
NA GLINIANYCH NOGACH

czyli JAK UCIEC Z SYSTEMU BESTII?





Któż nie słyszał o czasach apokalipsy i Antychryście, który ma nadejść? 
Nawet  niewierzący w Boga Go wypatrują! Nawet ci, co nigdy nie czytali Biblii,  
wiedzą, że ma pojawić się ktoś, kto oszuka całą ludzkość i stanie na czele  
światowego rządu, czyniąc z nas wszystkich niewolników na skalę, o jakiej do tej
pory nie mogło być mowy!
W internetowych mediach obserwujemy dzisiaj istny festiwal kandydatów  
na Antychrysta! Jeszcze nigdy okoliczności jego przyjścia nie były tak sprzyjające 
jak teraz! Kto to będzie? Czy prezydent jednego z mocarstw ma szansę nim zostać, 
a może bardziej kompetentnym do tego urzędu jest słynny globalista o mrocznych  
aspiracjach i „nadludzkim” pochodzeniu? Czy Antychryst naprawdę zasiądzie  
w „Trzeciej Świątyni” i poda się za żydowskiego Mesjasza? A może w ogóle nie 
będzie człowiekiem, może okaże się, „mega algorytmem”, superkomputerem, który 
przejmie kontrolę nad całą ludzkością? A co, jeśli już przyszedł, a został pominięty 
i nierozpoznany?

Żeby  to wiedzieć, nie potrzebujemy koniecznie najnowszych wiadomości  
z telewizji czy alternatywnych newsów z internetu. Skuteczniej będzie od razu 
zajrzeć do materiałów źródłowych i przestudiować jego cechy szczególne, a także
poznać okoliczności, w jakich się pojawi. Znajdziemy je skompletowane w Piśmie
Świętym, Księdze, z której pochodzą oryginalne proroctwa o Antychryście.
Podstawowe tropy w interesującym nas zagadnieniu zawiera  jedna z ksiąg  
Starego Testamentu - Księga Daniela!

1 KTO JEST KANDYDATEM 
NA ANTYCHRYSTA?



Szanowny Czytelniku, jeżeli  jeszcze nie  masz pewności kim jest ta postać i jaki  
rodzaj urzędu piastuje, poproś Boga, aby dał Ci jasne zrozumienie. Studiuj Pismo
Święte, a zwłaszcza „Księgę Daniela”,  „Pierwszy List Jana, rozdział 2, wersety  
21-23 i rozdział 4, wersety 1-3”, „Drugi List Pawła  do Tesaloniczan, rozdział  2,  
werset 1-12”, „Księgę Apokalipsy” i przyjrzyj się uważnie historii powszechnej.
Duch Boży jest zwany Duchem Prawdy i został posłany do nas ludzi, aby wszystkim, 
którzy o to zabiegają, dać poznanie w sprawach wiary.

IDENTYFIKACJA ANTYCHRYSTA NA PODSTAWIE KSIĘGI DANIELA 

• nazywa się „Małym Rogiem” („Małym Królestwem”) - Dan 7,8

• „wyrasta” ze starożytnego Rzymu - Dan 7,7-8

• sam siebie wywyższa - Dan 11,37

• posługuje się kłamstwem, obłudą, podstępem - Dan 8,23, Dan 8,25

• jego realna hegemonia jest możliwa po „usunięciu” trzech nacji z Europy - Dan 7,8

• choć jest małym królestwem, posiada szczególny autorytet nad narodami i mocarstwami 

 - Dan 7,20-23

• władza, którą dysponuje, „pojawia się i pozornie znika” (czas jego dyktatu trwał w historii  

przez 1260 lat) - Dan 7,25

• prześladował  i zabijał naśladowców Jezusa i zrobi to ponownie podczas „wielkiego ucisku”  

- Dan 7,21, Dan 12,1

• nie posiada swojej armii, ale używa obcych wojsk - Dan 8,24

• posiada duchową inteligencję - Dan 7,8-20

•	 usiłuje	zająć	centralne	miejsce	Chrystusa	w planie	zbawienia - Dan 8,11, Dan 11,31

•	 usiłuje	zmienić	Boże Przykazania - Dan 7,25

• robi i mówi rzeczy przystające jedynie Bogu (bluźnierstwo) - Dan 7,25

• przekręca znaczenie biblijnych proroctw, tworząc zagmatwane  wykładnie do prostego  

wyliczenia okresu 1260 lat, tyczącego się jego wybitnie okrutnej działalności w Europie  

