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PRACĘ TĘ POŚWIĘCONO 

Królowi Królów i Panu Panów  
 

DLA POŻYTKU 

JEGO OFIAROWANYCH ŚWIĘTYCH 
WYCZEKUJĄCYCH PRZYSPOSOBIENIA SYNOWSKIEGO 

I 

„WSZYSTKICH, KTÓRZY NA KAŻDYM MIEJSCU WZYWAJĄ 

IMIENIA PAŃSKIEGO", „DOMOWNIKÓW WIARY" 
 

A TAKŻE 

 

WZDYCHAJĄCEMU I CIERPIĄCEMU STWORZENIU, OCZEKUJĄCEMU 

OBJAWIENIA SIĘ SYNÓW BOŻYCH. 

"Ażeby wszyscy poznali, jaka jest społeczność tajemnicy, która od początku 
świata była ukryta w Bogu". "Którą hojnie pokazał przeciwko nam we 
wszelkiej mądrości, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według 

upodobania swego, które był postanowił w samym 
Sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów 

w jedno zgromadził wszystkie rzeczy 
w Chrystusie". Efez. 3:4, 5, 9; 1:8-10. 
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PRZEDMOWA WYDAWCÓW 

Liczne zawody chronologiczne, jakich doświadczył lud Boży oczekujący we wtórej 

obecności Pana na uwielbienie Kościoła i wprowadzenie Królestwa Bożego na 

ziemi, spowodowały powszechne zniechęcenie do proroctw czasowych. 

W  języku przypowieści: Wszystkie  "panny" oczekujące Oblubieńca, w końcu 

"zdrzemnęły się i posnęły" (Mat. 25:5). 

Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiło prorocze przebudzenie. 

Nieoczekiwanie dokonało się ono wśród domu wiary w Polsce – jak miało się 

okazać – nie przypadkowo. Złożyło się na to szereg okoliczności, wewnętrznych 

i zewnętrznych. 

Okoliczności wewnętrzne, to stan duchowy poświęconego ludu w Polsce, kraju 

zrujnowanego przez zabory i obie światowe wojny. Gdy jednostki spośród 

polskiego narodu, utrapionego nieszczęściami, głodem, chłodem i poniewierką 

zetknęły się z nieziemskim światłem Ewangelii, przyjęły ją z ogromnym 

entuzjazmem. Podczas gdy za oceanem i na wyspach brytyjskich pod wpływem 

ducha Laodycei Prawda mogła już powszednieć, tutaj, w warunkach niedoli, 

serca dopiero zapalały się "pierwszą miłością". Był to żywy dowód, że Wysokie 

Powołanie wciąż trwa, i takie też było przekonanie ogromnej większości badaczy 

Biblii w Polsce. Wartość ich poświęcenia mierzyły warunki zewnętrzne – 

powszechne panowanie wrogiej, nietolerancyjnej i wręcz nienawistnej potęgi 

kościoła rzymsko-katolickiego. Mieli więc rozwijać sztandar Prawdy w kraju, który 

z powodu żarliwej religijności swych obywateli postrzegany jest na całym świecie 

jako najbardziej uległy papieżowi i katolicyzmowi. Druga znacząca okoliczność 

zewnętrzna, to od początku bezpośrednie sąsiedztwo Polski z   ateistycznym 

państwem strasznego króla Abaddona z jego zastępami komunistycznej 

"szarańczy" gotujących się do zniszczenia Chrześcijaństwa (Obj. 9:11). 

Ośrodkiem powstającego ruchu chronologicznego stał się zbór Wolnych Badaczy 

Pisma Świętego w Warszawie. Jeden z jego członków, brat Tadeusz Wiśniewski, 

zaczął w uzasadniony sposób rozszerzać poza rok 1914 równoległości i symetrie 

dotychczas znanej i powszechnie uznawanej chronologii biblijnej. Jego 

tłumaczenia niezrozumiałych dotąd rozdziałów księgi Objawienia przekonywały 

swoją trafnością. Nieocenioną pomocą w tych tłumaczeniach okazał się język 

liczbowania biblijnego – mądrość, którą Bóg zarezerwował głównie na czas 

rozpoznania końcowego triumfu papiestwa (Obj. 13:18). Pojawiające się 

tłumaczenia ogłaszane były w zborze warszawskim, w innych zborach i na 

zjazdach religijnych. Dzięki żywej korespondencji stały się one znane w zborach 
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badaczy Biblii również poza granicami kraju. Zaczął się ruch umysłowy, a grono 

zainteresowanych rosło. 

Strumień informacji chronologicznych wciąż się poszerzał, aż sytuacja dojrzała 

do wydania ich drukiem. Książka pt. "Chronologia Biblijna" ukazała się w kwietniu 

1974 roku w niewielkim nakładzie 200 egzemplarzy. Stało się jasne, że na krótko 

przed czasem ucisku wielkiego Pan przekazał współczesnemu Janowi małą 

"książeczkę” ostatecznych Boskich wyroków. Rozkazał przy tym: "Weź i zjedz ją; 

gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód (...) 

musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i  językach, i królach" (Obj. 

10:8-11). Wpierw treść "książeczki" miała odcisnąć się pieczęcią zrozumienia na 

czołach (Obj. 7:1-3). Następnie, po jej symbolicznym "zjedzeniu", klasa Jana 

miała wykonać swoje ostatnie zadanie: wydać świadectwo narodom o zbliżającym 

się zniszczeniu współczesnego Babilonu. 

Czas, miejsce, okoliczności – wszystko było niezwykłe. Zbliżał się szczyt godziny 

pokuszenia, z jej zwodzącymi wpływami, z duchem kwestionowania Bożych 

prawd i autorytetów. Nie były to więc warunki łatwe do przyjęcia tak 

niecodziennych nauk, jak przedłużenie chronologii biblijnej oraz tłumaczenie 

tajemniczych wizji księgi Objawienia. Aby lud Boży nie oceniał według ludzkiej 

miary tego, jak realne jest wypełnienie czasu i treści proroczego scenariusza, aby 

natchnąć go odwagą i wiarą, Pan złożył uroczystą przysięgę, że od podanego 

terminu nie będzie żadnej odwłoki (Obj. 10:6; Dan. 12:7).   

Scenariusz ten przewidywał okres siedmiu szczególnych lat, od jesieni 1977 do 

jesieni 1984 roku, z przełomową datą 1981 roku, dzielącego tę siódemkę lat na 

połowę. W pierwszej połowie spodziewany był krótkotrwały triumf kościelnictwa, 

w drugiej – czas wielkiego ucisku, Armageddon. 

Pierwszą połowę wytyczyły dwie znamienne daty: 

    (1) Rok 1977 – Koniec Wysokiego Powołania jako równoległość śmierci Sary, 

    (2) Rok 1981 (wiosna) – Połączenie Kościoła z Panem jako równoległość             

ślubu Izaaka i Rebeki.  

Z końcem Wysokiego Powołania żyjący członkowie skompletowanego Kościoła 

stawić mieli czoła wyłaniającej się z symbolicznego morza dziesięciorożnej bestii 

papieskiej. Po spełnieniu wyznaczonego im posłannictwa, prorokowania "dwóch 

świadków" przez 1260 dni, mieli być przez szkarłatną bestię zabici i w następstwie 

tego faktu wstąpić do chwały. 
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W drugiej połowie wyznaczonej siódemki lat, działanie Pana wraz z uwielbionym 

Kościołem (1981-wiosna) miało spowodować upadek Babilonu i władzy Pogan. 

Rok 1984, wytyczony jako równoległość rządów Adama, Dawida i Cyrusa, 

wskazywał na restytucyjne działanie Chrystusa względem całego świata. 

Oczekiwano zatem z napięciem na prorocze wydarzenia...  

W miarę rozwijania się orientacji chronologicznej i obserwacji sceny politycznej 

rosło przekonanie, że nie tylko Prawda na czasie została objawiona wśród 

polskich braci, lecz również, że to katolicka Polska staje się główną ulicą 

Babilonu. Najwidoczniej na tej ulicy miały się rozegrać końcowe wydarzenia 

Wieku Ewangelii decydujące o dalszych losach świata. 

Zgodnie z oczekiwaniami, w określonym czasie, uformowały się świecko-religijne 

rządy czerwonej dziesięciorożnej bestii papieskiej. Pokazały się one w Polsce 

(w szczególności) i w całej wspólnocie socjalistycznej (w ogólności). Współpraca 

trwała przez wyznaczony w Biblii okres "42 miesięcy" (Obj. 13:5): od jesieni 1977 

do wiosny 1981 roku. Nie jest zapewne przypadkiem, że od przełomowej wizyty 

polskiego przywódcy Edwarda Gierka w Watykanie, 1 grudnia 1977 roku, do dnia 

13 maja 1981 roku, w którym zamach na papieża zaznaczył koniec współpracy, 

upłynęło dokładnie 1260 dni. Od czasu, gdy socjalistyczny sojusznik zamienił się 

we wroga, rozdzierana wewnętrzną walką czerwona bestia idzie na zagładę. 

Ten okres upadku ukazany jest w proroctwie Daniela jako skruszenie stóp 

posągu z żelaza (władza świecka) i gliny (kościelnictwo). Współpraca 

najpotężniejszej na kontynencie europejskim władzy komunistycznej z kościołem 

rzymsko-katolickim rozpadła się w latach 1981-1984, co naruszyło równowagę 

świata. Rozpoczęła się walka Armageddonu. Pozbawiony oparcia "posąg" 

władzy Pogan upada, wzmaga się zaś wicher anarchii, który zniszczy wnet całą 

cywilizację chrześcijańską. Wszak od roku 1984 rządzi już światem niewidzialny 

monarcha, wielki Cyrus, Chrystus Pan, który otworzył więzienie narodów, aby 

wszystkich ludzi poprowadzić do rzeczywistej wolności chwały dzieci Bożych. 

Chociaż przejściowo "dwaj świadkowie" leżeli na "ulicy" martwi, chociaż 

powszechnie wydawało się, że wszystko, o czym mówili podczas swojego 

prorokowania, zawiodło, to jednak obecnie, po upływie ćwierćwiecza, staje się 

widocznym przez wydarzenia, że duch życia od Boga ożywia tych świadków (Obj. 

11:11). Akuratne wypełnienie się wyroków Bożych w ściśle zapowiedzianym 

czasie, przez wydarzenia polityczne dokonujące się w  światowej skali, nie 

pozwala wątpić ani na chwilę, że równie pewnie wypełniły się wydarzenia 
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w sferze duchowej, powiązane z tymi pierwszymi, lecz postrzegane oczami wiary: 

Koniec Wysokiego Powołania i uwielbienie Kościoła. 

Fakt ten nie może ujść uwadze badaczy Biblii, którzy od początku obserwowali 

powstanie ruchu chronologicznego, byli świadkami poruszenia, jakie ten ruch 

spowodował w zborach ludu w Prawdzie, i teraz oczekują jaki będzie jego finał. 

Przy niewielkiej ilości egzemplarzy pierwszego wydania "Chronologii Biblijnej", 

nie wszyscy mieli możliwość samodzielnie ocenić, jak się ma proroczy scenariusz 

do jego wypełnienia. Coraz powszechniejszy dostęp do komputera usuwa tę 

trudność. Obecne wydanie "Chronologii Biblijnej", czy to w formie książkowej, czy 

też na płytce elektronicznej (z możliwością wydrukowania w domowych 

warunkach), może trafić do rąk każdej osoby, która interesuje się "czasami i 

chwilami". Nie usiłowano w tym wydaniu niczego poprawiać ani retuszować. 

Niech Czytelnik osądzi sam jakie i na ile spodziewania okazały się nietrafne, i 

niech sam się przekona, że wytyczone przez równoległości daty: 1977 – 1981 – 

1984 pozostają nieporuszone świadcząc wymownie o swoim Boskim 

pochodzeniu.  

Wznawiając tę książkę pragniemy przyczynić się do ogólnego pomnożenia radości 

Domu Wiary wobec nader widocznych oznak zakładania Królestwa Bożego, które 

sprawiają, że dotychczasową wiarę w coraz większym stopniu zastępuje widzenie. 

"Przewlekające się oczekiwanie przyprawia serce o chorobę, ale rzecz upragniona 

– gdy już nadejdzie – jest drzewem żywota" (Przyp. 13:12).   

 WYDAWCY, styczeń 2007 roku 

 

Uwagi do obecnego wydania: 

Znaczną część "Chronologii Biblijnej" stanowią wykresy i komentarze do wykresów 

potwierdzające prawdziwość ustalonego ciągu chronologicznego od stworzenia Adama 

do roku 1914. Zostały one przyjęte z książki "The Great Pyramid Passages and 

Chambers" (Pokoje i Przejścia Wielkiej Piramidy) wydanej przez braci Johna i Mortona 

Edgarów w roku 1913. Przy opracowywaniu obecnego wydania "Chronologii Biblijnej" 

uwzględniono w nim korektę drobnych omyłek zauważonych w tłumaczeniu z oryginału 

angielskiego, włączonym do pierwszego wydania, jak również  mimowolne opuszczenia 

przy przepisywaniu na maszynie. Dotyczy to również innych materiałów żródłowych 

cytowanych w tej książce. Wersety biblijne przytoczono z różnych przekładów Pisma 

Świętego (bez ich wyszczególniania) z tą intencją, aby możliwie jasno oddawały 

współcześnie ich sens. W treści dodano kilka motywów graficznych, jak przekrój 

piramidy (str. 112), orzeł, stopy posągu, róg, które w niczym niczym nie naruszają sensu 

oryginału, a były pomocne w rozłożeniu treści na poszczególnych stronach.
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1   

WSTĘP 
"Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały 
dzień od nocy i były znakami do oznaczania pór, dni i lat" (1 Moj. 1:14). 
"Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw 
przestrzegają pory swojego przylotu" (Jer. 8:7). 
"Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę" (Kaz. Sal. 
3:1-8). 

Wyraz "chronologia" jest pochodzenia greckiego. "Chronos" znaczy czas, "logia" 
znaczy nauka; jest to więc nauka dotycząca czasów, a szczególnie faktów 
i wydarzeń w określonym czasie. Według Encyklopedii Powszechnej chronologia 
dzieli się na: 

– chronologię matematyczno-astronomiczną, która "mierzy i dzieli czas na 
podstawie ruchów ciał niebieskich". (Znajomość jej pozwala ustalać czas 
m.in. zaćmienia słońca i księżyca. Na jej podstawie właśnie mamy 
obliczony kalendarz obchodzenia rocznicy Pamiątki Wieczerzy Pańskiej 
do roku 2000). 

– chronologię historyczną, która podaje "układ porządkowy zdarzeń według 
dat ich występowania". 

Chronologia biblijna mieści w sobie oba kierunki. Chociaż w Biblii nie znajdujemy 
wyrazu "chronologia" (nie ma też wyrazu restytucja), to jednak jest ona jedną 
z  ważnych nauk Pisma Świętego. "Bóg nie jest Bogiem nieporządku" (1 Kor. 
14:33); "To są [Jego] odwieczne wyroki" (Dz. Ap. 15:18). 

Piękno Boskiego Planu polega nie tylko na objawieniu Boskich przymiotów jak: 
miłość, moc i sprawiedliwość, ale także na objawieniu mądrości, która między 
innymi ustaliła bieg wydarzeń według z góry określonego czasu. W przeszłości 
wielu mężów Bożych było zainteresowanych czasami. Na przykład, czytamy: 
"A z synów Issachara – umiejących rozpoznawać czasy, by wiedzieć, co Izrael 
powinień czynić – było dwustu ich dowódców, a wszyscy ich bracia byli na ich 
rozkazy" (1 Kron. 12:32). 

Proroka Daniela, który dopytywał się o czas wypełnienia proroctw, które 
zapisywał, nazywa Bóg "wielce przyjemnym" (Tom II Nwyd., str. 17). Gdy Pan 
Jezus wskazał uczniom na wspaniałą świątynię Jeruzalemską i powiedział, że 
"nie zostanie z niej kamień na kamieniu", został zapytany przez apostołów o 
czas tego wydarzenia: "Kiedy to się stanie?" 

"W żadnym czasie ci, co żyli w pełnej harmonii z Bogiem, nie byli pozostawieni 
w  nieznajomości koniecznej prawdy, aby szli po omacku w ciemnościach wraz 
ze światem. Abraham i Lot wiedzieli o zniszczeniu Sodomy przed czasem , gdyż 
Bóg rzekł: 'Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić?' 
(1 Moj. 18:17). Noe na czas dowiedział się o potopie, aby zbudować arkę, był też 
poinformowany, którego dokładnie dnia  ma do niej wejść. Również w czasie 
pierwszego przyjścia, Symeon i Anna, a także mędrcy ze Wschodu, wiedzieli, że 
mają oczekiwać Mesjasza" (Tom II Nwyd., str. 21).  

Brat Russell pisze: "Ci, którym dane było ujrzeć wielki Boski wykres wieków, 
który tak jasno przedstawia uporządkowane zarządzenie, głęboki zamysł i cudowny 
zasięg Boskiego Planu (...) powinni mieć pragnienie odkrycia wszystkiego, 
cokolwiek upodoba się Bogu objawić odnośnie Jego czasów i chwil. Ich 
zainteresowanie tym tematem powinno być daleko większe niż tych, żyjących 
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w    wiekach przeszłych, którzy nie widzieli wielkich błogosławieństw 
przeznaczonych dla wszystkich ludzi. Wierne dzieci Boga pragną wiedzieć, kiedy 
przyjdzie Król Chwały, a książę ciemności będzie związany, kiedy dzieci 
światłości zajaśnieją jak słońce (...) Pozbawienie takich pragnień wskazuje na 
brak zainteresowania i oceny Boskich planów. Apostołowie, prorocy i aniołowie 
w pełni pragnęli oraz gorliwie starali się dowiedzieć, na jaki czas  wskazuje duch 
Boży przez proroków. Takie zainteresowanie ze strony Jego dzieci zawsze się 
Bogu podoba; bo choć nigdy w przeszłości w większym stopniu nie zaspokoił On 
takich pragnień, gdyż słuszny czas jeszcze nie nadszedł, to jednak takiego 
zainteresowania nie zganił ani razu" (Tom II Nwyd., str. 17). 

"Poważnym błędem, w który wielu wpada, jest mniemanie, że wiedza o Boskim 
działaniu i planach jest małej wagi, że cnoty chrześcijańskiego charakteru są 
wszystkim, czego Bóg wymaga, i że cnoty te są lepiej chronione przez 
nieznajomość. Jakże odmiennie Pismo Święte przedstawia tę sprawę! Nie tylko 
radzi nam ono doskonalić cnoty chrześcijańskiego charakteru, lecz także stale 
zachowywać taki stan serca, który uzdolni nas do rozpoznania prawdy – 
szczególnie tej wielkiej prawdy o Pańskiej obecności, która nastaje –  oraz 
rozpoznania czasu dokonywania się zmian dyspensacyjnych. Poznanie 
dyspensacyjnej prawdy jest równie ważne w końcu tego wieku, jak było ważne 
przy końcu Wieku Żydowskiego. Ci, którzy nie spostrzegli ówczesnej prawdy na 
czasie nie otrzymali właściwych temu okresowi łask" (Tom II, str. 28). 

"Objawienie czasu w 'czasie końca' będzie dla świętych korzystne 
i  pobudzające, tak jak jego objawienie w przeszłości byłoby niepożyteczne 
i zniechęcające" (Tom II Nwyd., str. 25).  

Chronologia dotyczy wydarzeń czasowych z przeszłości jak i w przyszłości, 
a  ustalanie odpowiedniego czasu osiągane było przez stosowanie różnych 
działań matematycznych.  "Ktokolwiek jednak – pisze brat Russell – spodziewa 
się znaleźć te sprawy tak jasno przedstawione, że będą przekonujące dla 
jedynie powierzchownego czytelnika, lub nieszczerego sceptyka, ten będzie 
rozczarowany. Boskie czasy i chwile są podawane w taki sposób, aby 
przekonywały tylko takich, którzy przez zaznajomienie z Bogiem, zdolni są 
rozpoznać Jego charakterystyczne metody" (W.T.1907/4067; "Straż" 1937/28). 

Metodami tymi między innymi są: 

Dodawania  [1 czas + 2 czasy + ½ czasu (Dan. 7:25) – Tom II, str. 61]. Chcąc 
otrzymać długość czasu od stworzenia Adama do potopu, musimy dodawać lata 
poszczególnych patriarchów. Długość okresu królów również otrzymujemy 
z dodawania. 

Odejmowanie . Chcąc wyliczyć koniec Czasów Pogan trzeba od okresu 2520 lat 
odjąć 606 lat, które upłynęły do naszej ery. 

Mnożenie . Bóg w swoim Słowie podaje ten właśnie sposób na obliczenia 
jubileuszów [7 x 7 + 1 = 50, 12 x 12 x 1000 = 144000 (3 Moj. 25:8; Obj. 22:2)]. 

Dzielenie .  "...w połowie tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów" 
(Dan. 9:27); 7 : 2 = 3,5 (siedem dzielone przez dwa). 

Równoległo ści . Równoległości podane mamy w Ewangelii według św. Mateusza 
(1:17): "Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida było czternaście 
pokoleń, a od Dawida aż do zesłania do Babilonu czternaście pokoleń, a od 
zesłania do Babilonu aż do Chrystusa pokoleń czternaście". 
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Równoległości te nie są pod względem czasu, lecz ilości pokoleń. Inne są pod 
względem czasu, ale nie pokoleń. 

"Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy 
w Chrystusie, i te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi" (Efez. 1:10). 

Dla studiujących Pismo Święte jasnym jest, iż Wszechmądry Autor tej księgi ma 
na wszystko ściśle określony czas, według którego realizuje Swój Plan 
Zbawienia wszystkich ludzi (1 Moj. 1:14). Chronologia Biblijna dopomaga do 
zrozumienia proroctw, a tym samym daje orientację co do rzeczy spełnionych 
oraz mających się wypełnić w przyszłości (Tom II, wykład: "Czasy i chwile"). 

W naszych rozważaniach posługiwać się będziemy układem chronologicznym, 
który był w użytku studiujących Pismo Święte do tej pory, a podany jest 
w II Tomie Wykładów Pisma Świętego.  

Poniżej zamieszczamy spis ważniejszych dat biblijnych. Posłużymy się tu 
wyciągiem z książki Jana Edgara oraz jego brata Mortona pt. "Przejścia i pokoje 
Wielkiej Piramidy" – Tom II, str. 13, wydanej w roku 1913. 
   

DATY BIBLIJNE 

Bóg stworzył Adama    p.n.e. 4128  1 Moj. 2:7, 5:1 
 Adam miał syna mając lat      130  1 Moj. 5:3 

Set urodzony w roku    p.n.e. 3998        
 miał syna mając lat       105  1 Moj. 5:6 

Enosz urodzony w roku   p.n.e. 3893        
 miał syna mając lat         90  1 Moj. 5:9 

Kenan urodzony w roku   p.n.e. 3803        
 miał syna mając lat         70  1 Moj. 5:12 

Mahalalel urodzony w roku  p.n.e. 3733        
 miał syna mając lat         65  1 Moj. 5:15 

Jared urodzony w roku   p.n.e. 3668        
 miał syna mając lat       162  1 Moj. 5:18 

Henoch urodzony w roku   p.n.e. 3506        
 miał syna mając lat         65  1 Moj. 5:21 

Metuszelach urodzony w roku  p.n.e. 3441        
 miał syna mając lat       187  1 Moj. 5:25 

Lamech urodzony w roku   p.n.e. 3254        
         miał syna mając lat                               182                1 Moj. 5:28 

Noe urodzony w roku                         p.n.e. 3072        
 Wiek Noego w czasie potopu     600  1 Moj. 7:6, 8:13 

Data potopu      p.n.e. 2472        
 Sem miał syna po potopie          2  1 Moj. 11:10 

Arpachszad urodzony w roku  p.n.e. 2470        
 miał syna mając lat         35  1 Moj. 11:12 

Szelach urodzony w roku   p.n.e. 2435        
 miał syna mając lat         30  1 Moj. 11:14 
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Heber urodzony w roku   p.n.e. 2405        
 miał syna mając lat         34  1 Moj. 11:16 

Peleg urodzony w roku   p.n.e. 2371        
 miał syna mając lat         30  1 Moj. 11:18 

Reu urodzony w roku   p.n.e. 2341        
 miał syna mając lat         32  1 Moj. 11:20 

Serug urodzony w roku   p.n.e. 2309        
 miał syna mając lat         30  1 Moj. 11:22 

Nachor urodzony w roku   p.n.e. 2279        
 miał syna mając lat         29  1 Moj. 11:24 

Terach urodzony w roku   p.n.e. 2250        
 umarł mając lat        205  1 Moj. 11:32 

Przymierze Abrahamowe   p.n.e. 2045  1 Moj. 12:1-7 
           Dz. Ap. 7:2-4     
 Abraham w Chanaanie                25  1 Moj. 12:4 

Izaak urodzony w roku   p.n.e. 2020  1 Moj. 21:5     
 miał  syna mając lat          60  1 Moj. 25:26 

Jakub urodzony w roku   p.n.e. 1960    
 wiek Jakuba         130  1 Moj. 47:9 

Jakub przybył do Egiptu w roku  p.n.e. 1830    
 Jakub był w Egipcie         17  1 Moj. 47:28 

Jakub zmarł w roku    p.n.e. 1813  1 Moj. 46:3, 49:28 
Początek Wieku Żydowskiego       5 Moj. 26:5 

Data Przymierza Abrahamowego p.n.e. 2045   
 Pobyt synów Izraela       430  2 Moj. 12:40-43 

Gal. 3:17 
Wyjście  z Egiptu    p.n.e. 1615  2 Moj. 12:40-43     

Błądzenie po puszczy                40  5 Moj. 8:2 

Wejście do Chanaanu    p.n.e. 1575       
Podział ziemi                       6  Dz. Ap. 13:18, 19 
          4 Moj. 33:3, 9:1, 
          10:11,12; 13:1-3, 
          25, 26; 32:8, 
          Joz. 14:5-7, 10 

Początek Okresu S ędziów   p.n.e. 1569       
Okres Sędziów            450  Dz. Ap. 13:20 

Saul objął tron w roku   p.n.e. 1119    
Lata panowania             40  Dz. Ap. 13:21 

Dawid objął tron w roku   p.n.e. 1079 
  Lata panowania             40  1 Kron. 29:27 

Salomon objął tron w roku   p.n.e. 1039    
Lata panowania             40  2 Kron. 9:30 



 

 

 





 

 

 

5   

Rehoboam objął tron w roku  p.n.e.   999    
Lata panowania            17  2 Kron. 12:13 

Abijasz objął tron w roku   p.n.e.   982    
Lata panowania            3  2 Kron. 13:2 

Asa objął tron w roku    p.n.e.   979    
Lata panowania             41  2 Kron. 16:13 

Jozafat objął tron w roku    p.n.e.   938    
Lata panowania             25  2 Kron. 20:31 

Joram objął tron w roku   p.n.e.   913    
Lata panowania               8  2 Kron. 21:20 

Ochozjasz objął tron w roku  p.n.e.   905    
Lata panowania               1  2 Kron. 22:2 

Atalia objęła tron w roku   p.n.e.   904    
Lata panowania               6  2 Kron. 22:12 

Joasz objął tron w roku   p.n.e.   898  2 Kron. 24:1  
Lata panowania            40   

Amazjasz objął tron w roku  p.n.e.   858    
Lata panowania             29  2 Kron. 25:1 

Ozjasz objął tron w roku   p.n.e.   829    
Lata panowania             52  2 Kron. 26:3 

Jotam objął tron w roku   p.n.e.   777    
Lata panowania             16  2 Kron. 27:1 

Achaz objął tron w roku   p.n.e.   761    
Lata panowania            16  2 Kron. 28:1 

Ezechiasz objął tron w roku  p.n.e.   745    
Lata panowania             29  2 Kron. 29:1 

Manasses objął tron w roku  p.n.e.   716    
Lata panowania             55  2 Kron. 33:1 

Amon objął tron w roku   p.n.e.   661    
Lata panowania              2  2 Kron. 33:21 

Jozjasz objął tron w roku   p.n.e.   659    
Lata panowania             31  2 Kron. 34:1 

Jojakim objął tron w roku   p.n.e.   628    
Lata panowania             11  2 Kron. 36:5 

Sedekiasz objął tron w roku  p.n.e.   617 
Lata panowania            11  2 Kron. 36:11 

Detronizacja Sedekiasza 
Początek Czasów Pogan    p.n.e.   606  2 Kron. 36:20, 21  

Spustoszenie ziemi           70  Jer. 25:11, 12    

Edykt Cyrusa      p.n.e.   536  Jer. 29:10 
           2 Kron. 36:22, 23 
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ROK, JEGO POCZĄTEK I DŁUGOŚĆ 

W podanym wyżej wykazie dat biblijnych Biblii, początek lat liczony jest zgodnie 
z obecnym systemem liczenia, mianowicie od 1 stycznia.1) Tak jest jednakowoż 
jedynie dla wygody, ponieważ są liczne dowody na to, że początkowo na półkuli 
północnej uznawano powszechną zasadę rozpoczynania roku jesienią, o kwartał 
wcześniej niż obecnie.2) Są dowody na to, że przed datą wyjścia Izraelitów 
z Egiptu, Babilonia praktykowała ten zwyczaj i liczyła początek roku od jesieni. 
Stworzenie Adama, wskazane w spisie chronologicznym jako rok 4128 p.n.e., 
w rzeczywistości miało miejsce kwartał wcześniej,  w jesieni poprzedniego roku, 
tj. 4128¼ lat przed 1 stycznia 1 roku n.e. Dlatego 6000 lat od stworzenia Adama 
minęło w roku 1872 n.e. jesienią, czyli po upływie 1871¾ lat od 1 stycznia 1 roku 
n.e. (4128¼ + 1871¾ = 6000). Kiedy czytamy w 1 Moj. 7:11, że potop zaczął się 
w sześćsetnym roku życia Noego, miesiącu drugim, siedemnastego dniu 
miesiąca, to należy rozumieć, że rok ten rozpoczął się jesienią. 

Przy wyjściu z Egiptu, kiedy Izraelici zostali oddzieleni przez Boga w Paschę 
14  dnia miesiąca Abib, Pan rzekł przez Mojżesza: "Miesiąc ten będzie wam 
początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku" (2 Moj. 12:2; 
5 Moj. 16:1). W ten sposób Pan uczynił różnicę między rokiem Jego ludu, 
a rokiem pogan; ponieważ Pascha w miesiącu Abib (lub Nisan, jak został później 
nazwany – Est. 3:7) wypada na wiosnę. Zgodnie z tym przykazaniem Pana, 
naród Izraelski liczył miesiące w swoim roku od wiosny; ich siódmy miesiąc 
przypadał na jesieni i pokrywał się z początkiem roku ich pogańskich sąsiadów.3)  

W spisie chronologicznym dat, rokiem wyjścia jest rok 1615 p.n.e., ponieważ 
jednak wydarzenie to miało miejsce wiosną, o kwartał później, więc dokładny 
okres od Wyjścia do 1 stycznia 1 roku n.e. wynosi 1614¾ roku. Podobnie jest 
z datą wejścia Izraelitów do Chanaanu, podaną jako rok 1575 p.n.e. Biblia 
wskazuje, że miało to miejsce na początku roku żydowskiego wiosną (3 Moj. 
23:10, Joz. 4:19, 5:10), tak więc dokładny okres od tego wydarzenia, aż do 
1 stycznia 1 roku n.e. wynosi 1574¾ roku. 

Lata panowania królów judzkich rozpoczynały się wiosną (koronacja Saula, 
pierwszego króla Izraela miała miejsce wiosną – 1 Sam. 11:12-15; 12:1-17; patrz 
również 2 Kron. 29:1-3, 17; 30:1-5, 15; 35:1-19); a jeśli król zwalniał tron wskutek 
śmierci, lub z innej przyczyny, to rok w czasie którego przestawał on panować, 
był wliczany w całkowitą liczbę lat jego panowania (2 Król. 24:18; 25:2-7). 
Pierwszy rok panowania jego następcy liczony był od najbliższej wiosny. Jeżeli 
ów następca zmarł lub został zdetronizowany przed tą najbliższą wiosną, to jego 
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krótkiego panowania nie wliczano do całkowitego ciągu chronologicznego, lecz 
było ono włączone w ostatni rok panowania jego poprzednika (2 Kron. 36:9, 10). 
Za pomocą takiej umowy unikano częściowego pokrywania się, lub podwójnego 
liczenia roku. 

Słoneczny rok zwrotnikowy, od którego zależne są pory siania, żniw, itd. (1 Moj. 
8:22) nie może być podzielony na równą ilość dni. Jego dokładny czas trwania, 
jaki może być określony przez astronomów, wynosi 365 dni, 5 godzin, 48 minut 
i 46 sekund lub, przy użyciu liczb dziesiętnych, 365,2422 dni. 

Początkowo wiele narodów zakładało, że rok ma 12 miesięcy, trwających 30 dni 
trzydziestodniowych, czyli łącznie 360 dni (Patrz 1 Moj. 7:11, 24; 8:3, 4; gdzie 
o  5 miesiącach mówi się jako równych 150 dniom, tj. 30 x 5). Pomniki w Egipcie 
pokazują, że w najdawniejszych czasach taka była długość roku w tym kraju. 
Później Egipcjanie dodali do swojego roku 5 dni, aby uzyskać zgodność z jego 
porami. Z czasem jednak, gdy odkryli, że miesiące ich roku nadal nie zgadzają 
się z porami (ich rok był wciąż o blisko czwartą część dnia za krótki), w dążeniu 
do skorygowania rozbieżności wprowadzili złożony system cykli. 

Naród żydowski również uważał swój rok jako składający się z 360 dni, który 
zwany jest niekiedy rokiem księżycowym.4) Lecz rok żydowski był księżycowym 
jedynie do czasu, gdy jego dokładny początek był regulowany przez pierwsze 
widoczne pojawienie się nowiu bezpośrednio poprzedzającego żniwa wiosenne. 
Jeżeli w ciągu 15 dni od pierwszego pojawienia się nowiu przy końcu 
dwunastego miesiąca zboża były dostatecznie dojrzałe, aby w myśl przepisów 
Zakonu umożliwić kapłanowi ofiarowanie snopa Panu jako pierwociny plonów 
(3 Moj. 23:5-11, 2 Sam. 21:9), wtedy proklamowano pierwszy dzień pierwszego 
miesiąca (stąd nazwa pierwszego miesiąca, Abib, tj. "zielone kłosy"). Jeżeli, 
z  drugiej strony, zboża w tych 15 dniach nie dojrzały, to wieczór, w którym 
pojawił się następny nów księżyca, ogłaszany był jako pierwszy dzień nowego 
roku.5) Za pomocą takiej prostej umowy rok żydowski był automatycznie 
korygowany (3 Moj. 23:5-16; 5 Moj. 16:9) tak, aby jego przeciętna długość była 
rzeczywiście długością roku słonecznego, dokładnie tą samą, jaką uznajemy 
obecnie, chociaż dla wygody Żydzi posiadali 12 miesięcy 30 dniowych. 

Tym sposobem narodowi żydowskiemu oszczędzono skomplikowanych obliczeń 
astronomicznych, jakimi Egipcjanie i inne narody uznały za konieczne ustalać 
początek i długość ich roku.  

Lecz w zamierzeniu, aby ten prosty, automatycznie korygowany, 360-dniowy rok 
zastosować, kryło się coś więcej niż wygoda, ponieważ rozpoznanie go 
w   proroczych fragmentach Biblii dowodzi jego symbolicznego znaczenia 
(Obj. 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5). Kiedy rok żydowski, w rzeczywistości słoneczny, 
zwrotnikowy pod względem czasu trwania, użyty jest proroczo, symbolizuje 360 
słonecznych lat zwrotnikowych posiadających po 365,242 dni. Proroczy miesiąc, 
z kolei, symbolizuje 30 słonecznych lat zwrotnikowych. Na zwrotnikowym roku 
słonecznym opierają się daty historii i dlatego nazwany jest rokiem historycznym. 
 
Uwagi dodatkowe: 
1) Dzień 1 stycznia przyjęty został jako początek roku przez Francję w 1563 roku, przez 
Szkocję w 1600 roku, a przez Anglię w 1752 roku. 
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2) Jesień na półkuli północnej jest oczywiście w tym samym czasie, co wiosna na półkuli 
zachodniej. 

W swoim artykule "Primitive Year" (Pierwotny Rok), (cytowanym obszernie przez 
prof. C. Piazzi Smyth’a w II tomie "Life and Work" – Życie i Praca), Mr. R. G. Haliburton 
z Halifaxu, Nowa Szkocja, jasno dowodzi, że początkowo narody regulowały swój rok 
przez pojawienie się Plejad lub Siedmiu Gwiazd. Rok ich zaczynał się nocą, podczas 
której gwiazdy te widziano najdłużej, tj. w chwili, gdy o północy zajmowały one pozycję 
dokładnie nad południkiem znajdującym się nad głową. Na półkuli północnej ma to 
miejsce w jesieni. Mr. Haliburton napisał, że w ten dzień (1863), Rok Plejad wciąż 
jeszcze obserwowała pogańska ludność Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Wysp 
Pacyfiku, itd. Obecnie, z powodu powolnego, stałego postępu cyklu precesyjnego, 
Plejady osiągają punkt kulminacyjny na południku znajdującym się nad głową około dwa 
miesiące później niż w czasie Noego. 

3) Ten rok żydowski znany jest jako rok kościelny. Lecz Pismo Święte wskazuje, że 
siódmy miesiąc rozpoczynał okres nazwany rokiem cywilnym, który dotyczył głównie 
ludu i niewolników. Siódmy miesiąc roku kościelnego był początkiem "roku uwolnienia" 
od niewolnictwa i długów, rokiem Sabatowym, podczas którego ziemia leżała odłogiem; 
a wielki rok Jubileuszu, rokiem przywrócenia (3 Moj. 25:3-10; 5 Moj. 31:10). 

4) W pewnym sensie, zgodnie z metodą Żydów uznawania części dnia jako jeden dzień, 
można mówić o miesiącu księżycowym jako składającym się z 30 dni, ponieważ odstęp 
między dwoma nowiami wynosi co najmniej 29,5 dni. Niemniej jednak rok księżycowy 
składający się z 12 miesięcy zawiera tylko niewiele ponad 354 dni [dokładnie 354,367]. 

5) Żydowska Miszna zawiera opis metody, za pomocą której naród izraelski ustalał 
początek swoich miesięcy. Twierdzi się, że ta metoda zawdzięcza swoje pochodzenie 
tradycji, sięgającej czasów Mojżesza, a kontynuowana była tak długo, jak istniał 
Sanhedryn. 

Trzydziestego dnia ostatniego miesiąca, na wyżynach górujących wokół Jeruzalemu 
rozmieszczano wartowników, aby wypatrywali pierwszego pojawienia się nowiu. Skoro 
tylko któryś z tych strażników zauważył sierp księżyca, śpieszył natychmiast do 
pewnego domu w mieście, gdzie był przesłuchiwany przez przewodniczącego 
Sanhedrynu. Gdy wystarczająca liczba tych naocznych świadków została 
przeegzaminowana, a zeznania ich uznane były jako zadowalające, przewodniczący 
oficjalnie ogłaszał dzień "poświęcony". Wtedy wiadomość tę rozpowszechniano po 
całym kraju za pomocą sygnałów ogniowych ze wzgórz i przez szybkich posłańców do 
odległych rejonów. 
 
 
 
 

DZIEŃ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Przyjętym jest prawie przez wszystkich biblijnych egzegetów jak i przywódców 
religijnych, że 25 grudnia nie jest rzeczywistym dniem narodzenia Chrystusa, 
jednak nie podają oni żadnego rozwiązania pozwalającego ustalić dokładną, 
ewentualnie przybliżoną datę Pańskiego narodzenia. Żadnej wskazówki pod tym 
względem nie otrzymaliśmy dotąd ani od historyków, ani od archeologów itp.  

Jedynie Biblia podaje nam pewne dowody odnośnie tego przedmiotu. Studiując 
ją dokładnie możemy poznać miesiąc, jeśli już nie dzień narodzenia Pańskiego. 
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Poniżej podajemy nazwy miesięcy w języku hebrajskim i języku polskim oraz 
teksty biblijne, w których jest o nich mowa. 

1.  Kwiecień  Abib lub Nisan  2 Moj. 13:4, Est. 3:7 
2.  Maj   Ziw    1 Król. 6:1, 37 
3.  Czerwiec  Siwan   Est. 8:9 
4.  Lipiec   Tamuz   Zach. 8:19 
5.  Sierpień  Ab    Ezdr. 7:9 
6.  Wrzesień  Elul    Neh. 6:15 
7.  Październik Etanim lub Tiszri 1 Król. 8:2 
8.  Listopad  Bul    1 Król. 6:38 
9.  Grudzień  Kislew   Neh. 1:1 

         10.  Styczeń  Tebet   Est. 2:16 
         11.  Luty   Szebat   Zach. 1:7 
         12.  Marzec  Adar    Est. 3:7 

Pierwszy dowód 

Z Ewangelii według św. Łukasza (1:26) wynika jasno, że Jan Chrzciciel był 
o   sześć miesięcy starszy od naszego Pana, ponieważ Maria została 
poinformowana o tym, że narodzi Pana Jezusa wtedy, gdy Elżbieta była 
w szóstym miesiącu ciąży. Należy więc odszukać, w którym miesiącu Zachariasz 
został powiadomiony o narodzeniu Jana. 

Wiemy, że Zachariasz służył w świątyni i że pochodził z rodziny Abijaszowej 
(Łuk. 1:5), która była jedną z 24 ustanowionych przez Dawida (1 Kron. 24:7-18) 
do służby w świątyni. Jak wynika z podanego tekstu (werset 8) rodzina Abijasza 
zajmowała ósme miejsce w tym porządku. Każdy kapłan wykonywał swe usługi 
religijne przez okres 15 dni w ciągu roku. Zmiana Zachariaszowa przypadała 
więc w drugiej połowie miesiąca czwartego, który po hebrajsku nazywał się 
Tamuz, a po polsku lipiec. W czasie tych 15 dni Anioł powiadomił Zachariasza, 
że będzie miał syna. Z tego, co powiedziano powyżej wynikałoby, że Elżbieta 
poczęła Jana na początku sierpnia, gdy Zachariasz, po zakończeniu swej służby, 
powrócił do domu. Jan narodził się więc na początku maja następnego roku. 

Gdy Elżbieta była już w szóstym miesiącu, to znaczy w styczniu, u Marii zjawił 
się Anioł Gabriel i powiadomił ją, że narodzi Pana Jezusa. Wynika z tego, że 
Maria poczęła naszego Pana w styczniu, a narodziła na początku października. 

Drugi dowód 

W księdze Daniela (9:24-27) podane jest proroctwo dotyczące 70 tygodni (każdy 
proroczy dzień należy liczyć jako rok, a to na podstawie 4 Moj. 14:34 i Ezech. 
4:5, 6). Proroctwo to podawało, że od czasu wydania prawa o odnowieniu 
i    odbudowaniu Jeruzalemu dane było 70 tygodni (490 lat) narodowi 
(izraelskiemu). Przy końcu 69 tygodnia Mesjasz miał być pomazany, a w połowie 
ostatniego 70 tygodnia zabity, aby przez Swoją śmierć uczynić koniec ofierze 
krwawej i ofierze z pokarmów. 

Artakserkses, król perski, wydał wyżej wspomniane prawo (odbudowania murów 
Jeruzalemskich – przyp. tłum.) Nehemiaszowi, jeńcowi babilońskiemu (Neh. 2:1-8). 
Z historii wiemy, iż miało to miejsce w roku 454 przed Chrystusem. Tak więc po 
69 tygodniach, czyli po 483 latach, gdy liczymy od roku 454 przed naszą erą, 
otrzymamy rok 29 naszej ery, w którym Chrystus, dzięki swemu poświęceniu stał 
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się Pomazańcem Pańskim, Mesjaszem. Wiemy też, że w czasie Swego chrztu 
Pan miał lat 30. 
Następnie w środku 70 tygodnia, czyli trzy i pół roku po Swoim chrzcie Pan 
został ukrzyżowany. Wszyscy biblijni egzegeci zgadzają się, że Pan miał wtedy 
33,5 roku. Stąd więc czas Jego narodzenia może być łatwo określony, gdy 
cofniemy się o 33,5 roku wstecz względem kwietnia 33 roku naszej ery, co 
prowadzi nas do października 2 roku przed naszą erą. 

Trzeci dowód 
Wiemy, iż w czasie narodzenia Pana Jezusa pasterze przebywali jeszcze wraz 
ze swymi stadami w polu i że tam zostali powiadomieni przez Aniołów 
o narodzeniu Mesjasza. Miesiąc grudzień w Palestynie jest miesiącem zimowym; 
jest to czas deszczów i burz. Pasterze nie mogliby więc w tym czasie przebywać 
w polu. Przeciwnie jest z początkiem października. Jest to koniec sezonu 
letniego, w czasie którego pasterze mogli się jeszcze tam znajdować. 
(Powyższy artykuł ukazał się w 6 numerze "JOURNAL DE SION" z roku 1972 
i   podpisany jest przez Stowarzyszenie Studentów Biblijnych w Bangalore 
w południowych Indiach). 

∗ 
Dusza ma wzdycha do tej błogiej chwili 
Gdzie niebo ziemi swe szczęście przychyli 
Gdzie złość i nędza znikną z całej ziemi 
A chwile nasze będą szczęśliwymi 
       W Królestwie Pana. 
Gdy Chrystus w chwale zasiądzie na tronie 
A ludzkość cała miłością zapłonie 
Ku swemu Zbawcy, Odkupicielowi 
Hołd ziemia odda swemu Królowi 
      W szczęściu skąpana 
Wówczas, o Boże, nie będzie skrzywdzonych 
Ani cierpiących ani wywyższonych 
Mocarzy złego, bo w sprawiedliwości 
Jednaką łaskę udzieli ludzkości 
      Baranek Boży. 
Już brat na brata nie podniesie ręki 
Nie będzie wojny ani krwawej męki 
Nawet śmierć zniknie z okręgu ziemskiego 
Bo panowanie Królestwa Bożego 
      Kres jej położy. 
I znowu ziemia na raj się przemieni 
Zakwitnie cudnie i w blasku promieni 
Bijących z nieba przygarnie swe dzieci 
Aby je karmić przez dziesięć stuleci 
      W doskonałości. 
A miłosierdzie Boskie nieskończone 
Wezwawszy świętych za wtórą zasłonę 
Otworzy groby wszystkich zmarłych ludzi 
I wszystkich znowu do życia obudzi 
      W sprawiedliwości.
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OKRESY CHRONOLOGICZNE 
Z przytoczonej wcześniej listy dat biblijnych wynika, że łańcuch chronologiczny 
składa się z dziewięciu głównych ogniw, czyli okresów o różnych długościach. 
Każde z tych ogniw wytrzyma gruntowne badanie, gdy będziemy badać je 
w świetle samych tylko cytatów z Pisma Świętego. Jest rzeczą ważną, by zbadać 
je dokładnie, ponieważ właściwa interpretacja proroctw odnoszących się do 
czasu, zależy całkowicie od prawdziwej chronologii. 

OKRES 1656 lat  od stworzenia Adama do potopu nie wymaga wielu 
komentarzy, ponieważ opiera się na zapiskach w oryginalnym hebrajskim Piśmie 
Świętym. Jak już wielu wybitnych chronologów wykazało, dodanie 
w Septuagincie, greckiej wersji Starego Testamentu, dokładnie 100 lat do wieku 
większości patriarchów jest niewątpliwym fałszerstwem. Trudno byłoby 
wyobrazić sobie powód, dla którego Żydzi w Palestynie pragnęliby skracać swoje 
starożytne zapisy chronologiczne, natomiast łatwo stwierdzić, dlaczego greccy 
Żydzi w Egipcie byli skłonni do ich wydłużania, kiedy tłumaczyli z hebrajskiego 
na grecki. Chcieli oni aby – na ile to tylko możliwe – ich historia w greckim 
przekładzie jawiła się jako starożytna, wypadała korzystnie w   porównywaniach 
z historią egipskich sąsiadów. Egipscy historycy przypisywali bowiem ogromną 
długowieczność ich zapiskom przeszłości.  

Należy zauważyć, że zdaniem egiptologów chronologia egipska jest 
przedmiotem trudnym, głównie wskutek niedostatecznej ilości faktów, 
związanych z rządami królewskimi od 7 do 11 i od 13 do 17 dynastii. Oryginalna 
lista królów, zestawiona przez egipskiego kapłana i historyka Manetho 
w  pierwszej połowie 3 wieku p.n.e. zaginęła, a jej kopie, które zachowały się 
w  pismach Juliusza Afrykańskiego i Euzebiusza, nie są ze sobą zgodne. 
Również żadne z później odkopanych tabliczek i papirusów nie zawierają 
kompletnej, chronologicznej listy królów. Nieznana jest także kolejność, ani 
długość okresu panowania wielu królów egipskich, toteż zestawienie dokładnej 
historii chronologicznej Egiptu jest niemożliwe. Oczywiście wysuwano wiele 
systemów chronologicznych, ale ogromna rozbieżność opinii wskazuje, jak 
trudne jest dojście do jakichkolwiek pewnych wniosków. Data zaproponowana 
przez sześć głównych autorytetów jako początek pierwszej dynastii jest różnie 
ustawiana, w okresie obejmującym 2554 lat, od roku 5869 p.n.e. do roku 3315 
p.n.e.! Ta ostatnia data, rok 3315 p.n.e. jest najnowszą hipotezą. Nadzieją może 
napawać obserwacja postępu prac wykopaliskowych w Egipcie, które stale 
dostarczają nowych danych dla badań. Stała zaś redukcja dat uznawanych za 
niezbędne zbliża je coraz bardziej do świadectw zawartych w Biblii. Ten brak 
pewności, z którym mamy do czynienia w egipskiej chronologii, w równym 
stopniu dotyczy chronologii Asyrii i wszystkich innych państw starożytnych. 
Dlatego też mamy ogromne zaufanie do chronologii hebrajskiej, która podaje 
powiązaną historię od czasów Adama do roku 536 p.n.e., kiedy to świecka historia 
zaczyna być wiarygodna. 

OKRES 427 lat  od potopu do daty Boskiego Przymierza z Abrahamem, 
podobnie jak okres omawiany poprzednio, opiera się na starożytnych hebrajskim 
Piśmie Świętym. Przypuszcza się, że okres ten powinien być skrócony o 60 lat 
wobec stwierdzenia 1 Moj. 11:26, że "gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, zrodził 
Abrama, Nachora i Harana". Dałoby to okres 145 lat pomiędzy narodzeniem 
Teracha a przymierzem z Abrahamem, w myśl bowiem 1 Moj. 12:4-7, Abraham 
miał 75 lat, gdy przybył do ziemi Chananejskiej, i w ten sposób zdobył obietnicę. 
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A więc: 70 + 75 = 145. Ci, którzy upierają się, że okres ten był krótszy, nie biorą 
pod uwagę słów Szczepana (Dz. Ap. 7:2-6), że Abraham wszedł do ziemi 
Chananejskiej już po śmierci Teracha, swego ojca. Według 1 Moj. 11:32, Terach 
zmarł w wieku 205 lat. Nie należy więc rozumieć, że wszyscy trzej synowie 
Teracha urodzili się w tym samym roku, lecz że począł on spładzać tych synów 
mając 70 lat. Abraham, mimo że był synem najmłodszym, był z nich 
najważniejszym i dlatego jest wymieniony jako pierwszy. 

OKRES 430 lat  od Przymierza Abrahamowego do czasu wyjścia z Egiptu i dania 
Zakonu jest wyraźnie określony przez natchnionego Apostoła w liście do 
Galatów 3:17. (Słowa "względem Chrystusa" należy opuścić. Patrz wersja 
poprawiona – R.V.). Z tych natchnionych słów apostoła Pawła dowiadujemy się, 
że 430-letni okresu pobytu synów Izraela, o którym wspomina Mojżesz (2 Moj. 
12:40, 41) zawiera w sobie pobyt Abrahama, Izaaka i Jakuba w ziemi 
Chananejskiej, która mimo iż była im obiecana w dziedzictwo, wciąż była "cudzą 
ziemią" (Dz. Ap. 7:4, 5). 

Ponieważ daty biblijne wskazują na okres 215 lat od Przymierza Abrahamowego 
do chwili wejścia Jakuba do Egiptu, jasnym jest, że rzeczywisty pobyt synów 
Izraela w Egipcie wynosił 215 lat (215 + 215 = 430). Większość autorytetów 
sądzi, że okres 215 lat jest zbyt krótki na tak liczne rozmnożenie się Izraelitów 
w  Egipcie. Zapominają oni jednak o tym, że Pismo Święte stwierdza, iż przyrost 
ten miał charakter cudowny (Patrz 2 Moj. 1:1-22, Ps. 105:23, 24, 37, 38). 
Odrzucając natchnione świadectwo Apostoła Pawła w liście do Galatów (3:17), 
tłumacze wersji poprawionej (Revised Version) zmienili sens wiersza 2 Moj. 
12:40, aby zwiększyć ilość lat w Egipcie. Oni to sprawili, że ustęp ten brzmi: 
"A  czasu mieszkania synów izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było 
czterysta i trzydzieści lat". Przy tej zmianie tekstu tłumacze R.V. popełnili 
osobliwy błąd wykazany na załączonym rysunku Nr 13. 

Rysunek ten przedstawia genealogię Mojżesza. Podczas wyjścia z Egiptu 
Mojżesz miał 80 lat 
(2   Moj.  7:7). Jego matka 
Jochebed była córką 
Lewiego (4 Moj. 26:59). Lewi 
żył 137 lat (2 Moj. 6:16), 
lecz nie mógł on spędzić w 
Egipcie więcej niż 97 
ostatnich lat swego życia, 
skoro był starszy od Józefa 
(1 Moj. 37:3), a Józef miał 
39 lat, gdy Jakub i jego 
synowie przybyli do Egiptu 
(1 Moj. 41:46-54; por. 1 Moj. 
45:3-11). Z faktów tych 
wynika, że jeśli pobyt 
Izraelitów w Egipcie wynosił 
430 lat, jak zakładają 
tłumacze Revised Version, 

to Jochebed musiałaby mieć co najmniej 253 lata w czasie, gdy urodził się 
Mojżesz! 
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Poza tym ojciec Mojżesza, Amram, był synem Kehata, a Kehat był jednym 
z tych, którzy przybyli do Egiptu z Jakubem. Kehat żył 133 lata, a Amram 137 
(1 Moj. 46:8, 11; 2 Moj. 6:18, 20). Gdybyśmy więc teraz nawet założyli, że Kehat 
był noworodkiem w chwili przybycia do Egiptu, a Amram urodził się w tym 
samym roku, w którym umarł jego ojciec, to i tak pozostanie luka 80 lat między 
śmiercią Amrama i narodzeniem Mojżesza! 

Słowa Jehowy wypowiedziane do Abrahama (1 Moj. 15:13, 15), a zacytowane 
przez Szczepana (Dz. Ap. 7:6, 7), że nasienie Abrahama będzie ciemiężone 
przez 400 lat, często są interpretowane w ten sposób, że gnębienie w Egipcie 
miało trwać 400 lat. Apostoł Paweł jednak wykazuje, że to zapowiedziane 
ciemiężenie rozpoczęło się wówczas, gdy Ismael "wyszydzał", czyli "prześladował" 
Izaaka w czasie uczty z okazji odstawienia Izaaka od piersi (Gal. 4:28-30, 1 Moj. 
21:5-12). Skoro daty biblijne wskazują, że Izaak urodził się na 405 lat przed 
Wyjściem, musiał mieć on 5 lat w chwili, gdy został odstawiony od piersi. Fakt, 
że Izaak nie był "odstawiony od piersi" dopóki nie skończył 5 lat zdaje się być 
czymś niewytłumaczalnym dla ludzi z krajów zachodnich, ale w Palestynie jest to 
na porządku dziennym, nawet w obecnych czasach. Kobiety w Palestynie 
wierzą, że im dłużej dziecko jest karmione piersią, tym będzie silniejsze. Nigdy 
zatem nie odstawiają go od piersi przed ukończeniem dwóch lat. Często zaś, 
w przypadku ulubionego dziecka płci męskiej, takiego jakim był Izaak, jest ono 
utrzymywane przy piersi przez cztery lub pięć lat, a nawet dłużej. Biblijne 
"niemowlęta i ssące" są na tyle rozumne, że mogą śpiewać i są chętne do 
przyswajania wiedzy (Mat. 21:15, 16; Izaj. 28:9; 1 Sam. 1:21-23). 

Dalsza zapowiedź Jehowy wobec Abrahama, że jego potomstwo wyjdzie 
z  niewoli w czwartym pokoleniu, i że naród, który trzymać ich będzie w niewoli 
będzie osądzony (1 Moj. 15:14-16, Dz. Ap. 7:7) wypełniła się, gdy Mojżesz 
uwolnił Izraelitów po zesłaniu dziesięciu plag na Egipcjan. Te cztery pokolenia 
zaczęły się od Jakuba, gdy przybył do Egiptu; Lewi i Jochabod rozpoczynają 
drugie i trzecie, a Mojżesz czwarte pokolenie. 

Przekłady Starego Testamentu, samarytański i Septuaginta, zdecydowanie 
popierają natchnione oświadczenie Apostoła w liście do Galatów (3:17), 
tłumacząc 2 Moj. 12:40: "A czasu mieszkania synów Izraelskich i ojców ich, 
którego mieszkali w ziemi Chananejskiej i w ziemi Egipskiej było czterysta lat 
i trzydzieści lat". 

OKRES 46 lat  od Wyjścia z Egiptu do podziału ziemi pomiędzy dwanaście 
pokoleń izraelskiej składa się z dwóch okresów: 40-letniego i 6-letniego. 
Te  40  lat od czasu Wyjścia do chwili, gdy przekroczyli rzekę Jordan, aby wziąć 
w  posiadanie ziemię Chananejską zgadzają się co do jednego dnia (2 Moj. 
12:42-51; 5 Moj. 29:5, Joz. 4:19, 4 Moj. 14:34). 

Okres następujący po owych 40 latach na puszczy, podczas którego Izraelici 
podbili siedem narodów, a następnie podzielili ziemię Chananejską między 
pokolenia (Dz. Ap. 13:17-19) trwał 6 lat, jak tego dowodzą następujące teksty: 
4 Moj. 33:3; 9:1; 10:11, 12; 13:1-3; 13:25, 26; 32:8; Joz. 14:5-7, 10. 

W Księdze Jozuego (14:5-7, 10) czytamy, że w czasie, gdy Jozue dzielił ziemię, 
Kaleb przyszedł do niego i powiedział: "Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do 
Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz-Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do 
ciebie" – a mianowicie, że będzie on żył, aby odziedziczyć część ziemi – "Miałem 
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czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz-Barnea, abym 
przeszpiegował tę ziemię (...) I oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan 
do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te czterdzieści pięć lat (...) 
I oto teraz mam lat osiemdziesiąt pięć". Dowiadujemy się w 4 Moj. 10:11, 12, że 
dwudziestego dnia, drugiego miesiąca i drugiego roku (tzn. 1 rok, jeden miesiąc 
i 20 dni) po opuszczeniu Egiptu, Żydzi wywędrowali z  Synaju na puszczę Paran. 
Stąd właśnie z puszczy Paran, z miejscowości Kadesz-Barnea wyruszyli 
szpiedzy, a między nimi był Kaleb i Jozue (4 Moj. 13:1-3, 26, 27, 32:8). A więc 
Kaleb wyruszył w celu szpiegowania ziemi w nieco więcej niż rok po Wyjściu; 
w 45 lat później ziemia została zdobyta i podzielona. W sumie stanowiło to okres 
46-letni. 

OKRES 450 lat , Okres Sędziów, według apostoła Pawła ciągnie się od czasu 
podzielenia ziemi do czasu proroka Samuela (Dz. Ap. 13:19-20). Ogólnie 
wiadomo, że bez tych natchnionych słów w Nowym Testamencie, ciągłość 
chronologiczna Starego Testamentu byłaby przerwana. Nie znalibyśmy również 
okresu rządów Saula, gdyby Apostoł i tym razem nie dostarczył nam tej 
wiadomości, umożliwiając w ten sposób połączenie łańcucha chronologicznego 
(Dz. Ap. 13:21). W rzeczywistości Stary Testament dostarcza wskazówki, ale 
wskutek oczywistej pomyłki, popełnionej przez kopistę, sprawa ta nie jest 
przedstawiona jasno. Przy pomocy Apostoła wiemy, że cały okres od Wyjścia do 
początku wzniesienia Świątyni w Jerozolimie wynosił 580 lat. W 1 Księdze 
Królewskiej, w naszej Biblii czytamy, że omawiany okres wynosił 480 lat, czyli 
o 100 lat mniej niż suma okresów podawana w innych cytatach Pisma Świętego 
(40 + 6 + 450 + 40 + 40 + 4 = 580). 

Przyczyna, z powodu której zakradł się ten błąd do 1 Księgi Królewskiej, gdzie 
liczba 580 została zamieniona na 480 jest widoczna, gdy porównamy hebrajski 
znak ”ד” oznaczający liczbę 4, ze znakiem ”ה” oznaczającym liczbę 5. Pomimo, 
iż we wszystkich istniejących hebrajskich manuskryptach Starego Testamentu 
(żaden z nich nie jest wcześniejszy niż X wiek naszej ery) cyfry pisane są w całej 
rozciągłości, wydaje się rzeczą pewną, że autorzy oryginałów i wszyscy 
starożytni kopiści używali liter alfabetu dla określenia wartości liczbowych. 
Dobrze znany jest fakt, że metoda ta była stosowana przez Greków, a w istocie 
przez wszystkie narody Wschodu. Monety machabejskie dowodzą w sposób 
rozstrzygający, że ta skrócona metoda zapisywania liczb była na porządku 
dziennym u Hebrajczyków po okresie niewoli babilońskiej (536 r. p.n.e.) i nie ma 
powodu, aby wątpić, że była ona stosowana i przed tym. Wskutek podobieństwa 
pewnych liter w alfabecie hebrajskim, kopiści, wbrew swojej przysłowiowej 
uwadze mylili je ze sobą, przyczyniając się w pewnych przypadkach do 
powstania wielu nieporozumień. To prawdziwy cud, że nie spotyka się częściej 
w  Biblii błędów tego rodzaju, a Bóg dopilnował, aby błędy, które wkradły się, 
zostały naprawione przez inne świadectwa Słowa Bożego. 

