanie i brak przygotowania. 

• Na świecie z wielką mocą głoszone będzie poselstwo trzeciego anioła 

(Ap 14.9-11) ostrzegające przed konsekwencjami uznania świętości 

niedzieli, co jest równoznaczne z oddaniem pokłonu bestii z morza 

(papiestwu) i przyjęciem znamienia besti i na czoło (z przekonania) lub 

na rękę (dla uniknięcia restrykcji) Ap 13.16.  

Znamię bestii – sprawą życia i śmierci. Nie jest ono ani tatuażem, ani 

chipem, ani żadnym innym fizycznym znakiem. Znak bestii, podobnie jak pokłon 

oddany bestii i jej posągowi odnosi się do wymuszonej fałszywej formy kultu 

(Ap 13.16-17; Ap 14.9-12). Oddasz cześć imieniu Boga czy imieniu bestii, która 

będzie się podawać za Boga? 

• Poselstwo trzeciego anioła wzmocnione wylaniem Ducha Świętego, zwane 

też ochłodą dla ludu Bożego i późnym (jesiennym) deszczem 

(Joel 2.23, 3.1,2; Zach 10.1; Oz 6.3) zamieni się w głośne wołanie anioła 

z Ap 18.4 (Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego 

grzechów i aby was nie dotknę ły plagi na niego spadające!). Będzie to 

ostatnie ostrzeżenie dla świata (nie tylko dla kościoła). Wielka l iczba 

gorliwych ludzi z różnych kościołów stanie wówczas po stronie Boga, by 

głosić Jego poselstwo. W tym samym czasie i szatan wzmoże swoją 

działalność i  poprzez liczne objawienia i rzekome wielkie cuda wywoła 

fałszywe ożywienie religi jne na świecie (Mt 24.11-13; 2Tes 2.9-1; Ap 13.13). 

• Poselstwo od Boga jest poselstwem miłości, ręką Bożą wyciągniętą 

na ratunek ginącemu człowiekowi (J 3.16; Jer 29.11; Ez 18.23,32). Sąd Boży 

będzie tylko konsekwencją odrzucenia Bożej oferty pomocy. Inne poselstwa 

będą bazowały na zastraszaniu i przemocy, na ludzkim rozumie i sile – w ten 

sposób je odróżnimy (Oz 6.3).  
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• Poselstwa te spowodują polaryzację postaw religijnych u ludzi: pszenica 

i kąkol (Mt 13.25), zimni albo gorący (Ap 3.15), kozły i owce (Mt 7.23), panny 

głupie i mądre (Mt 25.11-12), oddający pokłon Bogu (Ap 13.7) lub besti i i jej 

obrazowi (Ap 14.9) opatrzony pieczęcią Boga (Ap 7.3) lub pieczęcią bestii  

(Ap 13.16), należący do świata i ci wybrani ze świata. Wtedy, wszystko co 

było prawie dobre okaże się złym.  

Dopóki Chrystus pełni funkcję kapłana w niebiańskiej świątyni (2Kor 6.2; 

Hbr 4.7), dopóty każdy może udać się do Niego ze swoimi grzechami (Hbr 6.19-

20) aby dostąpić usprawiedliwienia (1Jan 2.1-2; Dn 7.22). Koniec tej służby 

oznacza koniec czasu łaski. Nikt z ludzi nie pozna chwili, gdy wrota miłosierdzia 

zostaną zamknięte (Łk 21.34-35; 1Tes 5.1-2; 2P 3.10). Wszystko co dzieje się 

potem jest już tylko konsekwencją naszych wcześniejszych wyborów (Mt 24.37-

39; Gen 7.10,16). 

KONIEC CZASÓW 

• Koniec pośredniczej służby Chrystusa (Ap 8.1, 15.8). Od tej pory nikt już nie 

będzie mógł skorzystać z łaski – każdy pozostanie takim, jakim go zastanie 

ta chwila (Ap 22.11-12). Koniec czasu łaski.  

• Duch Boży opuszcza ziemię (ohyda spustoszenia). Sygnał do „ucieczki” dla 

ludu Bożego z miejsc cywil izowanych (Mt 10.23; Mt 24.15-21). Kościół Boży, 

bez ludzkiego przywódcy będzie rozproszony (kościół na pustyni). 

• Uwolnienie czterech aniołów spętanych nad rzeką Eufrat (Ap 9.14), którym 

pozwolono zabić jedną trzecią ludzi (szósta trąba). 

• Ewangelia przestaje być głoszona, głód Słowa Bożego (Am 8.11). 

• Nastanie wielki ucisk (Mt 24.21; Dn 12.1-2). Dotyczy on wszystkich ludzi na 

całej ziemi.  