- Dan 7,25

• wykorzystuje dawne religie i na ich bazie tworzy swój własny kult, jakiego ludzkość do tej pory 

nie znała - Dan 11,37-39  

•									zakulisowo rządzi narodami, dzieląc ziemię i pieniądze między tych, którzy są poplecznikami 

          jego ideologii - Dan 11,39

• wszystko, co robi, jest oparte na wywyższeniu człowieka i ludzkiej natury zbuntowanej  

przeciwko nadrzędnej roli Boga - Dan 7,20

• jego celem jest niepodzielna władza nad ludzkimi umysłami, szczególnie tych, którzy kochają 

Stwórcę i Zbawiciela w Osobie Jezusa Chrystusa - Dan 11,45

• jego działalność trwa aż do drugiego przyjścia Jezusa - Króla  Królów i Pana  Panów,  

gdy „bez udziału ludzkiej ręki”,  zostanie zgładzony mocą samego Boga - Dan 8,25

 



Czy „znak bestii” nie stał się dzisiaj kolejnym „hitem popkultury”? Ten biblijny 
motyw, popularny w filmach i w internecie, w ostatnim czasie robi zawrotną karierę 
wśród tropicieli tzw. „spiskowych teorii”.
Szkoda, że nie zawsze ci, którzy poszukują prawdy i przewidują przyszłe trendy  
w totalitarnych systemach sprawowania władzy, są dobrze zorientowani, jaki jest 
na ten temat całościowy przekaz Pisma Świętego, z którego ten motyw pochodzi.
A szkoda, bo wielu jest dzisiaj uzurpatorów, którzy z pobudek  egoistycznych,  
pragnąc stać się oryginalnymi twórcami „pieczęci Lucyfera”, podrabiają ten „znak”  
i odwracają uwagę od istoty bardzo poważnej sprawy! 
Pytanie o ewentualny materialny nośnik, pytanie czy „znak bestii” będzie w postaci 
chipa, szczepionki, mikroprocesora, tatuażu czy innych elektronicznych identyfi-
katorów, pozwalających ludziom na zachowanie ich praw obywatelskich i możli-
wości zarabiania pieniędzy, nie jest tak bardzo potrzebne. Wielki bój o człowieka 
rozgrywa się na zupełnie innej płaszczyźnie. Aby więc mieć właściwe zrozumienie, 
czym jest „znak bestii” i jak się przed nim bronić, najlepiej będzie zadać analogiczne 
pytanie: czy jest jakiś system opisany w Biblii, w którym to Bóg „oznacza” swoich 
ludzi i co zrobić, by taki znak otrzymać?
Jest to bardzo zasadne, ponieważ działalność  Szatana w dużej mierze polega   
na przekręcaniu i podrabianiu tego, co czyni Bóg i co On uznaje za prawidłowe.
Szukając odpowiedzi w samym Piśmie Świętym, w Piątej Księdze  Mojżeszowej,  
zaraz po wymienionych „Dziesięciu  Przykazaniach Bożych”, znajdujemy  
odpowiedź:

„Niech te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 

Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą  

przepaską na czole” 

Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 6, wersety 6-8 
Zobacz też: Druga Mojżeszowa, rozdział 13, werset 9 

2 CZY	PRZYJMIESZ	DOBROWOLNIE	
„ZNAK	BESTII”	(“666”)?



Już z tego fragmentu widać, że „Boży  znak” ma być noszony zarówno na głowie,  
jak i na ręce. Jest to bardzo ważne, ponieważ to, czego Bóg pragnie i na czym Mu naprawdę  
zależy, to to, aby ludzie byli mu posłuszni! By pragnęli kochać Boga całym sercem i byli  
przekonani co do sensowności zasad panujących w Jego Królestwie. 
Tym samym otrzymali:
„ZNAK NA GŁOWĘ” - by pamiętali i rozważali Jego Przykazania oraz
„ZNAK NA RĘKĘ” - by stosowali w praktyce Boże Prawa
Szatanowi natomiast nie robi to różnicy, czy zgadzamy się z wymyślonymi przez niego  
regulacjami, czy nie. Istotne jest to, że się do nich dostosowujemy, choćby uczynił nas niewol-
nikami i zmusił do tego przemocą. I na podstawie apokaliptycznych proroctw rozumiemy,  
że w bardzo niedalekiej przyszłości  tak właśnie  będzie, gdyż każdy człowiek na ziemi  
zostanie zmuszony do przestrzegania lucyferiańskich, ogólnoświatowych ustaw:

„Druga bestia sprawiła, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni  

i niewolnicy, musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę lub na swoje  

czoło. Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać.  

Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamię - imię bestii lub liczbę  

jej imienia. Tu trzeba mądrości. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii.  

Jest to liczba człowieka: sześćset sześćdziesiąt sześć.”  

Apokalipsa, rozdział 13, wersety 16-18

Na mocy autorytetu obowiązującej światowej religii i międzynarodowych porozumień, 
zostanie wydana ustawa nakazująca obowiązek święcenia niedzieli. 
Z historycznego punktu widzenia oznacza to zachowywanie dnia kultu słońca.
Ustawa ta ostatecznie unieważni całe Prawo Boże i każdy z nas, pod groźbą 
utraty wszelkich praw i kary śmierci, zostanie zmuszony do wyboru między byciem  
posłusznym Bogu i jego przykazaniom, a byciem posłusznym  światowemu religijnemu
przywódcy oraz zależnym od niego przedstawicielom władzy świeckiej.
To jest właśnie „znak bestii”!  Służy  do precyzyjnego oznaczania tych, którzy najpierw  
odrzucą Boga, a potem nie będzie już dla nich możliwości, by mogli się oprzeć globalnemu 
systemowi...
Tym samym otrzymają:
„ZNAK NA GŁOWĘ”- z przekonania przyjmując narzucone prawo bezpośrednio  
sprzeciwiające się Bożym Przykazaniom, w tym nakaz święcenia niedzieli i nakaz pracy 
w sobotę lub
„ZNAK NA RĘKĘ” - dostosowując się bezrefleksyjnie, czy ze strachu do godzących  
w Boże zasady norm i akceptując nakaz święcenia niedzieli i nakaz pracy w sobotę.



Uprzejmy Czytelniku! 
Jeżeli masz teraz poważne wątpliwości, czy tak rzeczywiście wygląda sprawa słyn-
nego „znaku bestii” i pomyślałeś nawet, że to jakiś kiepski żart - nie wyrzucaj proszę 
tej ulotki! Kiedy tylko poznasz oryginalną treść Bożego Przykazania, będącego kró-
lewską pieczęcią autorytetu Boga nad ważnościa i niezmiennością Jego Praw, sens 
intrygi rozgrywającej się na przesrzeni dziejów, stanie się dla Ciebie jasny:

Czwarte	Boże Przykazanie	cytowane	z	biblijnego	„Dekalogu”
w tłumaczeniu „Biblii Tysiąclecia”:

„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz  

pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat 

Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy,  

ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica,

 ani twoje bydło, ani twój przybysz, który mieszka w twoich bramach.  

Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię i wszystko co w nich jest, 

a siódmego dnia odpoczął.  

Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go” 

Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 8

* Sabat/Szabat/Sobota - to wg tradycyjnego kalendarza, stosowanego na świecie: siódmy dzień 
tygodnia; oznacza „odpoczynek”, Święty Dzień Boga JHWH i Jego Syna Jezusa Chrystusa 
(„Pana Szabatu”)
* Niedziela - pierwszy dzień tygodnia; w pogańskich religiach i kosmologiach oznacza „Dzień 
Słońca”, co zachowało się w nazwie tego dnia w niektórych językach.

Koniecznie przeczytaj „Dekalog” (10 Bożych Przykazań) wprost z Pisma Świętego: 
Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 1-17; Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 5, 

wersety 6-21

„Szabat jest ustanowiony dla człowieka...”
Ewangelia Marka, rozdział 2, wersety 27-28



„I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych,  

aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom twym prorokom i świętym, 

i tym co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy 

niszczą ziemię. Potem Świątynia w niebie się otwarła, 

i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni (...)”

 
Apokalipsa, rozdział 11, wersety 18-19

* W Arce Przymierza znajdował się Dekalog - podstawa prawna Sądu Ostatecznego. Zobacz: 
Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 25, wersety 10-13 i rozdział 31, werset 18 („Boży palec”)
Każdy z nas musi zdecydować komu ufa i komu chce być posłuszny. człowiekowi, którym 
wszak jest sam czy Bogu, który go stworzył... 

„Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. 

Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem: 

dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie  

każda jota i każda kreska prawa - aż wszystko się dokona” 

Słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 17-18

Drogi Czytelniku, być może wydaje Ci się to mało przekonywujące, by akurat Szatan 
zajmował się tak pozornie obojętnym w kwestiach „dobra” i „zła” przedsięwzięciem, 
jakim jest przeniesienie Bożego Szabatu z soboty na niedzielę? Zwłaszcza,  
że uzasadnień dla świętowania w niedzielę wierzący  w zmartwychwstanie Jezusa
szukają w Piśmie Świętym. Jednak brak na to przyzwolenia w Słowie  Bożym.  
Zmiana Przykazań Boga, napisanych Jego własnym  palcem, a w szczególności  
zmiana Czwartego Przykazania, w którym Sam Bóg określa Kim Jest i na mocy tego 
Kim Jest ustala granice moralnych poczynań człowieka oraz dokonuje  sprawiedli-
wego sądu nad ludzkim życiem, stanowi zamach na stwórczą i zbawczą rolę Boga!  
A to od wieków  jest celem Lucyfera.  Antychryst, który właśnie od Lucyfera 
otrzymał władzę i moc, powołując się na wymyślony przez siebie autorytet, unieważnił 
Prawo Boże, gdzie w miejsce Świętych Instrukcji Suwerennego Prawodawcy - Boga, 
wprowadził ludzkie prawa i uzurpatorski kult - zbuntowanego przeciwko swojemu 
Stwórcy człowieka („666”), realizując tym samym ukryty cel Księcia Ciemności.



 

„Gdy będą mówić: 

Pokój i bezpieczeństwo, 

wtedy - niczym bóle na rodzącą kobietę 

- przyjdzie na nich zagłada i nie umkną.” 

Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 3 

3 NAJSTARSZA  
“SPISKOWA	TEORIA”	ŚWIATA	

Być może słyszałeś o „Nowym Porządku Świata”? Czy wiesz, że Biblia też o nim 
mówi? W tej kwestii poszukiwacze ukrytych planów tajnych stowarzyszeń zgadzają
ze Słowem  Bożym, z czego bardzo często nie zdają sobie nawet sprawy. Jednak  
bez znajomości Pisma Świętego, raczej niemożliwym jest odgadnąć, jaki ma być 
krańcowy cel stworzenia międzynarodowego rządu i podzielenia ziemi na dziesięć 
regionów. Tym samym, dla kogoś, kto zna postępki i charakter Szatana z biblijnych
opisów, jest to bardzo proste do rozszyfrowania. Cóż, Lucyfer nie zmienił  się
aż tak bardzo przez te wszystkie wieki. Ponownie, pogrążonym w ciemności 
możnym tego  świata, poddaje swoje starodawne marzenie i nie chodzi tu tylko
o całkowite zniewolenie ludzkości i wszelką nad nią kontrolę. Otóż prawdziwym
„snem iluminatów” i celem celów  „Małego  Rogu” jest dokończenie budowy  
Wieży Babel i ostateczne odebranie Bogu władzy nad ziemią!  
Z jedną różnicą, tym razem nie będzie  to fizyczna budowla, ale wykreowany  
wrogi Bogu porządek religijno-ustawodawczy, tak by uprzednio podzieloną  
ludzkość, ponownie zjednoczyć przeciwko Niemu i „zaimpregnować” na wpływ 
Ducha Świętego.
Zobacz: Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wersety 1-8

Zjednoczenie	ludzkości	  pozbawionej	 prawdy	Pisma	Świętego,	jest	świa-
towym	 buntem przeciwko	Bogu,	jest	odrzuceniem	Boga	i	wywyższeniem	
grzechu	pod	nową	nazwą		„Praw	Człowieka”.