OKRES 513 lat , królów Judy, datujący się od Samuela proroka, kiedy to 
rozpoczęło się owe 40 lat panowania Saula, aż do detronizacji Sedekiasza, 
ostatniego króla, opiera się całkowicie na Kronikach, z okresem panowania 
Saula jako jedynym wyjątkiem (Dz. Ap. 13:21). Niemożliwe jest przeciągnięcie 
łańcucha chronologicznego poprzez linię królów dziesięciu pokoleń bez 
powoływania się na linię Judy,  ponieważ w kolejności rządów królów  izraelskich 
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występują dwie przerwy. Dziesięcioletnia przerwa następuje po panowaniu 
Jeroboama II (2 Król. 14:23; 15:8), oraz dziesięcioletnia przerwa po rządach 
Pekacha (2 Król. 15:27, 17:1). 

Rządy królów judzkich podane w Księgach Królewskich zgadzają się dokładnie 
z tymi, podanymi w Księgach Kronik. 

Chronologowie (jak np. Usher), którzy próbowali opierać ten okres chronologii na 
"synchronizmach"1) odnalezionych w Księdze Królewskiej, spowodowali wiele 
niepotrzebnego zamieszania, ponieważ jest rzeczą dobrze wiadomą, że owe 
synchronizmy nie dadzą się pogodzić z rządami królów Judy i Izraela, a nawet 
same ze sobą.2). Panuje teraz ogólna zgoda co do tego, że synchronizmy te 
dodała do ksiąg Królewskich późniejsza ręka i nie mogą być one uważane za 
pierwotne, niezależne dane chronologiczne. Fakt, że autor Kronik (które, jak się 
utrzymuje, były ostatnimi napisanymi księgami Starego Testamentu) zignorował 
długości panowania królów Izraela (dziesięciu pokoleń, które po śmierci 
Salomona oderwały się od Judy, popadając w bałwochwalstwo) i ograniczył się 
wyłącznie do królów Judy, powinno wzbudzić w nas przeświadczenie, że Pan 
zamierzył, abyśmy prowadzili łańcuch chronologiczny poprzez linię królów Judy 
(patrz 1 Kron. 3:9-16). 

Uwagi dodatkowe: 
1) Synchronizm jest to stwierdzenie, że król Judy "A" rozpoczął swe rządy w określonym 
roku panowania króla "B" z Izraela, lub na odwrót. Jako przykład patrz 2 Król. 15:32. 
2) Jako przykład niezgodności w oświadczeniach synchronizmów może służyć cytat 
z 2 Król. 15:30, mówiący o tym, że Ozeasz zabił Pekacha w 20 roku Jotama i zamiast 
niego królował. Twierdzenie to jest całkiem wyraźnie wtrącone, ponieważ panowanie 
Jotama nie trwało dłużej niż 16 lat (2 Kron. 27:1), ani Ozeasz nie rządził zamiast 
Pekacha nawet w 20 roku po wstąpieniu na tron Jotama (co byłoby w 4 roku panowania 
Achaza, jak to sugeruje Usher w komentarzach do wielu Biblii, ponieważ 2 Król. 17:1 
stwierdza, że Ozeasz rozpoczął panowanie w 12 roku Achaza). 
Ów synchronizm 27 lat, o którym nadmienia 2 Król. 15:1, prawdopodobnie nie jest 
zgodny z prawdą, a i wiele innych synchronizmów jest błędnych. Słowa w 2 Król. 8:16: 
"Jozafata króla judzkiego" są opuszczone w szeregu hebrajskich manuskryptów i w 
wielu przekładach. Gdyby synchronistyczne stwierdzenia 2 Król. 8:16 i 3:1 były prawdą 
(w ten sposób rządy Jorama, króla judzkiego, trwałyby tylko 4 lata i skracałyby łańcuch 
chronologiczny o 4 lata), to wówczas inne synchronizmy, jak na przykład 1 Król. 17:29 
i  22:41 nie mogłyby być prawdziwe. Wskazuje to, że wiele synchronizmów w Księdze 
Królewskiej jest sprzecznych i utwierdza nas w przekonaniu, że są one wtrącone (patrz 
rys. Nr 15, str. 17). 

OKRES 70 lat  spustoszenia ziemi Judzkiej i Jerozolimy od czasu zniszczenia 
Jerozolimy i świątyni przy detronizacji Sedekiasza, aż do pierwszego roku 
Cyrusa, łatwo odnaleźć, porównując wyrażenia podane w następujących 
cytatach: 3 Moj. 26:33-35; Jer. 25:11, 12; 29:10; Dan. 9:2, 2 Kron. 36:19, 20. Jako, 
że okres ten nasuwa wiele nieporozumień i ponieważ ważnym jest, aby go 
dokładnie ustalić, sądzimy, że należy nieco głębiej omówić szczegóły. Czytelnik 
może sam sobie sprawdzić liczne cytaty odnoszące się do omawianych faktów. 

Z rozpatrzenia powyższych wersetów wynika jasno, że owe 70 lat spustoszenia, 
o których mówił Jeremiasz, były wypełnieniem proroctwa Mojżesza. Mówiło ono  
o tym, że ziemia będzie cieszyć się sabatami odpoczynku, kiedy bowiem ludzie 
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w niej mieszkali nie pozwalali jej odpoczywać. Gdy Sedekiasz został zabrany 
jako jeniec do Babilonu, w 4 miesiącu 11 roku jego panowania, w kraju pozostali 
najbiedniejsi z ludu (Jer. 39:10). Władzę nad nimi Nabuchodonozor powierzył 
Godoliaszowi (2 Król. 25:22). Gdy Żydzi, którzy uciekli do innych krajów, 
dowiedzieli się, że Godoliasz sprawuje władzę nad tą resztą, powrócili 
i  przyłączyli się do niego (Jer. 40:11, 12). Czytamy jednak dalej, że Godoliasz 
i  wielu innych zostało w 7 miesiącu zamordowanych (Jer. 40:15, 16; 41:1-3). 
Chociaż Pan obiecał chronić tych nielicznych, którzy pozostali w ziemi, gdy tylko 
będą Mu posłuszni (Jer. 42:10-12), oni teraz tak się bali Chaldejczyków, że nie 
chcieli osiedlać się w ziemi, lecz uciekli do Egiptu (Jer. 43:1-7). Tak więc, przy 
końcu 11 roku panowania Sedekiasza, ziemia Judzka była opuszczona (Jer. 
44:2, 6, 7, 22; 2 Król. 25:25, 26). Ten żałosny lęk garstki ludzi pozostałej po śmierci 
Godoliasza był przepowiedziany przez Mojżesza, gdy mówił, że będą uciekali 
z  ziemi i poginą między nieprzyjaciółmi (3 Moj. 26:36-39). Wówczas ziemia 
cieszyć się będzie odpoczynkiem (3 Moj. 26:33-34, 43), aż się wypełni 70 lat. 

Chociaż nauczanie Pisma Świętego dotyczące tego 70-letniego okresu 
spustoszenia jest bardzo wyraźne, zostało ono dziwnie zaciemnione przez 
Ushera i innych chronologów. Wyobrażali oni sobie, że owe 70 lat rozpoczęły się 
w trzecim lub czwartym roku panowania Jojakima, na 19 lub 18 lat przed 
detronizacją Sedekiasza. To oczywiście skróciłoby łańcuch chronologiczny 
poprzedzający 1 rok naszej ery i sprawiło, że okres 6000 lat od stworzenia 
Adama upłynąłby 19 lub 18 lat po 1872 roku n.e. Pismo Święte wykazuje jednak 
dobitnie, że niewola nie rozpoczęła się w 3 lub 4 roku rządów Jojakima, lecz 
w trzecim miesiącu rządów Jojachina (syna Jojakima), zwanego również 
Jechoniaszem i Choniaszem (patrz 2 Król. 24:6-18). Prorok Ezechiel (który był 
pomiędzy uprowadzonymi do Babilonu z Joachinem) zawsze obliczał okres 
niewoli jako datujący się od czasu, gdy Jojachin został pojmany na 11 lat przed 
ostateczną niewolą oraz spustoszeniem Jeruzalemu i ziemi (Ezech. 1:2; 33:21; 
40:1; patrz rys. Nr 16, str. 20). 

Wobec tego kara za zbiorowy grzech ojców spadła na głowę Jojachina 
(Choniasza; Jer. 22:24, 25; 36:30, 31). Dowiadujemy się, że to w tym czasie (na 
11 lat przed detronizacją Sedekiasza) Nabuchodonozor i jego słudzy przybyli 
i  oblegli Jeruzalem. Jojachin (syn Jojakima) uznał widocznie opór za beznadziejny 
i wraz ze wszystkimi swymi książętami i przywódcami oddał się w ręce króla 
babilońskiego (2 Król. 24:10-17). Ta pierwsza deportacja jeńców do Babilonu 
miała miejsce w 8 roku rządów Nabuchodonozora (2 Król. 24:12; Jer. 24:1-10), 
zaś druga i ostateczna deportacja nastąpiła 11 lat później przy detronizacji 
Sedekiasza, w 19 roku panowania Nabuchodonozora (2 Król. 24:18, 19; 25:1-11). 
Kilka miast w Judei, które po pierwszej niewoli wciąż zachowywały niepodległość, 
zostały spustoszone podczas ostatecznej inwazji babilońskiej (Jer. 34:1-22). To 
właśnie o tej ostateczej niewoli mówi się, jako o  uprowadzeniu w niewolę 
Jeruzalemu (Jer. 1:3 i 32:1-5). To od tego czasu rozpoczyna się 70 lat 
spustoszenia (Dan. 9:2). 

Powstaje pytanie: Na jakiej podstawie Usher twierdził, że uprowadzenie 
w niewolę Judy nastąpiło na 18 lat przed detronizacją Sedekiasza? Nie poszedł 
on w ślady Józefusa1), lecz usiłował pogodzić zapiski biblijne z Astronomicznym 
Kanonem Ptolomeusza, który zdaje się mieć poparcie Dan. 1:1-4.
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Nie można uznać, że owe 70 lat spustoszenia Jeruzalemu i kraju rozpoczęły się 
w  3 roku Jojakima, ponieważ według Pisma Świętego "spustoszenie" oznacza 
"bez żadnego obywatela", a Jeruzalem i kraj nie były całkowicie wyludnione, 
aż  do czasu detronizacji Sedekiasza (patrz Jer. 4:7; 6:8; 9:11; 26:9; 32:43; 
33:10, 12, a także Zach. 7:5, 14). 

Ze względu na szacunek dla Kanonu Ptolemeusza niektórzy sądzą, że wiersze 
Dan. 1:1-4 podtrzymują pojęcie, że początek owych 70 lat nastąpił w 3 roku 
Jojakima. Jednak takie odczytanie Dan. 1:1-4 koliduje wyraźnie ze wszystkimi 
historycznymi relacjami o niewolach, zawartymi w księgach Królewskich, Kronik i 
Jeremiasza, które już rozważaliśmy. Nie możemy odrzucić połączonych 
świadectw proroczych i historycznych z  powyższych ksiąg na podstawie li tylko 
wątpliwego odczytania wiersza Dan. 1:1, tym bardziej, że tekst ten sprzeczny 
jest z Dan. 2:1. 

Z powodu tej niezgodności pomiędzy Dan. 1:1, a Dan. 2:1, oraz z powodu 
niezgodności tych tekstów z porządkiem chronologicznym niewoli, o których 
opowiadają inne księgi Pisma Świętego, szereg komentatorów sugeruje, że 
3 rok panowania Jojakima w Dan. 1:1 należy rozumieć, jako oznaczający 3 rok 
jego poddaństwa Nabuchodonozorowi, kiedy to odwrócił się i zbuntował, i w ten 
sposób sprowadził króla Babilonu przeciw Jeruzalemowi (2 Król. 24:1). Pewnym 
jest bowiem, że Jojakima nie zabrano w niewolę do Babilonu. 

W Dan. 2:1 liczba 2 powstała najwidoczniej z liczby 12. Podobny błąd można 
znaleźć porównując 2 Król. 24:8 z Kron. 36:9, gdzie liczba 8 w Kronikach 
powstała z oryginalnej liczby 18, zachowanej w księdze Królewskiej. W Biblii 
Variorum Dan. 2:1 czyta się jako dwunasty. Z tą poprawką przypuszczalnego 
błędu w Dan. 2:1 oraz ze zrozumieniem, że 3 rok Jojakima w Dan. 1:1 należy 
uważać za 3 rok jego poddaństwa Nabuchodonozorowi2), opowiadania w księdze 
Daniela stają się zgodne z relacjami o niewolach podanymi w innych cytatach 
Pisma Świętego. 

 

Uwagi dodatkowe: 
1) Józefus tak mówi o tym 70-letnim okresie: "On [Nabuchodonozor] zredukował ich 
wszystkich, a świątynię naszą, która była w Jeruzalemie podpalił [por. 2 Kron. 36:19-21]; 
mało tego, całą naszą ludność usunął z jej własnego kraju i przeniósł ją do Babilonu, 
i wtedy stało się, że miasto nasze było opuszczone przez okres siedemdziesięciu lat aż 
do czasu Cyrusa, króla Persji (Apion 1:19)". W innym miejscu mówi: "Ale król Babilonu, 
który wyprowadził dwa plemiona [Judy i Beniamina], nie umieścił żadnego innego 
narodu w ich kraju, co oznacza, że cała Judea i Jeruzalem, i świątynia stały pustką 
przez siedemdziesiąt lat (Ant. X. 10:7)". 
Chociaż cytujemy te dwa ustępy, aby pokazać, że Józefus widocznie rozumiał owe 
siedemdziesiąt lat, jako okres spustoszenia zapoczątkowany spaleniem świątyni 
i zburzeniem Jerozolimy przy detronizacji Sedekiasza, tym niemniej rozpoznajemy, że 
na ogół nie można na nim polegać w sprawach chronologicznych, w których zaprzecza 
sobie. Czyni to również w wielu innych miejscach w swoich pismach.  
2) Mimo że Pismo Święte nie podaje, kiedy Jojakim rozpoczął płacenie okupu, 
poprzednie ustępy pośrednio wskazują, że było to w 8 roku. Wielki historyk żydowski 
Józefus potwierdza to dowodami, twierdząc wyraźnie, że Jojakim stał się hołdownikiem 
Babilonu w 8 roku swego panowania, buntując się trzy lata później, tj. w 11 i ostatnim 
roku swego panowania (Patrz Ant. X. Rozdz. 6:1-3). 
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OKRES 536 lat  od zakończenia 70 lat spustoszenia Jeruzalemu i ziemi Judzkiej 
aż do początku 1 roku naszej ery opiera się na świadectwach historii świeckiej. 
Po ukończeniu owych 70 lat przy końcu kanonu Starego Testamentu, Pismo 
Święte, notując wydarzenia o historycznym znaczeniu, podaje w którym roku 
panowania króla pogańskiego to wydarzenie miało miejsce. Ponieważ jednak 
Pismo Święte nie podaje długości okresów panowania tych królów pogańskich 
w tym samym nieprzerwanym porządku, w jakim zapisywało rządy królów Judy, 
musimy w tym wypadku polegać na kartach historii świeckiej. 

Jak powinniśmy byli tego oczekiwać, skoro Bóg nie podał w swoim Słowie 
danych dotyczących tego okresu, historia świecka od końca 70 lat spustoszenia 
Jeruzalemu jest wiarygodną i pewną, czego nie można powiedzieć o okresach 
poprzedzających pierwszy rok panowania Cyrusa. Gdyby nie to, że Bóg przez 
swoich natchnionych pisarzy dostarczył koniecznych danych, umożliwiających 
nam powiązanie wspomnianego powyżej wiarygodnego okresu historii świeckiej 
z łańcuchem chronologicznym Biblii, nie bylibyśmy absolutnie w stanie ustalić 
naszego położenia w strumieniu czasu. Z tego też powodu, kto ze czcią studiuje 
Słowo Boże, ten dobrze zrobi trzymając się ściśle Chronologii Biblijnej, polegając 
na zapisach historii świeckiej tylko w tym wypadku, jeśli zgadzają się one 
z  zapisami natchnionymi i gdy do nich, tak jak w wypadku 1 roku Cyrusa, 
bezpośrednio się odnoszą. Możemy być pewni, że tam, gdzie Bóg odsyła nas do 
świeckiej historii, zawsze dopilnował, aby historyczne dane, konieczne do 
ustalenia naszych dat, zostały podane przez autorów godnych zaufania. 

W 2 Kron. 36:19-23 i w Ezdr. 1:1 czytamy, że w pierwszym roku panowania 
Cyrusa, króla Persji, zezwolono Żydom na powrót do Jeruzalemu. Obalenie 
królestwa babilońskiego przez Medów i Persów (Elam) było przepowiedziane 
przez Izajasza przeszło 180 lat wcześniej (Izaj. 13:1, 17-19; 21:2, 9), jak również 
przez Jeremiasza (Jer. 51:11). Balsazar był ostatnim z królów Chaldejskich, 
a  gdy zabito go w czasie zdobycia miasta Babilonu przez Cyrusa, "Dariusz 
Medczyk objął królestwo" (Dan. 5:25-31). Dariusz Medczyk został w historii 
świeckiej utożsamiony z Cyaxaresem II, który był stryjem Cyrusa. Rządy Cyrusa, 
Persa, datuje się czasami od zdobycia przez niego Babilonu w roku 538 p.n.e., 
ale wówczas działał on jedynie jako wódz armii pod władzą Dariusza. W ten 
sposób, zgodnie z proroctwami, monarcha medski w połączeniu z perskim 
przywiedli królestwo Babilonu do kresu. 

Tak długo jak Med zasiadał na tronie, Persowie odgrywali rolę drugorzędną, ale 
po wstąpieniu na tron Cyrusa, zaczęli przeważać Persowie. To przejście 
najwyższej władzy od Medów do Persów zostało przedstawione w wizji Daniela 
pod postacią barana o dwóch rogach (symbolizujących dwie władze), z których 
jeden był wyższy od drugiego. Wyższy (perski) wyrósł, jako drugi (Dan. 8:3, 20). 

Rok 536 p.n.e. jest ogólnie przyjętą datą wstąpienia Cyrusa na tron. Natychmiast 
po zdobyciu władzy, Cyrus, wypełniając proroctwo dotyczące jego osoby (Izaj. 
44:28; 45:1, 13) wydał edykt, w którym zezwolił pojmanym Żydom na powrót do 
Jeruzalemu i w ten sposób zakończył długi, siedemdziesięcioletni okres 
spustoszenia. 

OKRES 1872 lat dodany do sumy poprzednich okresów dopełnia sześciu 
tysiącleci od daty stworzenia Adama. Jednak wyliczenia wskazują, że upadek 
i  potępienie Adama nastąpiło w dwa lata po jego stworzeniu; tak więc, gdy 
liczymy od upadku, 6000 lat skończyło się w 1874 roku n.e. 
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PRZYMIERZE ABRAHAMOWE 

Przywilej uczestniczenia w wielkim duchowym nasieniu Abrahama aż do chwili 
zakończenia się "siedemdziesięciu tygodni" łaski należał wyłącznie do narodu 
izraelskiego (patrz Wykłady Pisma Świętego, Tom II, rozdział 3; również rys. Nr 6 str. 
25). 

Na uwagę zasługuje fakt, że całkowity okres 4162 lat historii świata, od chwili 
upadku Adama aż do zakończenia 70 tygodni łaski Izraela, dzieli się równo na 
dwa wielkie okresy po 2081 lat każdy, przy czym rok, stanowiący środkowy punkt 
podziału, Bóg wyróżnił udzielając Abrahamowi wielkiej obietnicy, że w nasieniu 
jego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. 

Owe 70 tygodni (490 lat) rozpoczęły się w roku 455 p.n.e., w chwili, gdy 
Nehemiasz podjął się swej misji i zbudował mury Jeruzalemu. Było to w 20 roku 
panowania Artakserksesa, króla Persji (Dan. 9:24-25, Neh. 2:1-20; 6:15). 

Prorok Daniel przepowiedział, że Mesjasz przyjdzie przy końcu pierwszych 
69  z  tych symbolicznych "tygodni". Spełniło się to wtedy, gdy jesienią roku 29 
naszej ery Bóg pomazał Jezusa Duchem Świętym, pokazując w ten sposób, że 
jest On przepowiedzianym Mesjaszem. 

Podczas 70-tego, ostatniego tygodnia, w środku którego Mesjasz został 
"odcięty" w ofierze (rys Nr 14, str. 11), łaska Pańska spłynęła na naród Izraela, 
wpierw jako na całość, przez jego przedstawicieli, a następnie po śmierci 
i  zmartwychwstaniu Pana wiosną 33 roku n.e. na jednostki z tego narodu. 
Jesienią 36 roku n.e. wyłączna łaska dla Izraela ustała. Od tego czasu dostąpili 
jej również poganie, aby stać się członkami duchowego nasienia Abrahama. 

Gdy przymierze Zakonu zostało "usunięte z drogi" przez Chrystusa, wówczas 
wierni spośród Żydów dostąpili łaski wieku Ewangelii. Z ochotą przyjęli jego 
warunki, nie posiadając się z radości w wolności Wysokiego Powołania, tak 
różnej od więzów przymierza Zakonu, pod którym byli utrudzeni. Lecz większość 
narodu, klasa "plew", przez swój uporczywy brak wiary, zboczyła z drogi i przestała 
cieszyć się wyłączną łaską zaproszenia do współdziedzictwa z Mesjaszem. Po 
zakończeniu się okresu "żniwa", naród ten wkroczył w stan zniszczenia 
narodowego (Mat. 23:37, 38). 
 

Uwaga do rysunku Nr 4: 
Zgodnie z artykułem pt. "Rok, jego początek i długość" upadek Adama nastąpił w roku 
4126¼ p.n.e., a przymierze Abrahama miało miejsce w roku 2045¼ p.n.e. Okres 
dzielący oba te wydarzenia (4126¼ – 2045¼ = 2081) jest równie długi jak okres od 
przymierza Abrahamowego do całkowitego zakończenia wyłącznej łaski Pańskiej dla 
Jego ziemskiego nasienia (2045¼ + 35¾ = 2081). 
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PORÓWNANIE WIEKU ŻYDOWSKIEGO Z WIEKIEM EWANGELII 
 
Wiek Żydowski i wiek Ewangelii mają według chronologii Biblijnej po 1845 lat, 
tak, że każda data w pierwszym okresie posiada swój równoległy odpowiednik 
w drugim okresie, 1845 lat później (patrz rys. Nr 6, str. 25). 

Jest rzeczą ważną, aby zauważyć, że aby "równoległości czasowe" miały jakąś 
wartość, muszą odpowiadać sobie zarówno wydarzenia, jak i daty. W obu 
wiekach jest wiele uderzających równoległości, które pomagają utwierdzić się 
nam w zrozumieniu "czasów i chwil". Odpowiadają one sobie tak dokładnie, że nie 
możemy wątpić, iż zostały tak ułożone przez miłującego nas Ojca Niebieskiego, 
aby wzmocniły wiarę Jego dzieci w niego Samego i w Jego wielki Plan Wieków. 

W roku 606 przed naszą erą, Nabuchodonozor spustoszył ziemię świętą, a króla 
żydowskiego oraz naród zaprowadził jako niewolników do Babilonu. Pozostawali 
tam aż do pierwszego roku Cyrusa, króla Persji, który po obaleniu Babilonu, 
uwolnił Żydów z niewoli. W tym samym czasie wydał on edykt zezwalający im na 
powrót na teren Jeruzalemu w celu odbudowania świątyni (2 Kron. 36:11-23). 
Miało to miejsce w roku 536 p.n.e., 70 lat po tym, gdy rozpoczęło się 
uniwersalne panowanie imperium babilońskiego.  

Chociaż Cyrus uwolnił naród żydowski spod jarzma Babilonu, wolność ta była 
jedynie typem pełnej wolności, której Izrael cielesny doświadczy pod koniec 
"Czasów Pogan" za pośrednictwem Chrystusa. To dzieło Chrystusa będzie 
zupełnym antytypowym wypełnieniem działalności Cyrusa. W czasie wieku 
Ewangelii można jednak zauważyć częściowe wypełnienie w łączności 
z  Izraelem duchowym, który był w niewoli wielkiego, odstępczego systemu – 
papiestwa, określonego w Piśmie Świętym jako "Babilon Wielki" (Obj. 17:3-5).   

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza podają historię narodu żydowskiego od końca 
jego 70-letniej niewoli w Babilonie. Dowiadujemy się z niej, że w tym czasie 
przeprowadzone zostało wyraźne dzieło reformacyjne w cielesnym Izraelu. Gdy 
spojrzymy na karty historii kościoła, znajdziemy, że w równoległym okresie wieku 
Ewangelii, praca reformatorska prowadzona była również w duchowym Izraelu. 

C.T. Russell jasno dowodzi w III Tomie Wykładów Pisma Świętego, str. 69-82, 
że "Babilon Wielki", który wzrastał stopniowo i niespostrzeżenie od dni 
apostołów (2 Tes. 2:7), doszedł do pełnej władzy w roku 539 n.e. W 1309 roku n.e., 
dokładnie 1845 lat po upadku starożytnego Babilonu w 536 roku p.n.e., władza 
pozaobrazowego Babilonu Wielkiego została złamana. W wyniku tego faktu 
stolica papieska została przeniesiona z Rzymu do Awinionu, na południu Francji 
(536 + 1309 = 1845). 

To przeniesienie centrum odstępczego kościoła z Rzymu, siedziby jego władzy1), 
nazywa się w historii "niewolą babilońską papiestwa", z tego powodu, że przez 
70 lat pozostawało ono na wygnaniu, znajdując się przez ten czas pod dyktatem 
króla Francji. 

W następstwie tego poniżenia i złamania potęgi "Wielkiego Babilonu" w 1309 
roku naszej ery, prawdziwy Kościół Boży, "prawdziwi Izraelici", którzy byli 
w  niewoli tego bałwochwalczego systemu przez 770 lat (1309 – 539 = 770), 
zostali uwolnieni; podobnie jak Izraelici według ciała zostali uwolnieni po 70 latach 
niewoli w figuralnym Babilonie.  
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Jak po niewoli w Babilonie, trwającej typowy okres 70 lat, narodowi żydowskiemu 
wolno było powrócić do Jeruzalemu, aby następne zarysy Boskiego Planu mogły 
się wypełnić, tak samo dozwolone było, aby "Wielki Babilon", który ma być 
ostatecznie zniszczony pod koniec wieku Ewangelii, odzyskał wiele ze swojej 
potęgi po zakończeniu się typowego okresu 70 lat poniżenia w Awinionie. 
Niemniej jednak, w roku 1309 n.e. ruch reformacyjny osiągnął zdecydowany 
punkt oparcia. Historycy średniowieczni są wręcz zdania, że nasze studia nad 
historią Reformacji musimy zaczynać od czasu Awinionu. 

Do tego czasu głowa papiestwa rządziła światem, sprawując faktycznie władzę 
"króla królów" i "pana panów". Bonifacy VIII został wybrany na urząd w 1295 
roku. Był on bardziej butny niż którykolwiek z poprzednich papieży. Właśnie ta 
jego arogancja doprowadziła do poniżenia papiestwa. Gdy wielki odstępczy 
kościół był u szczytu swej potęgi, akurat w połowie tysiącletniego panowania 
papieskiego (patrz rys. Nr 5, str. 52) papież ten wydał słynną bullę "Unam 
sanctam", w której nie tylko rościł pretensje do władzy świeckiej i duchowej, lecz 
również twierdził, że żaden człowiek nie może otrzymać zbawienia wiecznego 
bez jego aprobaty. 

Król Francji, Filip Piękny, był wystarczająco oświecony, aby dostrzec bezsens 
tego monstrualnego żądania. Odrzucił bullę, w wyniku czego został 
ekskomunikowany. Wtedy Filip uczynił coś, na co dotychczas nikt nigdy w czasie 
supremacji papieskiej się nie poważył – uwięził papieża, jak to uczynił Napoleon 
około 500 lat później. Bonifacy, który był już człowiekiem sędziwym, zmarł 
z  powodu odniesionych zniewag i obrażeń. Jego następca zmarł w niecały rok 
potem. Ostatecznie obrany został Klemens V, który zaprzedał się królowi Francji. 
Ten obawiał się mieszkać w Rzymie. Będąc wasalem króla francuskiego, 
przeniósł tron papieski do Awinionu w roku 1309 i odtąd zaczęła się "babilońska 
niewola papiestwa". 

Do roku 1378 rządziło w Awinionie kolejno siedmiu papieży. Wszyscy oni byli 
pod panowaniem Francji, zatem inne królestwa, Anglia, Niemcy i Szwajcaria, nie 
godziły się, aby papież działał jako ich rozjemca i sędzia polubowny, jak to miało 
miejsce poprzednio, wiedząc, że jego decyzje znajdują się pod dyktatem Filipa. 
Jest więc rzeczą zupełnie oczywistą, że uniwersalna władza "Wielkiego 
Babilonu" została złamana w roku 1309, dzięki czemu pozwolono odzyskać 
wolność niewolnikom – duchowym Izraelitom, aby mogli założyć fundamenty 
reformacji Kościoła – duchowej świątyni. 

W roku 1309 zostały założone jedynie fundamenty świątyni duchowej reformacji, 
tak samo, jak w równoległym czasie wieku żydowskiego, w roku 536 p.n.e., 
zostały położone tylko fundamenty domu Pańskiego. W obu przypadkach 
wrogowie zatrzymali pracę. Dopiero w latach 521-517 p.n.e.2) figuralna świątynia 
w Wieku Żydowskim została wykończona. W równoległym czasie Wieku 
Ewangelii, w latach 1324-1328, została zbudowana duchowa świątynia. Dokonał 
tego Marsiglio, którego czasami nazywają "gwiazdą poranną reformacji". 

Pod wieloma względami Marsiglio był większym reformatorem niż ktokolwiek po 
nim. Należy wspomnieć, że Marsiglio był autorem książki, którą musimy uznać 
za utwór prawdziwie zdumiewający, jeśli weźmiemy pod uwagę okres wielkiego 
przesądu, w jakim została napisana. W publikacji tej, wydanej w 1324 roku n.e., 
jawi się on jako rzecznik republikanizmu. Twierdził w niej bowiem, że nie 
powinno być królów, nie powinno być podziału wierzących na kler i laików, że 
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kościół nie powinien mieć nic wspólnego ze sprawami doczesnymi i posiadać 
własnych dóbr. Dowodził, że św. Piotr nigdy nie był w Rzymie, a gdyby nawet 
zostało dowiedzione, że tam był, to jest rzeczą pewną, że kościoła papieskiego 
nie założył. W każdym bądź razie dzierżenie "kluczy" dawałoby Piotrowi jedynie 
stanowisko klucznika, a nie sędziego. Jedynie Chrystus jest Sędzią, a ludzie 
mają prawo korzystać z wolności sumienia. Tymi i wieloma innymi 
wypowiedziami Marsiglio niewątpliwie zbudował świątynię reformacji. Wykuwał 
on strzały, które zostały efektywnie użyte przez następnych reformatorów. Jego 
wielką ambicją było wprowadzenie republikanizmu, lecz zdawał sobie sprawę, że 
nie można było tego dokonać w tym wczesnym dniu, gdy większość ludzi miała 
zbyt wielki szacunek dla Boskiego prawa królów i duchowieństwa. Po złamaniu 
potęgi wielkiego Babilonu jedynie prawdziwi Izraelici cieszyli się wolnością 
sumienia. 

Marsiglio uznał, iż kościół powinien być poddany władzom pogan, a nie panować 
nad nimi. Zmierzał więc do obalenia supremacji papieskiej. Z takim celem na 
widoku poszukiwał jakiegoś króla, którego na wzór Karola Wielkiego mógłby 
mianować cesarzem Zachodu, przewyższającym papieża i sprawić tym samym, 
że władza świecka będzie najwyższa. W roku 1326, w dwa lata po 
opublikowaniu swojej epokowej książki, znalazł, czego pragnął. Król Ludwik 
Bawarski kłócił się wówczas z papieżem w Awinionie. Spór ten, który sam 
w sobie był bez znaczenia, Marsiglio wykorzystał do przyśpieszenia swego 
śmiałego planu. Z grupą zagorzałych zwolenników zwrócił się do króla Ludwika 
i przedstawił mu swój projekt. Królowi bardzo podobała się ta propozycja, więc 
udał się z towarzyszącą mu grupą do Rzymu. Ludność Rzymu, którą gniewało 
przebywanie papieża w Awinionie przyjęła króla ochoczo. Tak długo, jak stolica 
papieska była w Awinionie, Rzym był zaniedbany. Ludzie z innych krajów, z ich 
pieniędzmi, kierowali się teraz do Awinionu, gdzie papież utrzymywał swój pałac. 
Perspektywa przeniesienia tronu papieskiego z powrotem do Rzymu podobała 
się jego mieszkańcom i król Ludwik został jednogłośnie przyjęty. 

W 1328 roku Ludwik został ukoronowany jako cesarz Zachodu, co było 
szczytem pracy reformatorskiej Marsiglio. W tym samym roku Marsiglio zmarł, 
a  Ludwik, który był człowiekiem mało zdolnym oraz pełnym przesądów, 
pozbawiony swojego bystrego doradcy, opuścił swe stanowisko i uciekł z Rzymu. 

Dzieło Marsiglio zostało w ten sposób po czterech latach ukończone, podobnie 
jak po około 4 latach została zakończona praca nad literalną świątynią w Wieku 
Żydowskim. Tak jak świątynia zbudowana w ciągu 4 lat była wykorzystywana do 
celu, dla którego została wzniesiona, tak samo czteroletnia praca Marsiglio 
została wykorzystana dla specjalnego celu, a mianowicie – organizacji wielkiej 
reformacji Wieku Ewangelii. 

Gdy świątynia była już gotowa, trzeba było umieścić w niej święte naczynia, aby 
dom Boży mógł być używany w zgodności z prawem. Ta ważna faza reformacji 
w Wieku Żydowskim została spełniona pod kierunkiem Ezdrasza, który w siódmym 
roku Artakserksesa, na wiosnę 468 roku p.n.e. (Artakserkses rozpoczął 
panowanie w 474 roku p.n.e. Jego 7 rok byłby więc 468, a 20 rok – 455 rokiem 
p.n.e.), opuścił Babilon i zwrócił świątyni naczynia (Ezdr. 7:6). Czytamy również, 
że Ezdrasz posiadał dużą znajomość Boskiego prawa i uczył tych, którzy byli ze 
wszystkich dwunastu pokoleń Izraela (Ezdr. 6:17, 8:25), a przez to spełnił wśród 
nich wielkie dzieło oczyszczenia. 
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Równoległym rokiem w wieku Ewangelii jest rok 1378 n.e., bardzo ważna data 
w  historii okresu reformacji Kościoła. W roku 1378 wielki reformator, Wyclif 
opuścił "Babilon Wielki" i przywrócił klasie prawdziwej świątyni duchowej wiele 
cennych prawd i doktryn, które były przez długi czas sprzeniewierzone 
i ukrywane w bałwochwalczym systemie papieskim. Dnia 27 marca 1378 roku, 
który był 1845 rokiem po opuszczeniu przez Ezdrasza Babilonu wraz z naczyniami 
dla literalnej świątyni, papież zmarł w Awinionie. Zaraz potem nastąpiło to, 
co w historii nosi nazwę "wielkiej schizmy papieskiej". 

Ludność Rzymu postanowiła położyć kres papieskiemu wygnaniu i obrała 
papieża w Rzymie, jak w minionych czasach. Król Francji, nie chciał oczywiście 
stracić swej władzy nad papiestwem i mianował innego papieża w Awinionie. 
W ten sposób było teraz na urzędzie dwóch papieży. Papieże ci naturalnie kłócili 
się; a każdy z nich domagał się uznania, że tylko on jest prawdziwym 
namiestnikiem Chrystusa. Obrzucali się nawzajem bluźnierczymi wyzwiskami, 
jeden drugiego oskarżał, że jest Antychrystem (i w tym przynajmniej obaj mieli 
słuszność). 

Wyclif do tego czasu był reformatorem w łonie systemu kościelnego, lecz kiedy 
nastąpiła schizma, jego oczy otworzyły się na prawdziwie babiloński charakter 
papiestwa. Wówczas wystąpił on jako wielki doktrynalny reformator. 
Rozpocząwszy tłumaczenie Biblii na język angielski, zorientował się wkrótce, że 
doktryna o transsubstancjacji była fałszywa. Błąd ten usuwa prawdziwą doktrynę 
o okupowej ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy Wyclif w pełni to 
sobie uświadomił, zaczął nauczać klasę Świątnicy, wykazując jej czystą naukę 
Pisma Świętego w tej sprawie. Wyjaśniał, że Jezus umarł za grzech raz i za 
wszystkich, a co za tym idzie, ofiary mszy są nie tylko niepotrzebne, ale wręcz 
bluźniercze. Zwrócił też uwagę na niewłaściwą adorację dziewicy Marii, cześć 
dla zmarłych świętych, błędne twierdzenie, że pokuta jest zadośćuczynieniem za 
grzech, itd. 

Przez nauczanie prawdy klasy Świątnicy, oczyszczające i reformatorskie dzieło 
Wyclifa odpowiada ściśle działalności Ezdrasza, wielkiego reformatora Wieku 
Żydowskiego. 

Trzynaście lat po tym, gdy Ezdrasz opuścił Babilon, miała miejsce następna faza 
żydowskiej reformacji. Wtedy Nehemiasz otrzymał polecenie odbudowy murów 
Jeruzalemu (Neh. 2) i przy końcu szóstego miesiąca tegoż roku (455), mury były 
skończone (Neh. 6:15). Odtąd zaczął się okres "69 tygodni", czyli 483 lat, do 
przyjścia Mesjasza (Dan. 9:25). Przez to dzieło odbudowy murów Jeruzalemu, 
Nehemiasz wsparł system narodowy cielesnego domu Izraela. W podobnej 
sytuacji, 13 lat potem, gdy Wyclif opuścił "Babilon Wielki", reformator Jan Hus 
w   Czechach, otrzymał polecenie wsparcia murów reformacji duchowego 
Jeruzalemu (Obj. 21:2). Praca Husa przeobraziła ruch reformatorski wieku 
Ewangelii w siłę narodową, co stało się pomocne dla ochrony prawdziwych 
duchowych Izraelitów. 

Można powiedzieć, że w roku 1391, dokładnie 1845 lat po Nehemiaszu, Hus 
otrzymał polecenie odbudowania murów duchowego Jeruzalemu. W tym 
bowiem roku Hus został zapoznany z pracami Wyclifa (patrz Blackie’s "Modern 
Cyclopedia", tom IV, str. 483). Prof. Lodge w swoim "Close of the Middle Ages", 
str. 207, mówi: "Systematyczna nauka Husa, pochodziła po większej części od 
wielkiego nauczyciela angielskiego Johna Wyclifa. Należy pamiętać o ważnej 
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rzeczy, że ruch husycki miał zarówno świecką jak i kościelną stronę". W książce 
Burnet’a pt. "History of the reformation", str. 9, czytamy: "Przed końcem XIV 
wieku Wyclif rozszerzył linię swojego ataku na niektóre szczególne doktryny 
Zachodniej teologii. Chociaż skutki ruchu, który on rozpoczął, zanikły w stuleciu, 
w którym żył, to jednak ruch ten w rękach bardziej pobudzonych rzeczników 
[których Hus był przywódcą] stał się prawdziwą siłą narodową w Czechach". 
"Hus potępił światowość papiestwa, jego prawo do ziemskich posiadłości 
i  sprzeciwił się supremacji papieża. Biblia, według niego, powinna być jedynym 
prawem wiary". (patrz: "Europe in the Middle Ages", str. 539, Thatcher & Schwill). 

Z powyższego widać, jak podobna była praca reformatorska Nehemiasza i Husa, 
oraz jak narodowy i religijny charakter działalności każdego z nich uformował 
dobry punkt wyjścia dla "70 tygodni", o których mówi prorok Daniel (Dan. 9:24, 25; 
patrz rys. Nr 6, str. 25 ). Okres 70 tygodni przedstawiony został jako 7 tygodni, 
62 tygodnie i 1 tydzień. Możemy nie znać dokładnej przyczyny tego 
szczególnego podziału, lecz chcemy zwrócić uwagę na fakt, że 7 tygodni, czyli 
49 lat, wskazuje na rok 405 p.n.e., około czasów proroka Malachiasza, który 
przeprowadził pracę reformatorską demaskującą nadużycia ówczesnego okresu. 

W Wieku Ewangelii, 7 tygodni prowadzi nas do równoległej daty, 1440 roku – 
daty wynalezienia druku. Wynalazek ten przyczynił się bardziej niż cokolwiek 
innego dla przeprowadzenia dzieła wielkiej Reformacji. Odnosząc się do tego 
czynnika w ruchu reformacji, arcybiskup Trench w "Medieval Church History" 
(Historii kościoła średniowiecznego), str. 423, mówi: "Gdy nadużycia nie były 
nigdy częstsze niż wówczas, gdy życie kleru nie było nigdy pełniejsze skandali, 
gdy dwór papieski nie był nigdy bardziej sprzedajny ani tak mało odporny na 
uderzające weń nieznośne światło, które nic nie ukrywa, wynalazek druku (1440) 
powielał tysiąckrotnie każdy głos, jaki podnosił się, aby wykazać jakieś 
nadużycia lub demaskować zepsucie. I oto wtedy, krocząc ręka w rękę z tym 
cudownym wynalazkiem, pojawiło się 'odrodzenie nauki'". 

Potem nastąpił okres 62 tygodni do przyjścia Jezusa Mesjasza, w jesieni 29 roku 
naszej ery. Ten okres Wieku Żydowskiego świeci w Biblii pustką, ponieważ 
historyczny kanon Starego Testamentu kończy się wraz z Ezdraszem 
i  Nehemiaszem, natomiast księgi prorocze wraz z Malachiaszem. Niemniej 
jednak, wiemy, że pod koniec tego okresu nastąpiło wyraźne osłabienie ducha 
reformacji. Cielesny dom Izraela podzielił się wyraźnie na dwie grupy. Pierwszą 
grupę stanowili faryzeusze, którzy zachowywali tradycje starszych i w tradycjach 
tych wikłali się coraz bardziej. Druga grupa, saduceusze, byli wolnomyślicielami, 
którzy wątpili w Biblię i krytykowali ją; zaprzeczali oni zmartwychwstaniu i zaczęli 
bardziej wtrącać się do polityki światowej. Tak więc, gdy "według czasu" 
przyszedł Mesjasz do swoich, czytamy, że "swoi Go nie przyjęli" (Jan 1:11-13). 
Nielicznej reszcie, która Go przyjęła, dany był cudowny przywilej stania się 
"synami Bożymi". 

W ciągu równoległego okresu 62 tygodni w wieku Ewangelii, od roku 1440 do 
1874, podobna sytuacja zaistniała w nominalnym duchowym Izraelu, błędnie 
nazywanym Chrześcijaństwem. Z początku dobre dzieło reformy posuwało się 
naprzód, lecz pod koniec duch reformatorski zaczął słabnąć. W czasie tego 
okresu wyłoniły się dwie grupy. Jedna grupa obstawała przy Biblii, mówiąc, że 
wierzy każdemu jej słowu, choć w istocie to, przy czym jej przedstawiciele 
obstawali było tradycjami i wyznaniami wiary ciemnych wieków. Drugą grupę 
stanowili wolnomyśliciele, którzy zaczęli krytykować Biblię, w wielkie jej części 
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nie wierząc i wtrącać się do polityki królestw tego świata. Tak jak pod koniec 
Wieku Żydowskiego, te dwie partie istniały po pierwszym przyjściu naszego 
Pana, aż wielki ucisk w roku 70 naszej ery (a następnie w latach 132-135 – przyp.) 
zniszczył ten naród, podobnie dzisiaj mamy w chrześcijaństwie do tej pory dwie 
główne partie; jedna związana silnie z tradycjami ojców (jest to "kąkol"), gdy 
tymczasem druga wkracza coraz bardziej w sferę jawnej niewiary (są to wyżsi 
krytycy, ewolucjoniści, itd.). We właściwym czasie ci wszyscy "będą spaleni" 
w ucisku wielkim. Skutki odpadania od ducha reformacji były takie, że kiedy nasz 
Pan przyszedł po raz wtóry w roku 1874, swoi go nie przyjęli. Ci nieliczni, którzy 
Go przyjęli, otrzymali błogosławiony przywilej stania się synami Bożymi oraz 
mają nadzieję połączenia się wkrótce z Chrystusem w chwalebnej pracy 
błogosławienia wszystkich narodów w dziele restytucji ludzkości. 

Uwagi dodatkowe: 
1) Obj. 17:9. "Nigdy w umyśle jakiegokolwiek protestanta nie było żadnej trudności 
z identyfikowaniem niewiasty 'siedzącej na siedmiu wzgórzach', mającej na czole imię: 
'Tajemnica, Babilon Wielki', z rzymską apostazją. Żadne inne miasto na świecie nie było 
nigdy wysławiane jak Rzym z racji swego położenia na siedmiu wzgórzach. Pogańscy 
poeci i mówcy, którzy nie znali tego proroczego obrazu, podobnie określali go jako 
'miasto siedmiu wzgórz'. Propertius mówi o nim, jako o 'Wyniosłym mieście na siedmiu 
wzgórzach, które rządzi całym światem' (Lib. III, Eleg. IX, str. 721). Owe 'rządzi całym 
światem' jest tylko odpowiednikiem Boskiego oświadczenia: 'Które ma królestwo nad 
królami ziemi' (Obj. 17:18). Jego mieszkańcy utrzymywali, że nazywanie Rzymu 'miastem 
siedmiu wzgórz' jest równie opisowe, jak nazywanie go jego własną właściwą nazwą. 
Stąd Horacjusz mówi o nim przez samą cześć dla siedmiu wzgórz: 'Bogowie, którzy 
umieścili swoje uczucia na siedmiu wzgórzach' (Carmen Seculare, tom VII, str. 477). 
Martial w podobny sposób mówi o 'siedmiu dominujących górach' (Ks. IV, Lekcja 64, str. 254). 
A gdy ta charakterystyka została silnie zaznaczona i zdefiniowana, zawsze było łatwo 
wykazać, że kościół, który ma swoją rezydencję i zarząd centralny na siedmiu 
wzgórzach Rzymu może być jak najbardziej słusznie nazwany 'Babilonem'. Nazwany 
tak być może również dlatego, że w myśl Nowego Testamentu jest główną siedzibą 
bałwochwalstwa, podobnie jak starożytny Babilon był główną siedzibą bałwochwalstwa 
w przeszłości" (Aleksander Hislop, "The Two Babylons" – Dwa Babilony). 
2) Z księgi Ezdrasza (4:24, 6:15) dowiadujemy się, że prace przy budowie świątyni były 
podjęte w drugim, a skończone w szóstym roku panowania Dariusza Histaspesa, króla 
Persji. Chronologia Ushera podaje rok 520 n.e. jako drugi rok Dariusza, lecz 
prof. Rawlison wykazuje w swojej pracy pt. "Five Great Monarchies" (Pięć wielkich 
monarchii), tom III, str. 404 i 408, że Dariusz wstąpił na tron w dniu 1 stycznia 521 roku 
p.n.e. Jego drugi rok panowania, zgodnie z obliczeniami żydowskimi, zaczął się więc 
liczyć od czasu wiosny, trzy miesiące później. Tak więc szósty miesiąc drugiego roku 
Dariusza byłby jeszcze w roku 521 p.n.e. (patrz Ezdr. 5:2, Agg. 1:14, 2:1). 

∗ 
Do walki uzbrój mię, jak walczyć powiedz mi, 
Bo w imię Twoje walczyć chcę i służyć wiernie Ci. 

Boś Ty mój wódz i Pan, więc moim sercem rządź; 
Chcę światu głosić Boski plan, więc przewodnikiem bądź. 

Chcę dążyć śladem Twym i jak Ty cierpieć chcę, 
Boś Ty przykładem wiernym mym, do Ciebie zwracam się. 

Twa Prawda światłem lśni, radosną niesie wieść; 
Nadzieję daje lepszych dni i głosi Boską cześć. 

Więc pozwól w walce trwać, zwyciężyć trud i znój; 
Zwycięzcy racz koronę dać, najlepszy Zbawco mój. 
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ODPOCZYNEK I RESTYTUCJA 
Apostoł Paweł wyjaśnia, że Zakon był "cieniem mających nadejść dóbr", i że 
doświadczenia synów Izraela "przydały się im jako wzór [grec. typikos], 
a  napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł" 
(Żyd. 10:1; 1 Kor. 10:11). Czasy i chwile stanowiły ważną część obrządków 
i doświadczeń narodu żydowskiego. 
W 2 Moj. 20:8-11 czytamy: "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 (...) gdyż 
w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, 
a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił 
go". Również z 3 Moj. 25:1-5 dowiadujemy się, że naród izraelski miał nakazane, 
aby pozwolił ziemi odpoczywać co siódmy rok. Zgodnie z Apostołem uważamy 
dzień sabatu oraz rok sabatowy jako typy (Kol. 2:16, 17). 
Siódmy dzień odpoczynku Wielkiego Jehowy zaczął się po stworzeniu 
człowieka. Przez krótki okres Adam posiadał panowanie nad ziemią pod 
zwierzchnictwem swego Stwórcy. Rozumiemy zatem, że odpoczynek Boży nie 
rozpoczął się przed upadkiem człowieka, lecz wtedy, gdy cały świat został 
pozostawiony swemu losowi z powodu nieposłuszeństwa jego federalnej głowy, 
Adama. Od tego czasu aż do potopu Bóg zezwolił Aniołom, a po potopie 
dozwolił Szatanowi wykonywać władzę kontrolną nad człowiekiem. W siódmym 
tysiącleciu władcą będzie Chrystus. Gdy skończy się "tysiąc lat", Bóg na nowo 
podejmie Swoje panowanie, a wtedy zakończy się Jego wielki "Dzień 
Odpoczynku". Doskonały człowiek ponownie otrzyma panowanie nad ziemią pod 
zwierzchnictwem swego Stworzyciela. 
Harmonia rysunku Nr 8 (str. 32) i szeregu rysunków na planszy zbiorczej (po str. 
22) daje nam powód do wiary, że krótki okres niewinności między stworzeniem 
Adama a jego upadkiem trwał 2 lata. Biblijne daty wskazują, że Adam został 
stworzony w 4128 roku p.n.e., a jego upadek miał miejsce w roku 4126 p.n.e. 
Od tego roku aż do roku 1874 n.e. (data powrotu naszego Pana) upłynęło sześć 
tysięcy lat. Następne tysiąclecie prowadzi nas do czasu, gdy Chrystus odda 
Swoje Królestwo Ojcu (1 Kor. 15:23-28). Tak więc dzień sabatu Bożego 
obejmuje ogółem okres siedmiu tysięcy lat. Jest prawdopodobnym, że sześć 
"dni" poprzednich, podczas których Bóg prowadził swe dzieła stworzenia, były 
również okresami po siedem tysięcy lat każdy. 
Chociaż Bóg rozpoczął swój odpoczynek po wydaniu wyroku śmierci na Adama, 
Pan Jezus poinformował nas, że jego Ojciec pomimo tego pracuje: "Ojciec mój 
aż dotąd pracuje" (Jan 5:17). Nie wydaje się to zgodne z oświadczeniem, że Bóg 
odpoczywał. Gdy przywołamy okoliczność, w której Jezus wypowiedział te słowa, 
wtedy wszystko jest wyraźnym. Pan Jezus uzdrowił właśnie człowieka 
sparaliżowanego od narodzin i Żydzi zganili Go za to, że dokonał tego w dzień 
sabatu. Odpowiedź Jezusa pokazuje, że owi malkontenci niewłaściwie tłumaczyli 
Zakon, gdyż uczynki miłosierdzia w dzień sabatu nie są gwałceniem Boskiego 
prawa miłości. Wprost przeciwnie, to miłość dyktowała te uczynki. Ojciec dotąd 
pracuje podczas Jego dnia odpoczynku i tak powstrzymuje gniew człowieka, tak 
również nadzoruje sprawy ziemi, aby mogło się dokonać wybawienie biednego 
świata z grząskiego błota grzechu i strasznego dołu śmierci! Czyż Żyd nie 
wyciągnąłby natychmiast swego wołu lub swego osła z  dołu, gdyby zwierzę 
wpadło do niego w dzień sabatu?  O  ileż  więc  bardziej miłość  Boga dyktowała 
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wybawienie Jego umiłowanego Syna z grobu w Wielki Dzień Sabatu1). 
Wskrzeszenie naszego Pana z śmierci było początkiem "Nowego Stworzenia" 
i było najwyższym dowodem potężnej Boskiej mocy (Efez. 1:18-23). 

Apostoł w 2 Piot. 3:8 mówi: "Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, 
najmilsi! Iż jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat, jak jeden dzień". 
Z tego punktu widzenia możemy patrzeć na okres siedmiu tysięcy lat od upadku 
Adama do końca tysiąclecia, jako na "tydzień", z którego każdy "dzień" trwa 
tysiąc lat. Pierwszy okres tysiąca lat stanowi "Dzień" Pierwszego Adama, 
o  którym Bóg powiedział: "Dnia, którego jeść będziesz, umierając umrzesz". 
Adam umarł w ciągu swego 1000-letniego dnia (1 Moj. 1:17, 5:5). 

Siódmy okres trwający tysiąc lat jest "dniem" wyznaczonym przez Boga, w ciągu 
którego "Wtóry Adam" będzie rządził światem w sprawiedliwości (Dz. Ap. 17:31; 
1 Kor. 15:45, 47). Jezus powiedział: "Syn Człowieczy jest panem i sabatu" (Mat. 
12:8). Jest to jeden z dowodów, że wtóre przyjście Chrystusa musiało zacząć się 
w roku 1874. Jeżeli bowiem jest On "Panem sabatu" rzeczą słuszną byłoby 
spodziewać się obecności Pana, skoro tylko rozpoczął się Jego siódmy "dzień" 
1000-letni. 

Bóg rozkazał Izraelitom, aby dali odpocząć ziemi co siódmy rok, licząc od czasu 
ich wejścia do Chanaanu, tj. od roku 1575 p.n.e. Po siedmiu takich cyklach 
siedmioletnich, czyli ogółem 49 latach, następny rok, 50, miał być specjalnym 
sabatem, czyli rokiem odpoczynku, zwanym jubileuszem. Tak więc oba te lata, 
rok 49 i 50, były sabatami. Pierwszy rok był odpoczynkiem ziemi. W drugim 
z  tych lat, nie tylko ziemia miała odpoczywać, miała to być również restytucja 
wszystkich rzeczy (3 Moj. 25:8-10). Bóg jednak zapowiedział przez Mojżesza, że 
naród żydowski nigdy nie będzie właściwie przestrzegał tych lat odpoczynku 
(3  Moj. 26:34, 35). Były one zamierzone po to głównie, aby służyły jako typy 
większego sabatu lub roku jubileuszowego. Mimo ustawicznej niesprawiedliwości 
Izraelitów Bóg był wobec nich długo cierpliwy. Wiele razy wyglądało, jak gdyby 
chciał spowodować ich upadek, ale ten nie nastąpił wcześniej, aż dopiero w 606 
roku p.n.e., gdy Bóg dozwolił poganom, aby zabrali im koronę i zaprowadzili ich 
do niewoli (Ezech. 21:26). Ziemia leżała więc opuszczona przez siedemdziesiąt 
lat, aby wypełnić swoje sabaty (2 Kron. 36:11-21). 

W ten sposób Pan wykazał, że powinno być obchodzonych ogółem 70 jubileuszy. 
Przez długi okres 969 lat, w ciągu których Izraelici byli w posiadaniu swej ziemi, 
Bóg im pozwolił, jeśli tylko chcieli, przestrzegać lata jubileuszowe. Gdy jednak 
obalił ich królestwo przez Nabuchodonozora, ten przywilej został od nich odjęty. 
Od tego czasu, Żydzi nigdy nie mogli obchodzić jubileuszy, ponieważ zaczęły się 
"Czasy Pogan". Po zakończeniu się 70-letniego okresu spustoszenia byli oni 
w   swojej ziemi jedynie sługami (Neh. 9:36, 37). Tak więc typowe lata 
jubileuszowe skończyły się w roku 626 p.n.e., to jest w 950 lat po wkroczeniu 
narodu żydowskiego do Chanaanu pod wodzą Jozuego. 

Jezus powiedział: "Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna 
kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie" (Mat. 5:18). Lata 
jubileuszowe wyobrażały "czasy naprawienia wszystkich rzeczy", na początku 
których, jak oświadczył apostoł Piotr, Jezus Chrystus miał być przysłany z nieba 
(Dz. Ap. 3:19-21). Skoro datą wtórego Przyjścia jest rok 1874, widoczna jest 
w  tym zarysie Zakonu długa przerwa między typem i antytypem. Ale zgodnie 
z  cytowanym wyżej oświadczeniem Jezusa, nie jest możliwe, aby jakikolwiek 
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zarys zakonu przeminął, zanim nie wypełni się w pozafigurze. Jasnym jest więc, 
że będący typem żydowski jubileusz zupełnie nie wypełnił się jako okres "czasów 
naprawienia". Metoda, przy pomocy której Izraelici zostali pouczeni, jak obliczać 
dokładny rok, w którym mają zadąć w trąbę jubileuszu, mianowicie cykl 7 razy 
7  lat, jest również ważną częścią typu i powinna mieć swój odpowiadający 
antytyp. Tak to widocznie Pan urządził, że skoro w typie rozpoczęcie roku 
jubileuszowego ustalane było przez podnoszenie do kwadratu małych cykli lat 
sabatowych (7 x 7), to w antytypie rozpoczęcie Wielkiego Jubileuszu ma być 
ustalone podobnie, czyli przez podniesienie do kwadratu większych cykli lat 
jubileuszowych (50 x 50). 

3 Moj. 25:9 wykazuje, że rok jubileuszowy zaczynał się w siódmym miesiącu, 
który zgodnie z obliczeniami żydowskimi przypada na jesieni. Wynika z tego, że 
ostatni typowy jubileusz zakończył się w jesieni 626 roku p.n.e. Tam 
bezpośrednio zaczął się wypełniać wielki antytypowy cykl 50 x 50, czyli 2500 lat, 
który prowadzi do wielkiego antytypowego Jubileuszu – Tysiąclecia. 

W ten cudowny sposób Ojciec Niebieski wskazał z góry na chwalebne dzieło 
Restytucji, które będzie pod kontrolą Jego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, 
ponieważ 2500 lat liczonych od 625¼ roku p.n.e. (czyli jesieni 626 roku p.n.e.) 
kończy się w jesieni roku 1875 n.e., pierwszym roku siódmego 1000-letniego 
okresu od upadku Adama. Inne proroctwa czasowe wykazują, że dokładnym 
czasem powrotu naszego Pana była jesień 1874 roku. Antytypowy cykl zachodzi 
zatem jeden rok na "Dzień" Wtórego Adama. Harmonia rysunku (patrz str. 32) 
dowodzi, że nawet ten szczegół był przez Boga ustalony. 

Jak w typie potrzebny był cały rok jubileuszowy, aby przywrócić ludziom ich 
ziemię oraz inne posiadłości, tak samo w antytypowych czasach restytucji 
wymagane będzie całe tysiąc lat dla przywrócenia człowiekowi tego wszystkiego, 
co zostało utracone przez ojca Adama. 

Pierwsze dwa tygodnie w tym obrazie odpowiadają proporcjonalnie pierwszym 
czterdziestu latom w pozaobrazie. Nie możemy oczekiwać, aby wiele pracy 
restytucyjnej dokonało się w tak krótkim czasie. Będzie to raczej czas domagania 
się praw i rozpatrywania pretensji (jeżeli przyjęlibyśmy lata 1874-1984 jako czas 
oczekiwania na Królestwo, to okres 110 lat odpowiadałby 40 dniom w obrazowym 
jubileuszu – przyp.). Z powodu wrodzonego samolubstwa ogłoszenie jubileuszu 
mogło wywoływać gniewne spory, a wiele pretensji wymagało, aby je w bramie 
załatwić. Tak więc początek figuralnego roku wolności przynosił niemało ucisku, 
lecz ostatecznie zarówno bogaci jak i biedni, którzy byli czystymi w sercu, godzili 
się z tym, że Pańskie ułożenie spraw było najlepsze i chętnie przychylali się do 
nowych warunków. Według oświadczenia Pisma Świętego Tysiącletnie 
panowanie Chrystusa, czyli czasy restytucji, rozpoczną się czasem takiego 
ucisku, jakiego nigdy nie było odkąd istnieją narody (Dan. 12:1, 4; Mat. 24:21). 

Ludzie usłyszeli "trąbę" wolności i uczą się oceniać swoją wolność; domagają się 
swoich praw do ziemi i innych ziemskich własności. Bogaci trzymają się 
kurczowo swoich nabytych praw i nie należy oczekiwać, że wypuszczą coś 
z  rąk. A więc tak, jak to jest z ludzką naturą – musi być zastosowana siła. Gdy 
ludzie, którzy zaczęli kosztować słodyczy wolności zobaczą, że ich aspiracje 
oraz pragnienia wolności i szczęścia są niweczone, wyłamią się ze wszystkich 
ograniczeń i musi nastąpić anarchia. W taki gwałtowny sposób Teraźniejszy 
Świat Zły będzie doprowadzony do końca. Kiedy jednak Pan, Książę Pokoju, 
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uspokoi burzę i zacznie udzielać biednej upadłej rasie restytucyjnych 
błogosławieństw, kiedy w toku będzie zmartwychwstanie i rozdzielone rodziny 
znów się połączą, kiedy dobre uczynki będą szybko nagradzane, a złe uczynki 
otrzymają pewną i sprawiedliwą karę, wtedy wszyscy ludzie rozpoznają, iż mają 
teraz miłującego i sprawiedliwego Sędziego, i ostatecznie każde kolano się 
ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca 
(Fili. 2:10, 11). 