• Zgodnie z wizją z rozdziału 17 Apokalipsy, dziesięć rogów (dziesięciu 

królów) obejmie władzą na 1 godzinę i wraz z bestią, będą walczyć 

z Barankiem. Są to królowie, namiestnicy czy gubernatorzy podlegli władzy 

centralnej (globalnemu rządowi). (Ap 17.11-13). Zaawansowane są już 

przygotowania do Nowego Porządku Świata. W 2015 r. ONZ opublikowała 

artykuł o deklaracji iż NWO zostanie wprowadzony najpóźniej do 2030 roku. 

• Wylanie siedmiu ostatecznych plag bożej sprawiedliwości bez domieszki 

łaski (Ap 15.5-16.21): złoś l iwe wrzody na ludziach mających znamię bestii ;  

morze przemienia się w krew; rzeki i  źródła zostają przemienione w krew; 

wzrasta aktywność słońca, upały; ciemności nad tronem besti i; wysychają 
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wody Eufratu, które są źródłem mocy dla Wielkiego Babilonu, po czym 

następują nawoływania do wojny przeciwko ludowi Bożemu, zwanej 

Armagedonem (Ap 16.13-16; Dn 11.40-45). 

• Ludzie ziemi oczekują „wybawiciela” (Chrystusa, nowego wcielenia Buddy, 

reinkarnacji Kriszny, kosmitów ...), który wprowadzi nowy porządek świata, 

erę wodnika, erę pokoju, milenium. Ma on spełnić grzeszne oczekiwania ich 

oraz przywódców ziemi - zaakceptować grzech ziemi. Jest to czas 

na ukazanie się fałszywego Mesjasza - szatana, który ogłosi początek 

okresu milenium dla oczyszczenia ziemi z tego, co niepożądane, czyli od 

wybranych przez Boga (Mt 24.25-28; 2Tes 2.3-10). 

• Lud, który zachowuje przykazania Boga i wiarę Jezusa (Ap 14.12) wskazany 

zostanie jako kozioł ofiarny. Lepiej, żeby oni zginę l i, niżby miała zginąć cała 

ludzkość – będą słyszane głosy. „Wszystkie narody pałać będą nienawiścią 

do was dla imienia mego” – powiedział Jezus w odniesieniu do tego okresu 

(Mat 24.8-9; Mt 10.18-22). Dlaczego? Chodzi o imię „Jezus” czy o coś 

innego? Co musi się wydarzyć, aby podzielony świat zjednoczył się w tym 

jednym celu? Wydany zostanie dekret śmierci (Est 3.10; Ap 13.15). 

• Trzęsienia ziemi, powodzie i susze, pożary, nieurodzaj, szkodniki upraw, 

głód, zarazy przyjmują rozmiar katastroficzny (Iz 13.6; Ap 6.12-16; Ap 9.13-

21; Mt 24.22).  

• Biblia nie okreś la co w tym czasie będzie się działo z ludem Bożym, poza 

wzmianką w Jer 30.7 o czasie utrapienia dla Jakuba (trwodze jakubowej) 

z powodu duchowych rozterek (bój o uświęcenie serc i ze skłonnością do 

grzechu). Zapewne też będą oni chronieni przed plagami, podobnie jak 

Hebrajczycy podczas plag egipskich (Ex 9.4,26; 10.23; 12.27), o czym też 

zapewnia ostatnie ostrzeżenie czwartego anioła (Ap 18.4). 

• Krzyk o północy: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie (Mt 25.6; Ap 16.17). 

Stało się. Wszyscy będą zaskoczeni, a tylko nieliczni przygotowani. 

• Paruzja. Chrystus przychodzi w chwale, aby ocalić Swój lud z ginącej Ziemi 

(2P 3.10-12), a ujrzy go każde oko (Ap 1.7). Następuje pierwsze (częściowe) 

zmartwychwstanie zmarłych w Chrystusie, którzy razem z przemienionymi 

żywymi porwani będą na spotkanie Pana (1Tes 4.13-18).  

• Zniszczona Ziemia pozostaje bez życia przez okres „Milenium”. W tym czasie 

święci przebywają w niebiańskim Jeruzalem, gdzie panują wraz 

z Chrystusem (Ap 20.5). 

• Po okresie „Milenium” Chrystus wraz ze świętymi powraca na Ziemię. 

Następuje „drugie zmartwychwstanie”, które dotyczy ludzi niewiernych. 



 
7 

Egzekwowany jest wyrok sądowy, który skazał tych ludzi, a także szatana 

i demony na drugą śmierć w jeziorze ognia i siarki (Ap 20.7-14) 

• Powstaje nowe niebo i nowa ziemia, jako mieszkanie dla ludu Bożego 

na wieki (Ap 21.1-22.5).  

Strategia szatana 

Kiedy pogrążony w trwodze i nienawiści świat będzie szukał pomocy, kiedy 

zawiodą dotychczasowe systemy, eksperci, politycy, nauka i technologie, wtedy 

na scenę wkroczy „wybawiciel” z następującą strategią:  

• Zwiedzenie, że coś, co w oczach Boga jest złe, tak naprawdę jest dobre 

i usprawiedliwione. Korzysta przy tym z perswazji albo z pokusy, 

a ostatecznie także i z przemocy. 