Ten sam cel przyświecał  niegdyś pierwszym konstruktorom oryginalnej Wieży Babel...
Nowe prawa „zjednoczonej ludzkości” będą opierały się na odwróconych  pojęciach „tole-
rancji”, „wolności” i „poprawności politycznej”. Doprowadzi to do zakazu wyrażania swoich 
poglądów, a w szczególności do zakazu opierania się na autorytecie Biblii. Wolno będzie to jed-
nak robić naczelnemu liderowi „Odnowionego Kościoła”, który wybiórczo i cynicznie powoła 
się na ewangeliczne wezwanie Jezusa „Aby byli jedno”, mamiąc ludzi perspektywą „pokoju 
i bezpieczeństwa”. W tej propagandzie Bóg zostanie oskarżony o „mowę nienawiści” i brak 
miłości do ludzi, a Jego wąska i jedyna droga do zbawienia, będzie postrzegana jako zagrożenie 
dla nowego ładu. Ludzie wierzący dosłownie, w objawionego na kartach Pisma Świętego Jezusa 
Chrystusa, zostaną posądzeni o ekstremizm i terroryzm. Ich całe rodziny będą szykanowane  
z tego powodu, co przyniesie dodatkowe dramaty i prześladowania ze strony nierozumiejących 
sytuacji bliskich. Nie będzie tolerancji dla braku zgody na ludzkie prawa sankcjonujące grzech 
i łamiące Boży Porządek stworzenia. Podstawowe  pojęcia, jak „człowiek”, „inteligencja”,  
„kobieta”, „mąż”, „dziecko”, „odpowiedzialność społeczna”, „własność”, „choroba”, „praca”, 
„kradzież”, „władza”, „prawość”, „bezpieczeństwo”, „równość” - zostaną ponownie  zdefinio-
wane. Na koniec „Ustawa Niedzielna” przypieczętuje wzniesienie nowej „Wieży Babel”.  

Nie o takiej jedności mówił Jezus. Jedność w miłości, ale wyrażonej jako dobrowolne 
posłuszeństwo woli Bożej, Bożym Przykazaniom prawidłowo definiującym miłość! 
Jedność, ale taka, jaką ma Syn Boży w relacji z Bogiem Ojcem, będąc Mu doskonale 
posłusznym i oddanym w miłości!
Żeby  doświadczyć  takiej jedności z Bogiem, potrzebujesz narodzić się na nowo  
i zostać napełnionym Duchem Świętym. Nie dasz rady uczynić tego sam! 
Potrzebujesz Ofiary  Jezusa! Dopiero kiedy uwierzysz w Niego i przyjmiesz 
Jego śmierć  jako należną Ci karę  za Twoje grzechy, będziesz  zdolny do bycia  
posłusznym Ojcu z miłości i dopiero wtedy staniesz się prawdziwie wolny! Wolny 
od mocy grzechu, egocentryzmu i auto dyktatury. Wtedy będziesz też zdolny realnie 
kochać innych i pokochasz Bożą miłością samego siebie.
Drogi Czytelniku, czy wiesz teraz na czym polegać będzie  to globalne oszustwo 
i o co toczy się walka?
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4 BABILON	ALERT!

Mieszanie pojęć, mieszanie prawdy z kłamstwem, wskazywanie wielu dróg  
do Boga, tworzenie dziwacznych praw, synkretyzmów  i definicji, to właśnie  jest  
Babilon (dosłownie „zamieszanie”). „Imperium Zła”, którego kwintesencją  jest 
odrzucenie jedynej  drogi do realnego dobra, jedynej drogi do Bożego  
Królestwa - Jezusa chrystusa i Jego doskonałej, raz na zawsze złożonej
ofiary! Właśnie do tej obrzydliwej decyzji, pod przewodnictwem tajnych
agentur, dojrzewa teraz cała ludzkość, by kiedy dojrzeje, przyjąć pieczęć
ostatecznego odrzucenia Boga - międzynarodową ustawę o zakazie pracy  
w niedzielę. W ten sposób Jedyny Bóg  objawiony w Prawie i Proroctwach
Pisma Świętego,  zostanie zastąpiony  ludzkim autorytetem ku chwale
Lucyfera i zachowaniu grzesznej autonomii przez zbuntowaną ludzkość.

„Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość  

spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela 

- kto czyta, niech zwróci na to uwagę.” 

Te słowa wypowiedział Pan Jezus 
w Ewangelii Mateusza, rozdziale 24,   

w wersecie 15
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„Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać;  

Lecz mówię wam o tych sprawach, abyście gdy przyjdzie  

ich godzina - przypomnieli sobie, że was o nich uprzedziłem (...)” 