Podczas gdy rok jubileuszowy z cyklem, który go poprzedza jest typem na wielki 
antytypowy Jubileusz 1000 lat z poprzedzającym go cyklem 2500 lat, to jest 
jeszcze większe wypełnienie. Okres siedmiu tysięcy lat, jak już wykazaliśmy, 
może być uważany jako przedstawiający "tydzień lat", w którym każdy "rok" trwa 
tysiąc lat. Tysiącletni dzień Pański jest przeto również siódmym, czyli sabatowym 
"rokiem". W ten sam sposób każdy z sześciu "dni" stworzenia poprzedzających 
odpoczynek Boży, będzie przedstawiał tydzień podobnych "lat". Siedem "tygodni 
lat" wynosi 49 takich 1000-letnich okresów. Zgodnie z  powyższym, następny 
1000-letni okres jest 50 z całej serii. W ten sposób mamy olbrzymi cykl 49 "lat", 
z których każdy trwa tysiąc lat, po którym nastąpi Jubileusz nie mający końca, 
Wielki Jubileusz Jubileuszów. 

Z tego punktu widzenia Tysiąclecie jest sabatowym rokiem Pańskim, po nim zaś 
jest Wielki Jubileusz –- są to dwa wielkie antytypowe Lata Odpoczynku. 

W pierwszym rozdziale 1 księgi Mojżeszowej każdy z sześciu "dni" stworzenia 
jest podzielony na "wieczór" i "poranek". Wielki siódmy "dzień" Jehowy może być 
również podzielony na "wieczór" i "poranek". Punktem środkowym tego 7000-
letniego dnia jest jesień 627 roku p.n.e. Jest to koniec 49 roku ostatniego 
typowego cyklu i początek ostatniego typowego roku jubileuszowego. To znaczy, 
że dokładnie w centrum dnia Odpoczynku Bożego trwającego siedem tysięcy lat 
były dwa lata odpoczynku – rok sabatowy oraz ostatni typowy rok jubileuszu. 
Podczas całego "wieczora", okresu trwającego 3500 lat, nie było ani jednego 
antytypu, nie było nic oprócz typów i cieni. Z drugiej zaś strony, okres "poranka" 
jest erą antytypów. Na jego początku typy wciąż jeszcze były, lecz od samego 
rozpoczęcia tego okresu "poranka", zaczął się wypełniać pierwszy antytyp, 
a mianowicie, wielki antytypowy cykl 50 x 50 lat. 

Fakt, że ta ostatnia para typowych lat odpoczynku wypada dokładnie w centrum 
całego 7000-letniego okresu, umożliwił wyprowadzenie innych symetrycznych 
równoległości chronologicznych. Po dwóch latach odpoczynku w ogrodzie Eden 
nastąpił 1000-letni dzień Pierwszego Adama, dzień potępienia dla świata, dzień 
utraty wszystkich rzeczy. Wtedy, zachodząc jeden rok na dzień Pierwszego 
Adama, przychodzi wielki okres trwający 2500 lat. Dalej, w centrum, są dwa 
wyznaczone typowe lata odpoczynku. Po nich następuje drugi wielki cykl 2500 
lat, który jednym rokiem zachodzi na 1000-letni "Dzień" Wtórego Adama, Dzień 
Zbawienia dla świata, gdy wszystko to, co było utracone w dniu Pierwszego 
Adama, dniu potępienia, będzie przywrócone ludzkości przez Drugiego Adama. 

Przypominane są tu nam słowa wypowiedziane przez proroka Abakuka: 
"O Panie! Racz ożywić twe dzieło w pośrodku lat, w pośrodku lat daj je poznać; 
w gniewie wspomnij na miłosierdzie" (Abak. 3:2). Gniew Boży czyli przekleństwo, 
który dotknął Adama oraz jego potomstwo nie będzie usunięty wcześniej, aż, gdy 
przy końcu siódmego tysiąclecia, ostatni wróg, śmierć Adama, będzie całkowicie 
zniszczony (1 Kor. 15:25, 26). W tym czasie restytucja człowieka do 
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doskonałości i społeczności z Bogiem będzie zupełna. Dokładnie w centrum 
tego gniewu, czyli okresu 7000 lat, Bóg ożywił swoje dzieło ustanawiając 
"Poranek" antytypów i w taki sposób wspomniał o miłosierdziu. Również w 
pośrodku okresu gniewu spowodował, że naród Izraelski obchodził ostatnią parę 
typowych lat odpoczynku, dając nam w ten sposób poznać Jego cudowny plan, 
przewidujący dwa wielkie antytypowe lata odpoczynku na końcu. 

Jednakże to wspaniałe i miłosierne dzieło dwóch wielkich antytypowych lat 
odpoczynku przy końcu, nie tylko zapowiedziane było przez dwa typowe lata 
odpoczynku w centrum okresu gniewu. Było ono również wyobrażone przez dwa 
lata odpoczynku w ogrodzie Eden. W pierwszym z tych lat stworzony został 
Adam, z doskonałym umysłem i ciałem. Posiadał on doskonałe zdolności, lecz 
potrzebował nauczyć się, jak ich właściwie używać. Potrzebował on również 
poznać swoje środowisko i w ten sposób stopniowo obejmować w posiadanie 
dominium, które mu dał Bóg (1 Moj. 1:26). Jednak bardzo szybko zaczął on 
odczuwać jakiś brak. Chociaż zwierzęta były Adamowi posłuszne i na różne 
sposoby użyteczne, to żadne z nich nie było stosownym dla niego towarzyszem 
(1 Moj. 2:20). Bóg wiedział, że tak będzie, lecz osądził za najlepsze, żeby Adam 
poznał swoją potrzebę przez doświadczenie. Na Adama został zesłany głęboki 
sen, i po pewnej krótkiej chwili zaburzenia [której doświadczył], Bóg przedstawił 
mu Ewę. Chociaż możemy tylko niewyraźnie zdać sobie sprawę z wzajemnej 
miłości doskonałego mężczyzny i niewiasty, to wciąż możemy rozumieć, że o ile 
pierwszy rok był dla Adama czasem spokoju i przyjemności, to drugi rok musiał 
być czasem szczęścia o wiele większego. Te dwa lata są typem pewnych 
aspektów wielkich lat odpoczynku na końcu. 

Rozważmy teraz dwa lata odpoczynku w centrum 7000-letniego okresu. 
Pierwszy z nich był rokiem sabatowym, który jest 49 w ostatnim typowym cyklu. 
W ciągu tego roku Izraelici nie wykonywali żadnej pracy w ziemi i dlatego był to 
czas odpoczynku dla ziemi oraz odpoczynku i pokrzepienia dla dzieci Abrahama. 
Następny rok, 50, był jubileuszem, czasem restytucji wszystkich rzeczy i czasem 
wielkiej radości, szczególnie dla ludzi biednych i uciśnionych, a  na końcu dla 
wszystkich, którzy byli czystego serca. Lecz początek tego roku był czasem 
zaburzeń i trudności. Te dwa lata zapowiadają dodatkowe aspekty wielkich 
antytypowych lat odpoczynku. 

Wiemy już, że 1000-letni okres, który zaczął się jesienią 1874 roku jest 49 od 
początku "dni" stworzenia i 7 od upadku Adama, i może być zatem uważany za 
wielki "rok sabatowy". W tym "roku", nazwanym Wiekiem Tysiąclecia, ludzie 
będą stopniowo nabywać doskonałych zdolności, a przez ich używanie poznają 
swoje środowisko i w ten sposób stopniowo obejmą w posiadanie królestwo 
ziemskie, które było dla niej przygotowane od założenia świata (Mat. 25:34). 
Będzie to czas odpoczynku dla dzieci, czyli nasienia Abrahama, które jednak 
będzie pracować przy wydobywaniu upadłych ludzi z dołu śmierci. Praca tych 
dzieci Abrahamowych, tak duchowych jak i ziemskich, będzie podyktowana 
miłością. Pod koniec owego tysiąca lat przywrócą oni wszystkich ludzi do 
doskonałości. 

Wtedy nastanie 50, 1000-letni okres Wielkiego Jubileuszu Jubileuszów, który 
w rzeczywistości będzie trwał nie tysiąc lat, lecz przez całą wieczność! Na jego 
początku, podobnie jak na początku drugiego roku Adama oraz na początku 
typowego jubileuszu, będzie krótki okres zamętu i trudności. Te niepokoje 
i zaburzenia mogą trwać przypuszczalnie 40 lat z powodu zwolnienia Szatana, 
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który był związany podczas poprzedniego tysiąca lat (Obj. 20:1-3). Lecz kiedy ta 
ostateczna próba posłuszeństwa człowieka względem Stwórcy minie, 
a nieposłuszni zostaną zniszczeni wraz z Szatanem, śmiercią wtórą, wówczas 
wszyscy lojalni zostaną nazwani dziećmi Bożymi i będą żyć wiecznie 
w   przyszłych wiekach chwały. Najważniejszą cechą ich radości będzie 
przywrócenie doskonałej harmonii z Bogiem i  harmonii jednych z drugimi. Bóg 
będzie miał takie zaufanie do ludzi, że obdarzy ich wiecznym życiem, 
z  przywilejem całkowitego panowania nad ziemią. "I otrze Bóg wszelką łzę 
z  oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie 
będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły" (Obj. 21:4). 

Apostoł Piotr informuje nas w swoim pierwszym liście (3:20, 21), że potop 
i   chrzest z Ducha Świętego stoją we wzajemnej relacji jak typ i antytyp: 
"Cierpliwość Boża wyczekiwała za dni Noego – w czasie budowy arki, w której 
niewiele osób, to jest osiem dusz zostało bezpiecznie przeprowadzonych przez 
wodę. Odpowiednik [grec. antitypon] tego teraz i was zbawia, mianowicie 
chrzest". 

Jest oczywistym, że Apostoł powołuje się na rzeczywisty chrzest, w którym 
zanurzenie w wodzie jest tylko symbolem. Nas zbawia chrzest rzeczywisty a nie 
symboliczny. Woda chrztu symbolizuje stan śmierci. Stosownie do tego, 
zniszczenie pierwszego "świata bezbożnych" w wodzie było typem stanu śmierci, 
do którego zmierza "teraźniejszy zły świat". Arka przedstawia Boski plan 
zbawienia i Chrystusa, który jest ucieleśnieniem tego planu. Podobnie jak Bóg 
był długo cierpliwy i długo znoszący względem niegodziwości ludzi i Aniołów 
w czasie przygotowywania arki Noego, tak samo był cierpliwy i długo znoszący 
wobec niegodziwości ludzi i Aniołów w czasie, gdy Jego chwalebny plan był 
przygotowywany przez Zakon i proroków (Łuk. 24:44). Dalej, tak jak arka Noego 
i nieliczni, którzy w niej się znajdowali, byli w wodzie, lecz zostali bezpiecznie 
przez nią przeniesieni, podobnie również Chrystus i nieliczni, którzy są w Nim 
w stanie śmierci, są przez nią bezpiecznie przenoszeni. Ponieważ my, którzy 
jesteśmy zbawieni przez chrzest, będziemy mieć udział w chwalebnym 
zmartwychwstaniu Chrystusa (Rzym. 6:3-5). 

Obecnie rozumiemy nie tylko to, że potop był typem chrztu, ale że początek 
potopu oraz chrzest są chronologicznie równoległe. Potop, czyli typowy chrzest, 
nastał po 654 latach od rozpoczęcia się pierwszego cyklu 2500 lat. Antytypowy 
chrzest zaczął się chrztem Jezusa w jesieni 29 roku n.e. Wtedy stał się On 
Chrystusem, pomazańcem, Arką Bożą. Miało to miejsce po upływie 654 lat od 
rozpoczęcia się drugiego cyklu 2500 lat (625¼ + 28¾ = 654). Po okresie 1846 
lat od początku typowego chrztu nastąpiły dwa typowe lata odpoczynku. Tak 
samo, po równoległym okresie 1846 lat od początku antytypowego chrztu 
przychodzą dwa wielkie antytypowe Lata Odpoczynku. W ten sposób staje się 
jasne, że Bóg wyznaczył chronologicznie zanurzenie arki Noego w wodach 
potopu jako typ zanurzenia Chrystusa, który jest antytypem Arki, w śmierć; 
ponieważ śmierć Chrystusa zaczęła się i była symbolizowana przez Jego 
zanurzenie w wodzie Jordanu.  
 
1) Wielki Dzień Sabatu jest trwającym 7000 lat Dniem Odpoczynku Bożego. 

∗ 
Już ta chwila niedaleko, gdy się Pański zejdzie lud, 
Poza życia ową rzeką, gdzie Syjonu stoi gród. 
Kto zaczerpnie z rzeki wody, ten mieć będzie lepszy stan, 
I otrzyma blask nagrody, której mu udzieli Pan. 
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RÓWNOLEGŁOŚCI OKRESÓW PANOWANIA 

Bóg dając Zakon potomkom Izraela obiecał im błogosławieństwa, jeżeli będą 
posłuszni, oraz przekleństwa, jeżeli takimi nie będą. Oni jednak ustawicznie 
Zakon lekceważyli i dlatego spadły na nich wszelkie zapowiedziane 
nieszczęścia. Dwa najsroższe z nich to: "siedem czasów" karania oraz 
"spustoszenie ziemi", oba razem zapowiedziane przez Mojżesza (3 Moj. 26:14-43). 
Powiązania zawarte w Biblii ukazują, że obie te kary mają wspólny początek, 
a mianowicie: 606 rok przed naszą erą. Okres zniszczenia trwał 70 lat i rozpoczął 
się detronizacją ostatniego króla izraelskiego Sedekiasza przez babilońskiego 
króla Nabuchodonozora (Dan. 9:2, 11). 

Z chwilą detronizacji Sedekiasza, ostatniego króla izraelskiego, oraz 
spustoszenia Jeruzalemu i ziemi judzkiej, król Babilonii zaczął sprawować 
władzę oddaną Poganom w dzierżawę. Chociaż z końcem 70 lat spustoszenia 
pozwolono Żydom wrócić do ich ziemi, to jednak nadal podlegali oni władzy 
Pogan. Długi okres ich "siedmiu czasów" karania (2520 lat) musiał bowiem biec 
do swego kresu. Żydzi nie mieli odzyskać pełnej niezależności narodowej 
wcześniej, aż – jak powiedział Jezus – "Czasy Pogan" skończą się (Łuk. 21:24). 

Całkowite panowanie pogan zostało wyobrażone przez olbrzymi posąg ukazany 
królowi Nabuchodonozorowi we śnie (Dan. 2). Posąg ów miał głowę z czystego 
złota, piersi i ramiona były ze srebra, brzuch i uda z miedzi, nogi z żelaza, 
a  same stopy – częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. Prorok Daniel, 
tłumacząc ów sen, powiedział: "Ty [Nabuchodonozorze] jesteś głową ze złota, 
ale po tobie nastanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie 
królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne 
jak żelazo (...) Za dni tych królów Bóg Niebieski wzbudzi królestwo [Chrystusa], 
które na wieki nie będzie zniszczone (...) zniszczy i usunie wszystkie owe 
[pogańskie] królestwa, lecz samo ostoi się na wieki". 

Tak więc, cztery pogańskie królestwa, przedstawione symbolicznie w tym posągu, 
stanowiły w rzeczywistości jedno, podobnie jak ciało ludzkie jest jedno, chociaż 
składa się z wielu członków (1 Kor. 12:12). Nabuchodonozor, przedstawiciel 
pierwszego z tych królestw, pokazany jest w złotej głowie. A jak głowa 
reprezentuje całe ciało, tak też królestwo babilońskie reprezentuje wszystkie inne 
królestwa Pogan. 

70-letni okres supremacji Babilonii przedstawia również cały okres panowania 
Pogan tj. "Siedem Czasów". Liczba "70" może być traktowana jako liczba 
symboliczna, tworzą ją bowiem dwie typowe liczby, 7 i 10. Siedem oznacza 
doskonałość, szczególnie w powiązaniu z pojęciem czasu, a dziesięć jest 
symbolem liczbowej pełni, szczególnie w odniesieniu do rządów, itd.; na 
przykład, dziesięć palców posągu, dziesięć rogów bestii. Są to symboliczne 
figury, którymi Biblia oznacza potężne rządy. 

"Siedem Czasów" karania narodu żydowskiego polegało na utracie przez nich 
korony oraz na ich późniejszej niechętnej zależności od obłąkanych, podobnych 
do bestii, królestw pogańskich (Jer. 51:7; Dan. 7; Ezech. 21:25-27). Aby ten 
zarys Jego "Planu Wieków" potwierdzić, Bóg dotknął Nabuchodonozora, 
pierwszego króla pogan, typowym okresem "siedmiu czasów" obłędu (Dan. 4). 
O  ile "siedem czasów", które upłynęły nad Nabuchodonozorem, ową "głową 
złotą", stanowiło literalne siedem lat, o tyle w antytypie, długość "Siedmiu Czasów",
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które miały upłynąć nad królestwami Pogan, ukazanymi w wielkim metalowym 
posągu, wymierzone być muszą w antytypowej skali. W księdze Objawienia, 
"trzy i pół czasu" ukazane są w równoległych wersetach jako równe 42 miesiącom 
lub 1260 dniom, tj. okresowi trzech i pół lat (Obj. 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5; por. Dan. 
7:25; 12:7). Siedem czasów, czyli podwojenie tej liczby stanowi zatem 2520 dni. 
Typowy człowiek (Nabuchodonozor) dotknięty był brakiem rozsądku przez 
literalne 2520 dni (Dan. 4:28-37), lecz wielki antytypowy "człowiek" (władza 
pogan) miał pomieszane zmysły przez 2520 dni symbolicznych. "Szaleństwo" 
narodów pogańskich polegało na tym, że w swej próżnej chlubie we własne siły 
mniemali, że mogą zawładnąć całym światem. Kiedy Pan ustanowi swoje 
Królestwo, udowodni, że tylko On jest w stanie rządzić w sprawiedliwości. 

Pod koniec "siedmiu czasów" swojego szaleństwa Nabuchodonozor rzekł: 
"W  tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja 
okazałość na chwałę mojego królestwa (...) i znowu przywrócono mnie do 
godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę" (Dan. 4:34). 

Przedstawia to zmianę postawy narodów po tych z góry postanowionych 
"Siedmiu Czasach" utraty rozsądku, kiedy kryzys czasu wielkiego ucisku, którym 
ten wiek ma się zakończyć, przeminie. Tak, jak w przypadku Nabuchodonozora, 
również narody odzyskają rozum. Wtedy, rozpamiętując swój poprzedni 
zdegradowany stan, nabiorą do siebie wstrętu, nawrócą się i wychwalać będą 
Króla niebios – "Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przychodząc kłaniać się 
będą przed obliczem Twoim". Rodzajowi ludzkiemu przywrócone będzie 
pierwotne panowanie nad ziemią, utracone przez ojca Adama. A jak Pierwszy 
Adam tracił swoje panowanie stopniowo, w ciągu 1000-letniego "dnia" potępienia, 
tak podobnie przywrócenie tego panowania dokonywać się będzie stopniowo, 
w ciągu 1000-letniego "dnia" Wtórego Adama. 

Jest rzeczą godną uwagi, że data 606 roku p.n.e., kiedy królestwo typowego 
ludu Bożego skończyło się, stanowi dokładnie połowę drogi między wielkimi 
1000-letnimi "dniami" Pierwszego oraz Drugiego Adama (patrz rys. Nr 3, str. 39). 
Słowa Pańskie w 3 Moj. 26:18 – "Będę was karać siedem czasów więcej za 
grzechy wasze" – zyskują dodatkową siłę przez ten symetryczny układ. Jeśli 
bowiem ściśle wyliczony okres 2520 lat między "dniem" Pierwszego Adama 
a końcem królestwa Izraela określony został jako "Siedem Czasów", to okres 
karania Izraela podczas dzierżawienia rządów przez Pogan, uważany być może 
jako "Siedem Czasów więcej". 

Pod wieloma względami pierwsze Siedem Czasów stanowiły zapowiedź 
następnych. Upadek królestwa cielesnego Domu przy końcu pierwszego okresu 
w roku 606 p.n.e. wyobrażał upadek panowania nominalnego Duchowego 
Izraela w 1914 roku n.e., mylnie nazwanego Chrześcijaństwem, czyli królestwem 
Chrystusowym. 40-letni okres proroczej działalności Jeremiasza u schyłku 
typowego królestwa1) odpowiada 40-letniemu okresowi "żniwa" przy końcu 
Wieku Ewangelii. 
 
1) Słowo Boże stało się do Jeremiasza w 13 roku panowania Jozjasza, aż do 11 roku 
Sedekiasza (Jer. 1:1-3). Pierwszy rok Jozjasza zaczyna się liczyć od początku roku 
żydowskiego, wiosną 659 roku p.n.e. Środek 13 roku Jozjasza przypada na jesieni 647 
roku p.n.e. Tak więc, Jeremiasz rozpoczął swą działalność jako prorok na 646¼ lat 
przed 1 rokiem naszej ery. 40 lat tego okresu kończy się w połowie 11 roku Sedekiasza 
606¼ roku p.n.e., co jest dokładnym początkiem "Siedmiu Czasów Pogan". 
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Głównym zarysem proroczych wypowiedzi tego wiernego sługi Bożego było 
zniszczenie Jeruzalemu i świątyni oraz obalenie królestwa. Podobnie w ciągu 
obecnego okresu 40 lat, od 1874 roku, poświęcony lud Pański często kierował 
uwagę na wskazówki Pisma Świętego odnośnie zbliżającego się zniszczenia 
Chrześcijaństwa. 

Wielkie Święto Przejścia... 1) 

Podział królestwa Izraela pomiędzy dziesięć i dwa pokolenia po śmierci 
Salomona w 999 roku p.n.e., który dokonał się na 393 lata przed jego 
całkowitym zniszczeniem w końcu pierwszych "Siedmiu Czasów", był obrazem 
podziału Chrześcijaństwa na Katolicyzm i Protestantyzm w roku 1521 n.e., jako 
rezultat reformatorskiej działalności Lutra, na 393 lata przed z góry 
postanowionym jego zniszczeniem w końcu drugich "Siedmiu Czasów" (patrz 
rys. Nr 3, str. 39). 

Dziesięć pokoleń zaofiarowało gotowość dochowania wierności Rehoboamowi, 
lecz pod warunkiem, że będzie postępował z nimi bardziej łagodnie niż jego 
ojciec Salomon. Jednak szorstka odpowiedź króla – "Ojciec mój uczynił ciężkim 
wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma; mój ojciec chłostał 
was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami" – wypędziła ich precz (2 Kron. 
10:1-15).  

W podobny sposób, protestancka część chrześcijaństwa, reprezentowana przez 
dwa pokolenia, zmuszała swoich stronników do posłuszeństwa chłostą strasznej 
alternatywy "wiecznych mąk", w konsekwencji czego ogromna większość ludu 
przylgnęła do części katolickiej z jej względnie łagodniejszym batem czyśćca. 
Pisarze rzymskokatoliccy twierdzą oczywiście, że to część protestancka jest 
reprezentowana przez dziesięć pokoleń, które oderwały się od Judy 
i  Beniamina, ponieważ to protestanci oddzielili się od systemu macierzystego. 
Jednak nie zdołali oni zauważyć, że schizma w Izraelu, która była specjalnie 
zarządzona przez Pana (2 Kron. 11:1-4), była okazją do wielkiego dzieła 
oczyszczenia, oddzielenia od tych dziesięciu pokoleń tych nielicznych, którzy 
mieli wiarę i poważanie dla obietnic Bożych (1 Król. 12:23; 2 Kron. 11:13-16). 
A  zatem to dwa pokolenia wraz z wierną resztą z pozostałych pokoleń zostały 
odseparowane przez Boga od bałwochwalczej większości. 

Dowód, że rok 1521 n.e. jest datą, w której dokonał się podział Chrześcijaństwa 
na Katolicyzm i Protestantyzm jest wyraźny. W czerwcu 1520 roku Luter 
otrzymał od papieża Leona X pierwszą bullę z ekskomuniką, nakazującą mu 
przyznanie się do swoich błędów w ciągu sześćdziesięciu dni, pod groźbą 
usunięcia z kościoła. Luter publicznie spalił bullę. W wyniku tego, w styczniu 
1521 roku, wydana została druga bulla wykluczająca go z kościoła rzymskiego. 
 

1) "Wielkie Święto Przejścia, obchodzone przez Jozjasza zanotowane w 2 Kron. 35:1-19, 
które było na pamiątkę zachowania od śmierci pierworodnych Izraela w Egipcie 
odpowiada wielkiej pozafigurze przejścia ze śmierci do duchowego stanu, Kościoła 
pierworodnych w 1878 roku n.e." 
Uwaga do powyższego fragmentu książki "Przejścia i pokoje Wielkiej Piramidy": 
Ściśle rzecz biorąc, 18 rok panowania Jozjasza rzutuje w równoległości na 1879 rok, 
a nie na rok 1878 n.e. Komentarz do Pisma Świętego odnośnie 2 Kron. 34:8 podaje: 
Roku osiemnastego  ... 641 lat przed naszą erą, 35 lat przed upadkiem króla 
Sedekiasza, odpowiada założeniu ZION’S WATCH TOWER w roku 1879, 35 lat przed 
upadkiem Chrześcijaństwa w roku 1914 ... Z’05-180. 
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"Modern Cyclopedia" (Współczesna Encyklopedia) Blackie’go mówi o tym tak: 

"Od tego czasu Luter formalnie odseparował się od kościoła rzymskiego, a wiele 
głównych znakomitości niemieckich, najwybitniejsi uczeni i Uniwersytet 
w  Wittenberdze publicznie zadeklarowali swoje poparcie dla reformowanych 
doktryn i karności. Śmiała odmowa Lutra odwołania swych poglądów na sejmie 
w Wormacji (17 kwietnia 1521 roku) dała mu rosnące możliwości, podczas gdy 
Edykt Wormacki i wyjęcie spod prawa przez Cesarza uczyniły jego sprawę 
kwestią polityczną". 

Zniszczenie Chrześcijaństwa było również, pod pewnymi względami, 
zapowiedziane przez upadek Imperium Babilońskiego (538 rok p.n.e. – przyp.). 
Bóg przepowiedział przez Izajasza, że Babilon zostanie zburzony, a uprowadzeni 
w  niewolę Izraelici uwolnieni przez wodza noszącego imię Cyrus, który został 
nazwany tym imieniem na długo przed swym narodzeniem (Izaj. 44 i 45). Imię 
Cyrus oznacza "słońce". Cyrus, król perski był "słońcem" dla jeńców w Babilonie, 
promieniującym na nich światłem i ciepłem pozwolenia na odzyskanie przez nich 
wolności i powrót do kraju. 

Skoro 70-letni okres królestwa babilońskiego był typowy dla całego panowania 
Pogan, proroctwo Izajasza dotyczące dzieła Cyrusa stosuje się w rzeczywistości 
do Chrystusa, który, jako Wielkie Słońce Sprawiedliwości, wzejdzie ze 
"zdrowiem na skrzydłach swoich" (Mal. 4:2, Mat. 13:43), obalając najpierw 
królestwa tego świata zwane "Babilonem Wielkim", a następnie przywracając 
wolność uwięzionym Izraelitom, duchowym i ziemskim. 

Po tym, gdy Cyrus zburzył Babilon, stał się on cesarzem świata. Przedstawia 
w tym Wielkiego Cyrusa, który po upadku Babilonu Mistycznego (Obj. 17:5; 18:2) 
stanie się Królem królów i Panem panów. Wyższość Persów nad Medami pod 
względem udziału w tym typowym królestwie została zilustrowana w dwóch 
symbolicznych wizjach Daniela dotyczących różnych władz pogańskich. 
W   jednej z tych wizji Medo-Persja została porównana do niedźwiedzia 
podniesionego z jednej strony, w drugiej zaś do barana o dwóch rogach, 
z  których jeden był wyższy od drugiego (Dan. 7:5, 17; 8:3, 20). W ten sposób 
Bóg zobrazował fakt, że w dwudzielnym Królestwie Chrystusowym, faza 
duchowa, do której należy Chrystus, będzie dużo wyższa od fazy ziemskiej, 
podobnie jak niebiosa są wyższe od ziemi. Czytamy, że prawa Medów i Persów 
były niezmienne (Dan. 6:8). Bez względu jak prawdziwe mogło to być w typowym 
imperium Medo-Perskim, z pewnością będzie to prawdziwe w czasie, kiedy 
"z Syjonu wyjdzie Zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu" (Izaj. 2:3). 

Gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że krótki okres uniwersalnego imperium 
Babilońskiego był typem na cały okres "Czasów Pogan" i że pogański monarcha 
Cyrus w jego połączonym królestwie wyobrażał niebieskiego Króla, Chrystusa 
i  Jego podwójne Królestwo, wtedy możemy zrozumieć znaczenie trzech żeber 
w   paszczy niedźwiedzia, symbolizującego cesarstwo Medo-Perskie. Usta 
przedstawiają mowę (Jer. 1:9). Niedźwiedź, w sposób figuralny, wypowiadał 
słowa odnoszące się do trzech "żeber". W Piśmie Świętym żebro oznacza 
niewiastę (1 Moj. 2:22). To Medo-Perskie mocarstwo pod wodzą Cyrusa 
wypowiadało się zatem odnośnie trzech niewiast. Kim są owe niewiasty? 

W Palestynie panuje zwyczaj wybierania przez rodziców panny młodej dla ich 
syna. Biblia poucza, że Ojciec Niebieski wybiera Oblubienicę dla Swego Syna, 
Jezusa Chrystusa. Jako pierwszy, propozycją niebiańskiego małżeństwa został 
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zaszczycony naród żydowski, Stare Jeruzalem. Lecz kiedy Jezus przyszedł "do 
swoich", oni Go nie przyjęli (Jan 1:11). Nie widzieli w Nim żadnej urody ani 
piękna, których mogli pożądać, został więc wzgardzony i odrzucony (Izaj. 53:1-3).  

W wyniku tej niewierności naród żydowski został odrzucony od sposobności 
stania się Oblubienicą Chrystusa, a Bóg nawiedził Pogan, aby z nich "wybrać lud 
dla imienia swego" (Dz. Ap. 15:14). Lecz chociaż wezwana klasa Wieku 
Ewangelii była pierwotnie zaręczona jako "czysta panna" z jednym mężem, 
Chrystusem, to jednak podobnie, jak wąż omamił Ewę swoją chytrością, tak 
i nominalny kościół został zepsuty przez "boga tego świata" i odpadł od prostoty, 
która jest w Chrystusie (2 Kor. 11:2, 3). Znużona oczekiwaniem na swego Pana 
odstąpiła od wiary i, w roku 539 n.e., "poślubiła" innego, stając się "cudzołożnicą" 
i "matką nierządnic" (Obj. 17). 

Gdy Jezus Chrystus powrócił (1874 rok) i rozległ się okrzyk: "Oto Oblubieniec, 
wyjdźcie na spotkanie!" (Mat. 25:6), został On znowu wzgardzony i odrzucony. 

Trzecie "żebro" to prawdziwy Kościół, składający się z wiernej reszty "obydwu 
domów Izraela". Jest to Kościół, którego Chrystus umiłował i za którego dał 
Siebie w ofierze (Efez. 5:25-27). Podobnie jak jego Pan, Kościół również został 
wzgardzony i odrzucony, lecz mimo różnych prób pozostał czysty i wierny 
w  ciągu długiego okresu oczekiwania, aby wkrótce stać się "świętym miastem, 
nowym Jeruzalem", "Oblubienicą, małżonką Barankową" (Obj. 21:2, 9; 19:7, 8). 
Jako druga Ewa, w czasie odrodzenia, ma stać się "matką wszystkich żyjących" 
(Mat. 19:28). 

Połączenie Chrystusa z "Kościołem pierworodnych", "których imiona zapisane są 
w niebie" (Żyd. 12:23), przedstawione jest w typie przez małżeństwo Izaaka, 
nasienia obietnicy, z Rebeką". Niestosowne połączenie w 539 roku n.e. 
odstępczego kościoła z jego panem i głową, papieżem, który mienił się być 
namiestnikiem Chrystusa, kiedy "obrzydliwość spustoszenia" została 
ustanowiona w mocy i stworzyła podstawy do powstania "Świętego" Cesarstwa 
Rzymskiego, sfałszowało wielkie i święte pozafiguralne "małżeństwo 
Barankowe". Należy zauważyć interesującą rzecz, że data będącego typem 
małżeństwa Izaaka i Rebeki, rok 1981 p.n.e., odpowiada dacie antytypowego 
fałszerstwa w roku 539 n.e. Izaak miał 40 lat, kiedy pojął Rebekę za żonę (1 Moj. 
25:20). Izaak urodził się w roku 2020 p.n.e., wtedy jego 40 rok życia przypadał 
w 1981 roku n.e. (patrz rys. Nr 3, str. 39). 

Jak rok 539 n.e. rozpoczyna 1260 symboliczne dni (lata) władzy papieskiej, tak 
data małżeństwa Izaaka w roku 1981 p.n.e., jak to zobaczymy, rozpoczyna 
podobny okres 1260 "dni". Prorok Daniel został poinformowany, że okres, który 
nastąpi wraz z końcem tych "dni" ścierania w proch prawdziwego Kościoła, czyli 
"ludu świętego" Pańskiego przez odstępczy kościół, będzie "czasem końca", 
podczas którego wszystkie złe systemy królestwa Szatana będą stopniowo 
trawione i ostatecznie zniszczone (Dan. 7:23, 26; 12:4-9; 2 Tes. 2:7-9). 

W III Tomie Wykładów Pisma Świętego, rozdział 2, C. T. Russell dowodzi 
w sposób rozstrzygający, na podstawie historycznego wypełnienia proroctwa, że 
"czas końca" jest okresem 115 lat, rozpoczynającym się datą 1799 roku n.e.  

Jednakowoż wydarzenie tego roku, które ustaliło proroczy koniec panowania 
Antychrysta, nie było samo w sobie wydarzeniem wielkiej wagi historycznej. 
Tymczasem w roku 1789, dziesięć lat wcześniej, miało miejsce wydarzenie 
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o niezwykłym rozgłosie, które bardziej niż jakiekolwiek inne doprowadziło do 
utraty władzy przez papiestwo, a mianowicie, Rewolucja Francuska. Ucisk roku 
1789 był tak straszny, że wydawało się, jak gdyby przepowiedziane zniszczenie 
"teraźniejszego złego świata" miało się wtedy dokonać (Dan. 12:1; Mat. 24:21). 
Lecz "Chrześcijaństwo" w zadziwiający sposób wyleczyło się z tego śmiertelnego 
ciosu. Chociaż papiestwo zostało odarte z ziemskiego autorytetu przez 
Napoleona w latach 1799-1800, to Pismo Święte wskazuje, że był to jedynie 
początek końca (Dan. 7:19-27). Jego całkowite zniszczenie nie mogło bowiem 
nastąpić wcześniej, aż wypełni się "Siedem Czasów" Pogan (ponieważ 
papiestwo samo w sobie jest jedną z wielkich władz pogańskich). 

Data 721 roku p.n.e. przy końcu okresu 1260 "dni" w pierwszych "Siedmiu 
Czasach", podobnie jak odpowiadająca jej data 1799 roku n.e. w drugich 
"Siedmiu Czasach", nie upamiętniły się żadną szczególną okolicznością 
związaną z cielesnym Izraelem. Lecz dziesięć lat wcześniej, w roku 731 p.n.e., 
Pismo Święte notuje dwa ważne wydarzenia: 
(1) W roku 731 p.n.e., równoległym do roku Rewolucji Francuskiej, 
Sennacheryb, król Asyrii, obległ Jeruzalem z wielką armią i wydawało się, że 
zniszczenie tego typowego królestwa Żydów miało się wtedy dokonać. 
(2) "W owych dniach" również, Ezechiasz, król i głowa żydowskiego narodu, 
"śmiertelnie zachorował". Ezechiasz nie miał wówczas potomstwa, gdyby więc 
umarł, linia królów Judy zostałaby przerwana1). Lecz Bóg uratował Ezechiasza 
od śmierci, a wielka armia Sannecheryba została unicestwiona w ciągu jednej 
nocy. Tak więc, typowe królestwo zostało w cudowny sposób wybawione od 
czasu uciśnienia, które by je wkrótce zmiażdżyło. Oba te wydarzenia wyobrażały 
w pewien sposób grożące Chrześcijaństwu zniszczenie oraz "śmiertelną 
chorobę" w czasie Rewolucji Francuskiej. 

Tak jak upadek Jeruzalemu (606 rok p.n.e.) wydarzył się po 125 latach od 
uratowaniu królestwa Judzkiego z mocy Assyryjczyków i cudownego uzdrowienia 
Ezechiasza, podobnie po upływie 125 lat od Rewolucji Francuskiej oczekujemy 
ostatecznego upadku nominalnego duchowego Jeruzalemu i wszystkich królestw 
tego świata (Obj. 11:13-15). 

Czytamy, że Ezechiasz po tym, gdy sam Pan stanął w obronie swego ludu, 
pozwolił sobie na próżną chwałę podczas podejmowania posłów z Babilonu 
(2 Król. 20:12-19; 2 Kron. 32:31). Podobnie również Francja, gdy tylko po 
Rewolucji powróciła cudem do równowagi, znowu związała się z Wielkim 
Babilonem Mistycznym. Czytamy następnie, że Ezechiasz doprowadził akwedukt 
(wodociąg) do Jeruzalemu, żeby mieszkańcy mieli obfite zaopatrzenie w świeżą 
wodę (2 Kron. 32:30). Woda w Piśmie Świętym symbolizuje prawdę. Jak się 
wydaje, ten czyn Ezechiasza mógłby wyobrażać obfity strumień "wody żywota" 
wypływający z licznych Towarzystw Biblijnych, które zaczęły być zakładane 
z końcem papieskiego uciemiężenia 1260 "dni" (patrz III Tom Wykładów Pisma 
Świętego, strony 50, 51). 
 

1) Sprawozdanie na temat inwazji Sennacheryba i choroby Ezechiasza znajduje się 
w  2  Księdze Królewskiej, rozdziały 18 i 19, oraz w 2 Księdze Kronik, rozdział 32. 
Sennacheryb przyciągnął przeciwko Jeruzalemowi w 14 roku Ezechiasza. Ezechiasz 
zaczął panować w roku 745 p.n.e., więc 14 rok jego panowania kończy się na wiosnę 
roku 731 p.n.e.) 
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Relacje z doniosłych wydarzeń roku 731 p.n.e. zawarte w księgach Królewskich 
i księgach Kronik wzbogacone są szczegółowymi opisami w czterech rozdziałach 
księgi Izajasza, od 36 do 39 włącznie. Te cztery rozdziały są umieszczone 
pomiędzy dwoma rozdziałami dotyczącymi wielkiego Tysiąclecia. Rozdział 35 
prorokuje o radosnym Dniu Tysiąclecia, kiedy "weselić się będzie pustynia 
i zakwitnie jak róża" i "odkupieni Pańscy wrócą" itd., podczas gdy rozdział 40 
rozpoczyna się słowami nadziei Tysiąclecia: "Cieszcie, cieszcie lud mój! Mówi 
Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu". Ten szczególny układ w  pismach 
Izajasza byłby niezrozumiały, gdyby nie obecne spostrzeżenie, że wydarzenia, 
które miały miejsce w Izraelu cielesnym w roku 731 p.n.e. wyobrażały 
wydarzenia roku 1789 u początku "czasu końca", tj. początku dnia 
"przygotowania" Pańskiego do chwalebnego Królestwa Tysiąclecia. 

O ile więc w rozdziale 35 opisuje Izajasz przyszłe dzieło restytucji Tysiąclecia, 
o tyle w następnych czterech rozdziałach, poprzez wyszczególnienie dawnych 
wydarzeń, najwyraźniej ze swoich czasów, prorok daje nam w rzeczywistości 
obrazowy opis Rewolucji Francuskiej. Tym sposobem mówi on o rozpoczęciu 
"czasu końca" Teraźniejszego Złego Świata i początku przygotowania Pańskiego 
do nowej dyspensacji – a więc czasu, w którym jego słowa zawarte w rozdziale 
40 są teraz stosowną proklamacją: "Mówcie pocieszająco do Jeruzalemu, 
ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona 
nieprawość jego", że czas jego uzdrowienia jest bliski. 

Ta równoległość czasowa wykazuje, że między rozdziałem 39 i 40 księgi 
Izajasza istnieje ogniwo łączące. Jest więc dowodem, że wyżsi krytycy błądzą, 
kiedy twierdzą, że końcowa część tej księgi, od rozdziału 40 i dalej, nie była 
napisana wcześniej aż po 70 latach wygnania. 

Jest jeszcze jeden rys związany z Ezechiaszem, który zdaje się rzucać światło 
na tę rownoległość czasową, a mianowicie, znaczenie znaku podanego na 
zegarze słonecznym Achaza (Izaj. 38:7, 8, 22). 

Rewolucja Francuska, która jak już zauważyliśmy, była po części wyobrażona 
przez chorobę Ezechiasza, wybuchła dziesięć lat przed rozpoczęciem się "czasu 
końca". Czy nie może być tak, że znak na zegarze słonecznym dany 
Ezechiaszowi zamierzony był jako proroctwo na to, że te dziesięć stopni 
przedstawiają dziesięć lat? Sugerujemy, że ten znak wskazuje symbolicznie 
następującą zależność: Tak jak cień na zegarze słonecznym, z powodu pokuty 
Ezechiasza, został cofnięty o dziesięć stopni, podobnie Rewolucja Francuska 
została cofnięta o dziesięć lat. To znaczy, że po tym, gdy ten z góry przewidziany 
przewrót w Chrześcijaństwie wybuchnie, będzie musiało upłynąć jeszcze 
dziesięć lat, zanim rozpocznie się "czas końca". 

∗ 
Wciąż naprzód 

Uskrzydlaj myśl, zaostrzaj wzrok, za słońcem goń na niebie, 
Zwycięstwem znacz swój każdy krok i nie patrz poza siebie! 

Wybrany cel niech ciebie wciąż jutrzejszą nęci dobą; 
Bez przerwy walcz i naprzód dąż i nie patrz, co za tobą! 

Przebyty szlak we mgle się skrył, noc kirem go swym grzebie, 
By ci do walk nie zbrakło sił, ach nie patrz poza siebie. 

(W. Gomulicki – 1874 rok) 
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RÓWNOLEGŁOŚCI CZTERECH IMPERIÓW 

Według natchnionego tłumaczenia proroka Daniela, każda z czterech części 
metalowego posągu, jaki oglądał w swej wizji Nabuchodonozor, symbolizowała 
pewną fazę panowania Pogan (Dan. 2). W innej wizji, udzielonej Danielowi 
(rozdział 7), fazy te widziane są w innym aspekcie. Z punktu widzenia 
Nabuchodonozora narody pogańskie miały wzbudzać podziw jako posiadające 
podobieństwo wielkiego człowieka; lecz z punktu widzenia Bożego sługi jawiły 
się one jako podobne bestiom. I tak oto: 

       
 Wizja Nabuchodonozora          Wizja Daniela  

1.  Babilonia   =   głowa ze złota       = lew z orlimi skrzydłami 

2.  Medo-Persja   = piersi ze srebra      = niedźwiedź podniesiony 
z jednej strony 

3.  Grecja    = brzuch z miedzi    = lampart o czterech głowach 

4.  Rzym poga ński,  = nogi z żelaza         =   dzika  bestia  o  żelaznych 
     z którego powstał          zakończone stopami        zębach, z głowy której    
     Rzym  papieski   z żelaza i gliny        wyrastał "mały róg", który miał 

oczy i usta mówiące rzeczy 
wielkie 

Skoro Babilonia została przyrównana do głowy ze złota, i skoro głowa reprezentuje 
całe ciało, więc o wszystkich imperiach można właściwie powiedzieć, że noszą 
nazwę "Babilon". Podobnie w antytypie, nazwa pierwszej, czyli "matczynej" fazy 
Chrześcijaństwa, "Babilon Wielki", stosuje się w równym stopniu do faz "córek" 
tego systemu. "Babilon" jest nazwą rodzinną tego systemu, ponieważ ten sam 
duch dumy i arogancji, który ożywiał Nabuchodonozora, pierwszego króla 
babilońskiego (Dan. 4:30, 37), w dalszym ciągu pobudzał do działania każdego 
z władców poprzez całe Siedem Czasów Pogan. 

Od roku 606 p.n.e., kiedy to została ustanowiona uniwersalna władza starożytnego 
imperium Babilońskiego, aż do roku 70 n.e., cielesny Izrael znajdował się pod 
panowaniem czterech kolejnych narodów pogańskich (patrz rys. Nr 7, str. 47). 
Podobnie, podczas wieku Ewangelii, od roku 539 n.e., kiedy została ustanowiona 
władza "Wielkiego Babilonu Mistycznego", aż do 1915 roku n.e., duchowy Izrael 
podlegał czterem kolejnym, odpowiednim fazom Antychrysta. Ta zależność 
odpowiadania sobie ukazana jest w 13 rozdziale Objawienia. Jan ujrzał bestię 
wychodzącą z morza podobną lampartowi. Miała ona nogi niedźwiedzia 
i przemawiała głosem lwa; a władzę dał jej smok. 

Zauważyliśmy już, że data 536 roku p.n.e. Wieku Żydowskiego odpowiada dacie 
1309 roku n.e. Wieku Ewangelii. W pierwszym z tych wieków, trwające 70 lat 
uniwersalne imperium Babilonu, "głowa ze złota", zostało doprowadzone do 
końca przez Medo-Persję. W drugim, 770 lat najwyższej władzy Babilonu 
Wielkiego, "matki", przyszło do swego kresu w Awinionie (patrz rys. Nr 6, str. 25). 
Od Awinionu do reformacji Lutra mamy "niedźwiedzia", czyli medo-perską fazę 
Chrześcijaństwa, wyobrażoną przez nogi bestii podobnej do leoparda, o której 
mówi Objawienie. Aby docenić siłę tego porównania, musimy pamiętać, że 
obalenie starożytnego Babilonu w 536 roku p.n.e. przez połączone królestwo 
Medo-Persji, był typem na obalenie "Babilonu Wielkiego" w roku 1915 n.e. przez 
podwójne (składające się z dwóch faz) królestwo Chrystusa (patrz str. 42). 
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Będzie to całkowite wypełnienie typu, lecz teraz, w wieku Ewangelii, mamy do 
czynienia z wypełnieniem częściowym. Aż do początku "niewoli papiestwa" 
w Awinionie, papież, czyli duchowa głowa Antychrysta rządził jako król królów 
i pan panów. Jednak od roku 1309 n.e. ta supremacja załamała się, w związku 
z czym władza świecka, reprezentowana przez królów Francji i inne kraje, miała 
teraz większy wpływ na rządzenie Europą. Zatem ta faza Chrześcijaństwa, 
z tego jednego punktu widzenia sfałszowała chwalebne Tysiącletnie Królestwo 
Chrystusa, które będzie zarówno duchowe jak i ziemskie. 
 

Podczas medo-perskiego okresu Chrześcijaństwa ludzie byli bezradni wskutek 
niewiedzy i zabobonu. Nikt nie ośmielił się zaatakować rzekomo kanonicznego 
autorytetu papieży, ani też mogły być kwestionowane rządy świeckie. Stąd też, 
na ile dotyczy to ludzi, prawa tego okresu były "niezmienne", tak jak 
w starożytnym imperium medo-perskim. Niemniej jednak, lud Boży, prawdziwi 
Izraelici duchowi, doświadczali większej wolności. Podobnie bowiem, jak Cyrus 
zwyciężył imperium babilońskie i pozwolił cielesnym Izraelitom, którzy tylko 
chcieli, udać się bez przeszkód i kłaść fundamenty świątyni w Jeruzalemie, tak 
też Filip Piękny, król Francji, zaatakował i pokonał Babilon Wielki, pozwalając 
każdemu "prawdziwemu Izraelicie" uwolnić się i pomóc w zakładaniu 
fundamentów świątyni Reformacji. 

Po imperium medo-perskim nastąpiło imperium greckie, wyobrażone przez 
lamparta o czterech głowach. Gdy tylko Aleksander Wielki został ukoronowany, 
w roku 336 p.n.e., natychmiast rozpoczął serię podbojów i w ciągu 12 lat 
ustanowił swoje światowe panowanie. W 324 roku p.n.e. przyjął on poselstwa ze 
wszystkich części świata. Na początku następnego roku, 323 p.n.e., zmarł. 
Czterej jego wodzowie od razu zaczęli zwalczać się wzajemnie, co w rezultacie 
przyniosło podział imperium greckiego na cztery główne części, jak 
przepowiedział to prorok Daniel (Dan. 8:8, 21, 22). Wydarzenia te są obrazową 
przepowiednią równoległych wydarzeń w wieku Ewangelii. 

Odpowiednikiem podbojów Aleksandra Wielkiego jest dzieło Marcina Lutra. 
W marcu 1509 roku Luter otrzymał stopień bakałarza teologii z mianowaniem na 
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profesora teologii biblijnej na uniwersytecie w Wittemberdze. Do tej pory, jako 
nauczyciel filozofii, miał on mało sposobności do badania Słowa Bożego. Wybór 
na nowe stanowisko dał mu ten upragniony przywilej. Początkowo studiował 
Psalmy, lecz wkrótce skierował swoją uwagę na list do Rzymian, z którego 
wygłaszał z dnia na dzień wykłady swoim studentom. Chociaż aktywna 
działalność reformatorska Lutra przypadła na lata 1517-1521 n.e., to jednak rok, 
w którym przyznano mu prawo nauczania Biblii był prawdziwym początkiem. 
W niej bowiem, w pierwszym rozdziale do Rzymian, werset 17, przeczytał słowa, 
które stały się myślą przewodnią Reformacji: "Sprawiedliwy z wiary żyć będzie". 
Słowa te wryły się głęboko w jego umysł. Wziął to jako posłannictwo od Pana 
i odtąd kontynuował swój bieg jako reformator. Jego pierwsze zwycięstwa 
polegały na pomyślnym zwalczaniu błędów, którymi nasiąkł wcześniej jako 
zakonnik. W ten sposób przygotowywał się do bardziej aktywnych podbojów 
zewnętrznych. W roku 1521, 12 lat później, ukończył swe dzieło. Podczas tych 
12 lat warunki w Chrześcijaństwie uległy zdecydowanej zmianie. Została 
ustanowiona nowa faza Babilonu Wielkiego, odpowiadająca starożytnemu 
imperium greckiemu, wyobrażonemu symbolicznie przez lamparcią część 
zwierzęcia, o którym mówi Objawienie. 

Lecz Luter wkrótce potem praktycznie zaprzestał swego dzieła jako reformator. 
Zaczął walczyć z innymi reformatorami, którzy do tej pory znajdowali się na 
dalszym planie, co w rezultacie spowodowało, że Chrześcijaństwo, jakiś czas 
podzielone na dwie zasadnicze części – protestantyzm i katolicyzm – uległo 
rozbiciu na cztery główne sekty, a mianowicie: luteranizm, prezbiterianizm, 
anglikanizm i zreformowany rzymski katolicyzm. Były one systemami kościelno-
państwowymi, w rzeczywistości więc władzami pogańskimi, i dlatego są 
odpowiednikiem starożytnej Grecji, którą symbolizował lampart z czterema 
głowami. 

Luter pozostał rzymskim katolikiem aż do czasu ekskomuniki. Jego działalność 
nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie poprzedzająca ją działalność Marsiglio, 
Wyclifa i Husa. To wyjaśnia, dlaczego podobna do lamparta bestia, oglądana 
przez Jana, stała na łapach niedźwiedzia – oto trzecia faza Chrześcijaństwa, od 
czasów Lutra i dalej, opierała się na fundamencie drugiej. Lecz poprzez 
wszystkie te fazy "głos" był ten sam. Dominujący głos "kościoła-matki", dumny 
arogancki duch starego "Babilonu Wielkiego", pokazanego w symbolu lwa, wciąż 
wyrażał się przez jego "córki". Cztery wielkie systemy kościelno-państwowe, 
podobnie jak ich macierzysty Babilon Wielki, mieniły się być "Chrześcijaństwem", 
to jest, każdy z nich twierdził o sobie stanowczo, że jest królestwem Chrystusa, 
przecząc w ten sposób Słowu Bożemu, które oświadcza, że Kościół jest w stanie 
upokorzenia, a nie w posiadaniu władzy, i że Chrystus nie rozpocznie panowania 
wcześniej, aż nastąpi koniec Siedmiu Czasów Pogan. 

Starożytny Rzym, czwarte światowe imperium przedstawione przez dziką bestię 
o żelaznych zębach, istniał już w czasach Babilonu. Był on wtedy jeszcze bardzo 
słaby, lecz stopniowo rósł w siłę podczas okresu medo-perskiego i greckiego. 
Wkrótce po zawarciu "Pokoju Macedońskiego" w 197 roku p.n.e., Rzym 
wchłonął całkowicie imperium greckie. W czasach Juliusza Cezara imperium 
rzymskie praktycznie biorąc obejmowało cały ówczesny świat; pod rządami 
Augusta Cezara osiągnęło zenit swej potęgi. W tym to czasie przyszedł Pan 
Jezus i ofiarował się swoim własnym – narodowi żydowskiemu. Lecz gdy oni 
odrzucili Go, ogłosił ich dom pustym i przepowiedział całkowite zniszczenie ich 



 

49 

 

świątyni i narodowości (Mat. 23:37-39; 24:1, 2). Wierna reszta, klasa "pszenicy", 
która przyjęła Chrystusa, została uwolniona od nominalnych mas cielesnego 
Izraela, "plew", i stała się synami Bożymi (Jan 1:11-13). 

Zwróciliśmy już uwagę, że zburzenie przez armię rzymską domu nominalnego 
Izraela cielesnego w roku 70 n.e., było zapowiedzią upadku domu nominalnego 
Izraela duchowego w roku 1915 n.e. z powodu powstania mas ludowych. Stąd 
też Rzym, jaki istniał pod koniec Wieku Żydowskiego, przedstawiał potęgę ludu 
w końcowych latach wieku Ewangelii. Rzym różnił się od poprzednich imperiów 
tym, że był republiką, rządem ludu przez lud. Vox populi, "głos ludu", było 
hasłem starożytnego Rzymu. Ta władza została utracona podczas wzrostu 
Rzymu papieskiego, który, jako "Babilon Wielki" zainaugurował pozafiguralne 
fazy czterech starożytnych imperiów pogańskich. W tej postaci Rzym, jak to 
zostało symbolicznie pokazane w wielkim obrazie Pogan przez żelazne nogi 
kończące się stopami z żelaza i gliny, istnieje do dziś (patrz rys. Nr 7, str. 47). 

W czasie supremacji Babilonu Wielkiego poprzedzającej Awinion, wielu 
szlachetnych ludzi dostrzegało wprawdzie potrzebę reformy, lecz siła ludu była 
zbyt słaba, aby przeprowadzenie jej stało się możliwe. Papiestwo, przedstawione 
w  symbolu jako mały róg, który posiadał oczy i usta mówiące rzeczy wielkie, 
było zbyt przebiegłe i nie dałoby się pokonać, gdyby moc Boża nie wsparła jego 
przeciwników. Od Awinionu aż do czasów Lutra lud pomnażał swą władzę dzięki 
wpływowi pobożnych ludzi, którzy podtrzymywali Słowo Boże jako sztandar. 

Podczas tego okresu Chrześcijaństwa pokazanego w "lamparcie" trzy 
protestanckie systemy kościelno-państwowe kłóciły się ze sobą, co nie tylko 
pozwoliło ożywić się czwartemu systemowi, zreformowanemu systemowi 
katolickiemu, lecz również umożliwiło, aby lud stał się silny. Także wykształcenie 
stało się bardziej ogólne, dzięki rozszerzeniu się sztuki drukarskiej, która 
wszędzie rozpowszechniła Biblię. Ostatecznie, w roku 1618 n.e., wybuchł 
gwałtowny konflikt religijny między odłamami Chrześcijaństwa, protestanckim 
a papieskim, w którym próbowały one zniszczyć się nawzajem. Trwało to aż do 
roku 1648 n.e. i znane jest w historii jako "wojna trzydziestoletnia". W wyniku 
tego długotrwałego konfliktu ludzie zostali zmęczeni wszystkim religijnymi 
różnicami tak, iż w październiku 1648 roku n.e. został podpisany słynny traktat 
zwany "pokojem westfalskim". Chociaż papież z głośnym krzykiem protestował 
przeciw traktatowi, żaden z władców przychylnych jego sprawie nie ośmielił się 
zerwać porozumień pokojowych, które w 1650 roku zostały ratyfikowane. 

Traktat ten, jeden z najważniejszych w historii Europy, stał się podstawą 
wszystkich następnych traktatów aż do czasu Rewolucji Francuskiej i można go 
uważać za początek czwartej fazy Chrześcijaństwa. Odpowiada to wydarzeniom 
roku 197 p.n.e., gdy zawarcie "Pokoju Macedońskiego", można powiedzieć, dało 
początek potędze rzymskiej (patrz rys. Nr 7, str. 47). 

Amerykańska wojna o niepodległość oraz Rewolucja Francuska są 
rozstrzygającymi dowodami rosnącej potęgi ludu. Obecnie zaś, ogólna wiedza 
pomnaża się tak bardzo, obalając cześć zarówno dla kościoła jak i państwa, że 
wkrótce ogarnie je czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody, tak jak to 
przepowiedział nasz Pan (Dan. 12:1-4; Mat. 24:21). Rozpad wielkiego systemu 
Antychrysta będzie tak całkowity, że "nie zostanie kamień na kamieniu". 
Wygaśnie wtedy wyznaczony z góry okres "Siedmiu Czasów" ciemiężenia przez 
pogan, a Jeruzalem, ani duchowe ani ziemskie, nie będzie dłużej deptane. 
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PRAWDZIWE I SFAŁSZOWANE "DNI" DANIELA 
   
 Tak jak będzie Tysiącletnie Królestwo, podczas którego Jezus Chrystus i jego 
współdziedzice będą panować w sprawiedliwości w celu błogosławienia 
wszystkich narodów ziemi, podobnie istniało również sfałszowanie tegoż, 
a mianowicie "papieskie tysiąclecie", podczas którego panował wielki system 
Antychrysta, stanowiąc przeszkodę dla postępu światowego. 
 

Apostoł przestrzegał pierwotny Kościół, aby nie spodziewał się bliskiego 
nadejścia Królestwa Chrystusowego. Pan objawił mu, że Przeciwnikowi 
dozwolone będzie panować podczas wieku Ewangelii, oraz że we właściwym 
czasie to sfałszowane królestwo ulegnie rozkładowi i ostatecznie zostanie 
zniszczone przez Chrystusa, kiedy przyjdzie On, aby ustanowić prawdziwe 
Królestwo Boże. 
 
W 2 Tes. 2:1-10, czytamy: 

"A prosimy was bracia, przez [wzgląd na] przyjście Pana naszego Jezusa 
Chrystusa i [przez wzgląd na] nasze zgromadzenie do Niego, abyście nie dali się 
szybko zachwiać się ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź 
przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański [nie 
mieli oni wyobrażać sobie, że wielki 1000-letni "dzień" Pański nastanie wkrótce]. 
Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, dopóki 
wpierw nie przyjdzie odstępstwo [to jest, kościół nominalny musi odpaść od 
prawdziwej wiary, zanim nadejdzie dzień Pański] i nie zostanie objawiony 
człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, 
co nazywa się [jakimś] Bogiem, lub tym, co odbiera cześć, tak, że zasiądzie 
w świątyni [tego] Boga, podając się za [jakiegoś] Boga. Czy nie pamiętacie, jak 
mówiłem wam o tym, gdy wśród was jeszcze przebywałem? Wiecie, co go teraz 
powstrzymuje, ażby został objawiony w swoim czasie. Albowiem już działa 
tajemnica nieprawości. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 
wówczas zostanie objawiony ów niezbożnik, którego Pan Jezus zgładzi duchem 
ust swoich [mocą Jego prawdy, burzącą schronienie kłamstwa] i zniweczy 
objawieniem przyjścia swego [w Jego wtórej obecności od roku 1874 n.e.]. 
Którego przyjściu [obecności] towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą 
mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku 
nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić 
zbawienia" (Patrz Diaglott). 
 
W słowach Apostoła są dwa punkty godne uwagi: 

(1) Chociaż działanie "tajemnicy nieprawości" miało już miejsce wtedy, gdy 
Apostoł o tym pisał, to jednak wielki fałszywy system nie mógł osiągnąć władzy 
wcześniej, zanim nie zostało usunięte coś, co blokowało mu do tego drogę, 

(2) oświadcza on, że ten niegodziwy system jest dziełem Szatana. 
 