• Wywołuje kolejne kryzysy, aby wykorzystując powszechną trwogę wdrażać 

stopniowo swój plan zwiedzenia. Kryzys usprawiedliwia wszelką przemoc 

i otwiera drogę radykalnym zmianom. Tylko w takich okolicznościach ludzie 

gotowi są porzucić dotychczasowe wartości i przywileje, a nawet, dla 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa, zrezygnować z wolności. 

• Jego działania będą skierowane przede wszystkim przeciwko resztce ludu 

Bożego (Mt 24.24; Ap 12.17). Resztka czasów końca przestrzega przykazań  

Bożych oraz ma wiarę i świadectwo Jezusa (Ap 14.12) – dwa cele działań  

wojennych diabła w czasach końca (siać nieposłuszeństwo i zwątpienie). 

• Będzie twierdził, że przyczyną kataklizmów, wojen i plag są ci, którzy nie 

chcą się podporządkować „bożemu” prawu. Jego hasłem będzie „Jedność”. 

• Sprowadzić na świat zamieszanie, wojny, niebezpieczeństwa i widmo 

zagłady, aby następnie przyjść jako mesjasz z poselstwem pokoju 

i propozycją rozwiązania problemu. Będzie przekonywał, że już wkrótce 

zapanuje pokój na ziemi i lata pomyś lności dla naszej planety. Jego hasłem 

będzie „Pokój i bezpieczeństwo”. 

• W imię Boga będzie nawoływał do posłuszeństwa przykazaniom 

katechizmowych. Jego hasłem będzie „Prawo i sprawiedliwość”. 

• Będzie mówił troskliwe słowa, będzie uzdrawiał, czynił wszelkie cuda, 

spuszczał ogień z nieba (Ap 13.14), będzie uznany za Boga. Jego hasłem 

będzie „Miłość” (2Kor 11.14). 

• Działa w ukryciu, w ciemności, aż do ostatniej chwili (2Tes 2.7-8). Wielu 

z tych, którzy będą wspólnie działać ze szlachetnych pobudek „dla dobra 

ludzkości” nie będzie sobie zdawać sprawy w czym tak naprawdę uczestniczy 

(Ap 17.8).  
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Jednak, najbardziej niebezpieczne zwiedzenia to te, które odwołują się do 

naszego egocentryzmu (Ap 13.18: A liczba jego jest 666) i  próbują przekonać 

nas, że nie potrzebujemy Boga i nie musimy na Nim polegać. Sami jakoś damy 

sobie radę. Zwiedzenie to będzie powszechne (Mt 7.14; Mt 22.14).  

Szatan nie będzie mógł jednak podrobić sposobu przyjścia Jezusa, gdyż 

ten pojawi się z wielką mocą i chwałą, w towarzystwie mnóstwa aniołów, 

i wtedy ujrzy Go każde oko.  

Tak oto przed nami zostało już tylko kilka ostatnich stron ostatniego 

rozdziału historii tego świata - ostatnia resztka czasu.  

Nie wierzysz, że to wszystko się naprawdę zdarzy? Bóg wiedząc o tym, 

kieruje do Ciebie takie oto słowa: 

„To przede wszystkim wiedzcie, że na końcu pojawią się szydercy, którzy 

będą drwić i  ulegając własnym pożądliwościom, pytać: "Co się stało z obietnicą 

Jego przyjścia? Ojcowie nasi pomarli, a tymczasem od początku świata nie 

zmienia się nic. Nie chcą bowiem zrozumieć, że od dawna istnieje niebo 

i ziemia, która wyłoniła się z wody mocą Bożego słowa, i przez wodę potopu 

również została zniszczona. Teraz zaś niebo i ziemia są zachowane na pastwę 

ognia mocą tego samego słowa i strzeżone aż do dnia sądu i zagłady 

bezbożnych. Umiłowani! Niech wam będzie wiadome, że jeden dzień u Pana 

jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień! Pan wcale nie zwleka 

z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy sądzą. Jest tylko wobec was cierpliwy 

i nie chce, aby ktokolwiek zginą ł .  Pragnie, by wszyscy się nawrócili.  Dzień 

Pana przyjdzie nagle jak złodziej. Niebo z hukiem przeminie, ciała niebieskie 

spalą się doszczętnie, a także ziemia i wszystko, co jest na niej zostanie 

spalone. Skoro więc to wszystko ma ulec zagładzie, powinniście tym bardziej 

odznaczać się świętością i  pobożnością”. (2P 3.3-11) 

 

 

(Jl 2.11; Dn 12.3; Ap 6.17; 2P 3.10-12) 
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