Ewangelia Jana, rozdział 16, wersety 1 i 4

Drogi Czytelniku, kiedy usłyszysz najważniejszych  dostojników kościoła
mówiących, że nie ma znaczenia w co wierzysz, że wystarczy abyś był „dobrym
człowiekiem”, że Jezus jest uniwersalnym Bogiem, który akceptuje każdą 
odmienność; kiedy usłyszysz  o zaostrzającym się zakazie pracy w niedzielę,
o ustawie w Stanach Zjednoczonych (!) gwarantującej  obywatelom odpoczynek
tego dnia, wiedz, że nadchodzi „obrzydliwość spustoszenia” i Przeciwnik Boga
dokonuje zamachu na największy  skarb Jezusa na tej planecie - szczere ludzkie 
serce, które Go kocha!

Wieża Babel Pieter Bruegel (starszy)



5 OPERACJA FAŁSZYWEJ FLAGI

Z oczywistych przyczyn Szatan nienawidzi faktu, że Jezus powróci i bardzo się 
tego boi. Dlatego dzisiaj, w różnych wiadomościach, coraz częściej mamy okazję  
słyszeć o możliwych kontaktach z kosmitami i ewentualnym niebezpieczeństwie, 
jakie stanowią dla naszej egzystencji. Jednak to nie obcych mieszkańców innych 
planet wypatrują ziemscy wrogowie ludzkości przez gigantyczne teleskopy!  
Nie przylecą tu bowiem ani „starożytni kosmici”, ani „sumeryjscy bogowie”,  
ani zaprzeczający Słowu  Bożemu „inny Jezus”. Z całą pewnością  jednak będzie  
zrobiona taka mistyfikacja. Zaprzęgnięta do niej zostanie wszelka medialna  
iluzja, technologia i propaganda, po to, by jeszcze bardziej oszukać społeczeństwa
i zjednoczyć je w obawie, bądź nadziei. Przekonując o nadchodzącym zagrożeniu,
czy też oświeceniu i dobrostanie pochodzącym z kosmosu. Wszystko w zależności  
od potrzeb, w ramach strategicznego zarządzania ludzką percepcją i przekręcenia
znaczenia tego, co nadchodzi, a czego Szatan za wszelką cenę pragnie uniknąć,
choćby jeszcze raz miał  zabić Syna Bożego: nieuchronnego powrotu
Króla  Królów  i Pana Panów  - Jezusa chrystusa!, „kamienia”, który  zakończy 
jego historię, będącą historią zła, cierpienia, kłamstw, chorób i śmierci! 

„Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy  

i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można, nawet 

wybranych; jak bowiem błyskawica pojawia się  

na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie,  

tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” 

Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety 24 i 27 

Drogi Czytelniku, Pan Jezus dał nam dość wskazówek,  byśmy nie  
zostali zwiedzeni. Bądź czujny, czytaj Boże Słowo, gdyż siła alternatywnej 
rzeczywistości, tworzonej przez multimedia, potrafi być bardzo zwodnicza.



Kto więc wymknie się z macek tej religijno-politycznej korporacji, kto umknie  
dyktaturze tej międzynarodowej hybrydy? Kto nie pokłoni się bestii?
Kto stanie się totalnym wrogiem systemu, ale i całej  pogrążonej w medialnym  
transie ludzkości?
Czy będą to ci, którzy „podnoszą swoje wibracje”, wizualizują „harmonię kosmosu”, 
świadome, przebudzone jednostki czy wtajemniczone gwiazdy show biznesu,  
posiadacze podziemnych tuneli, finansiści i światowi „filantropi”?

„Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać; wszystkie narody was 

znienawidzą ze względu na moje imię” 

Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 9 

„Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli  

prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta” 

 Apokalipsa, rozdział 22, werset 12 (“Biblie Gdańskie”)

„Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują  

przykazania Boga i wiarę Jezusa” 

 Apokalipsa, rozdział 14, werset 12

Jedyna	 grupa,	 która	 nie	 podda	 się	 “systemowi	 bestii”	 i	 będzie	 gotowa	
na	spotkanie	z	Jezusem	w	czasie	Jego	powtórnego	przyjścia,	w	celu	wyko-
nania	Sądu	Bożego	i	wskrzeszenia	z	martwych zbawionych	ludzi,	to	grupa	
“certyfikowana”	przez	Samego	Stwórcę,	Który	Jest	Sędzią	i	Zbawicielem.	
Ma	ona:
WIARĘ	JEZUSA	i	PRZESTRZEGA	BOŻYCH PRZYKAZAŃ!