Odnośnie punktu pierwszego cytujemy z II Tomu Wykładów Pisma Świętego, 
str. 323: 

"Apostoł Paweł przepowiedział, że owa niegodziwa zasada miała przez pewien 
czas działać potajemnie, gdy na drodze stały pewne przeciwne czynniki. 
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Z  chwilą jednak, gdy przeszkoda została usunięta, zasada ta uzyskała wolną 
drogę, aby posuwać się szybko naprzód do rozwoju Antychrysta. Mówi on: 
'Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca' (2 Tes. 2:7). Co historia 
może ukazać jako wypełnienie się tej przepowiedni? Pokazuje ona, że szybki 
rozwój Antychrysta powstrzymywany był przez to, że miejsce, do którego 
aspirował, było już zajęte przez kogoś innego. Imperium Rzymskie nie tylko 
podbiło świat i  nadało mu swą politykę i prawa, lecz również, uznając religijne 
przesądy za najsilniejsze łańcuchy do powstrzymywania i kontroli ludu, przyjęło 
system zapoczątkowany w Babilonie podczas jego największej świetności jako 
władcy świata. System ten zakładał, że cesarz powinien być uznawany za 
nadzorcę i  władcę zarówno w sprawach religijnych, jak i świeckich. Aby to 
uzasadnić twierdzono, że cesarz był półbogiem, w pewnym sensie pochodzącym 
od ich pogańskich bóstw. Jako taki był czczony, a jego posągi adorowano; i jako 
taki był on nazwany Pontifex Maximus, to jest najwyższy kapłan, czyli największy 
władca religijny. I ten właśnie tytuł przywłaszczono i nadawano arcykapłanom, 
czyli papieżom rzymskiej hierarchii, odkąd ten Antychryst otrzymał 'moc i tron 
i wielką władzę' poprzedniego władcy Rzymu (Obj. 13:2)". 

Tak więc widzimy, że przez pewien czas Rzym pogański przeszkadzał Rzymowi 
papieskiemu w osiągnięciu przez niego władzy. 

Odnośnie punktu drugiego, że papieskie tysiąclecie jest w rzeczywistości 
królestwem Szatana, uświadamiamy sobie, że Szatan nie mógłby ustanowić 
swego sfałszowanego systemu bez dozwolenia Bożego. Chociaż Antychryst jest 
dziełem wielkiego Przeciwnika, to jednak chronologiczne zarysy z nim związane 
nie tworzą żadnej części jego [czyli Szatana] planu. Rozumiemy raczej, że 
chociaż Pan dozwolił na to, aby ten "wąż starodawny" wprowadzał w błąd 
i   demoralizował Kościół odwodząc go od prostoty, która jest w Jezusie 
Chrystusie tak, iż ten uchwycił władzę i przypisał sobie autorytet do panowania 
nad światem, to jednak jednocześnie sprawował nadrzędną władzę nad 
wydarzeniami związanymi z wyniesieniem i upadkiem tej odstępczej organizacji 
tak, aby dokonywały się w takich czasach, jakie odpowiadały Jego odwiecznym 
zamiarom. W ten sposób Pan nieba i ziemi ukazuje nam teraz, a światu 
w przyszłości, że wszystkie rzeczy wykonuje On według rady swojej własnej woli 
i powoduje, że nawet gniew człowieka chwalić Go będzie. Przez to umacnia się 
nasza ufność w mądrość i moc Jehowy; i dzięki Mu za to, że w dodatku do 
różnych typów dyspensacji żydowskiej, zmusił On nawet nieprzyjaciela do 
zapowiadania wydarzeń prowadzących do ustanowienia wiekuistego Królestwa 
Chrystusa. 

Widzieliśmy już, że kościołowi odstępczemu dozwolone było usunięcie 
"ustawicznej ofiary" Jezusa Chrystusa, oraz postawienie na jej miejscu 
"obrzydliwości spustoszenia" (transsubstancjacji) w 539 roku n.e., w którym 
rozpoczął się proroczy okres 1260 symbolicznych dni prześladowczej władzy 
papiestwa. Daniel przepowiedział o dwóch królach (pogańskim i papieskim 
Rzymie) siedzących przy jednym stole i okłamujących się wzajemnie (Dan. 
11:27). Partia klerykalna, szybko biorąca górę w trzecim wieku, byłaby zdobyła 
pełnię władzy, lecz aż do 539 roku n.e. Bóg nie dozwolił na pomyślne rozwinięcie 
się planów papiestwa. Dostrzegamy zatem, że choć Bóg nie ingeruje w wolną 
wolę człowieka, to jednak zachowuje czasy i chwile we własnej władzy (Dz. Ap. 1:7). 
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Kiedy umiłowany prorok Daniel objawił głęboką troskę o pomyślność jego ludu, 
narodu żydowskiego, otrzymał od Pana posłannictwo pociechy. Powiedziano 
mu, że z końcem 69 tygodni, licząc od czasu, gdy wydany będzie rozkaz 
o  odbudowie Jeruzalemu, przyjdzie długo oczekiwany Mesjasz i że podczas 
70 tygodnia przymierze będzie umocnione z wieloma z tego narodu. W rozdziale 
"Porównanie wieku Ewangelii z wiekiem Żydowskim" (str. 24) zauważyliśmy, że 
69 tygodni oczekiwania na przyjście Mesjasza posiada równoległe odniesienie 
do 69 tygodni oczekiwania na Jego wtórą obecność. Jeśli chodzi o fałszywe 
królestwo Antychrysta, to znajdujemy podobny okres 69 tygodni, prowadzący do 
ustanowienia papieskiego tysiąclecia. Porównaj rys. Nr 5 i rys. Nr 6 (str. 25). 
 
 

 
Czytelnik przypomni sobie, że początek 69 tygodni w wieku Ewangelii, 
mianowicie rok 1391 n.e., był rokiem, kiedy Hus otrzymał swoje pełnomocnictwo 
jako reformator. Hus uczynił Reformację narodową siłą i dlatego można 
powiedzieć, że zbudował mury duchowego Jeruzalemu. Duchowe prace Husa 
odpowiadają zatem dziełu Nehemiasza, który w równoległym roku Wieku 
Żydowskiego, 455 p.n.e., zbudował mury ziemskiego Jeruzalemu. Pionierem 
reformatorów był jednak Marsiglio, który Reformację zorganizował. Dzieło 
Marsiglio, jak już zauważyliśmy (str. 26, 27), odpowiada budowie świątyni 
Zorobabela w latach 521-517 p.n.e. w Wieku Żydowskim. 
 
Dzieło Zorobabela i Nehemiasza było początkiem przygotowania narodu 
żydowskiego do przyjęcia Mesjasza. Marsiglio i Hus w równoległości Wieku 
Ewangelii są równie wybitni w początkowych przygotowaniach do ustanowienia 
Tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Tak samo również przygotowawcza praca 
Cypriana i Konstantyna była konieczna dla stopniowego ustanowienia wielkiego 
sfałszowanego królestwa Antychrysta (Patrz rys. Nr 5). 
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Chociaż duch Antychrysta przejawiał się już za dni apostołów (1 Jana 2:18), to 
jednak stanowcze działania przy organizowaniu tego systemu nie były przez 
Boga dozwolone aż do roku 251 n.e., czyli do czasów Cypriana. 

Podany niżej wyciąg z dzieła H. Wallis Smith’a "Outlines of Early Church History" 
(Zarysy Historii Wczesnego Kościoła), str. 78, ukazuje stopniowe powstawanie 
papiestwa w Rzymie, co było oczywiście przepowiedzianym odpadaniem 
Kościoła od prawdziwej wiary: 

"Supremacja papiestwa była naturalnym rezultatem zapatrywania odnośnie 
jedności kościoła, przyjętego przez Cypriana, a później przyswojonego 
powszechnie. Podczas trzech pierwszych stuleci można było prześledzić trzy 
stadia opinii w tym przedmiocie: 

Pierwszy pogląd, czyli początkowy, za więź jedności przyjmował odmianę życia. 

Drugi pogląd znajdował podstawę jedności w określonej wierze. 'Kościół 
katolicki' – wyrażenie znalezione po raz pierwszy w listach Ignacego – składał 
się z tych, którzy trzymali się prawdziwej, i tylko prawdziwej tradycji 
chrześcijańskiego nauczania. To, jak się zdaje, było przyjętym poglądem aż do 
czasów Cypriana. 

Trzeci, czyli pogląd Cypriana, utrzymywał, że jedność kościoła zakłada zarówno 
jedność organizacji, jak i jedność wiary. Według Cypriana, jak to podaje jego 
rozprawa o jedności w kościele, napisana z roku 251 n.e., Kościół katolicki został 
od początku założony przez Chrystusa na samym tylko świętym Piotrze, chociaż 
więc apostołowie posiadali równą władzę, jedność kościoła mogła być wciąż 
utrzymywana. Od początku kościół ten pozostawał jako jedyny w swej 
nieprzerwanej sukcesji apostolskiej. Na zewnątrz tego kościoła z jego 
episkopatem oraz jego centrum w Rzymie nie może być żadnego 
chrześcijaństwa". 

Henry Cowan, doktor teologii, również powołuje się na wpływ Cypriana 
w  tworzeniu systemu papieskiego. W książce "Landmarks of Church History" 
(Wydarzenia przełomowe w historii kościoła), str. 24, mówi: 

"Cyprian, początkowo nauczyciel retoryki, został nawrócony w średnim wieku, 
a dwa lata później obrany (rok 248) w ludowym głosowaniu na biskupa Kartaginy 
(...) Niefortunne schizmy w Kartaginie i Rzymie, spowodowane nawrotem 
błędów, prowadziły do rozwoju doktryny, głównie pod jego wpływem, że jedność 
kościoła to nie tylko 'jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest', lecz również jedna 
zewnętrzna organizacja, poza którą nie ma zbawienia. Organizacja ta, twierdził 
Cyprian, ma jako swego wyłącznego autorytarnego przedstawiciela braterstwo 
biskupów katolickich (...) oraz, jako centrum jedności, biskupa Rzymu, następcę 
głównego z apostołów, św. Piotra". 

W ten sposób pisma wybitnego duchownego, Cypriana, zatytułowane "The Unity 
of the Church" (Jedność kościoła), tworzyły podstawę dla organizacji papiestwa, 
podobnie jak publikacja Marsiglio the "Defensor Pacis" (Obrońca pokoju) była 
środkiem dla zorganizowania Reformacji. Równoległym odpowiednikiem roku 
251 n.e. w działalności Cypriana jest rok 1326. Rok ten wypada w środku 
czterech lat działalności Marsiglio.  
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Dzieło reformatora Husa posiadalo swój fałszywy odpowiednik w działalności 
cesarza Konstantyna, który przeniósł siedzibę świeckiego rządu z Rzymu na 
Wschód, gdzie założył Konstantynopol i tym samym utorowal drogę dla rozwoju 
papiestwa. Konstantyn przyjął chrześcijaństwo i uczynił jego zepsutą postać, 
wiarę rzymskokatolicką, religią imperium. Przez takie zjednoczenie kościoła 
i  państwa, podparł on mury wielkiego sfałszowanego systemu. Henry Cowan 
w swojej książce, na którą powołujemy się powyżej, na stronie 29, pisze: "Jego 
[Konstantyna] polityka osiągnęła teraz punkt kulminacyjny w zastępowaniu 
pogaństwa przez chrześcijaństwo jako religię cesarstwa. Podczas gdy pogańskie 
obrządki były jeszcze tolerowane, o ile nie były niemoralne, to oficjalne ofiary 
ustały. Nie używane świątynie pogańskie i budynki publiczne zostały 
przekształcone w kościoły. Przez cesarza wydawane były listy i    wygłaszane 
przemówienia na poparcie chrześcijaństwa a przeciwko bałwochwalstwu (...) 
ustanowienie przez niego chrześcijaństwa miało jednakże motyw zarówno 
polityczny jak i religijny". 

Konstantyn wykonał zatem dla Antychrysta pracę podobną do dzieła, jakie 
reformator Hus dokonał dla prawdziwego Chrystusa (patrz str. 28, 29). Nie 
jesteśmy w stanie ustalić dokładnego czasu, kiedy Konstantyn otrzymał, że tak 
powiemy, upoważnienie jako budowniczy "Babilonu Wielkiego" (fałszywego 
duchowego Jeruzalemu), lecz rok możemy bardzo przybliżyć. 

Zwycięstwo w wielkiej bitwie stoczonej w 312 roku przypisał Konstantyn 
widzeniu, jakie miał. Oświadczył on uroczyście, że ujrzał jaśniejący krzyż na 
niebie, a na nim odczytał słowa posłannictwa: "W tym znaku zwyciężysz". 
W  następnym roku, 313 n.e., wydał on edykt mediolański, w którym przyznał 
chrześcijanom wolność. Wielu sądzi, że był on wówczas chrześcijaninem, lecz 
tak nie było; jego edykt pozwolił wszystkim religiom na wykonywanie swych 
praktyk, gdyż nie uważał wówczas chrześcijaństwa za jedyną wiarę dającą 
zbawienie. Lecz w roku 324 n.e., gdy stał się wyłącznym cesarzem, ustanowił 
prawa, które dowiodły, że odtąd zaczął on uważać wiarę rzymskokatolicką za 
jedynie prawdziwą religię, a wszystkie inne za fałszywe i bezbożne. Stało się to 
zatem pomiędzy 313 a 324 rokiem n.e., że Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, 
i  tym sposobem otrzymał polecenie budowy murów sfałszowanego duchowego 
Jeruzalemu. Data 316 roku naszej ery, która wypada między tymi dwoma 
datami, koresponduje z datą Husa. 

To właśnie Konstantyn, w roku 325 n.e., zwołał oraz przewodniczył na słynnym 
soborze w Nicei, na którym dysputowano nad doktryną "trójcy", którą kościół 
odstępczy przyjął jako jeden z artykułów wiary. 

Zauważmy teraz dalsze, godne uwagi chronologiczne odpowiedniki między 
wydarzeniami, które poprzedzają Tysiącletni "dzień" Chrystusa oraz 
wydarzeniami, które poprzedzały jego sfałszowanie, tysiąclecie papieskie. Od 
czasów Konstantyna, papiestwo było systemem kościelno-państwowym bez 
panowania świeckiego. Lecz w roku 539 n.e. weszło ono praktycznie 
w posiadanie miasta Rzymu i umocniło się we władzy. Tam też rozpoczęły się 
prorocze okresy – 1260, 1290 i 1335 dni oczekiwania na ustanowienie 
prawdziwego Tysiąclecia. Od roku 536 p.n.e. zauważamy również podobne 
okresy – 1260, 1290 i 1335 dni oczekiwania na ustanowienie sfałszowanego 
tysiąclecia (patrz rys. Nr 5, str. 52). 
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Dla zrozumienia pełnego znaczenia tego zarysu czasowego, musimy pamiętać, 
że uwolnienie Izraelitów według ciała z niewoli babilońskiej przez Cyrusa w roku 
536 p.n.e. było typem na uwolnienie Izraelitów, tak duchowych jak i cielesnych, 
przez większego Cyrusa, Chrystusa, z "Babilonu Wielkiego", wraz z końcem 
Siedmiu Czasów Pogan. Członkowie odstępczego kościoła twierdzili, że są oni 
duchowymi Izraelitami. Kiedy zatem Bóg dozwolił im na ustanowienie ich 
tysiącletniego panowania, sfałszowali oni we wszystkim prawdziwe i chwalebne 
Królestwo Chrystusa. 

Jak w 536 roku p.n.e., u początku sfałszowanych "dni" Daniela, Babilon został 
zdobyty przez Cyrusa, a zniewoleni Izraelici obdarzeni wolnością, tak też i w 539 
roku n.e., na początku prawdziwych "dni" Daniela, Rzym został odbity z rąk 
Ostrogotów przez cesarza Justyniana, zaś nominalni duchowi Izraelici uwolnieni 
spod władzy pogan, która powstrzymywała rozwój ich systemu Antychrysta. 
Naród Ostrogotów był ostatnim z trzech królestw, które zostały wykorzenione, 
aby utorować drogę władzy papieskiej. 

Ten fakt historyczny został przepowiedziany w języku figuralnym przez Daniela; 
władza papieska została przedstawiona symbolicznie jako mały róg, który miał 
oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, przed którym trzy inne rogi zostały wyrwane 
(Dan. 7). Tak jak w typie, Jeruzalem – siedziba rządu, została podarowana 
narodowi żydowskiemu w roku 536 p.n.e., podobnie w roku 539 n.e., Rzym, 
który jest sfałszowaniem antytypowej siedziby rządu (patrz przypis na str. 30), 
został podarowany kościołowi odstępczemu. Lecz jak w typie święty naród 
Izraela, umocniwszy się we władzy w Jeruzalemie, był nadal pod 
zwierzchnictwem Cyrusa, którego słowo było prawem, tak "święty kościół 
katolicki" był wciąż jeszcze podległy Justynianowi, któremu musiał być posłuszny 
(patrz rys. Nr 5, str. 52). 

Słowo Boże wyraźnie oświadcza, że Kościół ma być poddany władzom, jakie są 
i  ma oczekiwać na przyjście Chrystusa, który ma ustanowić swoje Królestwo. 
Członkowie kościoła odstępczego zlekceważyli ten nakaz. Zamiast oczekiwać na 
powrót ich Pana, oszukiwali się sami, mniemając, że królestwo Chrystusa ma 
być ustanowione we władzy przez kościół w ciele i że oni powinni już teraz 
panować nad światem jako królowie i kapłani. 

Wynik był taki, że cały prawdziwy Kościół Boży, który sprzeciwiał się temu 
błędowi, był prześladowany przez zaślepionych przywódców apostazji jako 
heretycki. Pan dozwolił, aby ten sfałszowany system niszczył przez 1260 
symbolicznych dni Jego świętych (Obj. 13:4-9). Ci wierni naśladowcy cichego 
i   pokornego Jezusa, byli upominani przez Apostołów, aby uniżali się pod 
wszechmocną ręką Bożą, by przez to mogli być w odpowiednim czasie 
wywyższeni. Owe 1260 dni (lat) były zatem dniami oczekiwania na czas, kiedy 
Bóg będzie bronić swej sprawy. Istotnie, w okresie, który nastąpił po skończeniu 
owych 1260 dni, w "czasie końca", Pan stopniowo niweczy "Babilon Wielki", 
aż ostatecznie zniszczy go w gorejącym ucisku, który ma zakończyć ten wiek 
(Dan. 7:24-27; 12:1, 4). 

"Czas końca", oprócz tego, że poświadcza stopniowy upadek panowania pogan, 
którego papiestwo jest ważną częścią, pokazuje również stopniowe powstawanie 
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Królestwa Chrystusowego, zwane "dniem przygotowania". Końce 1260, 1290 
i   1335 dni, jak również koniec Siedmiu Czasów Pogan, wszystkie z  nich 
zaznaczają ważne etapy w ustanawianiu panowania Chrystusa i w umniejszaniu 
królestw tego świata. Podobnie w ustanawianiu panowania Antychrysta 
znajdujemy odpowiednie etapy w końcu sfałszowanych "dni" Daniela, ukazujące 
stopniowy upadek Rzymu pogańskiego i konsekwentny rozwój Rzymu 
papieskiego. Będziemy obficie cytować historyczne świadectwa, które dowodzą 
tych zbieżności. 

Babilon był rodzicem wszystkich starożytnych bałwochwalczych religii i pod tym 
względem jest typem "Babilonu Wielkiego", "matki" fałszywych systemów 
kościelno-państwowych w wieku Ewangelii. Zatem obalenie Babilonu przez 
władcę perskiego Cyrusa w 536 roku p.n.e., kiedy inne narody stały się 
uniwersalnymi władcami świata, rozpoczęło okres oczekiwania na tysiącletnie 
panowanie wielkiego antytypowego duchowego Babilonu. Apostoł pokazuje 
nam, że system ten nie mógł nastać dopóty, dopóki nie usunięto przeszkody 
stawianej przez inne narody. Jest godne uwagi, jak ten okres oczekiwania na 
królestwo Anty-Chrysta dokładnie odpowiada okresowi oczekiwania na 
Królestwo prawdziwego Chrystusa. 

Chociaż 1260 dni Daniela wskazują na rok 1799 n.e., jako początek "czasu 
końca", to jednak zauważyliśmy, że to Rewolucja Francuska, dziesięć lat 
wcześniej, stanowi praktyczny początek (patrz str. 44). Tak samo jest ze 
sfałszowaniem. 1260 dni (lat) od roku 536 p.n.e. wskazuje na rok 724 n.e., lecz 
historia pokazuje, że "czas końca" władzy Pogan zaczął się w roku 714, dziesięć 
lat wcześniej, i rozciągnął się aż do roku 840. W okresie tym, nazwanym 
"wiekiem Karola Wielkiego", papiestwo objęło stopniowo wielką władzę zarówno 
nad świeckimi, jak i religijnymi sprawami Europy. Do roku 840 n.e., który 
wskazuje w równoległości na rok 1915, papież stał się panem panów i królem 
królów. 

To właśnie dzięki protekcji królów Franków papiestwo zdobyło najwyższą 
władzę. Wkrótce po przeniesieniu przez cesarza Konstantyna siedziby rządu 
cywilnego na wschód do Konstantynopola, stosunki między ludami podzielonego 
imperium rzymskiego, Zachodu i Wschodu, stały się naprężone. Papieże 
wykorzystali to oziębienie stosunków do wsparcia swoich planów. Czytamy 
w  Piśmie Świętym o niewieście Jezabeli i o tym, jak zabezpieczyła swe cele 
poprzez wpływ na swego męża, króla Achaba (1 Król. 21:25). Podobnie rzecz się 
ma z kościołem odstępczym, który został przedstawiony w Jezabeli (Obj. 2:20), że 
jego jedyną mocą był "język", czyli usta – "usta mówiące wielkie rzeczy".  

Odstępczy kościół pragnął obalić pogaństwo i ustanowić siebie jako królewskie 
kapłaństwo, w czym ambicja jego odniosła pożądany sukces, gdy przekonał 
Franków, najpotężniejsze plemię na Zachodzie, aby udzieliło mu militarnego 
poparcia. 

Pierwszym królem Franków był Chlodwig, który został nawrócony około 496 roku 
naszej ery i okazał się wielką pomocą dla papiestwa. Jeden z biskupów napisał 
do Chlodwiga: "Tak często jak ty walczysz, zwyciężamy". Jednakowoż jego 
następcy zdegenerowali się do tego stopnia, że pierwszy minister, zwany merem 
pałacowym (majordomem), z pomocą papieży zastąpił tę królewską linię. 
Pierwszym z tych potężnych majordomów, który zawarł przymierze 
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z papiestwem był Karol Martel (tj. Młot), mianowany na urząd w 714 roku n.e., 
dziesięć lat przed końcem sfałszowanych 1260 dni. Uważany był za "jedyną 
nadzieję chrześcijaństwa na Zachodzie, a jego imię zachowywano w Rzymie 
w największej czci". 

Co się tyczy ważności Karola Martela w tworzeniu supremacji papiestwa, 
to  R.W. Church, doktor teologii, w swej książce "The Beginning of the Middle 
Ages" (Początek Wieków Średnich), pisze: 

"Położył on podwaliny tej centralnej władzy kościoła na zachodzie 
chrześcijaństwa, która w wiekach średnich rozrosła się do tak olbrzymich 
rozmiarów. Karol Młot był pierwszym z nowych książąt za Alpami, który został 
zaproszony przez biskupa Rzymu, by wdał się w sprawy Italii". W taki sposób 
"położony został fundament sojuszu z Frankami. Odtąd Frankowie doszli do 
tego, że postrzegano ich jako naturalnych protektorów papieży (...) Nie mając 
tytułu króla, Karol Martel był drugim założycielem królestwa Franków". Chlodwig 
był pierwszym.  

Rok 714 n.e., uroczystego wprowadzenia Karola Martela na urząd, był zatem 
początkiem "czasu końca" poganizmu i był również przygotowaniem do 
tysiącletniego panowania Antychrysta, które rozpoczęło się w roku 800 n.e., 
kiedy Karol Wielki, wnuk Karola Martela, został ukoronowany na cesarza 
Zachodu przez papieża w Rzymie.  

Podczas gdy kościół odstępczy znalazł potężnego sojusznika dla popierania jego 
świeckich interesów, pojawił się w roku 715 roku n.e. inny przyjaciel, który 
ofiarował się rozszerzyć zakres jego duchowych wpływów poprzez wysiłki 
misjonarskie. Był to Bonifacy, który przez swoje trudy poniesione wśród dzikich 
niecywilizowanych plemion germańskich zasłużył sobie na tytuł "apostoła 
Niemiec". Zamiast jednak konsekwentnie głoszonej prawdy, uciekał się on 
często do podstępów i oszustw; zamiast pozyskiwać ludzi dla Chrystusa, 
nawracał ich raczej dla papieża, któremu przysiągł wieczne posłuszeństwo. 

Mosheim pisze: "Był on raczej apostołem papieża, niż Jezusa Chrystusa; tylko 
jedno jego oko było skierowane ku Chrystusowi; drugie oko utkwione było 
w papieżu i we własnej sławie, która od papieża zależała". 

Bonifacy pracował na rzecz papiestwa aż do swojej śmierci w roku 754 n.e. 
Karol Wielki kontynuował dzieło "chrystianizacji" świata zachodniego przy 
pomocy nagród, gróźb i miecza. Jedno z jego praw brzmiało: "Jeśli ktokolwiek 
z  rasy saksońskiej będzie pogardliwie odmawiał przyjęcia chrztu i postanowi 
nadal trwać w pogaństwie, niech będzie skazany na śmierć". "Za taką służbę 
sprawie Chrystusa" – pisze Mosheim – "wdzięczna potomność przyznała 
Karolowi [tj. Karolowi Wielkiemu] honory świętego" (...) Lecz dla ludzi 
oceniających świętość w myśl nauki Chrystusa, Karol Wielki jawić się musiał być 
wszystkim, tylko nie świętym". 

W ten sposób papiestwo "rzuciło prawdę na ziemię", i od roku 714 n.e. "działało 
i  miało powodzenie" wielkie (Dan. 8:12). Od roku 1789 n.e., który odpowiada 
powyższej dacie, postępowało szybko przygotowanie do prawdziwego 
Tysiąclecia poprzez rozległy obieg "Słowa Prawdy" szerzonego przez liczne 
Towarzystwa Biblijne (Patrz ostatni paragraf na stronie 44). 
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Inną przyczyną podupadania Rzymu pogańskiego i wzrostu wpływów Rzymu 
papieskiego, był spór o obrazy. Zgodnie ze swym anty-chrystusowym 
charakterem, papiestwo podtrzymywało kult obrazów. W roku 726, dwa lata po 
zakończeniu sfałszowanych 1260 dni, cesarz Leon III w Konstantynopolu wydał 
swój słynny edykt dla zlikwidowania bałwochwalstwa, nakazując usunięcie 
wszystkich obrazów z budynków kościelnych. 

Papiestwo oczekiwało na sposobność zwrócenia zachodniego cesarstwa 
przeciwko jego cywilnej głowie na Wschodzie, więc papież Grzegorz II 
natychmiast wykorzystał ten edykt i oświadczył, że cesarz odpadł od wiary i nie 
należy go słuchać. Tak więc, gorliwość papieży do czczenia obrazów wywołała 
rewoltę i nauczyła lud nie bać się władzy cesarza. Widać więc, do jakiego stopnia 
władcy Rzymu pogańskiego utracili swoje zwierzchnictwo, gdy tymczasem Rzym 
papieski proporcjonalnie stał się silniejszy. Podobnie przy końcu prawdziwych 
1260 dni, kiedy Napoleon zatriumfował nad Antychrystem i  zakończył jego 
suwerenne panowanie, lud nauczył się nie obawiać się władzy papieży. Niemniej 
jednak, kościół odstępczy z jego "oczami" światowej mądrości ujrzał, że nie 
dojrzał jeszcze czas do całkowitego zrzucenia imperialnej władzy Rzymu, 
ponieważ Lombardowie w Italii o każdej porze zagrażali pretensjom papiestwa. 

Charles L. Wells, bakałarz filozofii, profesor historii na Uniwersytecie Minnesota 
pisze o tym w swoim dziele "The Age of Charlemagne" (Wiek Karola Wielkiego): 

"Papiestwo szybko zrozumiało, że nie nadszedł jeszcze czas na zrzucenie 
władzy cesarskiej lub próbowanie jakiegoś nowego planu politycznej autonomii. 
Groźna postawa Lombardów pokazywała jasno, że załamanie się władzy 
cesarskiej w Italii, jakkolwiek słabej, spowodowałoby powszechne panowanie 
Lombardów, w którym papiestwo zostałoby całkowicie pochłonięte. Wprawdzie 
papież mógł oglądać się na Franków, lecz Karol Martel był przeciążony wojnami 
we własnych dominiach, a król Lombardów był jego silnym i wiernym 
sojusznikiem. Dlatego na teraz nie pozostawało papieżowi nic innego, jak tylko 
użyć całego swego wpływu na cesarza przeciw Lombardom, gdyż poddanie 
odległemu cesarzowi było daleko lepsze niż zależność od silnego i zawsze 
obecnego króla Lombardów". 

Kiedy Karol Martel umarł, jego syn, Pepin Mały, zastąpił go na stanowisku 
majordoma. Pepin miał aspiracje do tronu i pragnął, aby możnowładcy 
frankońscy usunęli króla Childeryka III. Lecz jakkolwiek możnowładcy uważali, 
że obecny król jest tylko marionetką, a prawdziwym władcą jest Pepin, nie chcieli 
zgodzić się na poparcie Pepina, jeśli ten nie otrzyma aprobaty papieża. Papież 
Zachariasz, potrzebował w tym czasie pomocy Pepina i Franków przeciwko 
Grekom i Lombardom, którzy sprawiali mu dużo kłopotów, więc chętnie się 
zgodził. W ten sposób Childeryk został skazany na banicję, a Pepin przejął 
władzę królewską. W trzy lata później, w roku 754 n.e., papież Stefan III, 
następca Zachariasza, przekroczył Alpy i osobiście koronował Pepina na króla 
Franków oraz zwolnił od wszelkiej prawnej przysięgi, jaka wiązała go 
z   Childerykiem. W tym samym roku 754, Pepin wkroczył z armią do Italii, 
pokonał Lombardów, a odebrawszy im pewne terytoria, podarował je papieżowi. 
Terytorium to było pierwszą posiadłością ziemską, znajdującą się poza Rzymem, 
zdobytą przez kościół. 
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Komentując taki obrót spraw, R. W. Church, pisze: 

"Był to pierwszy przejaw ze strony papieży przypisania sobie prawa do zmiany 
warunków posłuszeństwa poddanych, sankcjonowania usunięcia jednego króla 
i   wyboru drugiego. Za usługę, którą oddali, zostali oni opłaceni miastami 
i prowincjami (...) Tym sposobem, od zapoczątkowania w Saint-Denis drugiej linii 
królewskiej Franków, pojawiło się w pierwszym miejscu ziemskie dominium 
papieży, traktowane na początku jako ziemska władza lordowska pod 
zwierzchnictwem króla lub cesarza, później mieniące się być niezależnością 
książąt o absolutnej najwyższej władzy. Następnie, od tego precedensu, 
aspiracje rozszerzyły się nieograniczenie, do wtrącania się w polityczne 
i    cywilne sprawy chrześcijaństwa, do rozporządzania królestwami, do 
ustanawiania i poniżania królów" ("Początek Wieków Średnich", str. 91). 

Chociaż Pepin unikał otwartego zerwania z cesarzem w Konstantynopolu, tym 
niemniej "uderzył we wiotki łańcuch", który łączył wschodnią i zachodnią część 
starego Imperium Rzymskiego. Zerwanie wzajemnego związku pozostawiono 
jego synowi, Karolowi Wielkiemu, zaś papiestwo zaproponowało sam sposób 
wykonania. W roku 754 n.e., który jest końcem sfałszowanych 1290 dni, Rzym 
pogański został niemal całkowicie usunięty z drogi Rzymu papieskiego. Zdawało 
się w tamtym czasie, jak gdyby tysiącletnie panowanie Antychrysta miało 
wkrótce nastąpić. Lecz podobnie jak "ruch millerowski" zakończył się wielkim 
rozczarowaniem w roku 1844 n.e. przez pozorne opóźnianie się przyjścia Dnia 
Chrystusowego, tak też papiestwo doznało wielkiego rozczarowania 
w  równoległym roku, 769 n.e. (patrz rys. Nr 5, str. 52). Kiedy bowiem zmarł 
Pepin, jego dwaj synowie, Karloman i Karol Wielki, którzy byli jego następcami, 
zaczęli się spierać ze sobą. W następnym roku Karol Wielki nawiązał wstępne 
rokowania z Lombardami, najbardziej zawziętym nieprzyjacielem papiestwa, 
a nawet zamierzał poślubić córkę króla tego narodu". 

C. L. Wells pisze: "Usłyszawszy wieści o tym sojuszu Franków z Lombardami 
papież nie posiadał się z oburzenia i trwogi. Wobec perspektywy takiego 
sojuszu, co się stanie z nowo ustanowioną władzą papiestwa, dziedzictwem 
św. Piotra? Grożące ujarzmienie papieża przez króla Lombardów wydawało się 
już nieuniknione. W związku z tym Stefan natychmiast napisał (...) 'Byłby to 
najbardziej haniebny związek i wręcz szaleństwo dla znakomitej rasy Franków, 
która rozjaśniła się ponad wszystkie ludy, tak wspaniała, tak szlachetna, 
z królewską władzą, gdyby splugawiła się ona ze zdradziecką rasą Lombardów, 
trędowatych, podłych i nie uznanych wśród rasy ludzkiej'" ("Age of Charlemagne" 
– Wiek Karola Wielkiego, str. 91). 

Ku gorzkiemu rozczarowaniu papieża, na przekór jego gwałtownym protestom, 
sojusz został zawarty i Karol Wielki uroczyście zawarł związek małżeński! 
Najwyższe zwierzchnictwo, którego papiestwo tak żarliwie pragnęło i o którym 
sądziło, że jest już tak blisko, teraz zdawało się odwlekać bez końca. 

Jednakże wkrótce potem, Karol Wielki, po uzyskaniu wszystkiego, czego pragnął 
(między innymi pokonania swego brata Karlomana) i przeniesieniu swych uczuć 
na inną niewiastę, rozwiódł się z księżniczką Lombardów. Ta zniewaga oburzyła 
i dotknęła króla Lombardów, lecz Karol Wielki wystąpił zbrojnie przeciwko niemu 
i po pokonaniu Lombardów ogłosił się ich królem. Wtedy odnowił sojusz 
z  papieżem i nadał wielkie korzyści kościołowi. Nadzieje papiestwa zatem 
odżyły;  tak jak wkrótce po 1844 roku n.e. oczekujący i obserwujący święci 
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nabrali nowej odwagi, aby znów patrzyć naprzód z nadzieją na przyjście Dnia 
Chrystusowego. 

W roku 799 papieża Leona zaczęła gnębić opozycyjna partia w Rzymie, która 
oskarżyła go o ohydne zbrodnie. Uciekł więc do Karola Wielkiego, który udzielił 
mu poparcia i odesłał z powrotem pod eskortą. W roku następnym, 800 n.e., 
sam Karol Wielki przybył do Rzymu i oczyścił Leona z wszelkich zarzutów. 
W   święto Narodzenia Pańskiego został on ukoronowany przez papieża 
i  ogłoszony "cesarzem Zachodu". Papieski biograf, Jaffe, opisuje tę koronację 
następująco: "Potem (tj. po rozprawie i uniewinnieniu Leona], gdy nastał dzień 
Narodzenia Chrystusa, byli oni wszyscy znowu w tym samym kościele [św. Piotra], 
i wtedy czcigodny i dobroczynny papież własnoręcznie ukoronował go 
najkosztowniejszą koroną. Wówczas wszyscy wierni Rzymianie (...) wykrzyknęli: 
'Karolowi, najpobożniejszemu Augustowi, ukoronowanemu przez Boga, 
wielkiemu i pokojowemu Imperatorowi, życie i zwycięstwo!'"1). 

Teraz, gdy Karol Wielki ukoronowany został na cesarza, wszelkie ograniczenia 
przeciwko papiestwu nałożone przez stary pogański Rzym zostały całkowicie 
usunięte. Sfałszowane 1335 dni upłynęły i tysiącletnie panowanie Antychrysta 
zostało zainaugurowane. Karol Wielki był pierwszym królem koronowanym 
w Rzymie przez papiestwo. "Imperium założone przez Karola pomyślane było 
jako olbrzymia teokratyczna monarchia, której władanie powinno rozciągać się 
nad całym globem. W swoim uprawnieniu jako cesarz, Karol został postawiony 
nad całym Chrześcijaństwem i poddany tylko Bogu i Jego prawu [które 
w  rzeczywistości oznaczało prawo papieskie]. Był on rzeczywiście najbardziej 
posłusznym synem, najbardziej oddanym sługą kościoła, na ile kościół był 
pośrednikiem i kanałem zbawienia, lecz jego najwyższym panem i głową na ile 
jego organizacja miała charakter ziemski". 

W taki sposób papiestwo wiele zyskało, do tego stopnia, że najpotężniejszy król 
uznał jego autorytet do ustanowienia go cesarzem. Lecz kościół odstępczy nie 
mierzył niżej niż absolutna najwyższa władza, dążył do zdobycia pełnej kontroli, 
aby władać jako najwyższy pan ponad wszystkim. Pod wieloma względami 
papiestwo było nadal służalczo poddane cesarzowi. Jednym z najbardziej 
irytujących ograniczeń było to, że papieże nie mogli otrzymać wyświęcenia na 
urząd wcześniej, aż zatwierdzi je cywilny władca. Lecz, jak mówi Mosheim: 
"rzymscy papieże nie zaniedbali żadnej sposobności, aby uwolnić się od tych 
wielu ograniczeń i otrzymać najwyższy autorytet, nie tylko nad kościołem, lecz 
również nad królami i nad całym światem. Te ich wysiłki zostały w zadziwiający 
sposób wsparte przez zamieszki i wojny następnego [dziewiątego] stulecia". 

Burzliwe czasy, do których nawiązuje Mosheim, zaczęły się po śmierci Karola 
Wielkiego w roku 814 n.e., kiedy na tron wstąpił jego syn, Ludwik Łagodny, 
zwany też Pobożnym. 
 
1) Koronacja Karola Wielkiego odbyła się z pozoru całkiem spontanicznie, lecz 
w rzeczywistości została zaplanowana w poprzednim roku (799), kiedy papież uciekł do 
króla. Karol Wielki obiecał ochraniać papieża, jeśli ten w zamian ukoronuje go na 
cesarza Zachodu. 
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Ludwik Łagodny został ukoronowany na cesarza w Rzymie przez papieża 
i  panował do roku 840 n.e. Był on "popularny wśród poddanych, łagodnego 
usposobienia, po największej części miłośnik litości i sprawiedliwości (...) lecz 
w  końcu okazało się, że nie posiada on siły swojego ojca [Karola Wielkiego]. 
Pokaz pomyślności i powodzenia w pierwszej połowie jego panowania skończył 
się w drugiej połowie mrocznym i beznadziejnym zamieszaniem" (Patrz "Age of 
Charlemagne", C. L. Wells, strona 400). Zamiast pójść śladami ojca i pozostawić 
cesarstwo pod kontrolą jednego władcy, Ludwik przydzielił terytorium każdemu 
z jego czterech synów, między którymi toczyła się ustawiczna walka. 

C. L. Wells pisze: "Śmierć Ludwika Łagodnego [w 840 n.e.] była sygnałem do 
wielkiej walki między braćmi". W wyniku tych trudności, rozległe imperium Karola 
Wielkiego zostało rozbite na różne państwa i narody, które tworzą teraz 
współczesną Europę. Podział ten krótko potem został utrwalony [w 843 n.e.] 
przez zwalczające się strony podpisaniem "traktatu w Verdun". 

Papiestwo z miejsca wykorzystało sprzeczkę między braćmi. W tym czasie 
praktycznie objęło ono kontrolę nad światem. 

C. L. Wells pisze: "Jedną z najważniejszych oraz najbardziej charakterystycznych 
cech tego czasu był wzrost wybitnej roli kleru w sprawach świeckich; co staje się 
szczególnie zauważalne w końcowych latach panowania Ludwika. Było to 
spowodowane nie tylko wzrastającym bogactwem i znaczeniem wynikającym 
z  feudalnej pozycji i władzy, lecz również wzrostem wybitnej pozycji kościoła 
i  jego zdolności wykorzystywania swojej potężnej i doskonałej organizacji do 
poparcia własnych celów i zamysłów". 

Mosheim pisze: "Nawet wśród pisarzy rzymskokatolickich, ci najmądrzejsi 
i najbardziej bezstronni przyznają i dowodzą, że od czasu Ludwika Łagodnego, 
dawny system prawa kościelnego w Europie był przez dwór w Rzymie stopniowo 
zmieniany i zastępowany nowym. Królowie i cesarze pozwolili, żeby ich prawa 
w   sprawach religii, przekazane im przez Karola Wielkiego, były im 
niepostrzeżenie odbierane. Malały kompetencje biskupów w dokonywaniu 
regulacji w sprawach religii, umniejszony został autorytet kościelnych soborów. 
Było tak dlatego, ponieważ rzymscy papieże, nie posiadający się z radości ze 
swego powodzenia i codziennego dostępu do bogactwa, usiłowali wpoić 
w umysły wszystkich opinię, co też nie zważając na opozycję krytyków i ludzi 
zapoznanych z dawną kościelną konstytucją faktycznie uczynili, że biskup 
Rzymu został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa za prawodawcę i sędziego 
nad całym Kościołem; a zatem, że cała władza innych biskupów pochodzi 
wyłącznie od niego i że sobory nie mogą o niczym decydować bez jego kierunku 
i aprobaty" (Wydawnictwo Soames, tom III, strona 186). 

Jak papiestwo zdołało przekonać ludzi do słuszności jego pretensji i w ten 
sposób usadowić się we władzy? Tak jak mogliśmy się tego spodziewać, stało 
się to przez kłamstwa i oszustwa różnego rodzaju. 

Mosheim mówi dalej (str. 188): "Zachodziła potrzeba posiadania starodawnych 
dokumentów i zapisów dla uzasadniania swego stanowiska i obrony przed 
atakami przeciwników. Stąd rzymscy papieże, poprzez zaufanych przyjaciół, 
postarali się o falsyfikaty konwencji, ustaw soborowych, listów i innych 
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dokumentów, które sprawiały wrażenie, że od najwcześniejszych wieków 
kościoła, ich poprzednicy posiadali cały ten majestat i władzę, do których 
obecnie rościli pretensje. Wśród tych oszukańczych podpór papieskiej władzy, 
być może pierwsze miejsce zajmują tak zwane Listy Dekretowe papieży 
z pierwszych wieków". 
 
Również C. L. Wells odsyła do roli, jaką odegrały te fałszerstwa w ustanowieniu 
na całym świecie teokratycznych rządów papiestwa. Pisze on: 

"Wraz z wstąpieniem na tron jego [Karola Wielkiego] syna i jedynego następcy, 
Ludwika Pobożnego [lub Łagodnego, w roku 814 n.e.], rozpoczęła się zmiana. 
Słabość władzy centralnej, nawet w sprawach świeckich, spowodowała podział 
i   walkę, do której kościół został wciągnięty (...) Uwolnić kościół od tego 
poddaństwa, uczynić go niezależnym od ziemskiej władzy, wzmocnić, 
zjednoczyć i zestalić jego własną organizację, dać mu silny fundament w prawie 
i precedensie, było wielkim problemem, który w dziewiątym wieku naciskał jako 
wszechogarniająca pilna potrzeba na tych, którym dobro kościoła leżało na 
sercu. Aby ten problem rozwiązać i sprostać potrzebie zostały wydane, jak się je 
teraz powszechnie nazywa, Fałszywe Dekrety1)" ("Age of Charlemagne", str. 425).  
 

W ten sposób Szatan, "ojciec kłamstwa", za pomocą fałszywych tytułów założył 
swoje królestwo w królewskiej i kapłańskiej władzy w ciągu czterdziestu lat 
pomiędzy 800 a 840 rokiem n.e. Podobnie, do roku 1915 n.e. [pisane w roku 
1913] nasz Pan Jezus Chrystus, który jest "drogą, prawdą i żywotem" (Jan 14:6), 
ustanowi swoje chwalebne Królestwo pokoju i błogosławieństwa, a Jego prawo 
do panowania w sprawiedliwości zawarte jest w "Słowie Prawdy", czego nikt nie 
jest w stanie podważyć, ponieważ Ojciec Niebieski przysiągł, że Jego Syn będzie 
panować, jako "kapłan wielki, według porządku Melchizedeka" (Żyd. 7:21). 
 
 

1) C. L. Wells wykazuje, że aż do XV wieku powszechnie nie wątpiono w autentyczność 
tych "Fałszywych Dekretów". Do tego czasu tylko nieliczni podnieśli kwestionujące je 
głosy. Marsiglio sprzeciwiał się im w swojej książce "Obrońca pokoju", a Luter spalił ich 
kopię wraz z ekskomunikującą go bullą. Teraz nikt nie wątpi w ich fałszywość. 

∗ 

Wierzcie mi bracia, że w życiu kole, 
Iść prawdy drogą wśród obojętnych, 
Czynić co słuszne, nie to "co wolę" 
Na to potrzeba w prawdzie pojętnych 

I ożywionych odwagą wielką, 
Kto w imię Pana i Jego Słowa 
Śmiało ku światłu i prawdzie kroczy, 
Kogo nie wzrusza zła świata mowa, 

Kto w krzyż utkwione ma swoje oczy, 
Ten wzgardzi światem i trwogą wszelką, 
Zniesie szyderstwa i plwanie świata 
I pójdzie w ślady – Jezusa Brata. 
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CZASY POGAN 
 
Dotychczasowe rozważania chronologiczne prowadziły najdalej do roku 
1914/1915, a wydarzeń związanych z tym rokiem spodziewano się przez blisko 
40 lat przed tym. Wojna Światowa, która wyraźnie zaznaczyła rok 1914, była 
dowodem, ze wyliczenia były słuszne, lecz uwielbienie ostatnich członków 
Kościoła nie nastąpiło przed tym czasem, jak się tego spodziewano; praca 
głoszenia Prawdy postępowała dalej po wojnie i nadal postępuje. 
 
Spodziewania te były więc przedwczesne i wypełnienia ich trzeba oczekiwać 
w przyszłości. 
 
Od roku 1914 wiele rzeczy spełniło się. Przeżyliśmy już II Wojnę Światową 
(1939-1945); obserwowaliśmy wielkie cierpienia narodu żydowskiego, jak również 
powstanie państwa Izrael. 
 
Czy chronologia biblijna miała prowadzić lud Boży tylko do roku 1914, a dalej 
nie? W Słowie Bożym mamy obietnicę: "Ale ścieżka sprawiedliwych, jako 
światłość jasna, która im dalej tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego" 
(Przyp. Sal. 4:18), oraz: "Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim, a światłością 
ścieżce mojej" (Ps. 119:105). Pochodnia daje światło naprzód, wobec tego 
wnioskujemy, że chronologia biblijna jest w stanie dać nam światło na wszystkie 
ważne wydarzenia znajdujące się na drodze naszego pielgrzymstwa, które 
będzie nam towarzyszyć i przewodniczyć w myśl obietnicy: "aż do dnia 
doskonałego", tj. aż nasze pragnienia wypełnią się przy końcu naszej 
pielgrzymki, a to co widzimy teraz przy pomocy wiary, ujrzymy "twarzą w twarz" 
(1 Kor. 13:12). 
 
Spodziewania rzeczy mających się wypełnić w roku 1914/1915 były oparte na 
wyliczeniu "Czasów Pogan" oraz na porównaniu "obydwóch domów Izraela". 
Oba te tematy poruszone są w II Tomie Wykładów Pisma Świętego: 

1. "Czasy Pogan" – str. 77 

2. "Równoległe Dyspensacje" – str. 221. 
 

Z nauki zawartej w II Tomie Wykładów Pisma Świętego, oraz z artykułu braci 
Edgar pt. "Równoległości okresów panowania", podanym w niniejszej pracy 
(str. 38), dowiedzieliśmy się, że "Czasy Pogan" oraz "Siedem czasów karania" 
wzajemnie się pokrywają w okresie trwającym 2520 lat. Okresy te mają swój 
wspólny początek w roku 606 p.n.e., a koniec w roku 1914 n.e. Przez blisko 
40  lat przed rokiem 1914 spodziewano się upadku pozafiguralnego Babilonu 
oraz wkrótce po tym zaprowadzenia sprawiedliwych rządów Jezusa Chrystusa – 
pozaobrazowego Cyrusa (słońce). 
 
Jaka była przyczyna, że pozafiguralny Babilon nie upadł w roku 1914? 
Przyczyna była prosta – Babilon nie upadł w roku 606 p.n.e. ale pod koniec 
siedemdziesięciu lat spustoszenia przepowiedzianego przez proroka Jeremiasza 
(Jer. 25:9-12). Dekret Cyrusa ogłaszający wolność został wydany po 
siedemdziesięciu latach spustoszenia, w roku 536 p.n.e. a przeto rzutuje na rok 
1984 (patrz rys. Nr 3, str. 39). 

1914  +  70  =  1984 



 

64 

 

W związku z upadkiem figuralnego Babilonu spostrzegamy pewien szczegół 
w słowach wyroku napisanego na ścianie pałacu Balsazara, króla babilońskiego, 
w czasie uczty, na której sprofanowano święte naczynia ze świątyni 
Jeruzalemskiej (patrz rys. Nr 11, str. 88). Mędrcy babilońscy i chaldejscy nie 
mogli przeczytać słów wyroku, ani tym bardziej ich wytłumaczyć. Dokonał tego 
prorok Daniel (Dan. 5:25-28). 
 
Wyrok ów brzmiał: "Mene, mene, tekel, ufarsin ". W języku chaldejskim wyrazy 
te znaczą: "Mina, mina, sykiel (hebr. szekel) i pół miny". Słów tych używano na 
określenie pieniędzy, jak również miar wagowych. 

I tak: 
1 mina   =  50 sykli 
1 sykiel  =  20 gera 

Ponieważ napis nasuwa myśl o liczeniu, przeto Daniel tłumaczy: "Bóg obliczył 
dni twojego panowania i doprowadził je do końca". Ponieważ sykiel jest 50 razy 
lżejszy od miny, przeto Daniel tłumaczy: "Jesteś zważony na wadze, i  znaleziony 
lekkim". Ponieważ pół miny oznacza jej zniszczenie, względnie podzielenie, 
przeto Daniel tłumaczy: "Twoje królestwo będzie podzielone i  oddane Medom i 
Persom". Jest jeszcze jedna myśl, pomocna w naszych rozważaniach. Jeżeli 
zawarte w Boskim wyroku jednostki wagowe i monetarne zamienimy na 
najmniejsze z nich, to jaką osiągniemy liczbę? 

1 mina   =   1000 gera 
1 mina       =   1000 gera 
1 sykiel     =       20 gera 
1/2 miny    =     500 gera          

                             2520 gera 

Liczba "2520" przedstawia ilość lat od upadku figuralnego Babilonu, do upadku 
pozafiguralnego Babilonu. Będzie to pod koniec 70 lat, które należy liczyć od 
1914 roku. 
 
Cyrus wydał edykt w pierwszym roku swego królowania, tzn. w roku 536 p.n.e., 
który według rachuby żydowskiej rozpoczął się na jesieni roku 537 p.n.e. Upadek 
Babilonu mógł być, jak podają historycy (patrz uwagi dotyczące okresu 70 lat 
spustoszenia na str. 22) w roku 538 p.n.e., co rzutowałoby na rok 1982. 
 

 

JEZABELA 
  
Jezabela przedstawia odpadły Kościół rzymski,  papiestwo,  Babilon  (Obj. 2:20). 

(Patrz Wykłady Pisma Świętego, Tom II, tablica porównawcza, str. 287). 

Z 2 Księgi Królewskiej, rozdział 9, dowiadujemy się, że Jezabela została zabita 
w rewolucji, której wodzem był Jehu. Było to zaraz po śmierci króla Ochozjasza, 
który panował od roku 905 do 904 p.n.e., tzn. jeden rok. 

Rok 539 n.e. jest datą ustanowienia "małego rogu", "obrzydliwości spustoszenia" 
(Dan. 7:8, 11-31, patrz Tom III, str. 74). Od roku 904 p.n.e. do roku 539 n.e. jest 
1443 lata: 

904  +  539  =  1443 
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Od roku 539 n.e. do roku 1982 jest również 1443 lata: 

1982  –  539  =  1443 
 

 

Powyższy dowód wzmacnia silnie spodziewania, iż upadek Babilonu nastąpi pod 
koniec 70-ciu lat, po roku 1914. 

W przedmowie do II Tomu czytamy: "Niniejszy tom przedstawia to, co jego autor 
głosi od przeszło czterdziestu lat, że 'Czasy Pogan' skończyły się 
chronologicznie w jesieni roku 1914. Określenie 'Czasy Pogan' w użyciu 
biblijnym oznacza lata, czyli okres czasu, w którym dozwolono pogańskim 
narodom świata sprawować władzę, w następstwie odebrania Izraelowi według 
ciała figuralnego królestwa, oraz wypełnić lukę pomiędzy tym wydarzeniem 
a ustanowieniem Królestwa Bożego przez Mesjasza – 'który do niego ma prawo' 
(Ezech. 21:27). 

Nie mogliśmy oczywiście wiedzieć w roku 1889 [tj. w chwili pisania tego tomu], 
czy data 1914 roku, tak wyraźnie zaznaczona w Biblii jako koniec dzierżawienia  
władzy przez Pogan, czyli dozwolenia panowania nad światem, miała znaczyć, 
że w tym czasie będą oni całkowicie pozbawieni władzy, czy też oznacza 
wygaśnięcie ich dzierżawy, a wtedy początek ich eksmisji. Spostrzegamy [teraz], 
że to ostatnie jest Pańskim programem..." 

Tak jak Izrael wszedł w okres szczególnej kary w roku 606 p.n.e., a kres tej kary 
nastąpił po 70 latach, w roku 536 p.n.e. – podobnie i rządy Pogan od roku 1914 
weszły w szczególnie trudny okres, a koniec tych trudności nastąpi po 70 latach, 
w roku 1984, po którym Chrystus, jako "Cyrus" (Słońce) obdarzy ludzi wolnością 
i nastanie Królestwo Chrystusowe. 

Oto cytat z książki pt. "Pytania i Odpowiedzi", str. 61: "Teraz nasuwa się pytanie: 
Kiedy nastanie Królestwo Chrystusowe? Odpowiadamy: Nie prędzej aż te wielkie 
królestwa osiągną swój punkt kulminacyjny. Co to będzie? Będzie to koniec 
Czasów Pogan". 

Czy autor Wykładów Pisma Świętego odwołał kiedykolwiek wyliczenia dotyczące 
Czasów Pogan? Oto cytat ze wspomnianej powyżej przedmowy: "Pomyłka 
nasza jednak nie odnosiła się oczywiście do zakończenia Czasów Pogan..." Było 
to pisane 1.10.1916 roku tj. tego samego miesiąca, w którym zakończył życie 
(31 października). 
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RÓWNOLEGŁE DYSPENSACJE 

Temat o "Równoległych Dyspensacjach" opisany jest w II Tomie, str. 221-278. 
W wykładzie tym autor czyni porównanie "Obydwóch Domów Izraela" (Izaj. 8:14). 

Pierwszym domem jest Izrael według ciała, naród żydowski, którego narodowa 
egzystencja rozpoczęła się w roku 1813 p.n.e. Wtedy to, przy śmierci Jakuba, 
jego synowie określeni zostali mianem "Dwunastu pokoleń Izraela". Nazwa ta 
występuje w Piśmie Świętym po raz pierwszy w 1 Moj. 49:28-33. Tak więc okres 
łaski dla Żydów trwał 1845 lat, od śmierci Jakuba (1813 rok p.n.e.) do śmierci 
naszego Pana, na wiosnę 33 roku n.e. 

Z kolei, od śmierci naszego Pana rozpoczęła się egzystencja drugiego domu, 
Izraela duchowego. Po śmierci dwunastu Apostołów Izrael duchowy odszedł od 
pierwotnych zasad i rozwinął się w dom nominalnego chrześcijaństwa. Długość 
okresu łaski dla drugiego domu wynosi także 1845 lat, od wiosny 33 roku n.e. 
do wiosny 1878 roku. 

Z końcem okresu żydowskiego nastąpiło odrzucenie ich systemu przez naszego 
Pana, co miało miejsce przy wjeździe Pana na oślęciu do Jerozolimy. 
Przedstawił się On wtedy Żydom jako król, a w kilka dni potem został 
ukrzyżowany. Podobnie było przy końcu drugiego okresu. Pan przez prawdę 
podał, że jest obecny po raz wtóry, jako król. Prawda ta jednak nie została 
przyjęta przez Chrześcijaństwo i dlatego od tej pory rozbrzmiewa wołanie: 
"Wyjdźcie z niego, ludu mój!" (Obj. 18:1-4). 

Nauka o "dwójnasobie" oparta jest na trzech tekstach Pisma Świętego. Dwa 
z  nich, Jer. 16:18 i Izaj. 40:1, 2, zapowiadają karę w "dwójnasób", jaka miała 
przyjść na Izraela za wszystkie ich grzechy. Trzeci tekst, Zach. 9:9-12, określa 
środek "dwójnasobu", który dzieli historię Izraela na dwa równe okresy po 1845 
lat. Pierwszy z nich, od śmierci Jakuba do śmierci Pana był okresem łaski. Drugi 
okres od śmierci Pana do roku 1878 jest okresem niełaski. W roku 1878 odbył 
się Kongres Narodów w Berlinie, gdzie główną rolę odegrał lord Beaconsfield 
(Żyd), ówczesny premier Anglii. W wyniku tego zjazdu nastąpiło polepszenie 
warunków w Palestynie dla Żydów oraz otwarcie im drogi do ojczyzny, ponieważ 
Anglia objęła ogólny protektorat nad azjatyckimi prowincjami Turcji. 

Następnie, niezależnie od innych denominacji chrześcijańskich powstały wśród 
Żydów w Rosji ośrodki wiary w Jezusa. Zostały one założone przez Józefa 
Rabinowicza i Jakuba Szeinmana, polskiego Żyda. W tym również czasie 
prof. Delitzch przetłumaczył Nowy Testament na język hebrajski. 

W roku 1897 odbył się w Bazylei pierwszy kongres syjonistyczny zwołany przez 
Herzla. W pamiętniku swym Herzl notuje następujące słowa: "W Bazylei 
utworzyłem państwo żydowskie. Gdybym powiedział to publicznie – świat 
wyśmiałby mnie. Jednakże za pięć lat, a z pewnością za pięćdziesiąt, wszyscy 
uznają ten fakt". Słowa te pisał Herzl w roku 1897, a w pięćdziesiąt lat później, 
29 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podjęło 
uchwałę o utworzeniu państwa żydowskiego. Żydzi uznają Herzla za drugiego 
Mojżesza, który wyprowadził ich z różnych krajów do Palestyny, podobnie jak to 
kiedyś uczynił Mojżesz, gdy wyprowadził ich z Egiptu. Dotąd jednak nie widzą 
Tego, który jest główną przyczyną ich powrotu, do ziemi obiecanej ich przodkom, 
i w którego ręku są wszystkie możliwości zrealizowania Jego wspaniałego Planu.
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W roku 1910 brat Russell zwiedził Palestynę i przemawiał do Żydów. 
Po powrocie zaproszony został do nowojorskiego Hippodromu, gdzie przemawiał 
do 4000 Żydów. Przemawiał również w Brooklińskiej Akademii Muzycznej, 
a także w Anglii, w Królewskiej Sali Alberta. W przeciągu dwóch tygodni nadeszło 
do pięciu tysięcy zamówień na jego kazania, które zawierały temat: "Cieszcie, 
cieszcie lud mój (...) Mówcie do serca Jeruzalemu (...) że jest odpuszczona 
nieprawość jego i że wziął z ręki Pańskiej w 'dwójnasób' za wszystkie grzechy 
swoje" (Izaj. 40:1,2). 

Z nauki o "dwójnasobie" dowiedzieliśmy się, iż rok 1878 był punktem zwrotnym 
w historii narodu żydowskiego. Od tego czasu Bóg rozpoczął pracę gromadzenia 
Izraela do ziemi obiecanej Abrahamowi oraz nasieniu jego (Jer. 16:13-18). 

Nauka o "Równoległościach Żniw" jest uzupełnieniem nauki o "Równoległych 
Dyspensacjach". Nauka ta jest najbardziej aktualna w czasie obecnym, gdyż 
dostarcza nam takich faktów pod rozwagę, na które poprzednio nie zwracano 
uwagi. Uczniowie Jezusa okazywali żywe zainteresowanie sprawą Królestwa 
Bożego, wtórej obecności Pana, końca wieku i czasem zniszczenia świątyni 
żydowskiej, która była ich chlubą narodową (Mat. 24:1-3). 

Ewangelista Mateusz w rozdziale 24 podaje szereg znaków, które wymienia 
nasz Zbawiciel w odpowiedzi na pytanie uczniów. Wiersze 32-33 wymieniają 
jako znak drzewo figowe, to jest odmładzanie i wypuszczanie listków. W naturze 
sygnalizuje to, że bliskie jest lato, a w pozafigurze, że "bliskie jest Królestwo 
Boże", że jest "we drzwiach". Ewangelista Łukasz podaje jeszcze jeden 
dodatkowy znak, a mianowicie, że oprócz drzewa figowego pączkowanie innych 
drzew jest również znakiem bliskiego Królestwa Bożego (Łuk. 21:29-31). 

Dla badających Pismo Święte nie jest trudnym zrozumieć, co oznacza figowe 
drzewo. Nasz Pan powiedział podobieństwo o drzewie figowym, które przez trzy 
lata nie przynosiło owoców, ale było nadal przedmiotem cierpliwości gospodarza, 
który kazał obłożyć je gnojem, spodziewając się owoców w czwartym roku. Lecz 
i w czwartym roku drzewo nie przyniosło pożytku (Łuk. 13:6-9). 

Tym drzewem jest naród żydowski, który przez trzy lata był obserwowany przez 
naszego Pana, od Jego chrztu w Jordanie. W połowie czwartego roku, 10 Nisan, 
gdy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy jako król, naród wprawdzie śpiewał: 
"Hosanna Synowi Dawidowemu", lecz starsi ludu postanowili Go zabić jako 
"Baranka Wielkanocnego". W kilka dni później również i lud podburzony przez 
starszych wołał do Piłata: "Ukrzyżuj Go!" 