6 DROGA EWAKUACJI



Drogi Czytelniku, może zadajesz sobie pytanie, co to znaczy mieć taką
wiarę,  jaką miał  Jezus? Czy Mesjasz będąc Bogiem potrzebował wiary? 
Odpowiedź to najpiękniejsza historia miłosna! On, po to by nas uratować,
stał się i człowiekiem i doświadczył pełni ludzkiego położenia. 
Był we wszystkim posłuszny Ojcu i dokładnie wypełnił Jego Wolę, krocząc 
ścieżką instrukcji, przekazanych przez Proroków Narodowi Wybranemu. 
Nigdy nie naruszył żadnego Boskiego Przykazania, ale każde z nich 
wypełnił doskonale, objawiając tym samym miłosne i uwalniające zna-
czenie biblijnego Dekalogu. Na koniec swojego ziemskiego życia, znalazłszy 
się w zupełnej rozłące z Ojcem i  będąc kompletnie opuszczonym przez
potrafiących zrozumieć bezmiar Jego trwogi ludzi, Syn Człowieczy 
przeszedł pozbawiającą wszelkiej nadziei próbę. I jedynie nieuchronność 
śmierci wiecznej oraz miłosierny wybór własnego unicestwienia w zamian
za życie wieczne potępionej przez prawo Boże ludzkości, tłumaczy Jego 
krwawy pot i nie dającą się opisać rozpacz w Ogrodzie Getsemane.
Zmartwychwstanie, zgładzenie grzechów całej ludzkości i odkupienie
do nowego, świętego życia grzesznych potomków  Adama, było możliwe 
tylko przez wiarę i zupełne  zaufanie Jezusa Bogu i Bożemu Słowu!  
Jego wiara w zmartwychwstanie jest naszą wiarą, którą zwyciężamy 
wszelką niemoc i grzech.

„Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym 

sercu, że bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony”

List do Rzymian 10, rozdział, werset 9

„Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, 

ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” 

Ewangelia Marka, rozdział 16, werset 16 



„Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa,

 zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy 

pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został 

wzbudzony z martwych 

przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie” 

 
List do Rzymian, rozdział 3, wersety 3-4

„Baranek	 Boży”	 -	 Jezus	 Chrystus	 potrafi	 uratować	 każdego	 człowieka,	 również	
Ciebie!	On	umarł za	Twoje	grzechy,	wybrał	Cię	i	przeznaczył	do	życia	wiecznego.	
Jeżeli nie	wiesz	czy	jesteś zbawiony	i	 idziesz Jego	śladami do	Zwycięstwa,	jeżeli   
w	Twoim	życiu nie	panuje	Duch	Święty,	ale	grzech	i	strach przed	śmiercią,	„utratą	
siebie”	i	„swoich”,	zwróć się	bezpośrednio	do	Jezusa	i	do	Bożego	Słowa!
On	Ciebie	nigdy	nie	odrzuci!	On	wie	jak	Ci	pomóc.	:)

Bóg dał Swoje Słowo, dał obietnicę i zagwarantował zwycięstwo wszystkim, którzy są Mu 
posłuszni. Nigdy ich nie opuści, będzie im pomocą w każdej trudności. On już zwyciężył  
i jest realną siłą dla każdego,  kto w Niego wierzy. On bierze całą walkę na Siebie i nie 
zawiedzie tych, którzy w Nim pokładają nadzieję!

„Ręczę i zapewniam: zbliża się godzina, a właściwie już nadeszła, 

gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją” 

Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 25

7 GWARANCJA ZWYCIĘSTWA



Skontaktuj się z nami! 

Jesteśmy protestanckim Kościołem w Polsce.

Spotykamy się w każdą sobotę, o godzinie 10.00  
na nabożeństwie, przy ulicy Panieńskiej 36 w Jeleniej Górze.

Każdy jest mile widziany i każdy niezobowiązująco może przyjść.
Ponadto spotykamy się w grupach domowych, w plenerze i na górskich spacerach.

Chętnie też porozmawiamy przez telefon: 505-735-127
Skontaktujemy się mailowo: morawianka.jedna@gmail.com
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.jeleniagora.adwentyści.org

Studiujemy Biblię i z radością i z drżeniem obserwujemy wypełniające się biblijne 
proroctwa.
Prawda nie jest umiejscowiona w którejś z kościelnych denominacji. Prawda jest  
w Jezusie i Jego świadectwie, którym jest Pismo Święte.

cZY JESTEŚ GOTOWY NA NAJWIĘKSZE WYDARZENIE  
JAKIE cZEKA TĘ PLANETĘ?

Nie trać ani chwili, poznaj proroctwa Boga i żyj Jego Słowem już dzisiaj!

8 ZAPROSZENIE



9 DODATKI

„Apokalipsa” 
w tłumaczeniach Pisma Świętego nazywana jest również „Objawieniem” i dosłow-
nie z języka greckiego oznacza „odkrycie”

„Druga Księga Mojżeszowa” 
w innych tłumaczeniach nazywana jest również „Księgą Wyjścia”; „Piąta Księga 
Mojżeszowa” to inaczej „Księga Powtórzonego Prawa”

„Pismo Święte”/ „Biblia” / „Słowo Boże”
oznacza to samo, czyli uznany powszechnie zbiór ksiąg Starego i Nowego 
Testamentu  

Skrót „Dan” 
oznacza „Księga Daniela”, pierwsza podana cyfra to numer rozdziału, kolejne cyfry 
to numery wersetów

Symbole w Biblii 
wszystkie proroctwa pisane są w symbolach i należy je zrozumieć na podstawie 
innych fragmentów Pisma Świętego, które te symbole tłumaczą.

Cytowane fragmenty Pisma Świętego  pochodzą z „Biblii Tysiąclecia”, „Uwspółcze-
śnionej Biblii Gdańskiej”, „Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza”

Zarówno ulotka, jak i nasze publikacje, nie mają nic wspólnego z Organizacją 
Świadków Jehowy. Członków tej grupy również zachęcamy do skontaktowania się  
z nami i osobistego studiowania Biblii.

WSZYSTKIM ŻYCZYMY 
BOŻEGO PROWADZENIA!





KSIĘGA DANIELA 
znajduje się w Piśmie Świętym (Starym Testamencie). Została napisana 500 lat 
przed Chrystusem, przez hebrajskiego Proroka Daniela, podczas niewoli
babilońskiej. Przedstawia historię świata od jemu współczesnego Babilonu,  
aż do ponownego przyjścia Jezusa, które jest przed nami.

KAMIEŃ
symbolizuje KRÓLESTWO BOGA, kończące wszystkie poprzednie, wymienione
wyżej królestwa, wraz z pozostałymi po nich cywilizacjami i kultami  
religijnymi, i zapoczątkowujące wieczne rządy  Boga w doskonałej harmonii 
Jego stworzenia.

W symbolach metali i gliny w drugim rozdziale tej księgi i w symbolach zwierząt
i rogów w rozdziałach siódmym  i ósmym, zostały  przedstawione charakte- 
rystyczne cechy występujących po sobie królestw. 
W rozdziale dziewiątym wskazany jest dokładny	 czas	 chrztu	 Jezusa	 i	 Jego
ukrzyżowana.
W rozdziałach siódmym, ósmym, dziewiątym i dwunastym podane są prorocze
okresy, zaznaczające w historii zarówno czas szczególnej działalności naśla-
dowców Jezusa, jak i czasy wzmożonej aktywności Bożego Przeciwnika  
„Małego Rogu” („Małego Królestwa”), podszywającego się pod zbawczą misję 
Chrystusa. Księga Daniela w dużej mierze poświęcona jest wielkiej	kosmicznej
rozgrywce, jaka toczy się na tej planecie między Bogiem	 a	 Szatanem
i między prawdą	a	kłamstwem. 

ZŁOTO - Babilon / 605-539 p.n.e.
SREBRO - Medo-Persja /  539-331 p.n.e.
MIEDŹ - Grecja /  331-168 p.n.e.
ŻELAZO  - Rzym / 168 p.n.e. - 476 n.e.
ŻELAZO  i GLINA   - Europa / 476 n.e. - dzisiaj
KAmIEń Z NIEBA - Rozbija	cały	posąg

Proroctwa	Księgi	Daniela	są	kluczem	do	zrozumienia	Apokalipsy!