Po swym sławnym wjeździe do Jerozolimy Jezus przeklął drzewo figowe, które 
stojąc przy drodze nie miało dla łaknącego Jezusa owoców (Mat. 21:1-20). 
Naród żydowski odrzucając swego Mesjasza dowiódł, że nie posiada owoców 
sprawiedliwości, a tym samym zadecydował, że jako naród musi uschnąć. Było 
to ciężkim przeżyciem dla Żydów, gdy w roku 69 Jeruzalem zostało oblężone, 
a w roku 70 spalona świątynia, tak iż spełniły się słowa Pana: "Nie zostanie tu 
kamień na kamieniu". Podczas drugiego oblężenia Jerozolimy zginęło milion 
ludzi; 40.000 umarło od zarazy, 97.000 poszło do niewoli. W podziemiach 
znaleziono kilka tysięcy martwych ciał; ci nieszczęśliwi, prawdopodobnie 
pozabijali się sami, albo wzajemnie zadali sobie śmierć. Święte naczynia 
świątyni: stół, świecznik, zwoje prawa Mojżeszowego, przewieziono do Rzymu. 
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Z tym wydarzeniem studenci Pisma Świętego sprzed 1914 i 1915 roku łączyli 
koniec żniwa Wieku Żydowskiego oraz zniszczenie narodowej egzystencji 
Żydów. 

W Tomie II, na stronie 277, na końcu porównania Dyspensacji Mojżeszowej 
z  Dyspensacją Chrześcijańską, pod nagłówkiem: "Pierwsze dzieło Króla, Sąd", 
czytamy: 

"Odrzucenie nominalnego Domu Żydowskiego; Oczyszczenie literalnej świątyni 
(Mat. 20:18; 21:5-15; 23:37; 24:1, 2). Całkowite zniszczenie Państwa Żydowskiego, 
dokonane w 37 lat po odrzuceniu, czyli w 40 lat po rozpoczęciu żniwa – 70 rok". 

Odrzucenie nominalnego Domu Chrześcijańskiego; Oczyszczenie duchowej 
świątyni (1 Piot. 4:17; Obj. 3:16; Mal. 3:2); Całkowite zniszczenie nominalnego 
Chrześcijaństwa, dokonane w 37 lat po odrzuceniu, czyli w 40 lat po rozpoczęciu 
Żniwa – 1914 rok". 

Wyliczony na tej podstawie rok 1914/1915 koresponduje z datą końca "Czasów 
Pogan" (1914). Czy można się zatem dziwić, że spodziewano się zniszczenia 
nominalnego Chrześcijaństwa w wielkim ucisku? Dokładnie rzecz ujmując, 
długość żniwa wieku Ewangelii prowadziła do roku 1914/1915 oraz 1918. 

Od poświęcenia Pana Jezusa w Jordanie, na jesieni 29 roku n.e., do pierwszego 
oblężenia Jeruzalemu (rok 69) upłynęło 40 lat. 

69  –  29  =  40 

Od poświęcenia naszego Pana do zniszczenia świątyni w roku 70 n.e. upłynęło 
41 lat: 

70  –  29  =  41 

Od Wtórej Obecności Pana – jesień 1874 roku – do roku 1914 upłynęło 40 lat: 

1874  +  40  =  1914 

Od Wtórej Obecności do roku 1915 upłynęło 41 lat: 

1874  +  41  =  1915 

(Patrz Tom II, str. 219 i Tom III, str. 132) 

Ostatnia twierdza, Masada, padła w roku 73 n.e., co było w trzy lata po 
zniszczeniu Świątyni (70) i rzutuje w równoległości na rok 1918. 

1915  +  3  =  1918 

Poprawka ta została uwzględniona przez brata Russella w artykule pt. "Żniwo 
jeszcze nie skończone" z roku 1916  (W.T. 5950/1916; "Straż" 1955/IX, 1931/II). 

Lecz zauważmy, że rok 70 n.e. nie był końcem egzystencji narodu żydowskiego 
w ich ojczyźnie (Tom II, str. 304, u góry). 

∗ 

O dalszych losach tego narodu czytamy w książce "Dzieje Izraela" Giuseppe 
Ricciottiego, str. 850-855 (wyjątki). 

"W pierwszych trzydziestu latach II wieku po Chrystusie musiały tam zniknąć 
chyba ślady klęski 70 roku. O warunkach materialnych Jerozolimy nie posiadamy 
wiadomości, jest jednak bardzo prawdopodobne, że również jej ludność rodzima 
wzrosła znacznie w porównaniu z pierwszymi latami po 70 roku i że niektóre 
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dzielnice zostały częściowo odbudowane dzięki tolerancyjnej obojętności władz 
rzymskich. Słowem, święte miasto Izraela mogło stać się z  powrotem silnym 
centrum żydowskim, istniejącym wśród ruin dotychczas oficjalnie zachowanych. 
Świątynia pozostawała nadal w gruzach, lecz jak wiemy, pomimo swego 
zniszczenia, jako miejsce święte, było zawsze celem pielgrzymek pobożnych 
Izraelitów, na przykład słynnego rabbiego Akiby. 

Po Trajanie, który zmarł 8 sierpnia 117 roku, na tron wstąpił Aelius Hadrian. 
Nowy cesarz od początku prowadził politykę zewnętrzną odmienną od polityki 
Trajana. (...)  

Jako niezmordowany podróżnik, Hadrian zwiedził wszystkie kraje należące do 
cesarstwa, od Brytanii po Teby w Egipcie, od Mauretanii aż po Dunaj. Na wiosnę 
129 roku był w Efezie; stamtąd poprzez Azję Mniejszą dotarł do Eufratu, a potem 
przybył do Antiochii. W pierwszych miesiącach 130 roku był w Palmirze, skąd 
ruszył przez Judeę do Arabii, a stamtąd przeszedł na jesieni tego samego roku 
do Egiptu. Dotarłszy do Teb, a wracając następnie do Aleksandrii, przybył do 
Cyrenajki, by naprawić zniszczenia dokonane przez powstanie żydowskie. 
W roku 131 był ponownie w Syrii. 

Wszystkie te jego podróże miały na celu naoczne zbadanie na granicach 
państwa urządzeń potrzebnych do zabezpieczenia imperium, a wewnątrz – 
urządzeń zapewniających dobrobyt ludności i całkowite odrodzenie państwa 
rzymskiego. Podróżował on bowiem w otoczeniu szczupłego orszaku 
niewolników i żołnierzy, lecz za to z dużym oddziałem budowniczych, geometrów 
i innych rzeczoznawców, którzy mieli na miejscu zbadać sytuację i projektować 
konieczne roboty. Gdziekolwiek przeszedł, powstawały bardzo szybko budowle 
i konstrukcje różnego rodzaju, wodociągi i teatry, ulice i wały. Tytuł restitutor 
tj. 'odnowiciela' bardzo wielu miejscowości, na który sobie zasłużył w całej pełni, 
został wybity na monetach z jego podobizną. 

Jego podróż po Palestynie była tylko jednym z punktów tego obszernego 
programu. Postanowił on być także odnowicielem owych krajów. Istotnie, Petra, 
stolica Arabii Nabatejskiej przybrała po jego wizycie nazwę Hadriana Petra. 
Budowle Hadriana spotykamy w Gazie, Cezarei, Tyberiadzie. W Judei jednak 
wielką ruiną, którą należało odbudować, była stolica Jerozolima; oto dlaczego 
Hadrian w czasie swego objazdu Judei wydał rozkaz całkowitego jej 
odbudowania i nazwał ją Colonia Aelia Capitolina. Nowe miasto miało więc 
posiadać charakter typowo hellenistyczny, odpowiadający duchowej kulturze 
władcy, który je zaprojektował; odpowiednio zaś do religijnych poglądów 
Hadriana – który z wielkim pietyzmem odnosił się do świętości rzymskich, 
pogardzał zaś obcymi – Jerozolima musiała posiadać świątynię Jowisza na 
miejscu świątyni Jahwe. 

Łatwo można wyobrazić sobie wrażenie, jakie na umysłach Żydów wywarł ten 
świętokradzki projekt. Dopóki Jerozolima była oficjalnie pomijana przez władze 
rzymskie, można ją było stopniowo i po cichu odbudowywać. Można było nawet 
żywić nieokreśloną nadzieję, że któregoś dnia przy sprzyjających 
okolicznościach można będzie uzyskać pozwolenie na odbudowanie świątyni. 
Wydaje się rzeczą pewną, że ta błoga nadzieja została już wyrażona przez 
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Żydów właśnie wobec Hadriana. Żyd z Aleksandrii, autor przepowiedni Sybilii, 
uważa Hadriana za nowego Cyrusa, noszącego imię morza (Adriatyckiego), 
który w swej mądrości i potędze odnowi wszystko. Do niego winni zwrócić się 
kapłani Jahwe, aby uzyskać możność odbudowy świątyni Jerozolimskiej. 
Widocznie nadzieje sybillińskiego poety opierały się na tej sławie odnowiciela, 
jaką Hadrian wokoło siebie szerzył. Czyżby ten nowy pan, który był tak 
pojednawczy i tak troszczył się o dobrobyt swoich poddanych i który odbudował 
tyle budynków publicznych, miał zostawić w ruinie największy skarb Izraela, jego 
świątynię? Na pewno nie; odbudowa świątyni na pewno nastąpi. 

I rzeczywiście przepowiednie miały się spełnić. Sybilla miała jednak słuszność 
tylko co do faktu odbudowy, lecz popełniła okropna pomyłkę co do sposobu, 
w jaki ten fakt się dokonał. Niestety, Hadrian, zamiast być nowym Cyrusem, stał 
się bezwiednie nowym Antiochem Epifanesem. Dekret, stanowiący o budowie 
Aelia Capitolina z odpowiadającą tej nazwie świątynią Jowisza, był 
zbezczeszczeniem świątyni, a nie spodziewanym ponownym jej poświęceniem. 

A ten ciężki cios nie był jedynym. W tym samym mniej więcej czasie (nie 
posiadamy dokładnych dat) Hadrian wydał dekret zabraniający obrzezania. 
Powody, jakie skłoniły prawników rzymskich do przedłożenia Hadrianowi do 
podpisu tego dekretu, a Hadriana do zatwierdzenia go, były tylko konsekwencją 
i dalszym stosowaniem zasad ustalonych w prawie rzymskim. Już dawniej, 
Domicjan zakazał kastracji; Hadrian potem wzmocnił ten zakaz kwalifikując ten 
czyn, jako przestępstwo zasługujące na karę śmierci. Niewątpliwie zakaz ten 
zmierzał zarówno do zapobieżenia okaleczeniom korybantów tak częstym 
w kultach orientalnych, jak i do zabezpieczenia moralności obyczajów przed 
innymi rozpowszechnionymi praktykami. Po tym rozporządzeniu wyszedł nowy 
dekret Hadriana, w którym obrzezanie zostało porównane z kastracją, a zatem 
podlegało tej samej karze. (...) 

Nie należy jednak sądzić, że dekret ten był skierowany specjalnie przeciwko 
Żydom. Ani Hadrianowi nie zależało szczególnie na tym, by znieść odwieczny 
zwyczaj żydowski, ani też politycznie nie był on tak nieroztropny, by umyślnie 
wywołać ich oburzenie, a wreszcie Żydzi nie byli jedynymi poddanymi cesarstwa 
praktykującymi obrzezanie. (...) Hadrian postanowił znieść w całym cesarstwie 
zwyczaj, który przy jego subtelnej kulturze hellenistycznej wydawał mu się 
barbarzyński i nieludzki. Oczywiście Żydzi poczuli się dotknięci intencją tego 
dekretu. 

Obydwa te zarządzenia Hadriana – co do Aelia Capitolina i co do obrzezania – 
są przytaczane oddzielnie, jako motywy powstania żydowskiego (...) oba 
zarządzenia cesarskie można połączyć w całość i uznać to za powód powstania. 

Ale nawet oba zarządzenia razem wzięte nie wyjaśniają dostatecznie 
rozpaczliwego buntu, jeśli nie weźmie się pod uwagę duchowego stanu 
powstańców. Żydzi palestyńscy po klęsce 70 roku, a tym bardziej po upadku 
powstania za czasów Trajana, trwali w stanie wprost chorobliwego, 
gorączkowego podniecenia. Obecnie kielich gniewu Jahwe wylał się już aż do 
dna (Por. Izaj. 51:17) i nie można było dłużej czekać. Teraz po opróżnieniu tego 
kielicha musiało nadejść pocieszenie. Upokorzenie zadane przez Rzym 
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narodowi Jahwe było bardzo ciężkie, ale było to już niewątpliwie ostatnie. 
Obecnie Mesjasz stał we drzwiach; najoczywistszym dowodem na to była ta 
powódź nieszczęść, jaka od wieków szalała coraz silniej nad narodem. Żydzi 
więc żyli tylko w oczekiwaniu ostatecznego triumfu, przeciągającym się 
z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Trzymano w ręku 
zawsze płonące pochodnie, biodra były zawsze przepasane; śledzono 
najmniejsze znaki, mające zapowiadać wielkie przyjście, a umysły wyczerpywały 
się w paroksystycznym napięciu. 

Znaki wreszcie się pojawiły. Były nimi: dekret zbudowania pogańskiej Aelia 
Capitolina i zakaz świętego obrzezania. Wówczas zapłonął ogólny pożar, 
wybuchł bunt zrozpaczonych. 

BAR-KOCHBA 

Dopóki Hadrian bawił w Syrii po swej wizycie w Egipcie, w Palestynie panował 
spokój; kiedy jednak wyjechał do Grecji w roku 132, rozpoczął się bunt. 
Rozgoryczenie Żydów palestyńskich, napływ Żydów z diaspory, doświadczenie 
uprzednich powstań, których pamięć jeszcze była żywa, sprawiły, że ta ostatnia 
walka judaizmu przeciwko Rzymowi była długa i krwawa, podobnie jak w 70 
roku, a może w większym jeszcze stopniu. Niestety, podczas gdy o roku 70 
posiadamy szczegółowe opowiadanie naocznego świadka, Józefa Flawiusza, 
o tym ostatnim powstaniu mamy tylko wiadomości sporadyczne i bardzo 
ogólnikowe. 

Sama postać wodza żydowskiego przedstawia się tajemniczo, nie jest nawet 
ustalone jego imię. Wodzem tym był Szymon, którego monety noszą napis: 
SZYMON KSIĄŻĘ (nasi) IZRAELA. Ma on jednak w pismach rabinów 
przydomek odmienny niż w źródłach chrześcijańskich; pierwsze nazywają go 
stale Ben lub Bar-Kozeba, drugie natomiast Bar-Kochba. Ten drugi przydomek, 
mianowicie 'syn gwiazdy' ma na pewno znaczenie mesjańskie stosownie do 
tekstu z 4 Moj. 24:17, na którym oparł się Rabbi Akiba, uznając Szymona za 
Mesjasza. Pierwszy przydomek Bar-Kozeba jest niejasny. Być może, iż był to 
zwykły semicki przydomek patronimiczny: 'syn Kozeby', i wówczas Kozeba 
byłoby imieniem ojca Szymona. Mógł to jednak być również przydomek 
oznaczający pochodzenie: 'syn [czyli pochodzący] z Kozeby', mianowicie z owej 
miejscowości Kozeba, położonej na terytorium szczepu Judy, która wymieniona 
jest w 1 Kron. 4:22. To ostatnie wyjaśnienie wydaje się bardzo prawdopodobne 
(...) 

Bar-Kochba musiał zdobyć sobie autorytet, od samego początku przez swą 
działalność zachęcając do powstania i kierując nim. Wojowniczy i zwycięski król 
Mesjasz, oczekiwany z tak rozpaczliwym upragnieniem przez masy, wreszcie się 
pojawił. Nie można też było mieć wątpliwości, że jest nim właśnie Szymon, od 
chwili gdy zawyrokował o tym uczony tej miary co Akiba. Tradycja rabinistyczna 
nie wspomina o cudach, jakich Bar-Kochba miał dokonać na potwierdzenie 
swojej misji. Wspomina o nich natomiast tradycja chrześcijańska, według której 
wódz powstania, pragnąc się okazać cudotwórcą, brał do ust rozpalone pakuły, 
a  potem zionął płomieniami. Podobnie również tylko ze strony chrześcijańskiej 
zostało nam przekazane, że prześladował on i zabijał chrześcijan palestyńskich, 
ponieważ nie walczyli razem z nim przeciwko Rzymianom i nie wyparli się wiary 
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w mesjańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa, by uznać posłannictwo Szymona 
(...) 

Rozpocząwszy działania powstańcy obrali, jako punkt oparcia przede wszystkim 
pustynię, według dawnej taktyki Machabeuszów. Tam się najpierw usadowili, 
a  następnie starannie ufortyfikowali skały, rozpadliny, a zwłaszcza jaskinie, 
przeprowadzając tunele podziemne, łączące zarówno jaskinie między sobą, jak 
i z punktami obrony. Słowem, była to prawdziwa pozycyjna wojna podjazdowa. 
Wobec niej regularne działania wojenne Rzymian było o wiele mniej skuteczne 
niż na otwartym polu. 

Wojna podjazdowa rozgorzała w całym kraju, przyjęta natychmiast 
z  entuzjazmem przez miejscową ludność, a Judea stała się zrytym okopami 
polem bitwy. Międzynarodowa diaspora żydowska, która zawsze miała oczy 
zwrócone na Palestynę, powzięła w związku z potężnym powstaniem jak 
największe nadzieje i wysłała niewątpliwie słowa zachęty i posiłki, 'gdyż 
zdarzenie to, można powiedzieć, poruszyło cały świat'. (...) Legat Palestyny 
Tineius (Tyrannus) Rufus bronił się z wojskami stojącymi do jego dyspozycji 
i   innymi przybyłymi z pomocą i urządzał wielkie rzezie wśród zbrojnych 
i  bezbronnych. Gdy jednak nawałnica powstania przybierała wciąż na sile, legat 
nie stoczywszy ani jednej bitwy w polu, musiał wycofać się stopniowo z całego 
powstaniem objętego kraju, doznając ciężkich strat przy przejściu przez 
umocnione pozycje na pustkowiach. Jerozolima dostała się w ręce powstańców, 
prawdopodobnie wkrótce po rozpoczęciu działań wojennych. Przy tej 
sposobności Bar-Kochba kazał wybić monetę upamiętniającą rozpoczęcie nowej 
ery od roku odzyskania świętego miasta. Nowe monety (prawie zawsze monety 
rzymskie przetopione i opatrzone godłem powstańców) mają po większej części 
oznaczony rok I, lub II, a potem napis: ODKUPIENIE IZRAELA lub 
WYZWOLENIE JEROZOLIMY (lub) IZRAELA. Spotykamy również monety z tej 
epoki z napisem: ELIEZER KAPŁAN, co pozwala wnosić, że Bar-Kochba dał 
najwyższemu kapłanowi z tego okresu prawo bicia monety, przyznając mu tę 
władzę, która zawsze była złączona z jego urzędem do czasu podboju 
rzymskiego; oczywiście teraz, gdy nadeszła 'pełnia czasów', zwykła władza 
najwyższego kapłana była podporządkowana nadzwyczajnej władzy 'mesjasza' 
Szymona Bar-Kochby. 

Prawdopodobnie w czasie swego krótkiego panowania, Bar-Kochba rozpoczął 
tymczasową odbudowę świątyni, a może także przywrócił częściowo służbę 
liturgiczną. Brak jednak co do tego pewnych i wyraźnych świadectw. 

Powodzenie Bar-Kochby można przyrównać do wezbranego potoku górskiego 
o   gwałtownej, lecz przejściowej sile prądu. Kiedy minęła pierwsza chwila 
uniesienia, prący naprzód entuzjazm mas musiał przygasnąć wobec żelaznej 
organizacji Rzymu. Legat Syrii Publicjusz Marcelus przyszedł z pomocą swemu 
koledze z Judei, ale – jak się wydaje – bez większego sukcesu. Zebrano 
wówczas wojska z różnych stron, prawdopodobnie cztery legiony, wzmocnione 
wojskami posiłkowymi i osłaniane na morzu flotą syryjską. Dla przeprowadzenia 
nowych operacji wojennych, Hadrian wezwał z Brytanii najlepszego wodza, 
jakiego miało cesarstwo, mianowicie Juliusza Sewera. Sam cesarz przybył – co 
zdaje się nie ulegać wątpliwości – by oglądać to wojenne widowisko, i zapewnił 
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sobie u architekta Apollodora plany ataku celem zdobycia jaskiń i innych 
punktów ufortyfikowanych przez powstańców na terenach nie zamieszkanych. 
W  każdym razie 5 maja 135 roku Hadrian był na pewno w Rzymie, co każe 
przypuszczać, że opuścił Judeę, gdy zobaczył, że sprawy weszły już na dobrą 
drogę pod wodzą Juliusza Sewera. 

Represje były jednak trudne do przeprowadzenia, a obrona nader uporczywa. 
Nie było wielkich bitew, lecz szereg starć, oblężeń, zdobywań, które niszczyły 
z wolna potęgę Bar-Kochby. Juliusz Sewer opanował przede wszystkim główne 
szlaki, by oddzielić od siebie różne skupienia powstańców, i wkrótce Bar-Kochba 
znalazł się wobec trudności aprowizacyjnych. Spośród obrońców 
ufortyfikowanych jaskiń wielu – zdaje się – zginęło od ukąszeń jadowitych 
wężów. Pisma rabinów wyliczają 52 lub 54 walki, jakie odbyły się w czasie całej 
kampanii. Jerozolima, już dawniej zburzona, nie mogła stawić atakowi 
rzymskiemu takiego oporu jak w czasach Tytusa. Nawet gdybyśmy chcieli 
odnieść do okresu Bar-Kochby wzniesienie muru czwartego, ta pośpieszna 
budowla nie mogła na pewno ostać się długo wobec rzymskich machin 
oblężniczych. Stolica padła niejako automatycznie, gdy Rzymianie zdobyli 
okoliczne tereny. 

W końcu Bar-Kochba zamknął się w ostatniej twierdzy, jaka pozostała w jego 
ręku, mianowicie w twierdzy Betar, dzisiejszym Bittir, położonej 12 km na 
południowy zachód od Jerozolimy. Został tam oblężony, a po pewnym oporze 
pokonany i zabity; prawdopodobnie stało to w pierwszej połowie 135 roku. 
Powstanie trwało niewiele ponad trzy lata. 

Z ogólnikowych relacji Diona Kasjusza i z innych wzmianek wynika, że 
przeprowadzone represje przyniosły Rzymianom wielkie straty, ale dla Żydów 
stanowiły one po prostu zagładę bez porównania większą niż za czasów Tytusa. 
O stratach Rzymian można wnosić choćby z faktu, że Hadrian posyłając do 
senatu pisemne sprawozdanie z wyprawy opuścił w nim zwykłą formułę 
wstępną, mówiącą, że cesarz i wojsko mają się dobrze. Miał się dobrze 
niewątpliwie sam cesarz, lecz nie wojsko, które przeżyło tak ciężką kampanię. 
Temu zwycięstwu przypisywano w Rzymie taką doniosłość, że w drugiej połowie 
135 roku Hadrian przybrał ponownie tytuł imperatora. 

Co się tyczy Żydów i Judei, zdobyto i zburzono 50 twierdz i 985 zamieszkanych 
ośrodków. W walce miało polec 580 000 ludzi, a jeszcze więcej pomarło wskutek 
trudów wojennych. Niewolników żydowskich sprzedawanych na targach 
w Hebronie, Gazie i Egipcie w ogóle nie obliczano. Obfitość tego towaru obniżyła 
ceny do tego stopnia, że koń i niewolnik kosztowały prawie to samo. 
Najwybitniejsi spośród stronników Bar-Kochby zostali oczywiście straceni, 
a  między nimi rabbi Akiba. Gdy się to wszystko zważy, można rozumieć 
dosłownie twierdzenie Diona Kasjusza, że cała Judea stała się prawie pustynią. 

Zamieniwszy kraj w pustynię Hadrian podjął znów swój poprzedni projekt, by 
i  tym razem zostać odnowicielem, i przystąpił bez żadnych już przeszkód do 
budowy Aelia Capitolina. Założenia urbanistyczne odbudowy stanowiły pod 
każdym względem zaprzeczenie dawnej Jerozolimy, świętego miasta Jahwe. 
Było to teraz miasto hellenistyczne, zbudowane według planu zupełnie 
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odmiennego niż pierwotny, z łaźniami, teatrem i zwykłymi rzymskimi budowlami 
publicznymi. Na południowej bramie miasta, wychodzącej ku Bet-lehem, 
umieszczono jako trofeum rzeźbę przedstawiającą wieprza. Dzik był istotnie 
godłem X legionu zwanego Fretensis, który stacjonował w Jerozolimie po 
katastrofie 70 roku, a zatem wizerunek przypominał panowanie potęgi rzymskiej 
nad Jerozolimą. Jakiż to jednak straszliwy sarkazm: ów emblemat nad tym 
miastem! 

Aelia Capitolina pod względem religijnym była już w samym założeniu miastem 
pogańskim i nieżydowskim. Na miejscu świątyni Jahwe stanęła świątynia 
Jowisza Kapitolińskiego, a w niej posąg Jowisza, a ponadto konny posąg 
Hadriana. Po przeciwnej, zachodniej stronie miasta, na miejscu gdzie przed 
wiekiem został ukrzyżowany i pogrzebany Jezus Chrystus, zbudowano świątynię 
Afrodyty. Wszyscy mieszkańcy nowego miasta byli pochodzenia 
nieżydowskiego. Pozostałym przy życiu Żydom zakazano pod karą śmierci 
wchodzić na teren dawnej Jerozolimy, wolno im było tylko patrzeć na nią 
z daleka. 

Tak więc sytuacja się odwróciła: poganinowi, który przed 70 rokiem przychodził 
do Jerozolimy, było zabronione pod karą śmierci wejście do świątyni, a wolno mu 
było tylko z daleka spoglądać na ten najświętszy przybytek, w którym przebywał 
stale Bóg Jahwe, Pan Żydów. Teraz Żydom zakazano pod karą śmierci 
wchodzić do ich świętego miasta, a nawet oglądać tego wyciosanego 
z  kamienia bożka Jowisza, który zajął miejsce niewidzialnego i nie uczynionego 
ręką ludzką Boga Jahwe. 

Od owego dnia stolicą stał się dla Żydów świat cały, a świątynią – własne ich 
serca". 

Powyżej przytoczonymi słowami kończy Giuseppe Ricciotti swoją książkę "Dzieje 
Izraela", bo w rzeczywistości nie w 70 roku, ale w 135 roku naszej ery państwo 
Izrael przestało istnieć.  

"Od tej pory Żydzi nie sprawowali już żadnej politycznej władzy w tym kraju aż do 
chwili ustanowienia, w ostatnich latach naszej doby państwa Izrael" ("Biblia 
i  Archeologia", I. A. Thompson, wyd. PAX 1965, str. 227). 

W Tomie VII czytamy: 

Strona 68 – "Całkowite wyludnienie Palestyny nastąpiło dopiero w roku 135 
(któremu przez porównanie odpowiada nasz rok 1980), 

Strona 69 – "Cielesny Izrael miał trzy okresy zniszczenia: zniszczenie Jerozolimy 
– rok 70, zupełne podbicie ziemi Judzkiej – rok 73 i zupełne wyludnienie 
Palestyny – rok 135". 

 

∗ 

Od tej pory, według słów naszego Pana, Żydzi pozostali bezdomnymi, stali się 
tułaczami, a dom ich stał się pusty (Mat. 23:38). Jak nominalny Dom Żydowski 
w  roku 135 zanurzył się w śmierci, tak jego pozafigura, nominalne duchowe 
Chrześcijaństwo zanurzy się w śmierci w roku 1980, zaraz po zabraniu Kościoła 
z  ziemi (połączenie Izaaka z Rebeką). Tą śmiercią będzie Armageddon oraz 
spełnienie wyroku na Babilon (1 Moj. 7:16,17; Mat. 24:37-39). 
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PO CZYM POZNAM? 

Jedną z najznamienitszych postaci biblijnych Starego Testamentu jest Abraham. 
Najważniejsze wydarzenia z jego życia podane są w 1 Księdze Mojżesza od 
11:26 do 25:8. Cechą wyróżniającą Abrahama spośród innych ludzi była jego 
wiara w Boskie obietnice. Apostoł Paweł zalicza go w poczet mężów wiary, 
którym Bóg za wierność w trudnych warunkach da "lepsze zmartwychwstanie" 
(Żyd. 11:8-10, 35). Ze względu na tę wyjątkową wiarę apostoł Paweł nazywa go 
"ojcem wszystkich wierzących" (Rzym. 4:11). Dla Żydów Abraham jest ojcem, 
gdyż są jego synami przez Izaaka i Jakuba; dla Mahometan przez Ismaela 
i Ezawa, natomiast dla chrześcijan, przez wiarę (Gal. 3:29). 

Brat Edgar w broszurce pt. "Abraham – obraz rzeczy przyszłych", analizując 
każdy rozdział traktujący o Abrahamie, dopatruje się w nich pięknych rzeczy 
dotyczących różnych zarysów Planu Bożego. Brat Russell, w wydrukowanym 
kazaniu pt. "Boski Plan ukryty w rodzie Abrahama", ujmuje w jedną całość, 
wspaniale wyłożoną przez apostoła Pawła naukę o przymierzach, które mają 
swoje uzasadnienie w układzie rodzinnym Abrahama (Gal. 4:22-31). 

Widząc, jak Słowo Boże obfituje w różne szczegóły, mające jednak znaczenie 
i  służące, jako "pokarm na czas słuszny" oraz "światło, które im dalej tym jaśniej 
świeci aż do dnia doskonałego", przyznać musimy słuszność słowom poety: 

   "Prawd w Słowie Bożym, jako gwiazd w błękicie; 
   Im lepsze macie oczy, tym więcej ujrzycie!" 

Czternasty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej opisuje walkę, jaka rozegrała 
się w dolinie Syddym (dziś znajduje się tam Morze Martwe), w wyniku której 
bratanek Abrama, Lot, który mieszkał w Sodomie, został wzięty do niewoli 
i uprowadzony. Uciekinier z frontu walki dał znać Abramowi o tym, co zaszło. 
Abram natychmiast zebrał wszystkich swoich sług, w liczbie 318, i udał się 
w pogoń za nieprzyjacielem, którego pokonał, odebrał zagarnięte łupy oraz 
wyswobodził Lota. Wracającemu zwycięzcy błogosławił Melchizedek, król 
Salemski, któremu Abram złożył dziesięcinę ze wszystkiego. 

Król Sodomski zwrócił się do Abrama z prośbą, aby oddał mu odbitych 
nieprzyjacielowi ludzi (którzy w myśl prawa wojennego stali się teraz 
niewolnikami Abrama), a majętność, aby zatrzymał sobie. Na to Abram 
odpowiedział: "Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, stworzyciela 
nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego 
wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: To ja wzbogaciłem 
Abrama. Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego 
mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu; niech oni wezmą 
swój dział". Na podstawie tego wydarzenia widzimy w Abrahamie szlachetność, 
dobroć, poczucie słuszności, a także osobistej godności. 

Być może Abram obawiał się zemsty pokonanych przez siebie królów, gdyż taką 
myśl nasuwają słowa wypowiedziane do niego przez Boga: "Nie bój się Abramie, 
Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!" (1 Moj. 15:1). Abram zachęcony 
tymi słowami zadaje Bogu pytanie na interesujący go od dłuższego czasu temat: 
Kiedy będzie miał obiecanego syna? Jak dotąd, wszystko wskazuje, że to sługa 
jego, Eliezer będzie jego spadkobiercą. Bóg zapewnił Abrama, że z bioder jego 
wyjdzie prawy spadkobierca, a jego nasienie będzie tak liczne jak gwiazdy na 
niebie (wiersze 2-5). Abram "uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku 
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usprawiedliwieniu" (wiersz 6). Następnie Bóg zapewnił Abrama, że ziemię tę 
otrzyma w osiadłość. Zachęcony obietnicą Bożą, zadał więc pytanie: "Panie 
Boże, po czym poznam, że ją posiądę?" 

W odpowiedzi na to Bóg rzekł: "Weź dla mnie trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, 
i  trzyletniego barana oraz synogarlicę i gołąbka". Abram porozcinał wymienione 
zwierzęta układając połowy naprzeciw siebie, z wyjątkiem ptaków, których nie 
przecinał, ale położył po obu stronach. Słup ognia i dymu przesuwający się 
między przeciętymi ofiarami, symbolizował Boga, który w ten sposób 
zobowiązywał się wobec Abrama, że dotrzyma obietnicy i da mu ziemię 
Chananejską w osiadłość (wiersze 7-21). 

W instrukcji Bożej, danej Abramowi a dotyczącej ofiar, interesuje nas pewien 
szczegół – dlaczego zwierzęta miały mieć po trzy lata? Gdy chodziło o baranka 
wielkanocnego to zaznaczone jest, iż miał być jednoroczny (2 Moj. 12:5); cielec 
i  kozioł, jako ofiary za grzech powinny mieć również po roku (3 Moj. 9:3). 
Wierzymy, że Bóg, który jest najwyższą mądrością nie powiedział tego bez 
powodu. Sprawa ta była przedmiotem zainteresowania Studentów Biblijnych. 

Oto uwaga w Komentarzu do 1 Moj. 15:9: 
Gołąbek  – Ptactwo jest uznane za młode do roku. Tak obliczony wiek tych 
                   zwierząt  oznacza 11 lat. Jedenaście proroczych lat, a każdy rok 
                   liczący 360 literalnych lat, równa się 3960 lat. Dzień za rok daje nam 
                     3.960 lat. Jest to czas od zawarcia przymierza z Abrahamem do 
                   roku 1915, kiedy on odziedziczy ziemię" (W.T. 1907/79). 

Powyższy cytat wskazuje na nadzieję, jaką łączono z końcem Czasów Pogan 
(1914) oraz z szybko po nim następującym uciskiem, po którym mieli powstać 
prorocy (1915). Spodziewano się, iż ucisk będzie trwał jeden rok, podobnie jak 
potop, który trwał jeden rok i dziesięć dni (1 Moj. 7:11, 8:13) – Patrz komentarz do 
1 Moj. 7:24. Lecz spodziewania te nie ziściły się. Dlaczego? 

Zauważmy, że Abram nie pytał: "Kiedy ją odziedziczę?", ale "Po czymże 
poznam, że ją odziedziczę?" Chodziło mu więc o znak upewniający go, że 
odziedziczy tę ziemię. Wobec tego rok 1915 powinien być czasem wyłonienia się 
pewnych wydarzeń, które miały być znakiem upewniającym wyczekujących 
spełnienia się obietnic Bożych. 

Powtórzmy obliczenie:   Jałówka    – 3 lata 
Koza     – 3 lata 
Baran    – 3 lata 
Synogarlica – 1 rok 
Gołąbek    – 1 rok 
 

  Razem  11 lat 

Ilość dni w 11 latach: 11  x  360 = 3960. 

"3960" dni licząc "dzień za rok" da nam 3960 lat. Od obietnicy Bożej danej 
Abramowi (2045 rok p.n.e.) do roku 1915 n.e. jest 3960 lat. 

2045  +  1915  =  3960 

Czy rok 1915 przyniósł jakieś ważne wydarzenie? Tak! W roku tym wybuchła 
pierwsza wojna światowa, która sprawę narodu żydowskiego pchnęła naprzód. 
W jej wyniku została ogłoszona deklaracja Balfoura, dnia 9.12.1917 roku.
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Ten historyczny dokument opiewał: "Jego Majestatyczny Rząd (angielski) odnosi 
się przychylnie do ustanowienia w Palestynie ojczyzny dla narodu żydowskiego 
i użyje swych usilnych starań ku urzeczywistnieniu tego zadania". Delegacja 
arabska, na znak protestu przeciwko tej deklaracji, opuściła salę obrad Ligi 
Narodów, natychmiast po jej odczytaniu. Deklaracja ta została zatwierdzona 
przez główne mocarstwa alianckie oraz została włączona do traktatu 
wersalskiego. Na razie Palestyna miała być pod mandatem Ligi Narodów. 
W  kilka lat później mandat został oddany Wielkiej Brytanii. W taki sposób 
sprawa Izraela posunęła się naprzód. Dnia 9 grudnia 1914 roku Jerozolima 
została oddana Anglikom przez Turków bez jednego strzału, w wyniku pewnego 
nieporozumienia. Wodzem wojsk angielskich był generał Allenby. Gdy Turcy 
dowiedzieli się, że przeciwko nim idzie potężny generał Allah-Bey (Allen-by), 
podziałało to magicznie na całą armię, ponieważ imię to znaczy "Prorok Allaha". 
Obawiając się niełaski Allaha wycofali się z Jerozolimy bez walki. Wydarzenie to 
jest także znakiem łaski dla nasienia Abrahama. 

W roku 1917 skończyła się władza Mahometan, która trwała od roku 636, a więc 
1281 lat.  

Z pierwszej Księgi Mojżeszowej dowiadujemy się, że główne wydarzenia z życia 
Abrahama są w dokładny sposób rejestrowane, ponieważ za każdym razem 
podana jest ilość lat Abrahama. To nasuwa nam myśl, że rzeczy te zostały 
zarządzone przez Boga, aby były podstawą do rozważań chronologicznych, gdy 
w słusznym czasie zostaną zrozumiane, oraz aby wskazywały na różne 
wydarzenia historyczne mające łączność z rozwijaniem się Planu Bożego 
odnośnie nasienia Abrahamowego, w jego ziemskim oraz duchowym zarysie. 

Rysunek Nr 10, na stronie 78, będzie pomocą w naszych rozważaniach. 

Na rysunku jest uwidocznione, że gdy Abraham miał 75 lat (1 Moj. 12:4), Bóg 
zawarł z nim przymierze. Było to w roku 2045 p.n.e. 3960 lat później daje nam 
rok 1915, który przyniósł prorocze wypełnienie przedstawione powyżej. 

Ponieważ lata mijały i nie było widoków na urodzenie się syna z bezpłodnej 
Saraj, żony Abramowej, od niej właśnie wychodzi inicjatywa, aby Abram miał dziatki 
z Hagar Egipcjanki, która była służebnicą Saraj (1 Moj. 16:1-3). Czyn ten był 
zgodny z obowiązującym wówczas kodeksem Hammurabiego, który był królem 
Babilońskim, współczesnym Abramowi. Kodeks Hammurabiego jest najstarszym 
w świecie zbiorem praw, wyrytym na słupie z granitu. Odkryty został przez 
Morgana w roku 1901. (Podobna historia jest także opisana w 1 Moj. 30:1-9). 

Hagar niepomna na łaskę, jakiej dostąpiła, widząc, że poczęła, wzgardziła swoją 
panią, a sama poczuła się wielce wywyższoną, gdyż los najwidoczniej tak 
zrządził, że ona będzie matką nasienia, które będzie błogosławić wszystkie 
narody ziemi. Saraj poczuła się skrzywdzona przez niewdzięczną służebnicę, 
której dziecko miało być przecież własnością pani, i wyrzuciła z domu Hagar. 
Pan przez Anioła pouczył Hagar o tym, kim będzie jej syn i nakłonił ją do powrotu 
do Saraj. Rozdział 16 kończy się słowami: "A Abram miał osiemdziesiąt sześć 
lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela". Z powyższego widać, że było to 11 lat po 
zawarciu Przymierza (2034 rok p.n.e.). 

86  –  75  =  11               2045  –  11  =  2034 
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Gdy w równoległości, do 1915 roku dodamy 11 lat, wówczas otrzymamy 1926 
rok. 

1915  +  11  =  1926 
Ponieważ Ismael był, jak podaje dalej Biblia, prześladowcą małego Izaaka, 
przeto w roku 1926 należałoby spodziewać się narodzenia jakiegoś 
prześladowcy nasienia Abrahamowego. Nie trudno zorientować się, że rok 1926 
trafia w lata rozwijającego się hitleryzmu w Niemczech, który był jednym 
z  największych prześladowców narodu żydowskiego i znakiem dla nasienia 
Abrahamowego, że dla nich jedynym, bezpiecznym miejscem jest ziemia 
obiecana przez Boga. Z historii dowiadujemy się, że Hitler założył skrajnie 
demagogiczną partię socjalistyczną. W listopadzie 1923 roku usiłował dokonać 
w Monachium zamachu stanu. W następnym roku został osadzony w więzieniu 
na 5 lat, lecz po upływie roku został ułaskawiony. W latach 1925-1927 napisał 
swoją sławną książkę "Mein Kampf" (Moja walka), w której sformułował 
szowinistyczny i nazistowski program hegemonii Niemiec w Europie. 
W pierwszym tomie, rozdział XI, pt. "Naród a rasa" rozpatruje problem żydowski 
z wielu punktów widzenia, ustosunkowując się do narodu żydowskiego 
negatywnie. W Żydach widzi przyczynę wielu niedomagań w życiu państwowym 
i  w świecie. W słowie końcowym książki pt. "Mein Kampf" Hitler napisał: "Dnia 
9  listopada 1923 roku, w czwartym roku jej powstania, została rozwiązana 
i zabroniona narodowo-socjalistyczna niemiecka partia, na terenie całej Rzeszy. 
Dziś, w listopadzie 1926 roku, powstała znowu w całej Rzeszy, wolna, silniejsza 
i  wewnętrznie bardziej spojona niż kiedykolwiek przed tym". Od tego czasu, 
Hitler wspierając się na swojej partii, szedł do władzy aż uzyskał ją w 1933 roku. 

Z powyższego wynika, że rok napisania książki "Mein Kampf" (1925-1927), jak 
również data powstania partii hitlerowskiej (1926) odpowiada jak najbardziej 
dacie w rozpatrywanym przez nas proroctwie. 

I znów mijały lata w oczekiwaniu na dalsze znaki ze strony Boga, które miały 
zasilić wiarę Abrama. Na podstawie 1 Mojżeszowej, rozdział 17, dowiadujemy 
się, że gdy Abram miał 99 lat wówczas Bóg dał mu następujące instrukcje: 

1. Zmiana imienia "Abram" na "Abraham" (wiersz 5), 
2. Zmiana imienia "Saraj" na "Sara" (wiersz 15), 
3. Obietnica Boża, że z Sary urodzi się syn, któremu na imię ma być Izaak 

(wiersz 19), 
4. Syn ma być obrzezany w 8 dniu, a obrzezka, jako znak i potwierdzenie 

Przymierza ma obowiązywać wszystkich mężczyzn w jego domu oraz 
w narodach potomnych (wiersze 9-14), 

5. W tym czasie został spłodzony Izaak. 

Możemy sobie wyobrazić radość Abrahama z otrzymania tylu dowodów 
potwierdzających jego wiarę. Wszak zmiana imienia z "Abram" (wzniosły ojciec) 
na "Abraham" (ojciec mnóstwa, ojciec wielu narodów), oraz z "Saraj" (moja 
księżna) na "Sara" (księżna mnóstwa) mówiła bardzo wiele! Obietnica, że będzie 
miał z Sary syna uradowała go i zdziwiła do tego stopnia, że padł na oblicze 
swoje przed Panem i rzekł: "Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić 
syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?" (wiersz 17). 

Słowa Abrahama zawierają cenną wskazówkę chronologiczną, ponieważ z nich 
dowiadujemy się, iż Abraham był starszy od Sary o dziesięć lat. Abraham będąc 
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posłusznym Bogu, przyjął znak obrzezki, także wszyscy mężczyźni w jego domu, 
włącznie z trzynastoletnim Ismaelem. Wszystko to stało się, gdy Abraham miał 
99 lat (wiersze 24-27) i było 13 lat po urodzeniu się Ismaela. 

W równoległości – 13 lat po "urodzeniu się" hitleryzmu (1926 rok) otrzymujemy 
rok 1939. 

1926  +  13  =  1939 

Było to w roku 2021 p.n.e. 
2034  –  13  =  2021 

Rok 1939 to początek II Wojny Światowej, który miał znaczenie spładzające na 
powstanie państwa Izrael. Gdy Abraham miał 100 lat urodził się mu Izaak (1 Moj. 
21:5). Był to dalszy znak dla Abrahama wskazujący, że odziedziczy ziemię. Stało 
się to w roku 2020 p.n.e. 

2021  –  1  =  2020 

W równoległości otrzymujemy rok 1940. 

1939  +  1  =  1940 

Naród żydowski jest ziemskim Izaakiem, bo w prostej linii pochodzi od niego. 
Zwykle rodzeniu człowieka towarzyszy ból (1 Moj. 3:16). Naród żydowski, zanim 
powstał jako państwo, przechodził okropne bóle – prześladowania hitlerowskie – 
obozy, getta i masowe morderstwa. Chociaż Hitler wzniecił wojnę przeciw całemu 
światu, to jednak szczególną nienawiścią pałał do Żydów. To zgadza się z datą 
roku 1940, gdy Hitler, po rozpoczęciu wojny, zajął się szczególnie ciemiężeniem 
Żydów. Jak w namiocie Sary w boleściach i w tajemnicy rodził się Izaak, tak 
w sercach Żydów rodziło się państwo Izrael. 

Możemy sobie wyobrazić sytuację, jaka zaistniała w domu Abrahama, gdy 
urodził się Izaak. Marzenia Hagar, że będzie matką nasienia Abrahamowego, 
błogosławiącego wszystkie narody, zostały zburzone. Z pewnością Ismael 
rozumiał też, iż Izaak zajął jego miejsce. Jego niechęć do Izaaka wzrastała, 
a duch prześladowczy doszedł do punktu kulminacyjnego, gdy Izaak miał 5 lat. 
Wtedy nastąpił punkt przełomowy w domu Abrahama. Na życzenie oburzonej 
Sary i za przyzwoleniem Bożym, Abraham wydala ze swego domu Hagar oraz 
Ismaela, by Izaak mógł spokojnie wzrastać, jako prawy dziedzic (1 Moj. 21:8-12). 
Tak więc sprawa przyszłego błogosławieństwa świata została definitywnie 
załatwiona na korzyść Izaaka. 

Jak to wydarzenie umiejscowić w czasie? 

Apostoł Paweł poucza, że Zakon (1615) nastał po 430 latach po zawarciu 
Przymierza z Abrahamem (2045 rok p.n.e.) – Gal. 3:17. 

2045  –  1615  =  430 
Bóg podaje: "Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako 
przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, 
i  będą ich ciemiężyć przez czterysta lat. Lecz Ja także sądzić będę naród, 
któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem" 
(1 Moj. 15:13, 14). Wynika z tego, że prześladowanie nasienia Abrahamowego 
rozpoczęło się, gdy Izaak miał 5 lat, ponieważ 400 lat przed datą Wyjścia i dania 
Zakonu (1615 rok p.n.e.) rozpoczyna się w roku 2015, a to jest 5 lat po 
urodzeniu się Izaaka (2020). 

1615  +  400  =  2015          2020  –  2015  =  5 
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Abraham miał wówczas 105 lat. W równoległości, jeżeli do roku 1940 dodamy 
5 lat, wówczas otrzymamy rok 1945. 

1940  +  5  =  1945 

Wyrzucenie Ismaela z domu Abrahamowego rzutuje przeto na klęskę hitleryzmu 
w przegranej II Wojnie Światowej (1945 rok). 

[Obrzezanie noworodka odbywało się ósmego dnia, w którym podawano do 
publicznej wiadomości o istnieniu nowego człowieka. To było i jest do dziś 
powodem do radości, i jest świętem rodzinnym. Osobny punkt chronologiczny, 
przy zastosowaniu metody "dzień za rok", wyznacza dodanie 8 lat (obrzezanie 
miało miejsce 8 dnia) do 1940 roku. Otrzymamy wówczas datę proklamacji 
państwa Izrael (1948 rok), co było aktem publicznym.  

1940  +  8  =  1948 

Akt ten zaistniał za zgodą wszystkich państw, które życzliwie odniosły się do 
narodu żydowskiego, dając mu spokojny byt w nowo utworzonym państwie 
Izrael. Czy nie jest to znakiem czasów ostatecznych, dowodzącym, że 
najsilniejszy prześladowca nie jest w stanie zniszczyć obietnicy Bożej; wprost 
przeciwnie – nieświadomie dopomaga do jej zrealizowania? Czy w tych 
trudnościach nie widzimy łaski Bożej zgromadzającej ten naród do ziemi 
obiecanej ich przodkom?] 

Z nauki Pisma Świętego wiemy, że Izaak jest figurą Pana Jezusa i Kościoła, 
a   Ismael przedstawia Żydów (Gal. 4:22-31). Nie naruszając powyższego, 
zdajemy sobie sprawę z tego, że jest Abraham duchowy (Bóg) i Abraham 
ziemski; jest Sara duchowa (Przymierze Abrahama, Przymierze Ofiary) i Sara 
ziemska; jest Izaak duchowy (Jezus i Kościół) oraz Izaak ziemski. W broszurce 
"Syjonizm w proroctwie", na str. 29, podana jest analogia między narodzeniem 
Izaaka, a tym co dzieje się po 3960 latach w Palestynie, w odniesieniu do 
ziemskiego nasienia Abrahama. Tak jak Izaak duchowy miał swoich 
prześladowców, podobnie Izaak ziemski i jego dzieci (Żydzi, którzy w prostej linii 
pochodzą od niego), też mieli swoich prześladowców. 

Wspomniane już, z 1 Moj. 15:13, 14, 400 lat prześladowania, jak widzimy, 
rozpoczęły się od prześladowania Izaaka (reprezentanta całego ziemskiego 
nasienia Abrahama) przez Ismaela (reprezentanta dalszych prześladowców). 
Przy końcu 400 lat, prześladowcami nasienia Abrahama byli Egipcjanie 
(Chamici). Prowadząc analogię do naszych czasów, jak zauważyliśmy, to 
największym ze wszystkich prześladowców był hitleryzm. Hitleryzm był wrogo 
ustosunkowany do idei żydowskiej, podobnie jak Ismael nienawidził Izaaka 
z tego powodu, że do niego należy obietnica. 

Mogliśmy więc już zauważyć, że daty z życia Abrahama są bardzo cennymi 
wskazówkami, przygotowanymi przez Wszechmądrego Stwórcę do wzmocnienia 
naszej wiary w Boską obietnicę, oraz wykazania, że chronologia Biblijna nie 
skończyła się na roku 1914, lecz przeciwnie, wskazuje w sposób bardzo prosty 
na daty dalszych wielkich wydarzeń, które rozegrały się na oczach całego 
świata. 

Nasze kolejne rozważania chronologiczne dotyczyć będą przyszłości, a oparte 
będą na dalszych analogiach wydarzeń, które zaistniały w życiu Abrahama. 
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W 1 Moj. 23:1 mamy zanotowane następujące słowa: "A Sara żyła sto 
dwadzieścia siedem lat; tyle było lat życia Sary". Abraham był starszy od Sary 
o 10 lat (1 Moj. 17:17), wobec tego w chwili śmierci Sary miał 137 lat. Było to 
w  32 lata po wyrzuceniu Ismaela z domu Abrahama. Abraham miał wtedy (jak 
już wyliczono) 105 lat. 

137  –  105  =  32 

W którym to było roku? Abraham miał 105 lat w roku 2015 p.n.e. 

2015  –  32  =  1983 

Było to w roku 1983. W równoległości rok ten wskazuje na rok 1977. 

1945  +  32  =  1977 

(Zauważ te wyliczenia na rysunku Nr 10, str. 78). 

Śmierć Sary ma ważne znaczenie, gdyż Sara reprezentuje Przymierze Ofiary 
(Książka Pytań i Odpowiedzi, str. 488). Śmierć Sary reprezentuje więc koniec 
Wysokiego Powołania (KPiO, str. 502). 

W 1 Moj. 25:20 czytamy: "Izaak miał czterdzieści lat, gdy pojął za żonę Rebekę, 
córkę Batuela, Aramejczyka z Padan-Aram, siostrę Labana, Aramejczyka". 

Ponieważ w chwili urodzenia się Izaaka Abraham miał 100 lat, więc 
w czterdziestym roku życia Izaaka, miał lat 140 lat. Było to 3 lata po śmierci Sary, 
gdy Izaak wprowadził Rebekę do namiotu nieżyjącej już matki (1 Moj. 24:6, 7). 
Był to rok 1980 p.n.e. (1983  –  3  =  1980). 

Połączenie Izaaka z Rebeką rzutuje w równoległości na rok 1980 n.e. i wskazuje 
na datę połączenia Kościoła z naszym Panem, co nastąpi w 3 lata po 
zakończeniu Wysokiego Powołania (1977). 

1977  +  3  =  1980 

To wyliczenie jest bardzo łatwe do zapamiętania. Rok 1980 p.n.e. zaznacza 
połączenie Izaaka z Rebeką, natomiast rok 1980 n.e. wskazuje na połączenie 
Kościoła z Panem. 

1980  +  1980  =  3960 

Co mogłoby reprezentować, że w 20 lat po ślubie, Izaak, w wieku 60 lat, miał 
dzieci (1 Moj. 25:26)? Rzutuje to na rok 2000. 

1980  +  20  =  2000 

Co mogłaby przedstawiać śmierć Abrahama, która nastąpiła w roku 1945 p.n.e., 
gdy miał 175 lat (1 Moj. 25:7). Było to sto lat po zawarciu przymierza, a zatem, 
w równoległości wskazuje na rok 2015? 

1915  +  100  =  2015 

Po śmierci Abrahama, Izaak stał się pełnym dziedzicem wszystkich dóbr ojca, 
co wskazywałoby na jeszcze szersze rozwinięcie się Planu Bożego. Jest faktem, 
że po ślubie Izaaka, Abraham pojął Keturę, z którą miał wiele dzieci. Ketura 
reprezentuje Nowe Przymierze, które zawarte będzie po uwielbieniu Kościoła, 
już po ucisku, z żyjącą ludzkością, począwszy od Żydów (Jer. 31:31-34; Izaj. 2:2, 3).  

Nasze dalsze rozważania chronologiczne prowadzić będziemy obserwując jedną 
z najznamienitszych postaci biblijnych, jaką jest Dawid. 
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DAWID 

Imię Dawid znaczy "Umiłowany". Dawid jest typem na naszego Pana, który jest 
"umiłowanym Synem Bożym" (Mat. 3:17) oraz na Kościół, który jest przyjęty 
w  "Onym umiłowanym" (Efez. 1:6). Nasz Pan ma panować na wzór Dawida, 
o  czym była powiadomiona Maria, matka Jezusa przez Anioła Gabriela: "Ten 
będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany i da Mu Pan Bóg stolicę 
Dawida ojca jego" (Łuk. 1:26-33). 

Dawid był pomazany trzy razy: 

(1) Przez Samuela, z rozporządzenia Bożego (1 Sam. 16:1-13) 

(2) Przez pokolenie Judy (2 Sam. 2:1-4) 

(3) Przez resztę pokoleń Izraela (2 Sam. 5:1-3) 

Pierwsze pomazanie reprezentuje pomazanie Pana Jezusa Duchem Świętym 
przy poświęceniu w Jordanie (Mat. 3:16). 

Drugie pomazanie reprezentuje uznanie naszego Pana za swego króla przez lud 
Boży w wieku Ewangelii. 

Trzecie pomazanie reprezentuje uznanie naszego Pana, jako Króla, przez cały 
świat. 

Dawid królował nad Judą 7 lat, a nad Izraelem 33 lata (1 Król. 2:11); łącznie 
królował 40 lat. 

Patrz rys. Nr 9 na str. 85. 

ROZWAŻANIA CHRONOLOGICZNE 

Ustalenie pocz ątku panowania królów: 

Sedekiasz, ostatni król Izraela, został zdetronizowany w roku p.n.e. ............ 
Okres królów trwał lat ................................................................................................................... 

606 

513 

 

Okres panowania królów rozpoczął się w roku p.n.e. ............................................ 1119 

Wyliczenie daty rozpocz ęcia panowania Dawida nad Izraelem: 

Saul królował 40 lat (Dz. Ap. 13:21) ...................................................................................
Dawid królował nad Judą 7 lat ............................................................................................... 

40 
7 

 
Od początku okresu królów do panowania Dawida nad Izraelem, lat ........... 47 

 

Okres Królów rozpoczął się w roku p.n.e. ...................................................................... 
Od początku okresu królów 
do panowania Dawida nad Izraelem upłynęło lat ..................................................... 

1119 
 

47 
 

Początek panowania Dawida nad Izraelem (1119 – 47 = 1072), rok ............ 1072 
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Od stworzenia Adama do roku 1072 upłyn ęło 3056 lat: 
 

Adam został stworzony w roku p.n.e ................................................................................. 

Dawid rozpoczął panowanie nad Izraelem w roku p.n.e. .................................... 

4128 

1072 

 
Od panowania Adama 
do panowania Dawida nad Izraelem (4128  –  1072  =  3056) jest lat ....... 3056 

 
 

 

Od panowania Dawida nad Izraelem 
do panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa jest tak że 3056 lat: 

 

Panowanie Dawida nad Izraelem rozpoczęło się w roku p.n.e ....................... 

Początek panowania naszego Pana po ucisku nastąpi w roku ...................... 

1072 

1984 

 

Od uniwersalnego panowania Dawida 
do uniwersalnego panowania Chrystusa (1072 + 1984 = 3056) jest lat ... 3056 

 

Załączony rysunek ułatwia zrozumienie tej wspaniałej symetrii. 

Uniwersalne figuralne panowanie Dawida (rok 1072 p.n.e.) wypada w środku lat 
między panowaniem Adama w najpierwszym królestwie Bożym na ziemi 
(rok 4128 p.n.e.) a królestwem Jezusa Chrystusa "Wtórego Adama", "Syna 
Dawidowego", pozafiguralnego "Cyrusa" (Słońce) po zniszczeniu "Babilonu" 
i skończeniu się 70 lat od wymówienia władzy poganom (1914 + 70 = 1984). 
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SZCZEGÓLNY OBRAZ Z ŻYCIA DAWIDA 

Dawid miał 37 lat, gdy rozpocz ął panowanie nad Izraelem: 
 

Dawid rozpoczął swoje panowanie nad pokoleniem Judy mając lat ................. 
Nad pokoleniem Judy panował lat    ........................................................................................ 

30 
7 

 
Gdy rozpoczął panować nad całym Izraelem miał lat ..................................................  37 

 

Jeżeli rok 1984 jest rokiem równoległym do panowania Dawida nad Izraelem, 
gdy miał 37 lat, to jaki rok będzie równoległym do roku jego urodzenia? 

1984  –  37  =  1947 

Rok 1947 jest czasem narodzenia się państwa Izrael, ponieważ 29 listopada 
1947 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych większością przeszło 
dwóch trzecich głosów zatwierdziło projekt Komitetu Specjalnego Narodów 
Zjednoczonych z dnia 1.09.1947 roku dotyczący podziału Palestyny na dwa 
państwa: żydowskie i arabskie. W przeddzień opuszczenia Palestyny przez 
Brytyjczyków 15 maja 1948 roku zostało proklamowane państwo Izrael. 
Zaznaczyć należy, że powyższej decyzji sprzeciwili się Arabowie i oświadczyli, 
że użyją siły w celu udaremnienia jej realizacji. Z powyższego wynika, że 
postacie Dawida i Izaaka mają swoje obrazowe odpowiedniki w sferze duchowej 
i ziemskiej. 

Jeżeli ziemski "Dawid" urodził się w roku 1947, to na który rok przypada jego 
panowanie nad Judą? 
 

Urodzenie "Dawida" – "Izraela", rok ................................................................................... 
Został uznany za króla nad pokoleniem Judy, gdy miał lat ................................  

1947 
30 

 
Panowanie Dawida nad Judą rzutuje na rok ................................................................ 1977 

 

Jak już wspomniano, rok 1977 wskazuje na koniec Wysokiego Powołania 
(śmierć Sary). W tym czasie Pan będzie królował nad zapieczętowanym 
Kościołem reprezentowanym przez pokolenie Judy, które uznało Jezusa za 
swego Króla. 

Brat Russell w artykule pt. "Dawid otrzymał Królestwo", pisze: "Dawid liczył sobie 
30 lat, gdy umarł Saul. Przez 10 lat poprzednich miał on urozmaicone życie. 
Z  powodu zazdrości był wygnany z domu Saula i ścigany jak dzika 
bestia"(R3234). Trudności Dawida rozpoczęły się po 20 roku jego życia, gdy 
zabił Goliata i wszedł na dwór Saula. Jeżeli narodzenie Dawida rzutuje na rok 
1947, to jego 20 rok życia oraz walka z Goliatem wypada na rok 1967, co jest 
zgodne z faktami. 

∗ 

Na świat spłynie czas ochłody 
Każdy będzie prawdę pić, 
Nieprzyjazne dziś narody 
Będą razem w zgodzie żyć.      (Pieśń 212) 
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JEREMIASZ 

Z proroctwa Jeremiasza (1:1-3) dowiadujemy się, że Jeremiasz był prorokiem 
Bożym w ściśle określonym czasie: od 13 roku panowania króla Jozjasza, aż do 
11 roku Sedekiasza. 

Jozjasz panował od 659 do 628 roku p.n.e. 

Od którego roku zacz ął prorokowa ć Jeremiasz? 

Jozjasz rozpoczął panowanie w roku p.n.e. .....................................................................  
13 lat panowania Jozjasza ........................................................................................................... 

659 
13 

 
Jeremiasz zaczął prorokować (659  –  13  =  646) w roku p.n.e. ..................... 646 

Do którego roku prorokował Jeremiasz? 

Jedenasty rok panowania Sedekiasza przypada na rok 606 p.n.e. i jest końcem 
prorokowania Jeremiasza. Jeremiasz był więc prorokiem przez okres 40 lat 
(646 – 606 = 40). 

Równoległo ść (Patrz rys. Nr 11, str. 88): 

Rok 606 p.n.e. rzutuje na rok 1914 n.e.  2520  –  606  = 1914 

Rok 646 p.n.e. rzutuje na rok 1874 n.e.  1914  –    40  = 1874 

Powyższe obliczenie wykazuje, że pozaobrazowym prorokiem Bożym dla całego 
chrześcijaństwa był lud w prawdzie z bratem Russellem na czele, w okresie od 
1874 do 1914 roku. 

Które z proroctw Jeremiasza najdobitniej przedstawi a klęskę Żydów? 

Jest to proroctwo o 70 latach spustoszenia (Jer. 25:8-12). 

Kiedy zostało napisane to proroctwo? 

Z proroctwa Jeremiasza dowiadujemy się, że było to w 23 roku prorokowania 
Jeremiasza. 

Początek prorokowania Jeremiasza przypada na rok p.n.e. ............................... 
23 lat prorokowania .......................................................................................................................... 

646 
23 

 
Czas napisania proroctwa Jer. 25:8-12 (646  –  23  =  623), rok p.n.e. ....... 623 

Równoległo ść: 

Początek działalności pozaobrazowego Jeremiasza, rok ................................... 
23 lat prorokowania .......................................................................................................................  

1874 
23 

 
Czas zapowiedzi klęski nominalnego chrześcijaństwa 
                                                                    (1874  +  23  =  1897), rok .... 1897 
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Rok 1897 jest czasem napisania IV Tomu Wykładów Pisma Świętego pt. "Walka 
Armageddonu", w którym Autor wykazuje znikomość środków zaradczych 
i nieunikniony upadek złych systemów, począwszy od roku 1914. Ta zapowiedź 
zniszczenia miała miejsce 17 lat przed rokiem 1914, tak jak proroctwo 
Jeremiasza (25:8-12), ogłoszone na 17 lat przed rokiem 606 p.n.e., było 
zapowiedzią zniszczenia mającego trwać 70 lat. 

 

Jeżeli początek zniszczenia jest tak wyraźnie zaznaczony, to jego koniec można 
łatwo obliczyć: 

1914  +  70  =  1984 

Zauważmy, że na 17 lat przed rokiem 1984, wypadki roku 1967 są również 
zapowiedzią, że zbliża się ostateczny koniec. 

 

Liczba "70" jest wysoce symboliczna, bo jest iloczynem cyfr 7 i 10 (7 x 10 = 70). 
Liczba ta ma najwyraźniej zastosowanie w Boskiej matematyce, jeśli chodzi 
o powiązanie ze sobą różnych wydarzeń Żniwa wieku Ewangelii:  

 

 (1) Skończenie się "dwójnasobu" Izraela .............................................. rok
 

Proklamacja państwa Izrael ................................................................... rok 

1878 
    70 
1948 

∗ 

(2) Czas napisania IV Tomu .......................................................................... rok 

 

Walka Dawida z Goliatem ....................................................................... rok 

1897 
    70 
1967 

∗ 

 (3) Czas posłannictwa do Izraela, 
wygłoszonego przez brata Russella w Hippodromie ............ rok 
 
Wydarzenia, jakie nastąpią w Izraelu i w świecie 
po zabraniu Kościoła ................................................................................... rok 

1910 

    70 
1980 

∗ 

(4) Początek końca "Czasów Pogan" ...................................................... rok 

 

Początek ziemskiej fazy królestwa Bożego 
po upadku Babilonu ..................................................................................... rok 

1914 

    70 

1984 
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EZECHIEL 

Działalność proroka Ezechiela nakładała się na ostatnie lata działalności proroka 
Jeremiasza i była kontynuowana dalej, natomiast działalność proroka Daniela 
ciągnęła się jeszcze dalej. Z proroctwa Ezechiela (1:1-3) wynika, że Ezechiel 
miał 30 lat w piątym roku po zakończeniu się panowania króla Jojachina (piąty 
rok niewoli króla), którego trzymiesięczne królowanie (2 Kron. 36:9) jest według 
rachuby żydowskiej włączone do ostatniego roku panowania jego ojca, Jojakima. 
Jojakim panował od roku 628 do roku 617 p.n.e. 

Obliczenie:  

Koniec panowania Jojakima, rok p.n.e. .............................................................................. 
5 lat niewoli Jojachina ..................................................................................................................... 

617 
5 

 
30 rok życia Ezechiela (617 – 5 = 612) przypada w roku p.n.e. ........................ 612 

 
Ezechiel urodził się w roku 642 p.n.e.  612  +  30  = 642 

Ezechiel urodził się 36 lat przed rokiem 606 p.n.e.  642  –  606  =  36 
 
 

Jeżeli rok 606 p.n.e. rzutuje na rok 1914, to 36 lat wstecz wskaże nam datę 
urodzenia pozaobrazowego Ezechiela – rok 1878.  

1914  –  36  =  1878 

Rok 1878 jest końcem "dwójnasobu", jak również początkiem pracy żniwa Wieku 
Ewangelii. Od roku 1874, trzy i pół lat wcześniej, rozpoczęło się przygotowanie 
żniwiarzy. 

Proroctwo Ezechiela (21:24-27) zaznacza początek 70 lat spustoszenia i było 
napisane w 610 roku p.n.e. Ezechiel (20:1) podaje, że było to w 7 roku niewoli 
Jojachina. 

Jojachin został wzięty do niewoli, rok p.n.e. .....................................................................  
7 lat niewoli ..............................................................................................................................................

617 
7 

 
Data napisania proroctwa Ezech. 21:24-27 (617 – 7 = 610), rok p.n.e. ....... 610 

 
Było to 4 lata przed rokiem 606 p.n.e.  610  –  606  =  4 

Rok 610 p.n.e. rzutuje na rok 1910 n.e.     1914  –  4  =  1910 
 

Z powyższych obliczeń wynika, że daty równoległe wskazują na działalność 
Badaczy Pisma Świętego, jako pozafiguralnego Ezechiela, prowadzoną po roku 
1914 (Patrz Książka Pytań i Odpowiedzi, str. 56; odnośnie roku 1910). 
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Obliczenie daty ostatniego prorokowania Ezechiela (29:17): 
    

Czas zaprowadzenia Jojachina do niewoli, rok p.n.e. ...............................................  
27 lat niewoli ...........................................................................................................................................

617 
27 

 
Czas napisania ostatniego proroctwa (617 – 27 = 590), rok p.n.e. ................. 590 

   

Było to 16 lat po roku 606 p.n.e.  606  –  590  =  16 

Rok 590 p.n.e. rzutuje na rok 1930 n.e.     1914  +  16  =  1930 

Z powyższego wynika, że prorok Ezechiel wciąż jeszcze działał po zakończeniu 
działalności prorockiej Jeremiasza. 

Działalność proroka Daniela przeciągała się poza działalność Ezechiela 
i wypełniła ostatnie lata 70-letniej niewoli (Dan. 5:1-31). 

∗ 

Podsumowanie:  Bez względu na to, jaka była świadomość brata Russella 
i wszystkich braci odnośnie okresu 70 lat spustoszenia, wypełnili oni pozaobraz 
Jeremiasza, Ezechiela oraz początkową działalność Daniela. 

Daniel zrozumiał tę rzecz później (Dan. 9:1,2). 

Powyższe rozważania wskazują na dalszą działalność ludu w Prawdzie po roku 
1914. 

∗ 

Księga proroctw Boskich praw, 
Swą historię ma w niej świat, 
Za tę księgę Pana sław, 
Aż do końca ziemskich lat.  

(Pieśń 22) 
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POCZĄTEK TYSIĄCLECIA 

Ze względu na ogólne zainteresowanie kwestią początku Tysiąclecia, w artykule 
poniższym podajemy wnioski wynikające z obecnych spostrzeżeń chronologicznych. 
Jako wprowadzenie cytujemy urywek z artykułu brata Russella (W.T. 1900/2739). 

"Pytanie : 

Z Objawienia (20:4-6) rozumiem, że Chrystus ma królować tysiąc lat, a z wierszy 
2 i 7 wynika, że w okresie tym Szatan będzie związany. Jeśli Chrystus rozpoczął 
swoje królowanie w roku 1878, a Szatan nie będzie związany prędzej aż dopiero 
w roku 1915 (było to napisane w roku 1900), to tych dwóch okresów nie da się 
zsynchronizować. Ponadto, oba wykraczają poza okres siódmego tysiąclecia, 
który według naszej chronologii biblijnej rozpoczął się w jesieni 1872 roku. Czy 
mógłbyś wyjaśnić, jak to pogodzić? 

Odpowied ź: 
Pan najwidoczniej ułożył sprawy stopniowego zamykania Wieku Ewangelii 
i otwierania Wieku Tysiąclecia w taki sposób, że jeden wiek zachodzi za drugi . 
Uczynił tak z jakimś szczególnym celem na widoku, lecz o tym, jakie dokładnie 
są Jego cele, nie upodobało się Jemu nas poinformować; a ponieważ rozciąga 
się to w przyszłość, możemy słusznie wnosić, że nie jest to teraz "pokarm na 
czas słuszny dla domu wiary". Kiedy cel zostanie osiągnięty i zrealizowany, jakby 
to nie było, nie mamy żadnej wątpliwości, że wszystkim z ludu Pańskiego będzie 
to objawione, że Jego Słowo akuratnie się wypełniło. Do tego czasu pewna 
miara wiary jest wymagana i spodziewana od tych, którzy mają tak wiele 
dowodów Pańskiej mądrości i dokładności w zarysach Jego planu już 
dokonanych. 'Musimy Jemu ufać tam, gdzie nie możemy Go dostrzec'. 
Najwidoczniej kwestia, kiedy okres tysiącletni powinien być liczony jako w pełni 
rozpocz ęty , a kiedy w pełni zakończony, będzie otwartym pytaniem  aż do 
końca wieku Tysiąclecia (...) 

Orzeczenie Pisma Świętego odnośnie świętych, "zwycięzców", brzmi: "Ożyli 
i królowali tysi ąc lat" . O tym królowaniu świętych nie mo żna z właściwością 
mówić, że się już rozpoczęło, zanim  wszystkie "klejnoty" nie zostaną zebrane 
i zanim nie nast ąpi koniec "Czasów Pogan"  w roku 1914". 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że powyższa odpowiedź miała 
miejsce w roku 1900. W tym czasie ogół braci spodziewał się zabrania ostatnich 
członków Kościoła tuż przed rokiem 1914. W tymże roku miało się także 
rozpocząć królowanie Chrystusa wraz z uwielbionym Kościołem, związanie 
Szatana w wielkim ucisku, upadek "teraźniejszego złego świata", po czym miała 
nastąpić ziemska faza Królestwa Bożego. Obecne spostrzeżenia 
chronologiczne, opierające się na poprzednio wywiedzionych, ukazują nam rok 
1980 (wiosna 1981), jako datę zabrania Kościoła i wybuch Armageddonu, 
w którym zostanie związany Szatan, a stary świat ostatecznie ulegnie 
zniszczeniu. Rok 1984 wskazuje na początek ziemskiej fazy Królestwa Bożego. 

Już za czasów brata Russella znane były dwa początki Tysiąclecia: 1874 + 1000 
oraz 1914 + 1000 (Patrz rysunki Nr 8, str. 32 i Nr 3, str. 39). 

Obecne spostrzeżenia chronologiczne ukazują dalsze dwa początki, a  mianowicie: 
1980 + 1000 i 1984 + 1000 (Patrz rys. Nr 2, str. 67 i Nr 9, str. 85; świadectwo 
Wielkiej  Piramidy  w  dziale  pt. "Geometria  biblijna  oraz  przykłady  124-132 
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w dziale pt. "Liczbowanie biblijne"). Szatan także nie jest jeszcze związany 
(Patrz przykłady 108-111 w dziale "Liczbowanie biblijne"). 

W zacytowanym na wstępie wyjątku z artykułu brata Russella znajdują się 
punkty zasługujące na uwagę: 

(1) Stopniowe zamykanie, w taki sposób, że wiek zachodzi za wiek, 

(2) Rozpoczęcie "w pełni" wieku Tysiąclecia, 

(3) Rozpoczęcie królowania kompletnego Chrystusa po uwielbieniu Kościoła 
i po zakończeniu się "Czasów Pogan". 

Przede wszystkim zgadzamy się z tym, że początek i koniec wieku Tysiąclecia 
jest kwestią otwartą, to znaczy, że wolno jest każdemu snuć wnioski, naturalnie 
w oparciu o stosowne teksty Pisma Świętego jak również w oparciu o chronologię 
wyprowadzoną przez brata Russella. 

Okresy, w czasie których wieki zachodzą na wieki, Słowo Boże nazywa żniwami 
(Jan 4:35-36, Mat. 13:30, Obj. 20:7-10). "Na każdy z tych stykających się 
i zachodzących na siebie okresów przypada podwójna praca: usunięcie starych 
i wprowadzenie nowych zarządzeń, czyli dyspensacji (...) Ta podwójna praca 
wykazana jest w słowach proroka Izajasza: 'Albowiem (1) dzień pomsty był 
w sercu moim, a (2) rok odkupionych moich przyszedł' (Izaj. 63:4)" (Tom II, 
str. 247). Żniwo więc w pewnym sensie przedłuża wiek przeszły, a w innym 
rozpoczyna wiek następny. Wynika z tego, że żniwo Wieku Ewangelii jest 
"końcem wieku" Ewangelii a zarazem początkiem Tysiąclecia. 

Obserwując początek Wieku Ewangelii, zaczynający się żniwem Wieku 
Żydowskiego, zauważamy, że znamienne wydarzenia tego żniwa wskazywały 
(przez odmierzanie odcinka czasu, 1845 lat) na ważne punkty chronologiczne 
żniwa Wieku Ewangelii. Czytamy w II Tomie (str. 232): "Obserwując Wiek 
Żydowski, jego długość i znamienne szczegóły żniwa, czyli końca, możemy 
widzieć dokładną długość Wieku Ewangelii, będącego pozafigurą pierwszego 
oraz zrozumiemy czego i kiedy mamy się spodziewać podczas żniwa Wieku 
Ewangelii". A więc odpowiednikiem roku 29 jest rok 1874, roku 33 – rok 1878, 
roku 36 – rok 1881, roku 70 – rok 1914/15, roku 135 – rok 1980. 

Pewnym potwierdzeniem, że metoda ta jest Boską metodą byłby rok żydowski, 
który liczył 360 dni, a jednak posiadał dwa początki. Pierwszego Nisan 
rozpoczynał się rok kościelny trwający 360 dni, a pierwszego Tiszri rozpoczynał 
się rok cywilny trwający również 360 dni. 

Wnikając w tę Boską metodę dochodzimy do wniosku, że jest to bardzo prosty 
sposób, za pomocą którego Pan powiadamia nas o swoich planach 
i  zamierzeniach, a znajomość tychże powinna zachęcić wszystkich wiernych do 
współudziału z Panem w Jego dziele żniwa. 

Opierając się na powyższym przykładzie stwierdzającym, że Wiek Ewangelii ma 
nie jeden, ale kilka punktów chronologicznych wskazujących na jego początek, 
dochodzimy do wniosku, że Wiek Tysiąclecia podobnie ma kilku początków, 
którymi są końcowe punkty chronologiczne (potwierdzone wydarzeniami) żniwa 
wieku Ewangelii. 
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Tak więc, wtóra obecność Pana (1874), wymówienie władzy poganom (1914), 
uwielbienie Kościoła (1981 wiosna), usunięcie rządów pogan i ustanowienie 
ziemskiej fazy królestwa Bożego (1984), zaznaczają cztery chronologiczne 
początki Tysiąclecia. 

1874  +  1000  1914  +  1000  1980  +  1000  1984  +  1000 

Określenie brata Russella, podane w zacytowanej na wstępie myśli odnośnie 
"w pełni rozpoczętego" wieku Tysiąclecia, nie odnosiłoby się zatem do okresów: 
1874 + 1000, 1914 + 1000 i 1980 + 1000. Czas od roku 1874 do 1980 byłby 
okresem przygotowawczym do wieku Tysiąclecia, czyli do właściwego 
królowania Chrystusa, Głowy i Ciała, które rozpocznie się dopiero po roku 1984, 
po kompletnym upadku złego świata. 

Podobnie jak ukazanie się gwiazdy porannej oraz świtu jest zwiastunem słońca, 
tak też świt Pańskiej obecności (rok 1874) oraz jego potęgujące się światło 
i wpływ jest okresem przygotowawczym do Pańskiej Epifanii i Apokalipsy 
objawionych w wielkim ucisku. Wierni zwycięzcy będą się wtedy lśnić w chwale 
jak słońce (Mat. 13:43; Tom III, str. 253, dział "Liczbowanie biblijne", przykłady 
32-45). 

Okres 1984 + 1000 byłby więc tym "w pełni rozpoczętym" okresem Tysiąclecia, 
w którym miałoby miejsce królowanie kompletnego Chrystusa, Głowy i Ciała, po 
wielkim ucisku, jakim zakończy się "teraźniejszy zły świat". 

"Najważniejszym wydarzeniem w historii świata jest ustanowienie Królestwa 
Bożego między ludźmi przez Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz wybrany 
Kościół zwycięzców i współdziedziców. Na to wielkie wydarzenie wskazują 
wszystkie obietnice Boże i figury, a które widzimy, iż nie tylko są na czasie, ale 
że już się rozpoczynają. Ktokolwiek pojmuje te fakty i których serca zgadzają się 
z wielkim Boskim Planem Wieków i kto dopatrzył się, że lekarstwo Boże na 
uleczenie grzechu i nędzy umierającego i wzdychającego stworzenia będzie 
zastosowane przez to Królestwo, ten nie może się bardziej interesować niczym, 
jak czasem i sposobem ustanowienia tegoż Królestwa" (Tom III, str. 11). 
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WSTĘP 
 

Żyjemy w czasach rozmnożenia się umiejętności przepowiedzianej przez 
proroka Daniela (Dan. 12:4). Różne dziedziny wiedzy stały się dostępne 
szerokim masom społeczeństwa. 

Podstawowe zasady geometrii dostępne kiedyś tylko dla klas uprzywilejowanych, 
dziś, jako przedmiot obowiązujący, nauczane są w szkołach ogólnokształcących. 
Nic też dziwnego, że dane geometryczne znajdujące się w  Biblii, na które kiedyś 
nie zwracano uwagi, dziś nabierają znaczenia i mogą być zrozumiałe dla wielu 
z ludu Bożego, którzy dzięki ogólnej oświacie i  umiejętności mają do nich 
swobodny dostęp. 

Jesteśmy Bogu wdzięczni za obfite zaopatrzenie nas w głębszą znajomość 
czasów i chwil, ukrytą dotąd niekiedy w lakonicznych, jakby nic nie mówiących 
cyfrach, które nawet mogą się wydawać czytelnikowi zbędnymi. 

I tu także sprawdzają się słowa Mistrza: "Ani kreska, ani jota nie przeminie 
z zakonu, ażby się wszystko stało" (Mat. 5:18).  

"O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są 
wyroki Jego, i nie wyśledzone drogi Jego!" (Rzym. 11:33). 

"Jemu niech będzie chwała na wieki!" 

NAMIOT ZGROMADZENIA 

"Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczy niebieskich: Gdy bowiem Mojżesz miał 
zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga: Patrz zaś – 
mówi – abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze" 
(Żyd. 8:5; 2 Moj. 25:40). 

Broszura "Cienie Przybytku" dopomogła nam wielce do zrozumienia trudnych 
rzeczy Boskiego Zakonu, odnoszących się do budowy Przybytku, który był 
uczyniony według Boskiej instrukcji danej Mojżeszowi na górze Synaj (2 Moj. 
25:31; 34-40). 

Przybytek nie mógł być zbudowany w dowolnej wielkości, ponieważ wykonawcy 
zobowiązani byli trzymać się ściśle wymiarów podanych przez Najwyższego 
Konstruktora, jakim był Bóg. 

Wyraźne zastrzeżenie: "Patrz (...) abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci 
został ukazany na górze", każe dopatrywać się w tych wymiarach ważnych 
prawd Bożych, których zrozumienie we właściwym czasie, miało pocieszać 
i budować wiarę ludu Bożego (Dan. 12:4, 10). 

Badając budowę Przybytku, spotykamy się z figurami geometrycznymi z zakresu 
planimetrii (badanie własności figur płaskich), oraz stereometrii (figur 
przestrzennych), których znaczenie może być zrozumiane na podstawie 
rozważań geometrycznych. 

Długości przekątnych różnych figur geometrycznych, których boki mają wymiary 
wyrażone w liczbach całkowitych np. 1, 2, 5, 10 itd. składają się najczęściej 
z liczby całkowitej i ułamka. 
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Jest to naturalne prawo matematyki, jej analizy i geometrii. Ukazując nam liczby 
ułamkowe, Bóg wskazuje na "intencję wymiaru", którego dokładność da się 
osiągnąć jedynie w przybliżeniu. 

Jeżeli "intencja wymiaru" jest bardzo wyraźna, a osiągnięcie pełnej liczby 
niemożliwe, względnie duży ułamek możemy traktować jako całość. Taka 
metoda nazywa się popularnie "zaokrąglaniem". 

Wielkości podanych przez Boga pod rozwagę figur geometrycznych nie zawsze 
są wyrażone w skali 1:1, lecz mogą być one podane w skali zwiększonej lub 
zmniejszonej. 

Takie posługiwanie się skalą znane jest przy sporządzaniu rysunków 
technicznych lub map geograficznych. 

Jednostką miary stosowanej przy budowie przybytku był łokieć. W dawnych 
czasach, dzisiejsze jednostki miar długości, jak metr i cal, nie były znane. 
Posługiwano się natomiast miarami długości przyjętymi z ciała ludzkiego: łokieć, 
piędź (2 Moj. 28:16), dłoń (Ezech. 40:5, 43) i palec (Jer. 52:21). 

Łokieć stanowił odległość od łokcia ręki do końca palców, piędź to odległość 
między naciągniętym kciukiem a małym palcem, dłoń to szerokość dłoni, a palec 
– szerokość palca. Łokieć pospolity równał się 2 piędziom lub 6 dłoniom, lub 24 
palcom. Łokieć świątynny używany przy budowie świątyni był większy 
o  szerokość dłoni od łokcia pospolitego (Ezech. 40:5; 43:13) i mieścił w sobie 
7 dłoni, lub 2 piędzi, lub 28 palców (Patrz Podręczna Encyklopedia Biblijna, 
tom 2, str. 737). 

Gdy Salomon budował Świątynię, użył do tego celu łokcia "według dawniejszej 
miary" (2 Kron. 3:3). Był to łokieć większy, świątynny, używany przy budowie 
Namiotu Zgromadzenia za czasów Mojżesza. 

Wymiary Wielkiej Piramidy, wyrażone w jej jednostkach, calach piramidalnych, 
wskazują na dni oraz lata. W wymiarach Przybytku podobnie dopatrywać się 
będziemy prawd chronologicznych dotyczących wielkiego Planu Zbawienia, 
którego ośrodkiem jest Chrystus – Głowa i Ciało. Szczególną uwagę zwrócimy 
na to, czy rok 1980, jako data bliskiej przyszłości, ma tu swoje uzasadnienie. 
 

DZIEDZINIEC 
2 Moj. 27:18 

Dziedziniec posiadał kształt prostokąta o wymiarach 50 x 100 łokci i powierzchni 
5000 łokci kwadratowych. 

50  x  100  =  5000 

Liczba "5000" nasuwa myśl, że kryje się w niej ilość lat od urodzenia nasienia 
obietnicy – Izaaka (rok 2020 p.n.e.), będącego figurą na Chrystusa (Gal. 3:16, 
27, 29), do roku 1980 (kompletny Chrystus w niebie) plus 1000 lat panowania. 

2020  +  1980  +  1000  =  5000 
Dziedziniec wraz z Przybytkiem i wszystkimi sprzętami przedstawiają warunki, 
w jakich miało się rozwinąć nasienie Abrahamowe – przewidziane od Boga 
narzędzie do błogosławienia w Tysiącletnim Królestwie wszystkich rodzajów 
ziemi. 
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Zwróćmy teraz uwagę na Rysunek I: 
Dziedziniec podzielony na dwie połowy tworzy dwa jednakowe kwadraty. Punkty 
przecięcia się przekątnych każdego z tych kwadratów, wskazują na dwa sprzęty  
o wysoce figuralnym znaczeniu: Ołtarz Miedziany i Skrzynię Świadectwa. 

Długość każdej z przekątnych wynosi 1980 palców (po zaokrągleniu liczby 1979, 
908), co ma następującą wymowę: 

(1) W roku 1980 zakończą się ofiary przyjemne Bogu reprezentowane przez 
Ołtarz Miedziany, 

(2) W roku 1980 cały Kościół, reprezentowany w Skrzyni Świadectwa, znajdzie 
się w Świątnicy Najświętszej, która przedstawia doskonały stan duchowy – 
nieśmiertelną, niezniszczalną boską naturę. 

 

ŚWIĄTNICA NAJŚWIĘTSZA 
2 Moj. 26:15-18 

Świątnica Najświętsza tworzyła sześcian o wymiarach 10 x 10 x 10 łokci (patrz 
Rysunek II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek II. Wymiary Świątnicy Naj świętszej  
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Każdy z boków Świątnicy Najświętszej był kwadratem o wymiarach 10 x 10 łokci. 

Długość przekątnej każdego kwadratu wynosiła 396 palców (po zaokrągleniu 
liczby 395,9788). 

Liczba 396 ukazuje nam liczbę 3960 w skali 1:10: 

396  x  10  =  3960 

Zestawienie 

Izaak łączy się z Rebeką .................................................................................... rok p.n.e.  

Chrystus łączy się z Kościołem. ......................................................................... rok n.e. 

1980 

1980 

 

Ilość lat  od połączenia się Izaaka z Rebeką  
do połączenia  Chrystusa z Kościołem (1980 + 1980 = 3960) ........................ 3960 

Tym sposobem wszystkie boki Świątnicy Najświętszej świadczą o uwielbieniu 
Kościoła w 1980 roku. 

 

PODŁOGA ŚWIĄTNICY NAJŚWIĘTSZEJ 
Ponieważ Skrzynia Świadectwa znajdowała się na przecięciu dwóch przekątnych 
(patrz Rysunek III), wszystkie połówki przekątnych prowadzące do Arki, wskazują 
na rok 1980 w skali 1:10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek III. Podłoga Świątnicy Naj świętszej 
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SKRZYNIA ŚWIADECTWA 
2 Moj. 25:10 

Skrzynia Świadectwa, stojąca w Świątnicy Najświętszej przedstawia uwielbionego 
Chrystusa (Głowę i Ciało) w chwale, czci i nieśmiertelności (Broszura "Cienie 
Przybytku", str. 131). 

 
Rysunek IV. Skrzynia Świadectwa  

Wymiary Skrzyni Świadectwa  (patrz Rysunek IV): 

  Długość      –   2,5 łokcia 
  Szerokość  –   1,5 łokcia 
  Wysokość  –   1,5 łokcia 

Długość wszystkich krawędzi Skrzyni Świadectwa wynosi 22 łokcie. 

Czworobok będący kwadratem jest symbolem doskonałości. Wszystkie ściany 
Świątnicy Najświętszej były czworobokami, wskazującymi na 4 zasadnicze 
przymioty Boże: 

Sprawiedliwo ść, Mądrość, Miłość i Moc 

Cztery zwierzęta stojące u tronu Bożego symbolizują to samo (Obj. 4:6, 7). 

Jeżeli z obwodu (sumy długości wszystkich krawędzi) Arki Przymierza 
uczynilibyśmy doskonały czworobok – kwadrat (patrz Rysunek V), to długość 
każdego jego boku wynosiłaby po 5,5 łokcia. 

Rysunek V. Kwadrat utworzony z obwodu arki przymierza  
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Jeżeli przyjmiemy, że 5,5 łokcia stanowiące długość każdego boku określa ilość 
lat, wówczas ilość dni roku proroczego (360) w nich zawartych daje nam liczbę 
1980. 

5,5  x  360  =  1980 
W ten sposób doskonały czworobok, mający swą podstawę w wymiarach Arki 
Przymierza Bożego, ukazuje nam wszystkimi bokami datę połączenia się 
pozaobrazowego Izaaka i Rebeki poza Wtórą Zasłoną. 

 

 

OŁTARZ ZŁOTY 
2 Moj. 30:1, 2 

Ołtarz Złoty w Świątnicy przedstawia "Maluczkie Stadko", Kościół ofiarowany 
w teraźniejszym stanie (Broszura "Cienie przybytku", str. 129). 

Wymiary Ołtarza Złotego: 

    Długość       –    1 łokieć 
    Szerokość   –    1 łokieć 
    Wysokość  –    2 łokcie 

Wierzch Złotego Ołtarza posiadał kształt czworoboku (patrz Rysunek VI), 
o wymiarach 1 x 1 łokieć (28 x 28 palców). Jego przekątna wynosi 39,6 palca 
(po zaokrągleniu liczby 39.59798). 

Liczba 39,6 ukazuje nam właściwą liczbę 3960 w skali 1:100. 
 

 

Rysunek VI. Ołtarz Złoty  
 
Wymowa tego wymiaru jest następująca: Maluczkie Stadko trwać będzie 
w stanie ofiarniczym aż do połączenia się ze swym Panem – pozaobrazowym 
Izaakiem (1 Tes. 4:17). 

To samo zrozumienie wypływa z wymiarów boków Ołtarza Złotego, jeśli 
zastosujemy rozwiązanie podane na Rysunku VII. 
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STÓŁ ZŁOTY 
2 Moj. 37:10 

Stół Złoty znajdował się w Świątnicy. Składane na nim były chleby pokładne, 
reprezentujące Kościół jako całość, włącznie z Jezusem i Apostołami – 
wszystkich poświęconych w Chrystusie, zachowujących Słowa Żywota (Fili. 2:16). 

(Broszura "Cienie przybytku", str. 123). 

Wymiary Stołu Złotego: 

   Długość      –   2 łokcie 
    Szerokość  –   1 łokieć 

Jeżeli prostokąt Stołu Złotego zamienimy na doskonały czworobok – kwadrat 
(patrz Rysunek VII), wówczas wymiary jego boków mające po 39,6 palca 
(po zaokrągleniu liczby 39,59798), będą wskazywać na liczbę 3960 w skali 
1:100. 
 
 

Rysunek VII. Stół Złoty  
 

Wymowa osiągniętego wymiaru jest następująca: Kościół będzie się karmił 
Słowem Żywota w stanie spłodzenia z Ducha Świętego aż do połączenia się 
z Panem, swym Oblubieńcem (Izaakiem). 
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OŁTARZ MIEDZIANY 
2 Moj. 27:1 

Ołtarz Miedziany wyobraża ofiarę Chrystusa. W Dniu Pojednania na tym Ołtarzu 
była palona ofiara Cielca (człowieczeństwo naszego Pana), oraz Kozła 
Pańskiego (człowieczeństwo naśladowców Pańskich – Kościoła). 

(Broszura "Cienie przybytku", str. 20, 62) 

Wymiary Ołtarza Miedzianego: 

    Długość      –    5 łokci 
    Szerokość   –    5 łokci 
    Wysokość  –    3 łokcie 
 
Podstawa oraz wierzch Ołtarza Miedzianego miały formę doskonałego 
czworoboku – kwadratu o wymiarach 5 x 5 łokci (patrz Rysunek VIII). 

 
Rysunek VIII. Ołtarz Miedziany 

 
Przekątna tego kwadratu wynosząca 198 palców (po zaokrągleniu liczby  
197,9899), ukazuje nam właściwą liczbę 1980 w skali 1:10. 

Wymowa tego wymiaru jest następująca: Ołtarz przyjemnych ofiar wieku 
Ewangelii będzie trwał do 1980 roku. 
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ŚWIĄTYNIA SALOMONA 
1 Król. 6:20 

ŚWIĄTNICA NAJŚWIĘTSZA 

Świątnica Najświętsza znajdująca się w Świątyni zbudowanej przez Salomona 
posiadała kształt sześcianu o wymiarach 20 x 20 x 20 łokci (patrz Rysunek IX). 

Porównując jej wielkość z wielkością Świątnicy Najświętszej w Namiocie 
Zgromadzenia, zbudowanym przez Mojżesza, zauważamy, że miała ona 
dwukrotnie większe wymiary. 
Przekątne każdego z boków Świątnicy 
Najświętszej dzieliły się wzajemnie na 
dwie połowy, z których każda wskazywała 
na liczbę 3960 w skali 1:10. 

396 x 10 = 3960 

Tym sposobem wszystkie boki Świątnicy 
Najświętszej w Świątyni Salomona 
wskazywały na liczbę 3960. 
 

      
     Rysunek IX. Wymiary Świątnicy  

 

Powierzchnia każdego z boków wynosiła 400 łokci kwadratowych. Jeśli 
założymy, że każdy łokieć kwadratowy przedstawia 1 rok, wówczas ilość dni 
proroczych w 400 latach daje nam liczbę Kościoła. 

20  x  20  =  400 ł 2   400   x   360   =   144000 
 

OŁTARZ MIEDZIANY 
2 Kron. 4:1 

Wymiary Ołtarza Miedzianego:                  Obj ętość Ołtarza Miedzianego: 

         Długość      –    20 łokci                           20  x  20  x  10  =  4000 ł 2 
 Szerokość   –    20 łokci 
 Wysokość –    10 łokci 

Liczba 4000 przedstawia ilość lat od urodzenia Izaaka (rok 2020 p.n.e.) aż do 
ukończenia ofiary ostatnich członków Kościoła (rok 1980 n.e.). 

2020  +  1980  =  4000 

UMYWALNIA 
1 Król. 7:23-26 

Pojemność Umywalni wynosiła 2000 bat. Najmniejszą jednostką objętości był 
log. Jeden bat zawierał w sobie 72 log. 

Pojemność Umywalni wyrażona w log, daje nam liczbę Kościoła. 

72  x  2000  =  144000 
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ŚWIĄTNICA BOGA 

Ezech. 40-48 

Prorok Ezechiel miał wizję Świątyni, z której budową i wymiarami został dokładnie 
zapoznany (patrz Rysunek X i Rysunek XII). 

Opis całości zawarty jest w rozdziałach 40-48 proroctwa Ezechiela. Zwrócimy 
uwagę na niektóre z wymiarów tam podanych.  

 

ŚWIĄTNICA NAJŚWIĘTSZA 
Ezech. 41:4 

Z księgi proroka Ezechiela (41:4) dowiadujemy się o dwóch wymiarach Świątnicy 
Najświętszej: długości i szerokości, wynoszących po 20 łokci. 

Wymiary te pokrywają się z odpowiednimi 
wymiarami w Świątyni Salomona, zatem to, 
co było powiedziane o Świątnicy Najświętszej 
w   Świątyni Salomona, dotyczy również 
Świątnicy Najświętszej w Świątyni opisanej 
przez Ezechiela. 

Zwrócimy tylko uwagę na jeden jeszcze pomiar 
dotyczący obu Świątyń. 

Przekątna podłogi Świątnicy Najświętszej 
zawiera w sobie 198 dłoni (po zaokrągleniu 
liczby  197,9899),   co   wskazuje  na  rok   1980           Rysunek XI 
w skali 1:10 (patrz Rysunek XI).                                     Podłoga Świątnicy
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Z całego terenu Świątnicy Bożej największą powierzchnię zajmował Dziedziniec 
Zewnętrzny. Wraz z okalającym go chodnikiem położony był na najniższym 
poziomie. Dziedziniec Zewnętrzny przedstawia Restytucję Świata. 
Dziedziniec Wewnętrzny, wraz z okalającym go chodnikiem, był położony wyżej 
i przedstawia stan Wielkiego Grona. 
Platforma, na której stała Świątnica i Świątnica Najświętsza, położona najwyżej, 
przedstawia stan uwielbionego Chrystusa (patrz Rysunek X i Rysunek XII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek XIII. Podział kraju  

Pośrodku całej ziemi podzielonej na pokolenia, pośrodku ziemi kapłańskiej, 
pośrodku Świątnicy Bożej i pośród Dziedzińca Wewnętrznego stał Ołtarz 
Miedziany (patrz Rysunek XIII i Rysunek XIV). 

Wszystkie bramy Dziedzińca, 
zewnętrzne i wewnętrzne drzwi 
Świątyni wskazywały na Ołtarz. 
Ołtarz Miedziany przedstawia 
człowieczeństwo Chrystusa oddane 
w ofierze za grzechy. 

Potrójne "opasania" (podstawy), na 
których stał Ołtarz wyobrażają wielkie 
wywyższenie ofiary Chrystusa.  

       Rysunek XIV. Ołtarz Miedziany                 
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CAŁY TEREN ŚWIĄTNICY BOŻEJ 
Ezech. 45:2 

Cały teren Świątnicy Bożej posiadał kształt doskonałego czworoboku 500 x 500 
łokci, zatem jego przekątne przechodziły przez wielce wywyższony Ołtarz 
Miedziany (patrz Rysunek XV). 

Długość każdej z przekątnych wynosiła 19800 palców (po zaokrągleniu liczby 
19798, 99), co wskazuje na datę 1980 roku w skali 10:1. 

 

Rysunek XV. Wymiary terenu Świątnicy 
 

DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY  
Ezech. 40:47 

Dziedziniec Wewnętrzny posiadał kształt kwadratu o wymiarach 100 x 100 łokci 
(patrz Rysunek XVI). 

Przekątne jego przecinały się w miejscu, 
w którym stał wywyższony Ołtarz 
Miedziany. 

Długość każdej z przekątnych wynosiła 
3960 palców (po zaokrągleniu liczby 
3959,798), wskazując tym sposobem 
na ilość lat od połączenia Izaaka               
z Rebeką, do połączenia Chrystusa              
z Kościołem. 

Połowy przekątnych mają po 1980 
palców. 
  

                                                                  
Wymiary Dziedzi ńca Wewnętrznego  
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ARKA NOEGO 
1 Moj. 6:15 

Arka zbudowana przez Noego, ma w Piśmie Świętym wysoce symboliczne 
znaczenie. Nasz Pan mówi o niej ilustrując czasy ostateczne (Łuk. 17:26, 27); 
mówi też i Apostoł Piotr (1 Piot. 3:19-21), że przedstawia ona Chrystusa, 
do którego wchodzi się przez jedyne drzwi – chrzest w Chrystusie. 

Wymiary Korabia podane są z rozporządzenia Bożego, możemy się zatem 
spodziewać, iż zawierają one prawdy chronologiczne dotyczące klasy 
Chrystusowej. 

Wymiary Korabia podane s ą w łokciach: 

    Długość      –  300 łokci 
    Szerokość   –    50 łokci 
    Wysokość  –    30 łokci 

Była to najprawdopodobniej skrzynia prostokątna, przeznaczona tylko do 
unoszenia się na wodzie, mogąca pomieścić wielką ilość żyjących stworzeń oraz 
żywności. 

Oto objętość Korabia, lub też matematyczna zależność jego wymiarów: 

300  x  50  x  30  =  450000 ł 2 

Liczba 450000 ukazuje nam właściwą liczbę w skali 70:1. 

450000  :  70  =  6428,57  praktycznie 6429 

Liczba 6429 składa się z następujących liczb: 

Zestawienie 
 

Data potopu ................................................................................................................. rok p.n.e. 

Data końca Wysokiego Powołania  – "Śmierć Sary"................................... rok

Data poł ączenia si ę pozaobrazowego Izaaka i Rebeki  ........................ rok 

2472 

1977 

1980 

 
Razem 
......................................................................................................................................................... 

6429 

 

Powyższe zestawienie liczb jest bardzo wymowne, ponieważ obok daty potopu, 
ukazane są daty wejścia do pozaobrazowej Arki, którą jest Chrystus. 
 

PRASA GNIEWU BOŻEGO 
Obj. 14:18-20 

"Tłoczenie prasy winnej jest ostatnią czynnością dzieła żniwa. Najpierw musi być 
wykonane żęcie i zbieranie. Tak więc tłoczenie prasy wina gniewu Bożego – do 
której 'grona winnicy ziemi' (fałszywa winorośl, która sprzeniewierzyła się nazwie 
chrześcijanin i Królestwo Chrystusowe) zostaną wrzucone wtedy, gdy owoce jej 
nieprawości będą całkowicie dojrzałe (Obj. 14:18-20) – oznacza ostatnią pracę 
tego bogatego w wydarzenia okresu 'żniwa'. Kreśli to w naszych umysłach 
ostatnie zarysy wielkiego czasu ucisku, który obejmie wszystkie narody i przed 
którym jesteśmy tak obficie przestrzegani w Piśmie Świętym" (Tom IV, str. 39). 
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Krew wychodząca z prasy, rozchodziła się na wszystkie strony, tworząc koło 
o promieniu 1600 stadiów. 

Znowu spotykamy się z figurą geometryczną, jaką tym razem jest koło, zatem 
zrozumienia nauki, jaką zawiera instrukcja Boża w taki sposób podana, 
będziemy szukać na drodze rozważań geometrycznych. 

Skoro promień koła jest znany i równa się 1600 stadiów, więc jego obwód 
wynosi 10053,1 stadiów (patrz Rysunek XVII). 

Jeśli z obwodu tego koła utworzymy czworobok – kwadrat, wówczas długość 
jego boku wyniesie 2513,27, a przekątna 3554,31. 

Długość boku kwadratu wskazuje nam na ilość lat od wydania edyktu przez 
Cyrusa o zbudowaniu świątyni (rok 536,25 p.n.e.) aż do końca Wysokiego 
Powołania przedstawionego w śmierci Sary (rok 1977 n.e.). 

2513,27  –  536,25  =  1977,02     praktycznie  –  1977 
(Patrz Tom III, str. 232) 

 

Rysunek XVII. Prasa gniewu  
  
Długość przekątnej kwadratu wskazuje na ilość lat od wejścia narodu 
żydowskiego do Ziemi Obiecanej na wiosnę roku 1575 (1574,75) aż do wejścia 
ostatnich członków ciała Chrystusowego (pozaobrazowego Izraela) do nieba 
(pozaobrazowego Chanaanu) w roku 1980. 

   3554,31  –  1574,75  =  1979,56   praktycznie  –  1980 

Po zabraniu całego Kościoła poza "wtórą zasłonę", "prasa gniewu Bożego" 
dokona zniszczenia figurowanego przez potop oraz zagładę Sodomy i Gomory 
(Łuk. 17:26-30). 

Długość promienia koła prasy, wynosząca 1600 stadiów, jest wymiarem bardzo 
szczególnym. Niech to podkreśli uwaga, że przy zwiększeniu tego promienia 
tylko o 1 stadion, bok kwadratu mierzyłby 2514,84 stadiów, a jego przekątna 
3556,53 stadiów, a zatem uzyskanie właściwych liczb nie byłoby możliwe. 
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NOWE JERUZALEM 
Obj. 21:16 

Nowe Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga przedstawia Oblubienicę, 
Małżonkę Barankową (wiersz 9). 

To święte miasto ukazane było Janowi w formie sześcianu, którego krawędzie 
miały po 12000 stadiów długości. 

Stadion był grecką miarą określającą długość ateńskiego stadionu sportowego, 
która wynosiła 400 łokci. 

Dwanaście tysięcy stadiów to około 2220 kilometrów. W tej olbrzymiej bryle 
geometrycznej, przedstawiającej doskonałość poprzez czworoboki wszystkich 
ścian, dopatrzyć się możemy liczb Kościoła. Długość wszystkich 12 krawędzi 
sześcianu wynosi 144000 stadiów: 

12  x  12000  =  144000 

W Obj. 7:4-8 ukazane jest 12 pokoleń synów Izraelskich, z których każde liczyło 
12000 popieczętowanych, co w sumie daje również liczbę 144000. 

Anioł wymierzający Nowe Jeruzalem, posługiwał się trzciną złotą, której łokcie 
były "miarą człowieczą". Dokonywał on podobnego dzieła, co i mąż ukazujący 
Ezechielowi pomiary Świątnicy Bożej. Zatem szczegóły podane w księdze 
Ezechiela dotyczące laski mierniczej odnoszą się też z pewnością do "trzciny" 
mierniczej, którą posługiwał się Anioł mierzący Święte Miasto, Nowe Jeruzalem. 

Jeden i drugi używał "miary człowieczej", anatomicznej, opartej na łokciu ludzkim 
zwiększonym o szerokość dłoni. Była to miara składająca się z sześciu takich 
łokci – łokci świątynnych (Ezech. 40:3, 5; 43:13). 

Najdłuższym wymiarem tego olbrzymiego sześcianu, bryły najdoskonalszej po 
kuli, jest jego przekątna przestrzenna (patrz Rysunek XVIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
Rysunek XVIII. Wymiary Miasta Świętego  
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Stadion mieścił w sobie 400 łokci pospolitych. Jeżeli przekątną przestrzenną 
zmierzylibyśmy laską mającą 6 łokci świątynnych, wówczas jej długość 
wyniosłaby 7126152 łokcie świątynne. 

Długość przekątnej przestrzennej zawiera w sobie po zaokrągleniu ilość dni 
w 1980 latach wyrażoną w skali 10:1. 

Przyjęto 360 dni w roku według podanej w Piśmie Świętym metody proroczej 
(Obj. 11:2; 12:6, 14; 13:5). 

10x360
7126152

  =  1979, 486 

"Intencja" liczby 1979,486 najwyraźniej wskazuje na rok 1980, jako datę, w której 
144000 jednostek Kościoła, wykazanych w długości wszystkich krawędzi 
sześcianu, będzie wywyższonych do królowania z Chrystusem jako Małżonka 
Baranka.  

ŚWIADECTWO KAMIENIA BOŻEGO 

"W tym aspekcie jej nauczania, Wielka Piramida, oglądana z zewnątrz, ukazuje 
swe znaczeniowe piękno, opisujące dokończony plan Boży z końca wieku 
Tysiąclecia. Wieńczącym zarysem będzie Chrystus, uznany za Głowę nad 
wszystkim. Każdy inny kamień zostanie odpowiednio osadzony w chwalebnej 
budowli, zupełnej i doskonałej. (...) 

Kształt Piramidy wyobraża doskonałość i zupełność, i w symbolicznym języku 
mówi nam o planie Bożym, ukazując, że 'w rozrządzeniu zupełności czasów pod 
jedną Głową zgromadzi wszystkie rzeczy [w jedną harmonijną rodzinę, chociaż 
na różnych poziomach egzystencji] i te, które są na niebiosach, i te, które są na 
ziemi, w Chrystusie (Efez. 1:10)''.                                       (Tom III, str. 372 i 374) 

Patrząc na Wielką Piramidę z północy, południa, wschodu czy zachodu, widzimy 
wielki trójkąt, którego podstawa według zasadniczych danych wynosi 9131, 
054875 cali piramidalnych, a kąt wierzchołka – 76 stopni, 17 minut i 31,4 
sekundy. 

Gdybyśmy na tym wielkim trójkącie opisali okrąg, to jego obwód w calach 
piramidalnych ukazałby nam liczbę 2953 (po zaokrągleniu liczby 2952,72) 
w skali 10:1 (patrz Rysunek XIX). 

Budowa pozaobrazowej "Wielkiej Piramidy" rozpoczęła się od zmartwychwstania 
i wniebowstąpienia naszego Pana, który jako uprzednio odrzucony "Kamień 
Węgielny" stał się "Głową Węgielną" i jako "Wierzchni Kamień Piramidy" wzniósł 
się na poziom "K" na wiosnę roku 33 n.e. (32,25). 

 (Patrz Izaj. 28:16; Zach. 4:7; Hiob. 38:6, 7; Ps. 118:22-24; Mat. 21:42, 44; 
                                            Plan Wieków, piramida "k" na linii K, Tom I, str. 273). 

Liczba 2953, uzyskana jako długość okręgu, wskazuje na ilość lat od 
wywyższenia "Kamienia Głównego" (32,25), aż do uzupełnienia całej "Piramidy" 
poprzez przywrócenie do jedności z "Głową" całej ludzkości podczas Restytucji 
(rok 2985). 
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Jeżeli rok 33 potraktujemy w naszym obliczeniu jako pierwszy, to rachunek 
przedstawi się następująco: 

32  +  2953  =  2985  lub  1984  +  1000  +  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek XIX. Okrąg opisany na trójk ącie Wielkiej Piramidy   

Podstawa Wielkiej Piramidy jest kwadratem, którego długość przekątnej według 
zasadniczych danych wynosi 12913,2616 c.p. 

Jeżeli kwadrat podstawy Wielkiej Piramidy wpiszemy w okrąg (patrz Rysunek XX), 
to ilość cali piramidalnych, mieszczących się w jego długości, wskaże na liczbę 
4057 (po zaokrągleniu liczby 4056,82), wyrażoną w skali 10:1. 

Liczba 4057 wskazuje na ilość lat, od początku panowania Dawida nad Izraelem 
(rok 1072 p.n.e.) aż do roku 2985. 
 

4057  –  1072  =  2985  lub  1984  +  1000  +  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek XX. Okrąg opisany na podstawie Wielkiej Piramidy   

Powyższe dwa przykłady wykazuj ą, że podstawa Wielkiej Piramidy wytycza 
daty na zawartym w jej konstrukcji Boskim Planie Wi eków, wskazuj ąc na 
Restytucj ę, rozpoczynaj ącą się po wielkim ucisku (1984  +  1000  +  1). 
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Podstawową jednostką mierniczą w Wielkiej Piramidzie jest cal piramidalny. 

Wyraz "Piramida" pochodzi od dwóch słów o następującym znaczeniu: "pyr" 
(peres) – podział i "met" – 10. 

Stąd zasadniczą liczbą Wielkiej Piramidy jest "10", natomiast "5" jest jej cyfrą 
składową (5 + 5 = 10). 

Piramida posiada 5 narożników, 5 powierzchni, 5 korytarzy i 5 komnat, w tym: 
Pokój Króla, Przedpokój, Pokój Królowej, Pokój Podziemny oraz Wnęka obok 
Pokoju Podziemnego. Pokój Królowej leży na 25 (5 x 5 = 25) warstwie, a Pokój 
Króla na 50 warstwie. Łokieć piramidalny posiada 25 c.p. (5 x 5 = 25). 

Na "Skrzydle Granitowym" w Przedpokoju jest występ o szerokości 5 cali i długości 
25 cali, a środek tego występu znajduje się w odległości 5 x 5 = 25 c.p. od 
wschodniej krawędzi kamienia. W Pokoju Królowej oś "Niszy" jest przesunięta 
względem osi ściany o 25 cali piramidalnych. Południowa ściana Przedpokoju 
jest podzielona na 5 części. Chcąc się znaleźć w Pokoju Króla, trzeba się schylić 
przed tajemniczą piątką. 

Ściany Pokoju Króla zbudowane są ze 100 granitowych bloków ułożonych 
w  pięciu równych warstwach. Najniższa z tych warstw zagłębia się na 5 cali 
poniżej poziomu podłogi. Liczba 100 (10 x 10 = 100) określa matematyczną 
współzależność wymiarów Pokoju Króla. 

 

"Komory Konstrukcyjne", które 
znajdują się nad Pokojem 
Króla mają tę właściwość, że 
sufity ich są płaskie 
i    wykończone, a ich podłogi 
bardzo nierówne i surowe 
(Patrz rysunek XXI). 
 
Obecność tych czterech 
dodatkowych płaskich sufitów, 
równolegle ułożonych nad 
Pokojem Króla, wyraźnie 
sugeruje, że powierzchnię 
sufitu Pokoju Króla należy 
pomnożyć przez tajemniczą 
cyfrę "5". 
 
Wzbogaconą o te dodatkowe 
sufity powierzchnię Pokoju 
Królewskiego potraktujemy jako 
jego własność. 
 
 

  Rysunek XXI. Przekrój przez Pokój Króla  

Pokój Króla ma takie znaczenie w Wielkiej Piramidzie, jak Świątnica Najświętsza 
w Namiocie Zgromadzenia i wszystkich innych Świątyniach na jego wzór 
zbudowanych.                       (Patrz Tom III, str. 402-405) 
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Jak już wiemy, Świątnica Najświętsza stanowiła doskonałą bryłę geometryczną – 
sześcian, składający się z samych czworoboków symbolizujących doskonałość. 

Weźmy pod uwagę przekątną przestrzenną sześcianu, którego powierzchnia 
równać się będzie powierzchni Pokoju Króla, wzbogaconej o cztery dodatkowe 
sufity. 

Jeżeli tą przekątną traktować będziemy jako średnicę okręgu, to długość tego 
okręgu wyniesie 1980 c.p. (po zaokrągleniu liczby 1979,967). Patrz Rysunek XXII. 
 

Rysunek XXII. Pokój Króla 

 
Tym sposobem Wielki Konstruktor informuje powołanych pielgrzymów, 
wspinających się śliską, lecz jakże wspaniałą "Wielką Galerią", że końcem ich 
długiej pielgrzymki jest osiągnięcie stanu "Pokoju Króla" w roku 1980. 

Patrz Tom III, str. 393-402. 
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WSTĘP 
Każda głoska alfabetu hebrajskiego i greckiego ma wartość liczbową: a = 1, 
b = 2, g = 3, d = 4 itd. (Patrz załączony alfabet hebrajski i grecki z podanymi 
wartościami liczbowymi). Sumując wartość liczbową głosek (liter) w wyrazie, 
otrzymujemy wartość liczbową wyrazu. Brat John Edgar w broszurce "Abraham 
– obraz rzeczy przyszłych", str. 7, cytuje z "Hastings Bible Dictionary": "Liczba 
318 jest równoznaczna z imieniem Eliezer. Jeżeli zsumować litery tego imienia, 
otrzymamy: 1 + 30 + 10 + 70 + 7 + 200 = 318. Jest  to szczególny przypadek, że 
liczba wyćwiczonych sług Abrahama ma związek z imieniem Eliezera, jedynego 
sługi, którego imię jest zamieszczone w 1 Moj. 14:14". 

          (Patrz "Na Straży" Nr 1 – 1966 r.) 

Niektóre litery alfabetu łacińskiego mają wartość liczbową. Siódmy tom zawiera 
komentarz do Obj. 13:18. Podane są tam wartości liczbowe liter na koronie 
(tiarze) papieża: "Vicarius Filii Dei" (Namiestnik Syna Bożego). Ich zsumowanie 
daje w wyniku liczbę 666. Diaglott w tekście greckim Nowego Testamentu na 
określenie liczby 666 podaje trzy greckie litery, których łączna wartość wynosi 
666 (Χ = 600, ξ = 60, ς = 6). 

Powyższe przykłady są wątkiem do dalszych rozważań nad tekstem Pisma 
Świętego, w którym ukryta jest mądrość Boża. Mądrość ta, w słusznym czasie, 
może dostarczyć pokarmu wzmacniającego naszą wiarę. Przed podaniem 
przykładów liczbowania Biblijnego, zwrócimy uwagę na niektóre zagadnienia 
związane z właściwym odczytywaniem myśli Bożych zawartych w wartościach 
liczbowych Pisma Świętego: 

1. Język hebrajski ma tę właściwość, że niektóre z liter wypowiada się 
podwójnie, z tej racji, że są objęte w gramatyce hebrajskiej tzw. "Dagieszem 
mocnym", oznaczonym w większości wypadków przez kropkę umieszczoną 
w  środku litery. Stąd pisownia hebrajska zawiera ilość liter pisanych oraz ilość 
liter wymawianych. To nas poucza, że właściwa myśl zawarta w tekście, może 
kryć się w ilości liter pisanych lub w ilości liter wymawianych. 

2. Nie możemy spodziewać się, ażeby we wszystkich przypadkach liczbowania, 
właściwa liczba była osiągana w skali 1:1. Należałoby raczej rozumieć, że 
w  zależności od wielkości liczbowanego tekstu, właściwa liczba może być 
ukazana w skali zmniejszającej lub zwiększającej daną liczbę. 

3. Jak już zostało zaobserwowane, właściwa liczba kryje się nieraz w wartości 
liczbowej pierwszych liter wszystkich słów liczbowanego tekstu. Osiągnięta 
w   ten sposób liczba reprezentuje myśl zawartą w tekście. Stąd też 
w  zestawieniach traktować będziemy na równi liczby osiągnięte z pierwszych 
liter z liczbami osiągniętymi z pełnego tekstu. 

4. Jak łączenie różnych ilustracji, czy też zdań zanotowanych w Piśmie Świętym, 
daje właściwą myśl, tak też łączenie różnych wartości liczbowych podobnych 
miejsc w Piśmie Świętym da nam właściwą liczbę. 

5. Są w Piśmie Świętym obietnice gwarantujące właściwe zrozumienie tajemnic 
Bożych. Wartości liczbowe tych cennych tekstów, zastosowane do liczbowania, 
spełniają rolę "katalizatorów" (katalizator jest to substancja, której obecność 
wpływa na przebieg reakcji chemicznej – jej brak ją uniemożliwia), nadających 
właściwy kierunek myśli i pomagających do osiągnięcia zamierzonego przez 
Boga celu, którym jest właściwe zrozumienie Słowa Bożego. 
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6. Jeżeli obserwujemy tekst wzięty ze Starego Testamentu, wówczas bez 
przypominania rozumiemy, że liczbowanie dotyczy języka hebrajskiego, a jeżeli 
obserwujemy tekst z Nowego Testamentu, wówczas liczbujemy słowa tekstu 
greckiego. 

7. Ponieważ Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu przedstawia jedną 
całość, przeto w zestawieniach korzystać będziemy z tekstu hebrajskiego oraz 
greckiego bez żadnych ograniczeń. 

8. Podobnie jak w geometrii, tak też i w liczbowaniu, mogą trafiać się liczby, 
które należy zaokrąglać. W takich przypadkach zważać będziemy na "intencję" 
wyliczenia, które daje właściwą liczbę w przybliżeniu. 

Podstawowym tekstem Pisma Świętego w języku hebrajskim, z którego czerpać 
będziemy wartości liczbowe, jest z wielką pieczołowitością opracowany przez 
uczonych żydowskich Tekst Masorecki (TM) Starego Testamentu. Nowy 
Testament opracowany poprawnie na podstawie najlepszych rękopisów, będzie 
podstawą do rozważań nad wartościami liczbowymi tekstu greckiego Nowego 
Testamentu. 
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PRZYKŁADY 
Przykład 1 

Zasadniczym celem liczbowania Biblijnego jest udokumentowanie chronologii 
Biblijnej, ze szczególnym uwzględnieniem dat przyszłych 1977, 1980 (1981) oraz 
1984. Szczególnym tekstem, z którego otrzymaliśmy kilka spełnionych dat po 
1914 roku oraz daty przyszłości, jest 1 Moj. 15:8. Tekst ten był już szeroko 
komentowany z punktu widzenia chronologii Biblijnej, przeto spójrzmy na niego 
z punktu widzenia jego wartości liczbowej. 

Ofiara, którą Abram miał złożyć, składała się z następujących zwierząt: 
(1) jałówka trzyletnia, (2) koza trzyletnia, (3) baran trzyletni, (4) synogarlica, 
(5) gołąbek. Suma lat wieku tych zwierząt wynosi 11, z tym założeniem, że na 
dwa młode ptaki dane jest po jednym roku: 

Jałówka        –   3 lata 
Koza        –   3 lata 
Baran         –   3 lata 
Synogarlica  –   1 rok 
Gołąbek    –  1 rok 
 

      Razem  11 lat  

W niektórych umysłach rodzi się wątpliwość, czy na ptaki należy dawać po roku, 
skoro nie jest to wyraźnie zaznaczone w tekście. Bóg widocznie przewidział 
podobne skrupuły i w wartości liczbowej swojej instrukcji danej Abramowi 
wyjaśnia tę sprawę. 

Oto wartość liczbowa słów Bożych w języku hebrajskich z uwzględnieniem liter 
wymawianych podwójnie, ponieważ jest w nich Dagiesz mocny: 
 

"Weź dla mnie trzyletni ą jałówk ę i trzyletni ą kozę, i trzyletniego barana 
oraz synogarlic ę i goł ąbka".  

1 Moj. 15:8                                     ―  3949  ― 

 
Przez liczbę "3949" Bóg podkreśla, że: 

(1) Liczba "11" jest niezbędna, aby uzyskać liczbę 3960, która jest podstawą 
dalszych dat chronologicznych po roku 1914, 

3949  +  11  =  3960 

(2) Rok proroczy o 360 dniach, w myśl Wszechmądrego Stwórcy, ma tu swoje 
zastosowanie. 

11  x  360  =  3960 

Przykład 2 

Zasadniczą datą, która została wyprowadzona z chronologii życia Abrahama, 
jest rok 1980. Jest to data połączenia się Kościoła z Panem. Wtedy Chrystus, 
Głowa i Ciało będzie złączony poza "wtórą zasłonę". Ponieważ nasz Pan jako 
Głowa jest reprezentantem całości, przeto w Nim jest pokazana ta ważna data. 
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Oto wartość liczbowa słów greckich: 
 

JEZUS CHRYSTUS 

―  1980  ― 

  

Przykład 3 

"Wersety z Proroctwa Izajasza (54:1-8) wyjaśnił apostoł Paweł, oświetlając je 
blaskiem nadludzkiej mądrości. Odniósł je on do duchowego Syjonu, naszej 
matki, czyli przymierza symbolizowanego przez Sarę. Nasienie Abrahama 
według ciała zostało pozbawione prawa do dziedziczenia obietnicy, a prawdziwe 
nasienie, Chrystus (wyobrażony przez Izaaka i Rebekę), zostało uznane za 
jedyne nasienie obietnicy (Gal. 4:22, 24, 26-31).                 (Tom III, str. 336) 
Oto wartości liczbowe pierwszych liter zastosowanych poniżej wersetów Pisma 
Świętego: 
 

"Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz,  wydaj okrzyk radości 
i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, 
bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża". 

Gal. 4:27                                        ―  3292  ― 

∗ 

"A Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, 
córkę Betuela, Syryjczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana, Syryjczyka". 

 
1 Moj. 25:20                                      ―  668  ― 

∗ 

Zestawienie 

Gal. 4:27 Spontaniczna radość matki (Sara) z obietnicy posiadania 
dzieci. ............................................................................................................................ 

 
3292 

1 Moj. 25:20  Izaak i Rebeka dzieci obietnicy ..................................................................   668 

 

Ilość lat  od połączenia Izaaka z Rebeką (1980 r. p.n.e.) do połączenia 
                  Chrystusa z Kościołem (1980 r. n.e): ............. 1980  +  1980  = 

 

3960 
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Przykład 4 

Eliezer, sługa i przedstawiciel Abrahama, został wybrany aby przedstawiał 
Ducha Świętego, którego zadaniem było wezwać Kościół i ostatecznie 
przyprowadzić go do Chrystusa. 

IZAAK SYN ABRAHAMA, REBEKA CÓRKA BATUELA I ELIEZER 

―  1980  ― 

 
Przykład 5 

"Podniosła też i Rebeka oczy swe i ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda" (1 Moj. 
24:64). 

"W ten sposób jest obrazowo przedstawiony fakt, że Kościół przeszedłszy 
zmianę Pierwszego Zmartwychwstania i znalazłszy się w obecności 
niebiańskiego Oblubieńca, już nadal nie będzie potrzebował kierownictwa Ducha 
Świętego, przez Pismo Święte (wielbłądy)".   (Kazanie brata Russella "Plan Boży 
ukryty w rodzie Abrahama") 

 

"I ujrzała Izaaka" 

1 Moj. 24:64 – Z Dagieszem mocnym   ―  1616  ― 

∗ 

"A gdy oni szli i rozmawiali, oto wóz ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie 
 i Eliasz wśród wichru wstąpił do nieba" 

 2 Król. 2:11  – Z Dagieszem mocnym    ―  3596  ― 

∗ 

Zestawienie 

1 Moj. 24:64 I ujrzała "Izaaka" ..................................................................................................... 1616 

Data ......................................................................................................................................................... 1980 

 

2 Król. 2:11 Zabranie Eliasza .................................................................................................... 3596 

Powyższe zestawienie dowodzi, że połączenie się Chrystusa z Kościołem jest 
równoznaczne z pozaobrazowym zabraniem Eliasza w wichrze do nieba. 
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Przykład 6 
 

"O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna" 

Rzym. 9:9                                         ―  4687  ― 

Tajemnica liczby "4687" może być zrozumiana przy pomocy Pocieszyciela  
(ho parakletos – 686), który miał uzdolnić Kościół do zrozumienia rzeczy 
przyszłych (Jan. 15:26; 16:13). 

Tym "Synem " jest Chrystus, Głowa i Ciało (Gal. 3:16, 27, 29). 

Zestawienie 

"Pocieszyciel"  (–  pomaga) .................................................................................................. 686 

Ilość lat  od obietnicy Bożej (2021 p.n.e.) aż do skompletowania w niebie
               klasy Chrystusowej (1980): ....................................... 2021  +  1980  =   4001 

 

Rzym 9:9  "O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała Syna". .....  4687 

Przykład 7  

NAJPIERWSZA W PIŚMIE ŚWIĘTYM FIGURA 
NA POŁĄCZENIE JEZUSA Z KOŚCIOŁEM 

"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje 
jednym ciałem. Tajemnica to wielka  jest; lecz ja mówię o Chrystusie  i kościele " 
(Efez. 5:31, 32). 

Z powyższych słów apostoła Pawła dowiadujemy się, iż Adam jest obrazem na 
Chrystusa, a Ewa na Kościół (Ekklesia). 

Oto wartość liczbowa następujących słów w języku hebrajskim Starego 
Testamentu: "Adam syn Boży", oraz "Ewa matka wszystkich żyjących" 
(Łuk. 3:38; 1 Moj. 3:20) z uwzględnieniem Dagiesza mocnego oraz greckich słów 
z zaimkami wskazującymi: ho Christos , he Ekklesia  (Efez. 5:24, 25). 

 

    Adam syn Bo ży ...............................................188 

    Ewa matka wszystkich żyjących  .... 134 

    Chrystus  ............................................................1356 

    Kościół  .................................................................. 302 

 

Razem 1980 

Powyższe wyliczenie dowodzi, że w roku 1980, Pan i Kościół "będą dwoje 
jednym ciałem". 
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Przykład 8 

"Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg" (1 Moj. 
5:24; Żyd. 11:5); "O nich też prorokował siódmy po Adamie , Henoch" (Jud. 14). 

Oto wartość liczbowa siedmiu imion, od Adama do Henocha, według Diaglott’u 
oraz greckiej Septuaginty (1 Moj. 5:3, 9, 12, 15, 18, 21). 
 

ADAM, SET, ENOSZ, KENAN, MAHALALEL, JARED, HENOCH 

―  2980  ― 
                                             lub 1980  +  1000 

Powyższe wyliczenie wykazuje, że Henoch, który na podobieństwo Eliasza 
został wzięty "do nieba", przedstawia uwielbiony Kościół. 

Przykład 9 

"Melchisedek  zaś, król Salemu , wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga  
Najwy ższego " (1 Moj. 14:18). 

Melchisedek, król i kapłan w jednej osobie, to obraz na naszego Pana, a w Nim 
na cały Kościół, który po uwielbieniu otrzyma od Boga upoważnienie do 
sprawowania urzędu królewskiego i kapłańskiego (Żyd. 7:1-17; Obj. 20:6). 

"Weź srebro i złoto, i wykonaj koronę, i włóż ją na głowę Jozuego, syna 
Josadaka, kapłana najwy ższego . I powiedz mu: Tak mówi Pan Zastępów: Oto 
mąż, który ma na imię Latoro śl. I wyrośnie ze swego miejsca, i zbuduje 
świątynię Pańską. On to zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił dostojeństwo; 
a  zasiadłszy, będzie sprawował władzę na swym tronie i będzie kapłanem na 
swym tronie ..." (Zach. 6:11-13). 

Z powyższego cytatu widać, że ukoronowany kapłan najwyższy Jozue (hebr. 
Jehoszua = Jozue = Jezus), figuruje tę samą osobę, co i Latoro śl, który miał 
zbudować kościół Panu oraz sprawować władzę kapłańską i królewską. 
Tą osobą, łączącą w sobie obrazy Melchisedeka i Jozuego jest: 
 

JEZUS CHRYSTUS 
―  1980  ― 

 

∗ 

Zestawienie 

1 Moj. 14:18  "Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwy ższego"  1056 

Zach. 6:11-13  "Jozue, syn Josadaka, kapłan najwy ższy" ................................ 

"Latoro śl" .................................................................................................................
. 

  786 

 138 

 
JEZUS CHRYSTUS ......................................................................................................................  1980 
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Powyższe wyliczenie jest uderzające, ponieważ postacie w nim wspomniane, 
są  jedynymi osobami w Piśmie Świętym piastującymi urzędy kapłański 
i  królewski, a przeto przedstawiają jedyne pozaobrazowe królewskie kapłaństwo 
– Pana i Kościół. 

Przykład 10 

Opis zabrania Eliasza w wichrze do nieba (2 Król. 2:11), z uwzględnieniem 
Dagiesza mocnego, posiada wartość liczbową "3596" (patrz przykład 5). 

Liczba "3596" określa ilość lat, od "przejścia" pierworodnych w Egipcie (1615 rok 
p.n.e.) do przejścia poza "wtórą zasłonę" ostatnich członków klasy Eliasza na 
wiosnę 1981 roku. 

1615  +  1981  =  3596 

Przykład 11 

ZNAMIĘ JONASZA PROROKA 

"Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn 
Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce" (Mat. 12:40). 
 
Oto uwaga do powyższego wiersza w Komentarzu do Pisma Świętego: 
"Figuruje on ostatnią część piątego tysiącletniego dnia, cały szósty i początek 
siódmego, w którym Ciało Chrystusowe znajdowało się w grobie – więzieniu 
śmierci". 

Historia Jonasza wskazuje na złożone w ofierze życie naszego Pana dla 
odkupienia rodzaju ludzkiego oraz na Jego chwalebne zmartwychwstanie. 
Złożone życie naszego Pana było Okupem . Zasadniczym słowem określającym 
Okup  w języku greckim jest słowo Lutron , z którego pochodzą słowa "lutroo", 
"lutrosis" oraz "apolutrosis". Słowo Lutron  łącznie ze słowem "Anti " oznacza 
odpowiadającą cenę (Mat. 20:28; Mar. 10:45; 1 Tym. 2:6). 
 
Użyjemy w naszych rozważaniach obydwu słów: Lutron  (Okup) oraz lutron anti  
(Antilutron) oznaczających Równowa żną cenę za ojca rodzaju ludzkiego, 
Adama.                        (Patrz Tom V, str. 511-514) 
 

 Zestawienie 

1 Tym. 2:6  Równowa żna cena  – grec. anti-lutron .................................................... 1311 

Mar. 9:31  Zmartwychwstanie  – grec. he anastasis .............................................   777   

 

Jon. 2:1 "I był Jonasz we wn ętrzno ściach ryby trzy dni i trzy noce"  2088 
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Zestawienie 

OKUP – grec. lutron ..................................................................................................................... 950 

Ilość lat  od śmierci Pana (32,25) do uwolnienia całego Ciała Pańskiego 
               z grobu śmierci (1980,25): .................................. 1980,25  –  32,25  =   1948 

 

Jon. 2:1 "Lecz Pan posłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był 
Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce". 
                                                                     Z Dagieszem mocnym 2898 

 

∗ 

 

Zestawienie 

Ps. 97:11 "Światło ści nasiano sprawiedliwemu..." .............................................. 718 

Jon. 2:11 "Pan nakazał rybie i ta wyrzuciła Jonasza na brzeg" . ............ 1262 

 

Data końca Pierwszego Zmartwychwstania  ......................................................... 1980 

 

∗ 

 

Zestawienie 

Jan 16:13 "Ho Parakletos"  (– pomaga) .......................................................................... 686 

Jon. 2:11 "Pan nakazał rybie i ta wyrzuciła Jonasza na brzeg" . 
.............. 

1262 

 

Ilość lat od zmartwychwstania "Głowy" (32,25) do zmartwychwstania 
               "Ciała" (1980,25): ......................................................1980,25  –  32,25  = 1948 
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Przykład 12 

EDYKT CYRUSA 
 

"Tak mówi Cyrus, król perski: 
 Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. 

On też nakazał mi, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w  Judzie. 
Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan, jego Bóg, będzie z nim. 

Niech więc wyrusza". 

2 Kron. 36:23                                         ―  6108  ― 
 
 

 
Cyrus wydał edykt zgodnie z poleceniem Bożym, wydanym około 200 lat 
wcześniej (Izaj. 44:28). Słowo "Cyrus" znaczy "Słońce". Cyrus przedstawia więc 
Chrystusa, Słońce Sprawiedliwości, który zbuduje Nowe Jeruzalem, Kościół 
prawdziwy (Efez. 5:27; Obj. 21:9, 10). 
 
Liczba "6108" wskazuje na ilość lat od stworzenia Adama (4128 rok p.n.e.) do 
zbudowania Kościoła w niebie (1980 rok n.e.). 
 

4128  +  1980  =  6108 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Już świta przed nami radosny ten czas, 
Gdy Zbawca powoła przed tron Boski nas 
I Swoją zasługą okryje nasz stan, 
Nagrodę udzieli Bóg Ojciec i Pan. 

              (Pieśń 93) 
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ZAKON MOJŻESZOWY – CIEŃ PRZYSZŁYCH DÓBR 
Żyd. 10:1 

Przykład 13 

Baranek  (seh), to ofiara paschy  (zebach-pesach)  – 2 Moj. 12:5, 27; 34:25. 

Oto wartość liczbowa słów hebrajskich baranek-ofiara paschy  oraz słów Jana 
Chrzciciela, którymi wskazał na naszego Pana: "Oto Baranek Bo ży" , w greckim 
języku Nowego Testamentu (Jan 1:36): 

Baranek  – ofiara paschy  ................. 470 
"Oto Baranek Bo ży" ............................1510 

 

         JEZUS CHRYSTUS ........................... 1980 

 

Przykład 14 

"To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanow ił" 

Żyd. 10:20                                       ―  3595  ― 

Krew cielców i kozłów przedstawiała krew Mojżesza, pośrednika Przymierza 
Zakonu (Żyd. 9:19-20). "Lepsze ofiary", wspomniane w wersecie 23, 
reprezentowane są przez "krew cielców i kozłów" ofiarowanych przez Mojżesza. 
Gdy już cały Kościół znajdzie się poza "wtórą zasłoną", wówczas krew Nowego 
Przymierza będzie uzupełniona (Mat. 26:27-29; 1 Kor. 10:16, 17). 

Liczba "3595" przedstawia ilość lat, od złożenia figuralnych ofiar przez Mojżesza 
(1615 rok p.n.e.) do czasu ukończenia ofiary Kościoła na ziemi (1980 rok n.e.). 

1615  +  1980  =  3595 

Przykład 15 

"Uczynił też Salomon (...) ołtarz złoty , i stół złoty , na którym leżały chleby 
pokładne " (1 Król. 7:48). 

"Wykonał też świecznik  ze szczerego złota " (2 Moj. 37:17). 

Powyżej wymienione przedmioty znajdowały się w Świątnicy i przedstawiają 
zupełny Kościół w stanie spłodzenia z Ducha Świętego w jego różnych 
czynnościach.                      ("Cienie Przybytku", str. 123, 124, 129) 

Kościół będzie znajdował się w tym stanie, aż do przejścia poza "wtór ą 
zasłon ę"  (hebr. paroket – 2 Moj. 26:31). 
 

OŁTARZ ZŁOTY, STÓŁ ZŁOTY, CHLEBY POKŁADNE, 
ŚWIECZNIK ZE SZCZEREGO ZŁOTA, WTÓRA ZASŁONA 

―  1980  ―       
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Przykład 16 

"Arka Przymierza, czy też 'Arka Świadectwa', była jedynym przedmiotem 
wyposażenia Świątnicy Najświętszej (Żyd. 9:2-4). Jej nazwa przywodzi na myśl, 
że ilustruje ona wcielenie planu Jehowy, który zamierzył On w sobie samym, 
przed początkiem stworzenia Bożego – zanim dokonało się najbardziej znikome 
rozwinięcie się Jego planu. Przedstawiała ona odwieczny zamiar Boga – Jego 
postanowione z góry urządzenie bogactwa łaski dla ludzkości w Chrystusie 
(Głowa i Ciało) – "ukrytej tajemnicy". Przedstawia ona zatem Jezusa Chrystusa 
i Jego Oblubienicę, "Malutkie Stadko", aby stali się uczestnikami boskiej natury, 
aby zostali przepojeni mocą i wielką chwałą – jako nagroda naszego wysokiego 
powołania – radością wystawioną przed naszym Panem i wszystkimi członkami 
Jego Ciała. (...)  

Tutaj więc, w Złotej Arce, była przedstawiona chwała, jaka miała objawić się 
w boskim Chrystusie: w lasce, która zakwitła – wybrane kapłaństwo Boga; 
w tablicach Prawa – sprawiedliwy Sędzia; w nie psującej się mannie w naczyniu 
złotym – nieśmiertelność, boska natura".        ("Cienie Przybytku", str. 131, 134) 

 

1 Sam. 3:3 

5 Moj. 10:1 

 2 Moj. 16:33 

4 Moj. 17:6 

SKRZYNIA BOŻA ...................................... 343 

DWIE TABLICE KAMIENNE .............. 907 

GOMER MANNY.......................................... 405 

I LASKA AARONA ..................................... 325 

  

1980 

 

∗ 
Przykład 17 

Zestawienie 

Jer. 30:24 "Przy ko ńcu dni to zrozumiecie"  ............... Z Dagieszem mocnym 1657 

Ilość lat  od wniesienia arki do Świątnicy Najświętszej w świątyni 
                Salomona (rok 1028 p.n.e) do uwielbienia kompletnego 
                Chrystusa (rok 1981 n.e. – wiosna): ................... 1028  + 1981  = 3009 

 

1 Król. 8:6 "Kapłani wnieśli Skrzynię Przymierza Pańskiego na jej 
miejce do przybytku wewnętrznego świątyni, do Świątnicy 
Świętych, pod skrzydła cherubinów"……….. Z Dagieszem mocnym  4666 
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Przykład 18 

Oto wartość liczbowa słów "Skrzynia Świadectwa"  i "Świątnica Naj świętsza"  
w języku hebrajskim, z uwzględnieniem Dagiesza mocnego, oraz słowa 
greckiego "nie śmiertelno ść"  (grec. he atanasia): 
  

SKRZYNIA ŚWIADECTWA, ŚWIĄTNICA NAJŚWIĘTSZA, 
NIEŚMIERTELNOŚĆ 

―  1980  ― 

 

 
 
Przykład 19 
 

KLEJNOTY NAPIER ŚNIKA SĄDU 

"A kamieni tych będzie, według imion synów izraelskich, dwanaście, 
 według ich imion; na każdym będzie wyryte jak na pieczęci 

imię jednego z dwunastu pokoleń". 
2 Moj. 28:21 

"Drogie kamienie" oprawione w złoto przedstawiają prawdziwego Izraela, 
Pańskie "Malutkie Stadko". "Będą mi, mówi Pan Zastępów, w dzień, który Ja 
uczynię, moimi klejnotami" (Mal. 3:17).                       ("Cienie Przybytku", str. 33) 

Podaną wyżej instrukcję dał Bóg Mojżeszowi na górze Synaj. Było to w roku 
1615 p.n.e. Dwanaście imion synów Izraela, które zostały wyryte na dwunastu 
drogocennych kamieniach Napierśnika w ich układzie pierwotnym, reprezentuje 
dwanaście pokoleń Izraela duchowego. 

 

Zestawienie 

Jer. 23:20 "W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie". 
                                                                   Z Dagieszem mocnym 1724 

1 Moj. 49 Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Zabulon, Issachar, Dan, 
Gad, Aszer, Naftali, Józef, Beniamin . Pierwsze litery hebrajskie 627 

2 Moj. 28:15-20 Rubin, topaz, szmaragd, karbunkuł, szafir, beryl, o pal, agat,
ametyst, chrysolit, onyks i jaspis …….. Pierwsze litery hebrajskie 1244 

 

Ilość lat od instrukcji Bożej na Synaju (rok 1615 p.n.e.) do jej zrealizowania
                 w uwielbieniu prawdziwych klejnotów Pańskich – dwunastu 
                pokoleń duchowego Izraela (rok 1980 n.e.):  1615  +  1980  = 
 

3595 
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Przykład 20 

NAJWYŻSZY KAPŁAN – GŁOWA I CIAŁO 
WPROWADZONY NA URZĄD 

Przed wprowadzeniem na urząd Najwyższego Kapłana, składane były przez 
niego ofiary, przewidziane przez Wszechmądrego Stwórcę. Podstawowymi 
ofiarami były Cielec i Kozioł. Były jeszcze inne ofiary, które ilustrowały z różnych 
punktów widzenia pozafiguralne ofiary za grzech. Wszystkie czynności 
Najwyższego Kapłana przed wprowadzeniem na urząd, opisane w 3 Moj. 9:8-22, 
przedstawiają całą ofiarniczą działalność w Wieku Ewangelii, od ofiarowania się 
Głowy do ukończenia ofiary Kościoła.                   ("Cienie Przybytku", str. 81-85) 

 

Zestawienie 

Ps. 97:11 "Światło ści nasiano sprawiedliwemu, a rado ści tym, którzy
są prawego serca". .................................................. Z Dagieszem mocnym 1753 

Ilość lat Wieku Ewangelii, od ofiarowania naszego Pana w Jordanie 
             (29 r. n.e.) do ukończenia ofiary Kościoła (1981 r. – wiosna): 
                                                                                             1981  –  29  = 1952 

  

3 Moj. 9:8-22  Cała działalność Aarona, przedstawiająca ofiarniczą działalność
naszego Pana w Wieku Ewangelii. ............ Pierwsze litery hebrajskie 3705 

 
 

Ta bardzo ważna liczba, "3705", wraz z innym "katalizatorem", jest składnikiem 
jeszcze jednego zestawienia: 

 
 

Zestawienie 

Jer. 23:20 "W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie" 
                                                                                 Z Dagieszem mocnym 1724 

Data uko ńczenia ofiar Wieku Ewangelii  ................................................. wiosna 1981 

3 Moj. 9:8-22  Cała działalność Aarona, przedstawiająca ofiarniczą działalność
 naszego Pana w Wieku Ewangelii. .......... Pierwsze litery hebrajskie 3705 
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Przykład 21 

Aaron nie wcześniej przystąpił do sprawowania ofiar aż otrzymał polecenie od 
Mojżesza. 
 

Zestawienie 

Mat. 11:25 "Wysł awiam ci ę Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłe ś te 
rzeczy przed m ądrymi i roztropnymi, a objawiłe ś je 
niemowl ętom ".  ............................................................. Pierwsze litery greckie 1866 

Ilość lat od wydania polecenia złożenia ofiar za grzech (rok 1614 p.n.e.) 
               do ich całkowitego ukończenia w  pozafigurze (rok 1980 n.e.): 
                                                                                       1614  +  1980  = 3594 

  
3 Moj. 9:7 "Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę 

całopalną, i dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Złóż też 
ofiarę ludu i dokonaj przebłagania za nich, tak jak rozkazał 
Pan". ................................................................................................................................... 5460 

 

Przykład 22 

Oto ofiary figuralne Najwyższego Kapłana oraz data wprowadzenia Go na urząd: 
 

    CIELEC ............................................. hebr. egel ............................................103 

    KOZIOŁ  ............................................ hebr. seir ............................................. 580 

   KAPŁAN NAJWY ŻSZY ....... grec. ho archiereus ......................1297 

   Data wprowadzenia Najwyższego Kapłana na urząd ......... 1980 

 

Przykład 23 

WIELKI DZIEŃ POJEDNANIA . 
3 Moj. 16:3-33 

Instrukcję dotyczącą Dnia Pojednania otrzymał Mojżesz od Pana wtedy, gdy 
Przybytek był już wystawiony (2 Moj. 40:17; 3 Moj. 1:1), lecz Izraelici nie 
wyruszyli jeszcze spod góry Synaj (4 Moj. 1:1; 10:11). Miało to miejsce w rok po 
wyjściu Izraela z ziemi egipskiej. 

 

"Żaden człowiek nie będzie przebywał w Namiocie Zgromadzenia, 
gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni 

za samego siebie i za swój dom, i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie". 

  3 Moj. 16:17 – Z Dagieszem mocnym  ―  3594  ― 
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Liczba "3594" przedstawia ilość lat, od wydania przez Pana powyższej instrukcji 
(rok 1614 p.n.e.) do czasu oczyszczenia przez krew "Kozła Pańskiego", które 
dokona się po przejściu Nowych Stworzeń Kościoła, stanowiących ciało 
Najwyższego Kapłana, poza "Wtórą Zasłonę" (1980). 

         ("Cienie Przybytku" – str. 67, 76, 77) 

1614  +  1980  =  3594 

Przykład 24 
 

Zestawienie 

3 Moj. 16:15 "Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie 
krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił 
z krwią cielca, pokropi nią przebłagalnię z góry i z przodu". ...... 8259 

Data końca ofiary Kościoła Chrystusowego oraz przedstawienia jej Bogu 1980 

  
Izaj. 55:10,11 "Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie 

powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie 
zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb 
dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie 
wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co 
chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa". ................. 10239 

 

Przykład 25 

KOZIOŁ AZAZELA 
 

"Wypu ści tego kozła na pustyni ę" 

3 Moj. 16:22                                             ―  1948  ― 

 

Liczba "1948" przedstawia ilość lat, od zesłania Ducha Świętego (32,25), kiedy 
klasy "Kozła Pańskiego" i "Kozła Azazela" zostały postawione u drzwi Namiotu 
Zgromadzenia (poświęcenie) do czasu, gdy cały Kościół wejdzie poza "Zasłonę", 
a Wielkie Grono zmuszone będzie ustąpić na pustynię, czyli w stan 
odosobnienia i zniszczenia ciała (1980,25) – Mat. 25:10-12, 30; Obj. 7:14. 

                        ("Cienie Przybytku", str. 68-73) 

32,25  +  1948  =  1980,25 

Przykład 26 
"Gdy ten dzień (wiek) ofiar się skończy, kompletny Najwyższy Kapłan (Głowa 
i  Ciało) ukaże się przed Bogiem i da dowód zaspokojenia wszystkich żądań 
Sprawiedliwości wobec ludu (świata). Należy zauważyć, że chociaż figura 
16  rozdziału Księgi Mojżeszowej podzieliła Dzień Pojednania i pokazuje 
wszystkie szczegóły tego, jak najpierw ofiara Pana czyni nasze ofiary godnymi 
przyjęcia itd., to jednak figura ta pokazuje całe dzieło wieku Ewangelii jako 
kolejne ofiarowania, faktycznie połączone w jedno – wszystkie cierpienia całego 
Chrystusa, po których natychmiast nastąpią błogosławieństwa restytucji". 

                          ("Cienie Przybytku", str. 85) 
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"Wszedł Mojżesz i Aaron do Namiotu Zgromadzenia, 

A wyszedłszy, pobłogosławili lud". 

3 Moj. 9:23                                                ―  873  ― 

 
Liczba "873" kryje w sobie właściwą liczbę w skali 1:7             873  x  7  =  6111 

Liczba "6111" wskazuje na ilość lat, od chwili wejścia grzechu na świat 
i potępienia ludzkości (jesień 4127 roku p.n.e.) do czasu błogosławieństwa, jakie 
po ofiarach za grzech spłynie na świat w Restytucji (1984). 

4127  +  1984  =  6111 

Uwaga: Przykład podobnej skali znajdujemy w komentarzu do Judy do wiersza 14: 

Henoch siódmy od Adama  – przywrócenie człowieka do doskonałości miało 
 nastąpić w siódmym tysiącletnim dniu.  

 

Przykład 27 

Błogosławieństwo Aarona i Mojżesza, którego treść znajduje się w 4 Moj. 6:24-26, 
było z pewnością wypowiedziane według reguły podanej przez Stwórcę. 

"Błogosławieństwo kapłańskie ma w języku hebrajskim piękną formę. Składa się 
ono z trzech wersetów; każdy z nich wzywa imienia Jehowy. Każdy werset 
składa się z dwóch członów, z których pierwszy jest dłuższy od drugiego. 
Ponadto te trzy wersety są tak skonstruowane, że drugi jest dłuższy, a trzeci 
najdłuższy. Pierwszy składa się z piętnastu, drugi z dwudziestu, a trzeci 
z dwudziestu pięciu znaków spółgłoskowych. Pierwszy składa się z trzech, drugi 
z pięciu, trzeci z siedmiu słów, a zatem całe błogosławieństwo składa się 
z piętnastu wyrazów. A gdy się pominie imię Jehowy, pozostaje dwanaście 
wyrazów, stosownie do liczby dwunastu pokoleń. Błogosławieństwo treściowo 
wzbiera jak rzeka, która rozlewa się na lud Boży. Punkt szczytowy osiąga ono 
w ostatnim wyrazie 'pokój'". 

 (Wyjątek z komentarza do Księgi Liczb – Pallottinum 1970) 

"Siódma pieczęć" będzie "katalizatorem" do poniższego obliczenia: 

Zestawienie 

Obj. 8:1 "Otworzył piecz ęć siódm ą"  ............................................................................ 1967 

Data błogosławie ństwa po ofiarach Wieku Ewangelii  ................................. 1984 

3 Moj. 9:23; 
4 Moj. 6:24-26 

"A wyszedłszy, pobłogosławili lud" – "Niech ci błogosławi Pan 
i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad 
tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoją 
ku tobie i niech ci da pokój"............................................................................... 3951 
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PROROCTWA 
 
Przykład 28 

"Zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, 
którego kamieniem węgielnym jest sam 

JEZUS CHRYSTUS 

Efez. 2:20                                              ―  1980  ― 

 

 

Przykład 29 
 

Zestawienie 

Izaj. 8:14,15 "I stanie się on jakby miejscem poświęconym; ale dla obu 
domów Izraela – jakby kamieniem, o który się uderzą, i skałą, 
o którą się potkną; jakby pułapką i sidłem dla mieszkańców 
Jeruzalemu. I wielu wśród nich potknie się i upadnie, i się 
rozbije, a także wpadnie w sidła i zostanie złapanych". 
                                                                Pierwsze litery hebrajskie 488 

Izaj. 9:6 "Przedziwny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczno ści, 
Ksi ążę Pokoju".  ....................................................................................................... 1492 

 

JEZUS CHRYSTUS .............................….................................................................................... 1980 

 

 

Przykład 30 
 

Zestawienie 

Ps. 118:22 "Kamie ń, który odrzucili budowniczowie, stał si ę kamieniem
węgielnym" . .................................................................... Z Dagieszem mocnym 1411 

Dan. 12:10 "Ale m ądrzy zrozumiej ą" . ................................... Z Dagieszem mocnym 569 

 

JEZUS CHRYSTUS ..................................................................................................................... 1980 
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Przykład 31 

"To są moje słowa, które wam powiedziałem, gdy jeszcze byłem z wami, że musi 
się spełnić wszystko, co o mnie napisano w Prawie Mojżesza i u Proroków, 
i w Psalmach" (Łuk. 24:44). 

"Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one 
właśnie dają o mnie świadectwo" (Jan 5:39). 

Hebrajskie księgi Starego Testamentu podzielone są na trzy części: (1) Prawo – 
Tora, (2) Prorocy – Nebiim, (3) Inne pisma – Ketubim. Część trzecia zaczyna się 
od Psalmów; stąd w Ewangelii według św. Łukasza 24:44, Pan wymienił 
wszystkie trzy części Starego Testamentu. Wszystkie księgi Starego Testamentu 
świadczą o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Przez Najwyższego Autora 
ukazany jest On jako główna postać w dziele zbawienia, jako Ten, przez Którego 
Bóg wyleje swoje błogosławieństwo na Kościół i na całą ludzkość. 

Księgi Tory (Pięcioksiąg Mojżesza) w Biblii hebrajskiej oznaczone są pierwszymi 
słowami tych ksiąg, a mianowicie: (1) Bereszit – Na początku, (2) Welleh Szemot 
– A te są imiona, (3) Wajjikra – I nazwał, (4) Wajjedabber – I powiedział, lub 
Bemidbar – Na pustyni, (5) Elleh haddebarim – Te są słowa. 

Z dotychczasowych wyliczeń zauważyliśmy, że w wielu wypadkach wartości 
liczbowe pierwszych liter wszystkich słów w obserwowanej części Pisma 
Świętego dostarczają nam liczb, które pomagają do zrozumienia ukrytych w nim 
tajemnic. 

Podobnie uczynimy z wszystkim pierwszymi literami  każdej księgi Pisma 
Świętego Starego i Nowego Testamentu. 
 

Zestawienie 

Liczba ksi ąg Pisma Świętego  ........................................................................................... 66 

Wartość liczbowa pierwszych liter 66 ksi ąg Pisma Świętego  ............... 2520 
 

Wartość liczbowa słów greckich "PAN JEZUS CHRYSTUS" ................... 2586 

 
Powyższe rozważanie uczy nas, że: (1) Tylko 66 ksiąg składa się na kanon 
Pisma Świętego, (2) Wszystkie 66 ksiąg świadczy o wielce wywyższonym przez 
Boga na niebie i na ziemi Panu Jezusie Chrystusie (Dz. Ap. 2:36; Fili. 2:11). 

Przykład 32 
OBECNOŚĆ PAŃSKA 

"Kto jest wiernym i gorliwym uczniem swego Mistrza, ten stara się badać każde 
słowo pochodzące z ust Tego, który tak mówił, jak żaden z ludzi jeszcze nie 
mówił. Taki także zauważy, co powiedział przez swych wiernych Apostołów 
i  proroków. Staranne badanie da im poznać trzy różne wyrazy, odnoszące się 
do wtórego przyjścia Chrystusa, a mianowicie: 

Parousia, Epifaneia i Apokalupsis . 
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Słowo 'Parousia' odnosi się do wczesnej pory wtórego przyjścia, zaś wyraz 
'Apokalupsis' odnosi się do tegoż samego przyjścia, lecz pory późniejszej. Nie 
mamy rozumieć, aby wyrazy 'Apokalupsis' i 'Epifaneia' miały znaczyć inne jakieś 
trzecie przyjście, lecz jedynie późniejszą porę wtórego przyjścia. Te greckie wyrazy 
zostały przyćmione, a ich znaczenia zostało jakby ukryte w zwykłym tłumaczeniu 
Pisma Świętego, lecz nie bez celu. Zapewne Boskim zamiarem było, aby świat 
i bezbożnie żyjący chrześcijanie nie wiedzieli o planie Boga, aż do zamierzonego 
czasu, nawet aby ci, co czuwają nie mogli zrozumieć szczegółów wcześniej, 
aż dopiero na krótki czas przed wypełnieniem się (Dan. 12:10). (...) 

Liczenie się najpierw ze swoimi sługami po swoim powrocie oznacza liczenie się 
z  Kościołem i odpowiada oddzieleniu pszenicy od kąkolu w poprzedniej 
przypowieści. Każdy może łatwo przekonać się, że ta część działalności naszego 
Pana przy wtórym Jego przyjściu, jest owym dziełem, które poprzedza Jego 
'epifanię', czyli objawienie się światu. Podczas tego okresu, wierni mają mieć się 
na baczności, bo czas obecności (parousia) Pańskiej jest dla nich sądem, 
mającym się wtedy odbyć. Podczas tego sądu tylko czuwający i wierni 'będą 
godni stanąć przed Synem Człowieczym', a niegodni upadną. 'Niepobożni' 
(i leniwi słudzy) nie ostoją się w zgromadzeniu sprawiedliwych (Psalm 1:1-5). 

Zatem o czasie obecności Chrystusa i przyszłej Jego działalności, świat nie 
będzie wiedział wcześniej, aż skończy się obrachunek ze sługami i nastąpi 
nagrodzenie wiernych. Dopiero wtedy rozpocznie się dla świata sąd 'czasem 
takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody'. Czas tego ucisku 
przedstawiony jest symbolicznie jako 'ogień'. Apostoł mówi, że Pan nasz będzie 
'objawiony' (apokalipto – odsłonięty) w ogniu (wyrokach) płomiennym, oddając 
zapłatę".                                                ("O Powrocie Naszego Pana", str. 11, 17) 

Oto wartość liczbowa słów: 
 

EPIFANEIA, APOKALUPSIS 

―  1980  ― 

 
 

Przykład 33 
 

Przez chronologię Biblijną Pan powiadomił o swojej obecności tych, którzy Go 
miłują i którzy czuwali. Prawdę tę poświadcza liczbowanie Biblijne. Przeczytajmy 
to, co Pan powiedział do ostatniego okresu Kościoła (Obj. 3:20). 
Słowa Pańskie "głos mój" w języku greckim czyta się: 

 

FONES MOY 

―  1874  ― 
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Przykład 34 

Maria Magdalena pierwsza ujrzała naszego Pana po Jego zmartwychwstaniu. 
(Patrz komentarz do Jan 20:14 oraz "Spis Tematów Biblijnych", str. 42) 

Pan dał się poznać po swoim głosie (Jan. 20:16). Niewiasta przedstawia Kościół, 
który poznał Pana w Jego wtórej obecności też po "głosie", w zaraniu nowego 
dnia, który słabo zaświtał, "gdy jeszcze było ciemno" (Jan 20:1). 
 

"A PIERWSZEGO DNIA PO SABACIE" 

  ―  2874  ― 

 1874  +  1000  
 
 

Przykład 35 
 

Apostoł Piotr, mówiąc o Pańskiej obecności (2 Piot. 1:16), daje taką oto radę 
(wiersz 19): 
 

"Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie,                           
jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, 

aż dzień zaświta, a jutrzenka  wzejdzie w waszych sercach". 

2 Piot. 1:19 – Pierwsze litery greckie     ―  4386  ― 

∗ 
 

"Gdyż jak błyskawica (grec. astrape) pojawia się od wschodu 
 i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego". 

Mat. 24:27– Pierwsze litery greckie        ―  2512  ― 

   

∗ 

Zestawienie 

Mat. 24:27  Świt Pańskiej Obecno ści  ............................................................................... 2512 

Data ......................................................................................................................................................... 1874 

2 Piot. 1:19  Jutrzenka i świt Pańskiej obecno ści  ................................................... 4386 

(Patrz przykłady 65-66) 
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Przykład 36 

"Podobnie te ż było za dni Lota" 
Łuk. 17:28 

Słowo Boże, w swym sprawozdaniu o wyjściu Lota z Sodomy i wejściu do 
bezpiecznego Soaru, mówi o stopniowym potęgowaniu się światła słonecznego. 
Po nocnych doświadczeniach w Sodomie, gdy ciemność nocy zaczęła 
ustępować, dwaj Aniołowie usilnie wpływali na Lota i jego rodzinę, aby opuścili 
Sodomę, bo za grzechy mieszkańców grozi jej zagłada (1 Moj. 19:1-16). 

Jest to ilustracja okoliczności, w jakich lud Boży był od zarania Pańskiej 
obecności nawoływany do opuszczenia Babilonu (Obj. 18:4). 

"A gdy wzeszła zorza, przynaglali Aniołowie Lota, mówiąc: 

Wstań, weź żonę swoj ą i dwie córki, które si ę tu znajduj ą, 
byś nie zgin ął wskutek winy tego miasta". 

1 Moj. 19:15 – Z Dagieszem mocnym          ―  4759  ― 

 

∗ 
 

Zestawienie 

"Parousia " .............................................................. W języku greckim Nowego Testamentu 862 

Ilość lat , od przynaglania Aniołów (rok 2021 p.n.e.) do roku 1876 n.e. 
                  – poranka Parousii: ..................................................... 2021  +  1876  = 3897 

1 Moj. 19:15  Energiczne słowa Aniołów przynaglające do ucieczki. ............... 4759 

Liczba "1876" wskazuje na datę, w której brat Russell został pobudzony jak 
nigdy przedtem do działalności pod wpływem zrozumienia, że Pan jest obecny 
jako istota niewidzialna od 1874 roku. Było to skutkiem złączenia dwóch 
spostrzeżeń w studiowaniu zagadnień wtórej obecności Pańskiej. Jedni bracia, 
studiując zagadnienie z punktu widzenia chronologii Biblijnej, zrozumieli datę 
roku 1874, jako czas Pańskiej obecności, aczkolwiek nie rozumieli celu i sposobu 
tejże obecności. Drudzy bracia, wychodząc z nauki o Okupie, zrozumieli, że Pan 
nie jest już człowiekiem i nie może być widziany okiem ziemskim, oraz że 
wynikiem Okupu będzie "czas naprawienia", a nie zniszczenie świata ogniem 
literalnym, jak tego spodziewali się Adwentyści i   spodziewają się do obecnego 
czasu. Zagadnieniem tym interesowała się gromadka braci wraz z bratem 
Russellem. W roku 1876, na zaproszenie brata Russella, przyjechał Barbour 
i  przedstawił dowody, że chronologia wskazuje na rok 1874, jako datę wtórej 
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obecności Pańskiej. To sprawiło, że brat Russell zaczął gorliwie prowadzić pracę 
żniwa. Podobnie jak Lot był przynaglany przez dwóch Aniołów, tak i lud Boży był 
przynaglany przez wspomniane wyżej spostrzeżenia do wyjścia z nominalnego 
Chrześcijaństwa (Babilonu), by uniknąć plag i zniszczenia. Był to bardzo wczesny 
świt Pańskiej obecności. 
                                (Patrz tom VII, str. 60-62 oraz artykuł ze wspomnieniami  
                                 o organizowaniu się początków pracy Pańskiej "Zbieranie 
                                 i przesiewanie podczas żniwa", W.T. 1906-3820; Przedruki 
                                 lubelskie, 7.11.1962 r.) 

 

"WTEM SŁOŃCE WZESZŁO NAD ZIEMIĄ, A LOT WSZEDŁ DO SOARU" 

Gdy wzeszło słońce, Lot wszedł do Soaru i nastąpiła zagłada Sodomy 
(1 Moj.19:21-25). Oznacza to, że "ucisk wielki" nastanie po zabraniu Kościoła. 
Podobnie uczy przypowieść, że gdy tylko "pszenica" będzie zebrana aby 
"zajaśnieć jak słońce", nastąpi palenie kąkolu (Mat. 13:42, 43). 

Przykład 37  

"A jak było za dni Noego" 
Łuk. 17:26 

Nasz Pan przytoczył ze Starego Testamentu dwa wydarzenia, ilustrujące czas 
Jego objawienia się światu. Gdy Noe wszedł do korabia, przyszedł potop; gdy 
Lot wszedł do Soaru, spadł z nieba ogień z siarką.             (Tom IV, str. 749-750) 

Gdy korab był już zbudowany, Bóg polecił Noemu, aby w ciągu siedmiu dni, wraz 
z rodziną i żywymi stworzeniami, przeniósł się do arki. Po tych siedmiu dniach 
miały spaść wody potopu (1 Moj. 6:22; 7:1-4). Noe wszedł do korabia ostatni  
"i zamknął Pan za nim". 

Ponieważ Pan użył obu tych historii dla zilustrowania Jego epifanii i apokalupsis, 
złączmy wartości liczbowe wyrażeń odnoszących się do Noego i Lota, aby 
uzyskać w tej kwestii właściwą naukę. 

Oto wartości liczbowe wyrażeń, które w obu wydarzeniach opisują ostatnie 
momenty przed zagładą:  
    

Zestawienie 

1 Moj. 7:16 "I zamkn ął Pan za nim" ................................................................................... 387 

1 Moj. 19:23  "Wtem sło ńce wzeszło nad ziemi ą, a Lot wszedł do Soaru"  1561 

Łuk.17:26,28,30  Ilość lat  od wypowiedzi naszego Pana (32,25) do końca 
 ziemskiej pielgrzymki Kościoła (1980,25):    1980,25 – 32,25 = 1948 
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Przykład 38 

Miejscem ucieczki dla Noego i jego rodziny był korab , grec. he kibotos (1 Piot. 
3:20). 

Jezus , grec. ho Jesous, "jest ucieczką dusz..." (Mat. 11:28). 
 

Zestawienie 

Korab   – grec. he kibotos ........................................................................................................ 1216 

JEZUS – grec. ho Jesous ........................................................................................................ 764 
 

Data oswobodzenia Ko ścioła  ............................................................................................ 1980 

 

Przykład 39 

"Starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jako ósmego, Noego, głosiciela 
sprawiedliwości, zesławszy potop  (kataklusmos) na świat bezbożnych; także 
miasta Sodomę i Gomorę w popiół obrócił i na zagładę (katastrofe) skazał jako 
przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne..." (2 Piot. 2:5, 6). 
Oto tajemnica powyższych obrazów, zrozumiana przy pomocy Ducha 
Pocieszyciela  (ho parakletos), wprowadzającego w znajomość rzeczy 
przyszłych (Jan 15:26; 16:13): 
 

Zestawienie 

Ho parakletos  (– pomaga) ..................................................................................................... 686 

Data zagłady .................................................................................................................................... 1980 
 

Ho kataklusmos  +  ho katastrofe .................................................................................. 2666 

 
Przykład 40 

 

"W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia 
tego miejsca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się 
upusty nieba.  I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy". 
1 Moj. 7:11, 12                                          ―  8989  ― 

∗ 

"Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, 
dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż 
wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi 
z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, 
co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa". 

Izaj. 55:10, 11 – Z Dagieszem mocnym  ―  10969  ― 
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Zestawienie 

1 Moj. 7:11,12  Potop  ............................................................................................................................ 8989 

Data jego pozaobrazu  ............................................................................................................... 1980 

  
Izaj. 55:10,11  Słowo Bo że nie wróci si ę ........................................................................... 10969 

 

Przykład 41 

"Wtedy Babilon, ozdoba królestw, piękno dumy Chaldejczyków, stanie się jak 
Sodoma i Gomora, gdy je Bóg wywrócił" (Izaj. 13:19; Jer. 50:40). 
 

Zestawienie 

Dan. 5:25  "Mene, Mene, Tekel, Peres"  ...................................................................... 1118 

5 Moj. 29:23  "Zagłada Sodomy i Gomory, Adamy i Seboim"  ....................... 783 

Potop  – hebr. mabbul ...............................................................….……………............................ 80 

Data powy ższych wydarze ń w pozaobrazie  .......................................... wiosna 1981 

 
 

Przykład 42 
 

"Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba. 
I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz z wszystkimi mieszkańcami miast, 

 a także roślinność". 

1 Moj. 19:24,25 – Z Dagieszem mocnym  ―  6111  ― 

 
Grzech był przyczyną zniszczenia Sodomy i Gomory (1 Moj. 18:20), zatem ilość 
lat ukazaną w liczbie "6111" należy liczyć od pierwszego grzechu (jesień 4127 
roku p.n.e.) do ostatecznego zniszczenia, jakiemu ulegnie stary świat w wielkim 
ucisku (1984). 

4127  +  1984  =  6111 
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Przykład 43 
 

Zestawienie 

Mat. 24:39  "I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął
 wszystkich, tak również będzie z obecnością Syna 
 Człowieczego". .................................................................. Pierwsze litery greckie 1411 

Dan. 12:10  "Ale m ądrzy zrozumiej ą"  ................................... Z Dagieszem mocnym 569 

  

 Data ......................................................................................................................................................... 1980 

 
 
Przykład 44 
 

Zestawienie 

Potop – grec. kataklusmos ..................................................................................................... 1088 

i – grec. kai ......................................................................................................................................... 31 

Obecno ść – grec. parousia ................................................................................................... 862 

 

Data ....................................................................................................................................... wiosna 1981 

 
 

Przykład 45 

Przez potop oraz zniszczenie Sodomy i Gomory, nasz Pan zilustrował "wielki 
ucisk", jakim zakończy się ten wiek zły. W sprawozdaniu 1 Księgi Mojżeszowej 
z obu tych wydarzeń możemy dopatrzyć się początku Królestwa Bożego, które 
nastąpi po zakończeniu się "teraźniejszego wieku złego". Polecenie Boże dane 
Noemu, aby wyszedł z korabia z całą rodziną i zwierzętami wskazuje na 
Chrystusa i moc, która rozmnoży i ustanowi nowe społeczeństwo (Patrz 
komentarz do 1 Moj. 6:19; 7:7). 

Gdy Sodoma i Gomora zostały zniszczone, Abraham, który wstał rano, ujrzał 
dymiące jeszcze zgliszcza. Jest to ilustracja na powstanie z grobu Abrahama 
zaraz po wielkim ucisku. Od powstania Starożytnych Świętych w poranku 
zmartwychwstania rozpocznie się ziemska faza restytucji. 

Opisy obu tych ilustracji dostarczają w swych wartościach liczbowych cennych 
informacji odnośnie czasu tego bardzo ważnego wydarzenia oraz potwierdzają 
ostatnio zauważone zarysy chronologii dotyczące przyszłości. 
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"Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z  tobą. 
Wyprowadź też z sobą wszelkie żywe stworzenia, które są z tobą z  wszelkiego 
ciała, z ptactwa, bydła i z każdego pełzającego stworzenia, które pełza po 
ziemi,  gdyż mają zaroić się na ziemi i być płodne,  i stać się liczne na ziemi". 

1 Moj. 8:16, 17 – Z Dagieszem mocnym     ―  10389  ― 

∗ 
"Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał 
przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory, i na cały obszar 

dookoła, zobaczył, a oto dym wychodził z ziemi, jak dym z pieca". 

1 Moj. 19:27, 28                                        ―  6384  ― 

∗ 
Zestawienie 

1 Moj. 19:27,28  "Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano... "....................................... 6384 

Ilość lat od zniszczenia Sodomy i Gomory (rok 2021 p.n.e.) do końca 
                wielkiego ucisku (rok 1984 n.e.), po którym Abraham wstanie 
                z grobu: .................................................................................. 2021  +  1984  = 4005 

1 Moj. 8:16,17  Polecenie Boże dane Noemu po potopie ............................................ 10389 

 

Przykład 46 
 

Zestawienie 

Dan. 5:25  "Mene, Mene, Tekel, Peres" ............................................................................ 1118 

"Parousia"  ............................................................….......................................................................... 862 
  

Epifan eia obecno ści Pańskiej obali Babilon ............................................... rok 1980 

 

Przykład 47 
 

"Mene, Mene, Tekel, Peres" 
"Mene – Bóg policzył dni twego królestwa i położył mu kres. 

Tekel  – zważono cię na wadze i okazałeś się lekkim. 
Peres  – twoje królestwo podzielono i dano Medom i Persom". 

Dan. 5:25-28 – Pierwsze litery               ―  1671  ― 
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"Oto pierwsze rzeczy nadeszły, lecz ja oznajmiam rz eczy nowe. 
Zanim si ę rozwin ą, [już] wam je ogłaszam".  

Izaj. 42:9 – Z Dagieszem mocnym          ―  3652  ― 

∗ 

Zestawienie 

Dan. 5:25-28   Wyrok Boski  +  wytłumaczenie przez Daniela  ............................ 1671 

Data wypełnienia wyroku  .................................................................................... wiosna 1981 

Izaj. 42:9  Bóg zapowiada przed czasem  ................................................................... 3652 

 
Przykład 48 

 

"MENE, MENE, TEKEL, PERES" 
"Tej że nocy zabity jest Balsazar"  

―  1980  ― 

 

Przykład 49 
 

"Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą 
wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pański, gdyż jest bliski!" 

Joel 2:1  –  Z Dagieszem mocnym        ―  3595  ― 

 
Liczba "3595" określa ilość lat, od roku 1615 p.n.e., gdy miała miejsce ostatnia 
plaga egipska i "przejście" pierworodnych przez próbę życia i śmierci (2 Moj. 
12:29), do Dnia pomsty Pańskiej (rok 1980 n.e.). 
 

1615  +  1980  =  3595 
 

Przykład 50 

Oto dalsze określenia "Dnia Pańskiego" (Joel 2:2), złączone ze słowem "Parousia" 
(Tom IV, str. 31; Jak. 5:1-8; Amos 5:20): 

 

"PAROUSIA" 
"DZIEŃ CIEMNOŚCI I MROKU, DZIEŃ OBŁOKU I CHMURY" 

―  1980  ― 
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Przykład 51 

"Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak 
złodziej" (1 Tes. 5:4). 

Oto znamienne oświadczenie apostoła Pawła (1 Tes. 5:2) według rękopisu "A" 
(aleksandryjskiego): 

 

"Dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy". 

1 Tes. 5:2                                       ―  5849  ― 

∗ 

"Wam dano pozna ć tajemnice królestwa niebieskiego, im za ś nie dano". 

Mat. 13:11                                              ―  7797  ― 

∗ 

Zestawienie 

1 Tes. 5:2   Dzień Pański przyjdzie ......................................................................................... 5849 

Ilość lat od wniebowstąpienia Pańskiego (32,25) do objawienia się 
               Dnia Pańskiego w wielkim ucisku (1980,25): 1980,25 – 32,25 = 1948 

  
Mat. 13:11  Wam dano wiedzieć... .......................................................................................... 7797 

 

Przykład 52 

"Oto przychodzę (gr. erchomai) jak złodziej"; "oto przychodzę (grec. erchomai) 
wkrótce"; "zaiste przyjdę (grec. erchomai) wkrótce" (Obj. 16:15; 22:7, 12, 20; 
Tom II str. 21-23, 179-181). 
 

Zestawienie 

Dzień Pański – grec. hemera Kuriou .............................................................................. 1154 

Przyjdzie  – grec. erchomai ..................................................................................................... 826 

  

Data ......................................................................................................................................................... 1980 
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Przykład 53 

"Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską 
zwiastujecie, aż przyjdzie " (1 Kor. 11:26). 

Pisząc te słowa apostoł Paweł miał z pewnością na myśli Epifaneię i Apokalupsis, 
objawiające Pańską obecność w wielkim ucisku. Ucisk ten będzie ową 
zapowiedzianą przez Pana "nocą, kiedy nikt nie będzie mógł działać" (Tom III, 
str. 252). 

Oto słowa naszego Pana, na podstawie których apostoł Paweł wypowiedział 
cytowane wyżej zdanie (wersety 24, 25; poprawny tekst grecki), oraz Jego słowa 
przytoczone z Ewangelii według św. Jana 9:4: 

 

"To jest ciało moje, które jest za was łamane; to c zyńcie na pami ątkę moją". 
"Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to c zyńcie,                     

ilekro ć pić będziecie, na pami ątkę moją". 
1 Kor. 11:24, 25                                ―  16993  ― 

 

∗ 

"Noc, kiedy nikt nie b ędzie mógł działa ć" 

Jan 9:4                                                   ―  2487  ― 

 

∗ 

 

Zestawienie 

1 Kor. 11:24,25 Życzenie Pańskie, by czcić Jego śmierć przez powtarzanie 
symbolu ostatniej wieczerzy. ....................................................................... 16993 

Jan 9:4  "Noc"  – kresem obchodzenia Pami ątki  .......................................... 2487 

Ilość lat od słów Pana (rok 33 n.e. – wiosna) do "nocy" kładącej kres 
                  pielgrzymce Kościoła na ziemi (rok 1981 – wiosna), ukazana 
                  w skali 10:1:  1980,25  –  32,25  =  1948             1948  x 10 = 19480 
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Przykład 54 
 
Powyższe przykłady pozwalają zauważyć, że objawienie Pańskiej obecności 
(1980,25) będzie miało miejsce po 1948 latach od słów naszego Pana 
wypowiedzianych na wiosnę 33 roku (32,25). 

 

Zestawienie 

Mat. 24:39   "Przyj ście Syna Człowieczego" 
 grec. he parousia tou Uiou tou Antropou ......................…...........…....... 4800 

Tajemnicza ilo ść lat, od słów Pana do objawienia Jego parousii  ...... 1948 

 Mat. 13:11  "Wam dano pozna ć tajemnice królestwa niebieskiego" ...... 6748 

 

∗ 

Przykład 55  
 

"Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by mo żna było łatwo je odczyta ć. 
Jest to widzenie na czas oznaczony, które wypowie n a skończeniu jego, 

a nie skłamie. Je żeli si ę odwleka, wyczekuj go, 
gdyż na pewno si ę spełni, nie opó źni si ę". 

Abak. 2:2, 3 – Z Dagieszem mocnym   ―  3896  ―                                (Żyd. 10:37) 

 

W liczbie "3896" nie będzie nam trudno znaleźć okres oczekiwania na 
objawienie, apokalipsę Pańskiej obecności. Okres ten, trwający od wiosny 33 
roku (32,25) do wiosny 1981 roku (1980,25), wynosi 1948 lat i ukazany jest 
w skali 2:1: 

3896 : 2 = 1948 

Czas wyboru Kościoła mieści się w uzyskanej liczbie dwukrotnie. Jest to jakby 
powtórzenie proroczej zapowiedzi, potęgujące pewność wypełnienia – podobnie 
jak w słowach Pana: "Zaprawdę, zaprawdę" (grec. Amen, Amen). 
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Przykład 56 

"Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je 
przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata (aionos )" (Mat. 28:18-20). 

"Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego 
wieku (aionos ) złego..." (Gal. 1:4). 

Pielgrzymujący na ziemi Kościół miał być przedmiotem szczególnej opieki 
Pańskiej. Pan miał towarzyszyć Kościołowi swoją wspierającą mocą aż do 
zakończenia się "teraźniejszego wieku złego", którego koniec pokazany został 
przez czasy Noego i Lota (Łuk. 17:26-29). 
 

Zestawienie 

1 Moj. 19:24 "Wtedy Pan spu ścił na Sodom ę i Gomor ę deszcz siarki 
i ognia od Pana z nieba".  ............................................................................... 2873 

Ilość lat od początku "teraźniejszego wieku złego" (rok 2472 p.n.e.) do  
               "potopu" w Pańskiej epifanii (wiosna 1981 roku):  2472  + 1981 = 4453 

Mat. 28:20 "A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a ż do sko ńczenia
świata".  .......................................................................................................................... 7326 

 
 

Przykład 57 

"Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy 
w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem " 
(1 Tes. 4:17). 
 

"Z PANEM" 

grec. sun Kurio                                      ―  1980  ― 

 
 

 
Przykład 58 

 
"Przyjdzie pan sługi owego" 

Mat. 24:50-51 

"Chociaż nie jest on obłudnikiem, lecz prawdziwym sługą, to z powodu swojej 
niewierności i nadużyć będzie miał swoją część razem z obłudnikami 
w zamieszaniu i ucisku przychodzącym na Babilon. 'Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów'".                                                                                        (Tom II, str. 181) 
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Czas objawienia Pańskiej obecności w wielkim ucisku, jest przepowiedzianym 
Armagedonem (Obj. 16:16).                                                          (Tom IV, str. III) 

 

Zestawienie 

Mat. 24:50,51 "Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie 
oczekuje, i o godzinie, której nie zna. I usunie go, i wyznaczy 
mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". .. 18796 

Obj. 16:16  "Armagedon"  ........……............................................................................................ 1004 

Data, ukazana w skali 10:1 ...................................................................... 1980  x  10  = 19800 

 

Przykład 59 

"A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami podczas objawienia się 
(apokalupsei) Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego, w ogniu płomienistym, 
gdy będzie wymierzał karę!" (2 Tes. 1:7, 8). 

"A wtedy zostanie objawiony (apokaluftesetai) ów niegodziwiec, którego Pan 
Jezus zabije duchem ust swoich i zniweczy blaskiem (epifaneia) przyjścia 
(parousias) swego" (2 Tes. 2:8). 

Z przytoczonych wyżej wersetów wynika, że "wielki ucisk" będzie epifanei ą 
i apokalupsis  Pańskiej parousii . 

Będzie to ucisk "jakiego nie było od początku świata" (Mat. 24:21) "odkąd 
istnieją narody" (Dan. 12:1). 

Ze słów tych można wywnioskować, że takiego ucisku jaki będzie nie było od 
stworzenia człowieka .   

Do obliczenia użyjemy słowa z proroctwa Daniela 12:1 w takim zakresie, w jakim 
zacytował je nasz Pan. 
 

Zestawienie 

Dan 12:1 "A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie b yło, 
odk ąd istniej ą narody, a ż do owego czasu".  .................................. 3243 

He Parousia   +  he Epifaneia   +  he Apokalupsis  .............................................. 2866 

Ilość lat od stworzenia pierwszego człowieka (rok 4129 p.n.e.) do wielkiego
               ucisku (rok 1980 n.e.): .................................................... 4129  +  1980  = 6109 

 



 

 

 

148

Przykład 60  

"Patrzyłe ś, a wtem bez udziału r ąk oderwał si ę od góry kamie ń, 
uderzył ten pos ąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je". 

Dan. 2:34                                       ―  3820  ―                                        

∗ 

"O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w zie mi egipskiej, 
od pierworodnego syna faraona, który miał zasi ąść na jego tronie, 

aż do pierworodnego syna wi ęźnia, który był w wi ęzieniu, 
i wszelkie pierworodne bydła".  

2 Moj. 12:29                                     ―  4438  ―                                        

∗ 

"Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadaj ą z nieba i tam nie powracaj ą, 
dopóki nie nawodni ą ziemi, nie u żyźnią jej i nie zapewni ą urodzaju, 
tak i ż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedz ącego, tak słowo, 

które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezow ocne, 
 zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, 
 i nie spełni pomy ślnie swego posłannictwa". 

Izaj. 55:10,11                                  ―  10239  ―                                        

∗ 

Zestawienie 

Dan 2:34  Uderzenie pos ągu  ................................................................................................ 3820 

2 Moj. 12:29  Dziesi ąta plaga  ....................................................................................................... 4438 

Data powy ższych wydarze ń .............................................................................. wiosna 1981 

Izaj. 55:10,11 Słowo Bo że nie wróci si ę ............................................................................... 10239 
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KSIĘGA OBJAWIENIA 
 
Przykład 61 

"Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, 
Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei" (Obj. 1:11). 
 
"Pan nasz mówi: 'Siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów' 
(Obj. 1:20) – jeden Kościół, którego siedem stopni rozwoju zostało symbolicznie 
przedstawione przez siedem kongregacji w Azji Mniejszej (Obj. 1:11). Zaiste, 
Świecznik ten reprezentował cały Kościół Pierworodnych, nie nominalny kościół, 
lecz prawdziwy, których imiona zapisane są w niebie – prawdziwie 
przyświecających światłem – 'Królewskie Kapłaństwo'". 
                                                                                  ("Cienie Przybytku", str. 124)   

 

Zestawienie 

2 Moj. 25:31  "Świecznik ze szczerego złota" ................................................................. 924 

Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia , Laodycea 
                                                                                                     Pierwsze litery greckie 1024 

 Ilość lat obejmująca siedem okresów rozwijającego się Kościoła wieku
                Ewangelii,  od początku jego ziemskiej pielgrzymki na wiosnę 
                 33 roku (32,25), aż do jej końca na wiosnę 1981 roku (1980,25): 
                                                                                  1980,25  –  32,25  = 1948 

 
 
 
Przykład 62 
 

Zestawienie 

Jer. 23:20  "W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie" ........... 1714 

Ilość lat od wydania przez Boga na Synaju instrukcji Mojżeszowi 
                 w sprawie wykonania Świecznika Złotego (rok 1615 p.n.e.) 
                 do jego wykonania w uwielbieniu Kościoła (wiosna 1981 roku): 
                                                                                       1615  +  1981  = 3596 

2 Moj. 25:31-39 Boska wola, wykazana w instrukcji zbudowania Świecznika 
Złotego, reprezentującego Kościół wieku Ewangelii w jego 
siedmiu okresach. .............................................. Pierwsze litery hebrajskie 5310 
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Przykład 63 

Z chwilą zrealizowania Pańskiej obietnicy względem ostatniego, laodycejskiego 
okresu Kościoła (1980), budowa złotego siedmioramiennego Świecznika 
pozaobrazowego – zgodnie z życzeniem Bożym wyrażonym na Synaju – stanie 
się faktem. 
 

Zestawienie 

Obj. 3:21,22 "Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. 
Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów". 
                                                                  Pierwsze litery greckie 3330 

Data zrealizowania tej obietnicy  ..................................................................................... 1980 

 2 Moj. 25:31-39   Boska wola w sprawie świecznika ........ Pierwsze litery hebrajskie 5310 

 

 

Przykład 64 

Rzeczy ostateczne porównane przez Pana do zniszczenia Sodomy i Gomory za 
dni Lota, odnoszą się okresu Kościoła laodycejskiego. Ujście Lota z rodziną 
w bezpieczne miejsce jest równoznaczne z osiągnięciem przez zwycięzców 
nagrody obiecanej wiernym tego okresu. 
 

Zestawienie 

1 Moj. 19:23  "Wtem słońce wzeszło nad ziemią, a Lot wszedł do Soaru" 
                                                              Pierwsze litery hebrajskie 188 

Data ....................................................................................................................................... wiosna 1981 

  Obj. 3:21 "Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie".
                                                                 Pierwsze litery greckie 2169 
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Przykład 65 

Wydarzenia, jakich spodziewano się wraz z zaraniem wtórej obecności Pańskiej 
opisane są słowami Obj. 6:16,17. Słowa te kończą treść objawienia Bożego 
odnoszącego się do otwarcia szóstej pieczęci. 

    (Patrz Tom II, str. 152; Tom IV, str. 722) 

Zestawienie 

Amos 3:7,8 "Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, je śli nie objawi swego 
zamiaru sługom swym, prorokom. Lew zaryczał –  któ ż się 
nie będzie bał? Pan Bóg przemówił –  któż nie będzie 
prorokowa ć". .................................................................. Pierwsze litery hebrajskie 711 

Dzień Pański rozpoczynaj ący si ę świtem ................................................................ 1874 

Obj. 6:16,17 "Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Zasiadającego
na tronie, i przed gniewem Baranka, ponieważ nadszedł wielki
dzień ich gniewu, i któż zdoła się ostać?"..  Pierwsze litery greckie 2585 

Przykład 66 

"A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was 
przyjdą (...) Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola 
wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów (...) Bądźcie 
cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana (grec. he parousia tou Kuriou)" (Jak. 5:1-8). 
 

Zestawienie 

Obj. 22:16 "Jam jest korze ń i ród Dawidowy, gwiazda jasna i poranna"  
                                                                                   Pierwsze litery greckie   766 

Data ukazania si ę "Gwiazdy Porannej" ...................................................................... 1874 

 

Jak. 5:8 "Obecno ść Pańska"  – grec. he parousia tou Kuriou ....................  2640 

                           (Patrz Przykłady 33-35) 

 

Przykład 67  
 

"OTWORZYŁ SIÓDMĄ PIECZĘĆ" 

Obj. 8:1                                                ―  1967  ― 
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Przykład 68 
 

Zestawienie 

2 Moj. 3:13,14 
2 Moj. 6:2,3 

"B ędę który b ędę"  –  "Jehowa"  ............................................................. 569 

Obj. 8:1 "Otworzył siódm ą piecz ęć"  ........................................................................ 1967 

Obj. 7:2 "Piecz ęć Boga żywego"  ................................................................................ 2536 

 

 

Przykład 69 
 

Zestawienie 

Obj. 8:1 "Otworzył siódm ą piecz ęć"  ........................................................................ 1967 

Dan. 12:10 "Ale m ądrzy zrozumiej ą" ................................... Z Dagieszem mocnym 569 

Obj. 7:2  (Ci, którzy mają:) "Piecz ęć Boga żywego"  ...................................... 2536 

 
(II Tom, str. 187, paragraf 1) 

 

 
Przykład 70 
 

"Przejd ź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, 
i uczy ń znak [taw] na czole m ężów..." 

 Ezech. 9:4. 

"Znak" wspomniany w powyższym cytacie, to ostatnia litera alfabetu 
hebrajskiego, mająca wartość liczbową "400". 

Liczba "400" jest wysoce symboliczna i ma związek z doświadczeniami Kościoła 
(Nasienia Abrahamowego) i jego liczbą. 
 
Oto uwaga w Komentarzu do 1 Moj. 15:13: 

Czterysta lat .................. Rozpoczynające się wyszydzaniem Izaaka przez Ismaela, 
                                   w 30 lat po przymierzu z Abrahamem, gdy Izaak miał 5 lat, 
                                   a kończące się wyjściem z Egiptu. 

(Uwaga: 400 proroczych lat równa się 144000 dniom.) 

Wobec powyższego, ostatnia w alfabecie hebrajskim litera Taw, napisana na 
czołach, przedstawia końcowy fragment posłannictwa do Kościoła (144000 – 
Obj. 7:1-4).                             (Patrz Tom III, str. 232, oraz Tom VII, str. 469-473)  
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TRĄBIENIE SIEDMIU ANIOŁÓW 

"I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb..." 

(Obj. 8:2-4) 

Jan ujrzał również Anioła, który ofiarował na ołtarzu kadzidło z modlitwami 
świętych przed obliczem Boga. W następnej chwili Anioł ten rzucił na ziemię 
kadzielnicę napełnioną ogniem z ołtarza, w wyniku czego nastąpiły gromy, głosy, 
błyskawice i trzęsienie ziemi. Wtedy siedmiu aniołów przyłożyło trąby do ust, 
przygotowani, aby trąbić (wersety 5, 6). 

Powyższe wersety wskazują, że wołania i modlitwy (kadzidło) o królestwo Boże, 
o pomstę za niesprawiedliwość (Mat. 6:10; Obj. 6:9-11) doszły do uszu Pana 
Zastępów, i w świcie Pańskiej obecności, Sędzia, który "już przed drzwiami stoi" 
wymierzy sprawiedliwą karę przez narzędzia, które sobie do tego przygotuje 
(Jak. 5:1-9; Tom I, str. 364; Tom IV, str. 512-514).            (Patrz przykłady 65-66) 

Gdy świt Pańskiej obecności zaczął rozpraszać mroki ciemności, ze Złotego 
Ołtarza (Chrystus) zaczęły spadać na ziemię (społeczeństwa) ogniste prawdy, 
które powodują ruch umysłowy, spory, słowa gniewne i argumenty, prowadzące 
do rewolucji społecznej (trzęsienie ziemi). Zdaje się, że klasa robotnicza Rosji 
najlepiej nadawała się, aby z niej powstało narzędzie do wykonania przyszłej 
pomsty. 

Przyjrzyjmy się historii, jak od świtu Pańskiej obecności (1874) rósł ruch 
robotniczy w tym wielkim, terenowo i ludnościowo kraju. 

Oto garść wiadomości z książki "Historia Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego", Książka i Wiedza, 1960: 

Pierwszą organizacją był "Południowo Rosyjski Związek Robotników", powstały 
w Odessie w 1875 roku. W połowie lat siedemdziesiątych, przodujący robotnicy 
w Petersburgu przystąpili do tworzenia własnej organizacji, która powstała 
ostatecznie w 1878 roku pod nazwą "Północny Związek Robotników Rosyjskich". 
Dwudziestego piątego września 1883 roku powstała pierwsza rosyjska 
organizacja marksistowska "Wyzwolenie Pracy" z Plechanowem na czele. 
Jednym z pierwszych marksistów był Włodzimierz Iljicz Lenin (Uljanow), 
założyciel i przywódca partii bolszewików, partii komunistów. 

W 1887 roku Lenin, jako siedemnastoletni młodzieniec, brał udział 
w   rewolucyjnym wystąpieniu studentów kazańskich, został aresztowany i skazany 
na zesłanie. Studiując Marksa i Engelsa, Lenin stał się zdecydowanym 
marksistą. 

Rosnący z dnia na dzień ruch robotniczy zmierzał, w myśl haseł ideologii 
socjalistycznej do skonsolidowania swych sił do wspólnego celu. Wyrazem 
krzepnięcia ruchu robotniczego były zjazdy. 

∗ 
Pierwszy Zjazd  lokalnych organizacji socjaldemokratycznych odbył się 
nielegalnie w Mińsku w dniach 1-3 marca 1898 roku. Brało w nim udział zaledwie 
dziewięciu uczestników. Zjazd podjął uchwałę o stworzeniu 
Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR). Faktycznie jednak 
partia nie została stworzona. Organizacje socjaldemokratyczne nie miały 
jednolitego programu, statutu i taktyki, nie było jednego ośrodka kierowniczego, 
nie było jedności ideowej i organizacyjnej. Lenin wytyczył plan zbudowania partii 
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marksistowskiej. Z jego inicjatywy powstało za granicą pismo "Iskra", którego 
pierwszy numer ukazał się 11.12.1900 roku. Zadaniem tego pisma 
(przenoszonego nielegalnie do Rosji), było utworzenie partii wolnej od 
hamujących wpływów różnego rodzaju oportunizmu, zdolnej do celu 
ostatecznego: zapalenia klasy robotniczej i chłopskiej ogniem rewolucji, oraz by 
hasło Marksa i Engelsa "proletariusze wszystkich krajów łączcie się", weszło 
w krew klasy robotniczej Rosji ("Z iskry rozgorzeje płomień"). 

∗ 
Drugi Zjazd SDPRR  odbył się w Brukseli, a potem w Londynie od 17 lipca do 
10 sierpnia 1903 roku. 
Główne zadanie zjazdu polegało na utworzeniu rzeczywistej partii w oparciu 
o zasady ideologiczne i organizacyjne, które wysunęła i opracowała "Iskra". Jako 
najbliższe zadanie polityczne partii, zjazd proklamował obalenie carskiego 
samowładztwa (program – minimum), zniesienie wielko-obszarniczej własności 
ziemskiej, zniesienie podziału społeczeństwa na klasy, zniesienie pańszczyzny 
i    przebudowę społeczeństwa w duchu socjalizmu (program – maksimum). 
W całkowitej zgodzie z duchem i zasadami teorii marksizmu stawiano 
w programie tezę, że nieodzownym warunkiem rewolucji socjalistycznej jest 
dyktatura proletariatu , która pozwoli zdławić wszelki opór obalonych 
wyzyskiwaczy i wszystkich wrogich socjalizmowi sił klasowych wewnątrz kraju, 
w celu obrony zdobyczy socjalizmu przed napaścią wrogów zewnętrznych. Przy 
omawianiu tego punktu uwidoczniły się wyraźnie dwa przeciwstawne sobie 
prądy. Tak dokonał się rozłam partii na bolszewików i mienszewików, 
co  w  konsekwencji doprowadziło do utworzenia dwóch partii – proletariackiej, 
rewolucyjnej i drobnoburżuazyjnej, ugodowej. Na II Zjeździe narodził się 
bolszewizm. 
Lenin: "Bolszewizm istnieje jako prąd myśli politycznej i jako partia polityczna od 
1903 roku". 

∗ 
Trzeci Zjazd  zwołany przez bolszewików, odbył się w Londynie w okresie od 
12  do 27 kwietnia 1905 roku bez udziału mienszewików i w walce z nimi. 
Szczególnie wiele uwagi poświęcił zjazd ruchowi chłopskiemu, który rósł mimo 
prób zahamowania go przez rząd carski, oraz zadaniu zorganizowania 
proletariatu do bezpośredniej walki w drodze powstania zbrojnego. Lenin 
wskazywał, że partia powinna dążyć do wniesienia świadomości politycznej do 
ruchu chłopskiego, aby proletariat wiejski zrozumiał przeciwstawność swoich 
interesów i interesów burżuazji wiejskiej. Uchwały III Zjazdu formułowały plan 
strategiczny i linię taktyczną partii w rewolucji. Plan ten przewidywał obalenie 
feudalnej władzy Cara wspólnie z mienszewikami, aby obaliwszy w następnej 
kolejności mienszewików, ustanowić dyktaturę proletariatu. 

∗ 
Czwarty Zjazd  (Zjednoczeniowy) SDPRR obradował w Sztokholmie w dniach 
10-25 kwietnia 1906 roku. Zjazd ten odbywał się pod hasłem ujednolicenia frontu 
i podsycania rosnącego wciąż ruchu rewolucyjnego robotników i chłopów. 
Program agrarny, którego bronił Lenin, zmierzał do rewolucyjnego zburzenia 
całej starej własności ziemskiej. Główne punkty tego programu sprowadzały się 
do następujących: 
1. Konfiskata całej ziemi cerkiewnej, klasztornej, apanażowej (osobista własność 

panującego), państwowej, gabinetowej (urzędniczej) i obszarniczej. 
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2. Powołanie obieralnych komitetów chłopskich w celu likwidacji wszystkich 
pozostałości władzy obszarniczej i przywilejów obszarniczych, oraz w celu 
faktycznego dysponowania skonfiskowaną ziemią. 

3. W określonych warunkach politycznych (zdecydowane zwycięstwo rewolucji 
i   ustanowienie republiki demokratycznej), nacjonalizację całej ziemi 
tzn. przekazanie jej na własność państwa. 

∗ 
Piąty Zjazd odbył się w Londynie od 30 kwietnia do 19 maja 1907 roku w czasie 
trwania rewolucji 1905-1907 roku, która objęła 215 powiatów, czyli połowę 
wszystkich powiatów Rosji europejskiej. 

Zjazd podjął uchwały, które na dłuższy czas określały politykę partii bolszewików. 
Rozszerzający się ruch rewolucyjny spowodował wystąpienia w wojsku 
i  marynarce; jednak rewolucja nie udała się. Lenin po lodach Zatoki Fińskiej 
uszedł za granicę, gdzie przebywał do kwietnia 1917 roku, skąd listownie 
pozyskiwał masy do nowej rewolucji. 

W naszych rozważaniach o trąbieniu siedmiu Aniołów, ważną rzeczą jest 
ustalenie początku tych trąbień. Początek ten miał miejsce na Drugim Zje ździe , 
na którym narodziła się najbardziej radykalna forma ruchu rewolucyjnego jaką 
stanowił bolszewizm. Trąbienie czterech Aniołów, to historia rozwijającego się 
bolszewizmu w okresie czterech zjazdów: drugiego, trzeciego, czwartego i piątego. 

O tym, że trąbienie pierwszego Anioła wypełniło się na drugim zjeździe, 
poświadcza liczbowanie Biblijne, poparte aż przez dwa "katalizatory". Jednym 
z nich jest wyrażenie: "Otwarcie siódmej pieczęci", drugim zaś słowo Pocieszyciel 
(parakletos), nazwa Ducha Świętego, który miał "wprowadzić we wszelką prawdę". 

Przykład 71  
 

 Zestawienie 

 Obj. 8:1; 
Jan 16:13 

"Otworzył siódm ą piecz ęć"   +  "Parakletos" ......1967 + 616 = 2583 

Data II Zjazdu  .......................................……………...…........................................................... rok 1903 
 
Obj. 8:7 "I zatrąbił pierwszy . I powstał grad i ogień – pomieszane 

z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia 
ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka 
zielona trawa". ................................................………...... Pierwsze litery greckie  4486 

 

Program "Iskry", organu bojowej awangardy klasy robotniczej, której jedynym 
propagatorem był zrodzony na II zjeździe bolszewizm – był "programem 
minimum". Program minimum zawierał twarde prawdy o charakterze społecznym, 
przynoszące utrapienie (grad) i doświadczenia ogniste, które miały doprowadzić 
do pozbawienia życia ustroju feudalnego i kapitalistycznego (ogień zmieszany 
z krwią). "Program maksimum" miał dokonać reszty w planowanej przebudowie 
państwa na wzór zasad marksistowskich. Zrzucenie "gradu i ognia 
przemieszanych z krwią" spowodowało "spalenie drzew i wszelkiej trawy 
zielonej". Wskazuje to, że celem propagandy było pozyskanie wszystkich 
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(małych i dużych) dla idei rewolucyjnej, a  jednocześnie pozbawienie ich życia 
(spalenie) i sympatii (zieloności) dla ustroju feudalnego i kapitalistycznego. 
Zdecydowane w tej sprawie stanowisko zostało uwidocznione w uchwalonej na 
II  Zjeździe tezie o "dyktaturze proletariatu", której ostre oblicze spowodowało 
rozdział nawet w łonie zwolenników idei rewolucyjnej. 

∗ 
"I drugi anioł zatr ąbił ; i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze 
rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część 
stworzeń – te, które mają duszę (życie) – i trzecia część okrętów uległa 
zniszczeniu" (wiersze 8, 9). 

Trzeci Zjazd odbywał się w czasie, gdy "wielka góra płonąca ogniem" znajdowała 
się w opałach rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, obejmującej coraz szersze 
kręgi Rosji carskiej (1905 rok). Celem III Zjazdu było doprowadzenie rewolucji do 
zwycięstwa. Dla stworzenia jak najsilniejszego frontu do ostatecznej walki 
z feudalnym ustrojem carskim, postanowiono połączyć obydwa skrzydła ruchu 
rewolucyjnego, rozdzielone wewnętrzną niezgodą, i zadać ostateczny cios 
wspólnemu wrogowi: "wielką górę (królestwo) płonącą ogniem" wrzucić 
w "morze" zbuntowanych mas rewolucyjnych. W tym celu wzmagano "krwawą", 
propagandę, poświęconą szczególnie masom chłopskim, aby przeniknęła ona 
"morze" i "zamieniła je w krew". Ktokolwiek w   masach społecznych miał 
sympatię dla ustroju feudalnego ("stworzenia" żyjące w "morzu"), ten "umarł" –
przestał go popierać, pochwycony silną propagandą. Wyrażenie "trzecia część 
okrętów uległa zniszczeniu" oznacza, że uświadomione propagandą masy nie 
miały już dawać dochodów różnym organizacjom państwowym i burżuazyjnym. 
Propaganda wykazywała bowiem, że interesy tych organizacji oraz interesy klasy 
robotniczej i chłopskiej są sobie przeciwne, a zatem należało spowodować ich 
upadek. Było to planowanie załamania starego porządku społecznego oraz jego 
równowagi finansowej i organizacyjnej. 

∗ 

"I zatrąbił trzeci anioł ; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, 
i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. 
I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, 
dlatego że zgorzkniały" (wiersze 10, 11). 

Obrady IV Zjazdu od samego początku toczyły się w ostrej walce ideologicznej 
między bolszewikami i mienszewikami. W rewizji programu agrarnego, zamiast 
prób oczyszczenia gospodarki obszarniczej, postanowiono ją zlikwidować. Ten 
radykalny program ujęty został w trzech punktach, które przytoczono w części 
odnoszącej się do obrad IV zjazdu. Program ten wzywał chłopów do 
zdecydowanego natarcia na obszarniczą własność ziemską i był związany 
z  ogólną taktyką bolszewików, zmierzającą do doprowadzenia rewolucji 
burżuazyjno-demokratycznej do końca i przerodzenia jej w rewolucję 
socjalistyczną. 

W konsekwencji, takie plany brutalnie i radykalnie burzyły materialne podstawy 
egzystencji władzy cesarskiej, kapitalistycznej i kościelnej. Władze te, popierające 
się wzajemnie, otoczone aureolą świętości i niewzruszalności, jawiły się w oczach 
społeczeństwa jako jasna gwiazda na niebie. Teraz jednak car i kościelnictwo, 
cieszący się tak wielkim poszanowaniem, mieli być obdarci z  aureoli świętości, 
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przedstawieni jako "krwiopijcy", i w myśl propagandy zrzuceni na ziemię 
(wskazanie na ziemskie źródła egzystencji). Niczym gwiazda "Piołun" mieli 
upaść na "rzeki i źródła wód", co wskazuje, że gorzkie doświadczenia, w jakich 
to się stanie, napełnią goryczą zarówno samego cara z jego otoczeniem, jak 
i tych, którzy "piją" błędne teorie. 

Upadek "gwiazdy" wskazywał na bliski kres doktryny, utrzymującej, że kościół 
i   władza królewska, a także arystokracja rodowa i finansowa, rządzą 
z rozporządzenia Bożego. 

∗ 
"I zatrąbił czwarty anioł ; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia 
księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień 
przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc" (wiersz 12). 

Oto cytaty z pism Lenina: 
Tom 10, str. 71: "Religia jest jedną z odmian ucisku duchowego, który wszędzie 
dławi masy ludowe, przytłoczone wieczną pracą na innych, biedą i osamotnieniem". 

Strona 72: "...Religia – to opium ludu. Religia – to rodzaj duchowej gorzałki, 
w której niewolnicy kapitalizmu topią swe ludzkie oblicze, swoją potrzebę życia, 
które choćby trochę było godne człowieka..." (...) "Współczesny proletariat staje 
po stronie socjalizmu, który wprzęga naukę do walki z religijnym otumanieniem 
i uwalnia robotnika od wiary w życie pozagrobowe, włączając go do rzeczywistej 
walki o lepsze życie na ziemi". 

Strona 74: "...Żądamy całkowitego oddzielenia kościoła od państwa, ażeby walczyć 
z otumanieniem religijnym za pomocą czysto ideowego oręża, za pomocą naszej 
prasy i naszego słowa. Przecież założyliśmy swój związek SDPRR między 
innymi właśnie w celu takiej walki przeciwko wszelkiemu religijnemu ogłupianiu 
robotników". 

Tom 15, strona 397: "Religia – to opium ludu – to powiedzenie Marksa stanowi 
kamień węgielny całego światopoglądu marksistowskiego w sprawie religii. 
Wszystkie współczesne religie i kościoły, i wszelkie organizacje religijne, 
marksizm traktuje zawsze jako organy burżuazyjnej reakcji, służące do obrony 
wyzysku i tumanienia klasy robotniczej". 

Strona 400: O korzeniach religii.  

"We współczesnych krajach kapitalistycznych są to korzenie przede wszystkim 
społeczne. Społeczny ucisk mas pracujących, ich pozorna całkowita bezradność 
wobec ślepych sił kapitalizmu, który co dzień, co godzinę sprawia po tysiąckroć 
więcej najokrutniejszych cierpień, najbardziej dzikich męczarni zwykłym ludziom 
pracy, niż wszelkie nadzwyczajne wydarzenia, jak wojny, trzęsienia ziemi, itd. – 
Oto w czym tkwią najgłębsze współczesne korzenie religii..."  

Tom 33, strona 233: "Z powyższego wynika, że czasopismo, które pragnie być 
organem wojującego materializmu, powinno być po pierwsze, organem bojowym 
w tym sensie, by systematycznie demaskować i zwalczać wszystkich 
współczesnych dyplomowanych lokajów klechostwa" (...) "Czasopismo takie 
powinno być, po drugie, organem wojującego ateizmu". 

Z powyższych cytatów widać, że uderzenie słońca (światło Ewangelii), księżyca 
(światło Zakonu) i gwiazd (nauki Apostołów) oznacza niewiarę, jako wynik 
materialistycznej ideologii Marksa, Engelsa i Lenina. 
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We wszystkich wierszach obejmujących trąbienie czterech Aniołów, wyrażenia 
"jedna trzecia", odnoszą się do Rosji, która w Europie najbardziej liczebnie 
reprezentowała jedną trzecią kościelnictwa: (1) katolicyzm, (2) protestantyzm, 
(3) prawosławie. Tym sposobem Słowo Boże ukazuje w trąbieniu czterech 
Aniołów całą charakterystykę ruchu rewolucyjnego, który z dozwolenia 
Pańskiego miał w przyszłości spełnić swoje dziejowe posłannictwo, jako 
rewolucyjna, ateistyczna armia Pańska (Joel 2:1-11; Tom IV, str. 679-681). 

"I ujrzałem, i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego 
donośnym głosem: 'Biada, biada, biada  mieszkańcom ziemi wskutek 
pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić'" (wiersz 13). 

Na tle rozgrywających się wypadków dziejowych, zmierzających nieuchronnie do 
punktu krytycznego, lud Boży spełniał swoje posłannictwo jako dalekowzroczny 
"orzeł" (Łuk. 17:37), lecący przez środek "nieba". Miało to miejsce szczególnie 
w   ostatnich kilku latach przed pierwszą wojną światową. Posłannictwo 
zwiastowało zbliżający się koniec Czasów Pogan oraz nadchodzące trzy biada: 
(1)  wojn ę, (2) rewolucj ę i (3) anarchi ę (1 Król. 19:11, 12). Był to najbardziej 
mobilizujący temat pierwszych czterech tomów "Wykładów Pisma Świętego". 

Trąbienie pierwszych czterech Aniołów – to organizowanie, planowanie, 
manifestowanie i wzrost – trąbienie następnych trzech Aniołów – to dalszy 
rozrost ruchu rewolucyjnego na tle wojen o zasięgu światowym, prowadzący do 
punktu ostatecznego: Walki Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego – 
Armageddonu. 

Szósty Zjazd partii bolszewickiej odbył się w Piotrogrodzie od 26 lipca do 
3 sierpnia 1917 roku. Było to już po wybuchu pierwszej wojny światowej i po 
obaleniu Caratu przez rewolucję burżuazyjno-demokratyczną, nie należy go 
zatem brać pod uwagę w dalszych rozważaniach nad trąbieniem siedmiu 
Aniołów.                                    (Patrz  "Historia  Komunistycznej  Partii  Związku 
                                                  Radzieckiego" Książka i Wiedza, 1960, str. 285) 
 

 PIERWSZE "BIADA" 

"I zatrąbił pi ąty anioł ; i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano 
jej (ziemi) klucz od studni przepaści. I otworzyła studnię przepaści. I wzbił się ze 
studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od 
dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze..." (Obj. 9:1-3). 

Na tle wydarzeń pierwszej wojny światowej, w lutym 1917 roku, wybuchła 
w Rosji rewolucja burżuazyjno-demokratyczna. Plan obalenia monarchii carskiej, 
przez wiele lat przygotowywany z wielkim uporem i z niezłomną wiarą 
w zwycięstwo, został wreszcie zrealizowany. Modlitwy kościoła prawosławnego 
oraz wszystkich zwolenników cara, który znalazł się w tragicznej sytuacji ("Boże 
chroń Cara") nie odniosły skutku. Car rosyjski, nie mający już poparcia 
w  zrewolucjonizowanym społeczeństwie, niczym gwiazda goryczy, "Piołun" , 
spadł z wyżyn dotychczas zajmowanych, a wraz z nim cały stary porządek 
rzeczy, którego był reprezentantem. 

Oto prawda na czasie dla "orłów" (Obj. 8:13): 

Słowa: "Cesarz", "Kajzer" lub "Car", pochodzą wszystkie od greckiego słowa 
"kaisar"  (Łuk. 2:1; 23:2). 
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Przykład 72 

Zestawienie 

Mat. 24:28  "Bo gdziekolwiek b ędzie ścierw, tam si ę zgromadz ą orły"  
                                                                     Pierwsze litery greckie 739 

Obj. 8:11  "Piołun"  ........................................................................................................................ 846 

"Car"  ...................................................................................................................................................... 332 

Data upadku cara  ................................................................................................................ rok 1917 
 

 

Miejsce obalonego Cara zajął Rząd Tymczasowy (Klucz). Z wygnania i z więzień 
wrócili czołowi bolszewicy. Partia bolszewicka wyszła z podziemia ("klucz" zezwolił 
na rozwijanie działalności otwarcie i swobodnie). Bolszewicy z miejsca przystąpili do 
realizowania linii taktycznej partii, szerząc propagandę przeciwko burżuazyjnemu 
Rządowi Tymczasowemu. Powstała z tego rewolucja socjalistyczna (dym, 
zaćmienie). Bolszewizm zwyciężył ostatecznym atakiem na Pałac Zimowy, który 
w nocy 7-8 listopada (października według starego sposobu liczenia) został zdobyty. 

Oto cytat z "Małej Encyklopedii Powszechnej", PWN Warszawa, 1958, str. 812:  

"7 XI rozpoczął obrady II Zjazd Rad, który proklamował objęcie władzy przez 
Rady, uchwalił dekrety o pokoju i ziemi oraz powołał pierwszy rząd radziecki: 
Radę Komisarzy Ludowych. Dekret o pokoju wzywał walczące w I wojnie 
światowej narody do natychmiastowego zaprzestania walki i rozpoczęcia 
rokowań w celu zawarcia demokratycznego pokoju bez aneksji i kontrybucji; 
dekret o ziemi pozbawiał obszarników ziemi bez odszkodowania; od lutego – 
marca 1918 roku władza radziecka ukonstytuowała się we wszystkich głównych 
ośrodkach kraju (...) W wyniku Rewolucji Październikowej powstało pierwsze 
w historii państwo socjalistyczne".  

Z powyższego cytatu dowiadujemy się, że partia bolszewicka opanowała władzę 
w kraju w stopniu wystarczającym od listopada 1917 do marca 1918 roku         
(lub – według starego sposobu liczenia – od października do lutego). 

Był to okres "pięciu miesięcy" dany jako znak czasu do zrozumienia myśli zawartych 
w wierszu piątym. 

W celu zdławienia wszelkiego sprzeciwu, bolszewicy z miejsca ustanowili z dawna 
uplanowaną "dyktatur ę proletariatu" . Twardo wytyczono jedną drogę: służyć idei 
bolszewizmu. Gdyby ludzie chcieli służyć innej idei ("umrzeć" dla bolszewizmu) nie 
będą mogli ("śmierć od nich ucieknie" – wiersz 6). 

Wiersze 7-10:  

"Konie" – to bojowe doktryny; "korony podobne do złota" – to podobieństwo do 
Królestwa Bożego; "twarze jakby twarze ludzkie" – idea dla dobra człowieka"; "włosy 
niewieście" (długie jak u Samsona, który jest symbolem na socjalizm – patrz 
"Fotodrama Stworzenia", str. 94) – władza docierająca wszędzie; "zęby jak u lwów" 
– środki miażdżące wszelki opór. "Pancerze żelazne" – żelazna sprawiedliwość 
(Efez. 6:14): "od każdego według zdolności – każdemu według potrzeb". "Skrzydła", 
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"wozy", "konie (wojenne)" – to symbol szybkiej, sprawnej organizacji bojowej, o jaką 
genialnie zabiegał Lenin. Skorpiony są żarłoczne, biegają z ogonem stale 
podniesionym do góry i mają groźny wygląd. Ogon uzbrojony jest w żądło 
i  posiada gruczoł z niebezpieczną trucizną (ateizm). Mogą zadać szkodę tylko 
"kąkolowi", ale nie tym, którzy mają pieczęć Bożą na czołach (wiersz 4), czyli 
wszystkim prawdziwie Bogu poświęconym ludziom (144000). 

Przykład 73 
"Mają nad sobą króla, anioła przepaści. Jego imię po hebrajsku Abaddon, po 
grecku zaś ma na imię Apollyon" (Obj. 9:11). 

"Abaddon" ,  "Apollyon"   =  "Niszczyciel"  (starego porządku rzeczy). 

 Zestawienie 

Izaj. 14:24 "Zaprawd ę, jak umy śliłem, tak si ę stanie, i jak postanowiłem,
tak nast ąpi".  ............................................................. Pierwsze litery hebrajskie 501 

Ilość lat od wizji danej Janowi (rok 95) do ostatecznego zwycięstwa 
              partii bolszewickiej (rok 1917): ....................................... 1917  –  95  =  1822 

 
Obj. 9:11 Abaddon  +  Apollyon .........................................................................................  2323 

 

Przykład 74 

Partia bolszewicka stała się królem Abaddonem , gdy objęła królestwo 
w  rewolucji listopadowej (październikowej) 1917 roku, i wraz z niszczycielską 
"szarańczą" przeznaczona jest do Walki Wielkiego Dnia Boga Wszechmog ącego 
– Armageddonu  (Góra Zniszczenia). 

Zestawienie 

Obj. 9:3,11  Abaddon  +  szarańcze .................................................................................... 1008 

Obj. 16:16   Armageddon  ............................................................................................................  1008 

 

Przykład 75 
Hebrajskie słowo Abaddon ma tę własność, że pisze się Abadon , a czyta się 
Abaddon , ponieważ w literze "d" jest tak zwany Dagiesz mocny, dzięki któremu 
literę "d" wymawia się dwa razy. 
Stąd wyraz ten ma dwie wartości liczbowe: (1) pisaną i (2) wymawianą: 

(1) Abadon   =  63  (2) Abaddon   =  67 

Liczby, 63 i 67, wyznaczają początek i koniec Armageddonu. 
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Zestawienie 

Data Rewolucji  ............................................................................................................................... 1917 

Abadon  ....................................................................................................... W języku hebrajskim 63 

 

Początek Armageddonu  ........................................................................................................  1980 

∗ 

Zestawienie 

Data Rewolucji  ............................................................................................................................... 1917 

Abaddon  .................................................................................................... W języku hebrajskim 67 

 

Koniec Armageddonu  ..............................................................................................................  1984 

 

Przykład 76 

Abaddon (Niszczyciel) przeznaczony jest do zniszczenia "Babilonu": 

Zestawienie 

Dan. 5:25 "Mene, Mene, Tekel, Peres"  ..........................................................................  1118 

Obj. 9:11 "Abaddon"  ................................................................................ W języku greckim 862 

Data zniszczenia Babilonu  ........................................................................................... rok 1980 

 
Przykład 77 

"Jedno biada minęło" (wiersz 12). 

"Jedno biada" – pierwsza wojna światowa w latach 1914-1918 – pierwsze 
zapowiedziane cierpienie zakończyło się. 
Jeżeli wartość liczbową słów "jedno biada"  pomnożymy przez 3,5 (liczba 
cierpienia – złamana siódemka – patrz "Spis Tematów Biblijnych", str. 66), 
to otrzymamy datę zakończenia pierwszej wojny światowej: 

 

"Jedno biada" 

Obj. 9:12                                                  ―  548  ― 

548  x  3,5  =  1918 
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DRUGIE "BIADA" 

"I zatrąbił szósty anioł ; i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego 
ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiącego do szóstego anioła, który miał trąbę: 
Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem!" (Obj. 9:13, 14). 

Druga biada, to dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego, na tle drugiej wojny światowej. 
Zacytowane powyżej wiersze wskazują, że znów, zgodnie z Planem Bożym, 
od  Chrystusa (Złoty Ołtarz), wychodzi dyrektywa rozwiązania czterech Aniołów. 
Czterej Aniołowie przedstawiają cztery fazy, które określają przejście od starego 
porządku rzeczy do nowego: (1) rewolucja, (2) dyktatura proletariatu, (3) socjalizm, 
(4) komunizm. 

Powyższe cztery zasady działania ruchu rewolucyjnego były uwięzione (związane) 
tylko w granicach narodów ZSRR (wielka rzeka Eufrat znajdowała się w Babilonie, 
oznacza również zamieszanie). 

Trzeba było wielkich wydarzeń, aby został zburzony mur odgradzający pierwsze 
państwo zbudowane w myśl haseł rewolucyjnych od reszty świata. 
Przygotowana przez międzynarodowy imperializm i rozpętana przez 
faszystowskie Niemcy wojna przeciwko Związkowi Radzieckiemu zakończyła się 
dla imperialistów w sposób przez nich nieoczekiwany. Granice Związku 
Radzieckiego pękły pod naporem wojsk hitlerowskich. Hitler, zachęcony 
zwycięstwami odniesionymi na zachodzie, na podobieństwo Napoleona runął ze 
swoją armią na naród Związku Radzieckiego. Podobnie jak kiedyś Napoleon, tak 
i on szedł jak burza. Jak Napoleon... zatrzymał się, i... jak Napoleon zrobił 
"zwycięski odwrót". Wojska rewolucyjne, odpierając najazd wojsk niemieckich, 
wyszły ze swoich granic i rozeszły się po ziemi jak niszczycielska szarańcza. 
Zajęły one szereg krajów Europy i Azji, które wprowadziły u siebie ustrój ludowo-
demokratyczny i stworzyły wspólnie ze Związkiem Radzieckim potężny obóz 
socjalizmu. 

Wypełniły się prorocze słowa zapisane przez Jana: 

"I zostali rozwiązani czterej aniołowie, którzy są przygotowani na godzinę i na 
dzień, i na miesiąc, i na rok, aby zabić trzeci ą część ludzi " (wiersz 15). 

Oto cytat z książki "Historia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego", 
Książka i Wiedza, 1960, str. 767: "Przed drugą wojną światową system 
socjalistyczny zajmował 17 procent terytorium i około 9 procent ludności kuli 
ziemskiej – po wojnie – 26 procent terytorium i około 35 procent ludności świata". 

W ten sposób została "zabita" (zmuszona przez dyktaturę proletariatu, aby żyć 
dla ustroju socjalistycznego) jedna trzecia część ludności świata. Cyfra ta stale 
się powiększa. 

"A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad [2 x 10.000 x 10.000]; taką 
ich liczbę usłyszałem" (wiersz 16). 

Wojska radzieckie w drugiej wojnie światowej reprezentowały ideologię dwustu 
milionów mieszkańców ZSRR (208.827.000 w 1959 roku). 

"A tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze 
barwy ognia, hiacyntu [granatowe] i siarki; a głowy koni jak głowy lwów, 
a z pysków ich wychodził ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita 
trzecia część ludzi,  od ognia,  dymu i siarki,  wychodzących z ich pysków" 
(wiersze 17, 18).  
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Konie – to doktryny;  jeźdźcy – to  przewodnicy;  pancerze barwy ognia, hiacyntu 
i siarki – to niszczycielska sprawiedliwość (Efez. 6:14); głowy koni jak głowy lwów 
– to główne doktryny, drapieżne, radykalnie niszczące stary porządek rzeczy 
(ogień, dym i siarka). 

"Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach; bo ich ogony – podobne 
do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę" (wiersz 19). 

Moc w pyskach i w ogonach – to wszechstronna propaganda. 

"A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, 
tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, 
kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. 
Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych 
kradzieży" (wiersze 20, 21). 

Powyższe dwa wiersze wskazują, że rozrastający się bolszewizm jest biczem 
Bożym, plagą, która powinna była wzbudzić pokutę za złe uczynki, służenie 
diabłu, bałwanom niemym i głuchym (diabelskim naukom panoszącym się 
w chrześcijaństwie nominalnym, oraz niepohamowanemu pragnieniu bogacenia 
się). Lecz i ten bicz nie wzbudził pożądanej reformy. Trzeba zatem, aby ludzie 
odnieśli karę ostateczną (siódmą plagę), która przyjdzie od Boga, przez 
narzędzia do tego przygotowane ideologią "czterech aniołów", od dawna do tej 
pomsty przeznaczonych. W drugiej wojnie światowej "czterej aniołowie" mieli 
pobić jedną trzecią ludzi, lecz oni mają jeszcze ważniejsze zadanie do 
wykonania w oznaczonej przez Boga "godzinie, dniu, miesiącu i roku" 
Armageddonu. 

 

Przykład 78 

 Zestawienie 

Am. 3:7,8 "Bo Pan Bóg nie uczyni  niczego, je śli nie objawi swego 
zamiaru sługom swym prorokom. Gdy lew zaryczy, któ ż 
się nie ul ęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któ ż nie będzie 
prorokowa ć?"  ............................................................... Z Dagieszem mocnym 2534 

Data Armageddonu  .................................................................................................. wiosna 1981 
 

Obj. 9:15 "Czterej aniołowie, którzy są przygotowani na godzinę i na 
dzień, i na miesiąc i na rok". .............................................................................   4515 

 

Przykład 79 

"I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego 
w  obłok, tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego 
jak słupy ogniste, i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił 
na morzu, a lewą na ziemi". (Obj. 10:1, 2) 

Pan we wtórej obecności, w swej działalności mającej miejsce już po drugiej 
wojnie światowej, objął szczególną kontrolą świat podzielony na dwa obozy: 
(1)  kapitalistyczny – ziemia, (2) socjalistyczny – morze. Znamienne jest, że 
prawa  noga (strona większej łaski) spoczęła na morzu, a lewa  na ziemi. 
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Otwarta książeczka w prawej ręce Anioła, przedstawia niewielki zakres objawienia 
Bożego, danego na czas ostateczny. Pan przemówił poprzez udzielenie prawdy 
na czas słuszny, która dotyczy końcowych spraw świata oraz Jego ludu. 
 

"I zawołał dono śnym głosem, tak jak ryczy lew" 
Obj. 10:3                                                 ―  4559  ― 

 

Liczba "4559" przedstawia ilość lat, od wejścia figuralnego narodu izraelskiego 
do ziemskiego Chanaanu (rok 1575 p.n.e.) aż do końca Tysiąclecia ziemskiej 
Restytucji (1984 + 1000), w którym rozdzielony na dwa obozy i znękany "wielkim 
uciskiem" świat, znajdzie nareszcie swój odpoczynek pod sprawiedliwym 
panowaniem Chrystusa. 

1575  +  1984  +  1000  =  4559 
 

Przykład 80 

Pan przemówił przez otwarcie końcowych zarysów Boskiego Planu ukrytych 
dotąd pod Siódmą Pieczęcią. 

 

Zestawienie 

Obj. 8:1 "Otworzył piecz ęć siódm ą"  ........................................................................... 1967 

Nominalna ilość lat  od początku Czasów Pogan (jesień 607 roku p.n.e.) 
              do Królestwa Bożego (Restytucji – rok 1985 n.e.): 607 + 1985 = 2592 

Obj. 10:3 "I zawołał dono śnym głosem, tak jak ryczy lew" ......................... 4559 

 

Przykład 81 

Pan przemówił jako Lew (Obj. 5:1-5 – Lew z pokolenia Judy) przez głos wołający 
o północy: "Oto Oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie!" 

Pańskie wołanie, jako głos Lwa, ma ścisły związek z proroctwem Amosa (3:7,8): 
"Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym 
prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż 
nie będzie prorokować?" 
Zastosujmy ten tekst do naszego obliczenia: 

Zestawienie 

Amos 3:7 "B o Pan Bóg nie uczyni niczego, je śli nie objawi swego 
zamiaru sługom swym prorokom.  .............. Z Dagieszem mocnym 1219 

Mat. 25:6 "Oto oblubieniec, wyjd źcie na spotkanie" ......................................... 3340 

 Obj. 10:3 "I zawołał dono śnym głosem, tak jak ryczy lew" ......................... 4559 
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PRZYPOWIEŚĆ O DZIESIĘCIU PANNACH 
Mat. 25:1-10 

Przypowieść o dziesięciu pannach miała już swoje wstępne wypełnienie 
w zaraniu Pańskiej obecności. To zaranie przedstawione jest w 1 Moj. 19:15: 
"A  gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: Wstań, weź żonę 
swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek nieprawości tego 
miasta". Należy zauważyć, że o potrzebie opuszczenia miasta skazanego na 
zagładę przekonywało Lota dwóch  Aniołów. Wywoływanie ludu Bożego miało 
swoje miejsce już od roku 1876, we wczesnym zaraniu (zorza) Pańskiej 
obecności, gdy brat Russell zrozumiał cel i sposób, a także czas Pańskiej 
obecności (1874). Było to złączenie dwóch spostrzeżeń wynikłych z badania 
zagadnień Pańskiej obecności po zawodzie doznanym przez Adwentystów. 
Jedni bracia studiowali cel i sposób Pańskiej obecności, a drudzy studiowali ten 
temat z punktu widzenia "czasów i chwil". W roku 1876 doszło do połączenia 
tych spostrzeżeń, co w konsekwencji napełniło entuzjazmem brata Russella oraz 
gromadkę studentów Słowa Bożego. Podobnie jak dwóch  Aniołów silnie 
wpływało na Lota, aby uchodził z Sodomy, tak wspomniane wyżej doktryny 
wywierały silny wpływ na lud Pański. Rezultat był podobny. Zabrzmiał potężny 
głos: "Wyjdźcie z niego [Babilonu], ludu mój!" (Obj. 18:4). 

W wyliczeniu, dokonanym na podstawie słów wypowiedzianych przez Aniołów 
w czasie ukazania się zorzy, uzyskaliśmy potwierdzenie roku 1876, co wskazuje, 
że tok naszych rozważań idzie po właściwym torze (patrz przykład 36). 

Gdy Aniołowie wyprowadzili Lota "poza miasto", jeden  z nich rzekł: "Uchodź, 
abyś ocalił swą duszę. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej 
okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!" (1 Moj. 19:17). 

Drugie ostrzeżenie dane było po wyjściu i wzywało do oddalenia się na jeszcze 
większy dystans od miasta zagrożonego wyrokiem Bożym. To drugie  
ostrzeżenie wypowiedział jeden  z dwóch Aniołów, co znaczy, że lud Boży nie 
potrzebuje nowych instrukcji odnośnie sposobu i celu Pańskiej obecności. 
Kompletną instrukcję dotyczącą tego zagadnienia otrzymał w przeszłości 
w  sposób wyczerpujący. Pozostałe uzupełnienia dotyczą chronologii Biblijnej 
czasu końca i są dalszym alarmującym ostrzeżeniem przed zbliżającym się 
groźnym niebezpieczeństwem, które zagraża całemu światu (Łuk. 17:26-30). 

Przykład 82 

Poniższe wyliczenie dotyczy drugiego  ostrzeżenia, udzielonego Lotowi przez 
jednego  z Aniołów: 

Zestawienie 

Obj. 8:1 "Otworzył piecz ęć siódm ą"  ............................ Pierwsze litery greckie 813 

1 Moj. 19:17 "Uchod ź, abyś ocalił sw ą duszę. Nie ogl ądaj si ę za 
siebie i nie zatrzymuj si ę nigdzie w tej okolicy, ale szukaj 
schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!" ................................ 3147 

1 Moj. 15:9 Liczba ukryta w latach zwierz ąt ofiary Abrahama , która 
zapoczątkowała nowy i końcowy etap chronologii Biblijnej ...... 
(Patrz rys. Nr 10, str. 78) 

3960 



 

 

 

166

Ostrzeżenie drugiego z Aniołów wskazuje na dalszą fazę Pańskiej obecności – 
Epifanię i Apokalupsis, mające związek z ukazaniem się słońca (1 Moj. 19:23-25; 
Mat. 13:43) oraz wielkim uciskiem. O tej fazie Pańskiej obecności mówi apostoł 
Paweł w 1 Kor. 11:26. 

Podobnie jak były dwa ostrzeżenia Aniołów, tak też są dwa wypełnienia się 
przypowieści o dziesięciu pannach. Jedno dotyczące "świtu", drugie, dotyczące 
ukazania się "słońca" (epifanii Pańskiej paruzji). 

W Planie Bożym najwyraźniej zaistniała potrzeba drugiego alarmu, ponieważ 
pierwszy ruch zakończył się "śpiączką", podobnie jak w ruchu Adwentystów. 
Adwentyści, po zawodzie doznanym w roku 1844, do tego stopnia zrazili się do 
chronologii Biblijnej, że wyrzekli się Millera, który wyznaczył rok 1844 jako datę 
zabrania Kościoła do nieba. Ogłosili, że Miller nigdy nie był Adwentystą, lecz 
Baptystą. 

Nasi bracia, podobnie jak Adwentyści, również spodziewali się połączenia 
z Panem, tyle że w związku z końcem "Czasów Pogan" (1914). Spodziewania te 
nie spełniły się. Bliscy współpracownicy brata Russella, zdolni bracia, wystawiali 
daty na przyszłość, które również nie ziściły się, napełniając rozgoryczeniem 
ogół oczekujących braci. 

Wydawca "Teraźniejszej Prawdy", Paul S.L. Johnson wyznaczył datę swojej 
śmierci na październik 1956 roku, 40 lat po śmierci brata Russella, a umarł 
w 1950 roku. Rok 1954 również zawiódł, jako data końca Epifanii, w której 
"Człowiek Grzechu" miał być zniszczony (2 Tes. 2:8). 

Podobnie więc było, jak z Adwentystami – historia powtórzyła się. Gdy bracia, 
którzy wierzyli w trwające wciąż Wysokie Powołanie zobaczyli niepowodzenie 
obliczeń chronologicznych (szczególnie tego ostatniego z 1954 roku, które 
również propagował Zaborowski), pomimo tego, że nie byli zaangażowani 
w ruchu "Epifanicznym", na najbliższej Konwencji Generalnej powzięli uchwałę, 
by raz na zawsze zapomnieć o datach przyszłych, a głosić jedynie Ewangelię. 

Oto cytat ze "Straży", 1955, str. 157: 

"Jeżeliby mówca którykolwiek zamierzał mówić o dalszych datach, o dalszych 
filozoficznych obliczeniach, to lepiej byłoby zastąpić go innym mówcą, który by 
mówił o jednej jedynej dacie – wierności do śmierci, oraz aby zachęcał 
wszystkich naśladowców Chrystusowych do wierności i żeby każdy starał się być 
przygotowany do zakończenia swej pielgrzymki w każdej chwili, żeby nie ważył 
się odkładać to do późniejszego czasu, do tego lub owego roku, jak to już jeden 
z 'uwiedzionych braci' naznaczył sobie rok 1954, którego się nie doczekał. Niech 
mu Pan daruje jego błądzenie. Powinniśmy raz postanowić, żeby żadnych dat 
nie głosić, żeby o datach raz na zawsze zapomnieć, a głosić jedynie to, do czego 
Słowo Boże nas upoważnia".  

Uchwała ta stoi w jawnej sprzeczności z metodą pracy, jaka była prowadzona za 
czasów brata Russella, który przez blisko czterdzieści lat głosił datę 1914 roku; 
była to przecież data dotycząca przyszłości. Uchwała ta stoi także w  sprzeczności 
z nauką drugiego tomu "Nadszedł Czas", wykład pierwszy: "Czasy i chwile od 
Boga naznaczone". 
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Podobnie jak sen przychodzi na skutek znużenia, tak też wszystkie  panny 
zmęczone długim oczekiwaniem ogarnął sen na punkcie chronologii. Stało się to 
w roku 1954. Było zaś przewidziane i uwidocznione w Pańskiej przypowieści.  

Przykład 83 
 

"ZDRZEMNĘŁY SIĘ WSZYSTKIE I POSNĘŁY" 

Mat. 25:5                                                 ―  1954  ― 

"Wołanie o północy" wypełniło się w połowie lat, od roku 1954 (sen) do roku 1980 
(połączenie "Izaaka z Rebeką"). 

 

Przykład 84  

"Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło  
(fanerote), czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi  (fanerote), będziemy do 
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest" (1 Jana 3:2). 

"Gdy się ukaże (fanerote) Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie 
się (faneroteseste) w chwale" (Kol. 3:4). 

Wyraz grecki objawi  (fanerote) w formie przysłówkowej pisze się faneros  
(manifestacyjnie, jawnie). 

"Przyszedł Oblubieniec"  +  jawnie  (faneros) 

―  1980  ― 

Przykład 85  

Zestawienie 

Przyp. 4:18 "Lecz ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, 
które świeci coraz ja śniej, a ż nastanie pełny dzie ń"  ........... 1289 

Mat. 25:6; 
     25:10 

"Oto oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie!" 
"Nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim 
na wesele i zamknięto drzwi" (według najstarszych manuskryptów). 
                                                                  Pierwsze litery greckie 691 

Data ......................................................................................................................................................... 1980 
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Przykład 86  

W naszych rozważaniach będziemy mieć na uwadze: 

1. Przypowieść o dziesięciu pannach wypowiedział Pan na kilka dni przed   swoją 
  śmiercią (Mat. 26:1, 2); było to na wiosnę 33 roku n.e. (32,25). 

2. Jeżeli w naszych rozważaniach rok 33 policzymy jako pierwszy, to wołanie 
   o północy miało miejsce po 1935 latach, czyli w roku 1967 (32 + 1935 = 1967). 

3. Z tego samego sposobu liczenia wynika, że działalność Pana jako 
  Oblubieńca   nastąpi po 1948 latach, czyli w roku 1980 (32 + 1948 = 1980).  

 

Zestawienie 

Przyp. 4:18 "Lecz ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które 
świeci coraz ja śniej, a ż nastanie pełny dzie ń". ........................... 1289 

Ilość lat od słów Pa ńskich do "wołania o północy":   ...1967  –  32  =  1935 

Ilość lat od słów Pa ńskich do "przyj ścia Oblubie ńca":  ...1980  –  32  = 
(Według Mat. 25:10)  

1948 

Mat. 25:6  "O północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjd źcie na 
 spotkanie!".  ............................................................................................................... 5172 

 
 

 

Przykład 87 
 

Zestawienie 

1 Tes. 5:4 "Ale wy, bracia, nie jeste ście  w ciemno ści, aby ów dzie ń 
miał was zaskoczy ć jak złodziej".  ............................................................ 5038 

Mat. 25:6 "O północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na 
spotkanie!".......................................................................................................................
. 5172 

Mat. 25:10 "A gdy one poszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które 
były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi". ............  9593 

Wiosna roku 1981  (1980,3) ukazana jest w skali 10:1:  1980,3  x  10  = 19803 

 

W powyższym zestawieniu zastosowana została skala. Przykład użycia skali dał 
nasz Pan streszczając dziesięć przykazań w dwóch, czyli w proporcji 5:1. 
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Przykład 88 

Powracając do omawianego tematu z księgi Objawienia 10:3, zauważyć możemy, 
że Pan przemówił potężnie jako Lew w czasie "walki Dawida z Goliatem", które 
to wydarzenie zbiegło się z "krzykiem o północy". Zaiste, potężny był to głos – cały 
świat go słyszał. 

(Patrz rys. Nr 9, str. 85) 
 

Zestawienie 

Obj. 10:3 "I zawołał dono śnym głosem, tak jak ryczy lew". 
                                                                  Pierwsze litery greckie 1435 

1 Sam. 17:49,50 "Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej 
kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak 
że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. 
Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą 
i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku 
miecza". ...................................................................... Pierwsze litery hebrajskie 397 

Mat. 25:6 "O północy powstał krzyk"  ......................................................................... 1832 

 

Przykład 89 

"Walka Dawida z Goliatem" miała miejsce w czasie otwarcia "Siódmej Pieczęci". 

Zestawienie 

Obj. 10:3 "I zawołał dono śnym głosem, tak jak ryczy lew". 
                                                                  Pierwsze litery greckie 1435 

Obj. 8:1 "A gdy otworzył piecz ęć siódm ą"  ............. Pierwsze litery greckie 903 

1 Sam. 17:50 "Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą 
i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku 
miecza". ..................................................................... Pierwsze litery hebrajskie 94 

Amos 3:7,8 "Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, je śli nie objawi swego 
zamiaru sługom swym, prorokom. Lew zaryczał –  któ ż 
się nie będzie bał? Pan Bóg przemówił –  któ ż nie będzie 
prorokowa ć".  ................................................................................................................ 2432 

(Wartość liczbowa tekstu Amos 3:7,8 równa się wartościom liczbowym trzech 
wersetów znajdujących się nad nim, co oznacza, że ich treść wypełnia się 
w jednym czasie.) 
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Przykład 90 
 
Gdy Pan zawołał jako Lew, wówczas tajemnica śmierci Sary stała się zrozumiała. 
Śmierć Sary przedstawia Koniec Wysokiego Powołania i w równoległości rzutuje 
na rok 1977. 

(Patrz rys. nr 10, str. 78) 
 

Zestawienie 

Obj. 10:3 "I zawołał dono śnym głosem, tak jak ryczy lew".  ...................                                                                             4559 

Ilość lat trwania Wysokiego Powołania,  licząc rok 33 (wiosna) jako 
                pierwszy: ..................................................................................... 1977  –  32  =  1945 

1 Moj. 23:1-2 "A Sara żyła sto dwadzie ścia siedem lat; tyle było lat 
życia Sary. Sara umarła w Kiriat- Arba, czyli w Hebronie, 
w ziemi chanaanejskiej".  .............................................................................. 6504 

 
 

Przykład 91 
 

Zestawienie 

1 Moj. 23:1 "A Sara żyła sto dwadzie ścia siedem lat". 
                                                                 Pierwsze litery hebrajskie 1266 

Amos 3:7,8 "Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, je śli n ie objawi swego 
zamiaru sługom swym, prorokom. Lew zaryczał –  któ ż 
się nie będzie bał? Pan Bóg przemówił –  któ ż nie będzie 
prorokowa ć".  ............................................................ Pierwsze litery hebrajskie 711 

Data Końca Wysokiego Powołania  ............................................................................... 1977 

 

Gdy poprzez otwarcie "Siódmej Pieczęci" Pan zawołał jako Lew, równolegle do 
"walki Dawida z Goliatem" po całym świecie rozległy się gromy (spory). Lecz Jan 
nie miał pisać tego, co mówiło siedem gromów. 
 

Uroczyste zapewnienie Anioła, że tajemnica Boża wypełni się w oznaczonym 
przez Boga czasie, bez odwłoki (wiersze 5-7), odnosi się do wypełnienia spraw, 
które do pewnego czasu będą ukryte przed światem. 

Są to: (1) Boski Plan , (2) Wybór Ko ścioła . 
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"A gdy dopełni ą swojego świadectwa" 
Obj. 11:7 

Dwaj świadkowie (wiersz 3), dwa drzewa oliwne (wiersz 4), i ich szczególne 
świadectwo przy końcu Wieku Ewangelii, jest zobrazowane w działalności męża 
odzianego w szatę lnianą. Miał on kałamarz pisarski i znaczył czoła tych, którzy 
wzdychają nad nieprawościami Izraela (Ezech. 9). Słowa męża z kałamarzem 
pisarskim zamieszczone na końcu rozdziału brzmią:  

"UCZYNIŁEM, JAK MI ROZKAZAŁE Ś" 

―  1877  ― 

 
Wartość liczbowa tych słów, "1877", wskazuje na datę, w której brat Russell wydał 
świadectwo przedstawicielom różnych kościołów Pittsburga i Allegheny, oraz 
poświęcił czas i majątek na głoszenie prawdy (Patrz tom VII, str. 62 i 470). 

Praca wydawania świadectwa nie skończyła się za jego czasów, lecz trwała 
w dalszym ciągu i trwać będzie aż do 1980 roku, co potwierdza dziewiąty 
rozdział proroctwa Ezechiela. Cały ten rozdział w Biblii hebrajskiej zawiera 198 
słów i ukazuje datę 1980 roku w skali 1:10: 

198  x  10  =  1980 
 

∗ 
 
Przykład 92 
 

"Dwaj świadkowie", podobnie jak nasz Pan, mieli umrzeć (Obj. 11:8), oraz jak 
On, mieli wstąpić do nieba (wiersz 12). 

 

Zestawienie 

Obj.11:12 "I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na 
nich". ..................................................................................... Pierwsze litery greckie 853 

1 Kor. 15:53 Nieśmiertelno ść – gr. atanasia  +  Nieskazitelno ść – gr. aftarsia 1095 

Ilość lat od wniebowstąpienia Pana (32,25 r. n.e.) do wniebowstąpienia 
              "Świadków" (1980,25): .......................................... 1980,25  –  32,25  =  1948 
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Przykład 93 

Zestawienie 

Obj.11:12 "I usłyszeli donośny głos z nieba, mówiący do nich: 'Wstąpcie 
tutaj'. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli 
na nich". .............................................................................. Pierwsze litery greckie 2628 

Ilość lat od wizji Jana (95) do wypełnienia (wiosna 1981):    1981 – 95 = 1886 

1 Król. 8:6 "Kapłani wnieśli Skrzynię Przymierza Pańskiego na jej miejsce
do przybytku wewnętrznego świątyni, do Miejsca Najświętszego,
pod skrzydła cherubinów". .................................................................................. 4514 

 

 
TRZECIE "BIADA" 

Obj. 11:14-18 
Przykład 94 

Zestawienie 

Obj.11:14 "Trzecie biada" .......................................................................................................... 1215 

Dan. 12:1 "Czas ucisku" ............................................................................................................. 765 

Data ......................................................................................................................................................... 1980 

 

 
Przykład 95 

Zestawienie 

Ezech. 9:4 "Taw"* ) (– dopomaga zrozumieć) ................................................................. 400 

Dan. 12:1 "W owym czasie powstanie Michał, wielki ksi ążę". 
                                                                                   Z Dagieszem mocnym 
(Tom IV, str. 684, par. 3) 

1580 

Data ......................................................................................................................................................... 1980 

*) Tym znakiem w wersecie Ezech. 9:4 w Biblii hebrajskiej jest litera Taw – ּת.  
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Przykład 96 

Zestawienie 

Mat. 24:21  "Ucisk"  – grec. tlipsis .......................................................................................... 765 

Obj. 11:14  "Trzecie biada" ....................................................................................................... 1215 

Data ......................................................................................................................................................... 1980 

 

 

Przykład 97 

Zestawienie 

Obj. 11:15  "I zatr ąbił siódmy anioł"  ..................................... Pierwsze litery greckie 101 

Mat. 24:21,22 "Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od 
początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas 
nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu 
wybranych ów czas zostanie skrócony". ..... Pierwsze litery greckie 1847 

Ilość lat od Pańskiej mowy (32,25) do wielkiego ucisku (1980,25): 
                                                                                 1980,25  –  32,25  = 1948 

 

 

Przykład 98 

Zestawienie 

Amos 3: 8 "Lew zaryczał –  któż się nie będzie bał? Pan Bóg przemówił
– któ ż nie będzie prorokowa ć"  ....................................................................... 1263 

Data ucisku wielkiego  ............................................................................................................. 1980 

Dan. 12:1 "A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nie było, odk ąd 
istniej ą narody, a ż do owego czasu".  ................................................... 3243 
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Przykład 99  

Zestawienie 

Dan. 12:1 "W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest 
orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego 
ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego 
czasu". ........................................................................... Pierwsze litery hebrajskie 588 

Objawienie Pa ńskie będzie miało miejsce w wielkim ucisku, po okresie 
                 egzystencji Kościoła – a okres ten wynosi:     1980,25  –  32,25 = 1948 

Obj. 7:2 "Piecz ęć Boga żywego"  (– potwierdza) ................................................. 2536 

 
 

Przykład 100 

Ucisk wielki ma przyjść po zabraniu Kościoła z ziemi: 

Zestawienie 

Mat. 25:10  "Nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, wes zły z nim
 na wesele i zamkni ęto drzwi".  ...................... Pierwsze litery greckie  550 

Obj. 11:18  "I rozgniewały si ę narody, a nadszedł Twój gniew". 
                                                                    Pierwsze litery greckie 1431 

Data powy ższych wydarze ń .............................................................................. wiosna 1981 

 

 

Przykład 101 

Zestawienie 

Obj. 11:14  "Trzecie biada"  ....................................................................................................... 1215 

1 Król.19:12  "Ogie ń" ......................................................................................................................... 301 

Dan. 12:1  "A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd 
 istnieją narody, aż do owego czasu". .... Pierwsze litery hebrajskie 370 

Ilość lat od wizji danej Janowi (95) aż do trzeciego biada (wiosna 1981): 
                                                                                           1981  –  95  = 1886 
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Przykład 102 

Zestawienie 

1 Król. 19:12  "Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana". . 1451 

Dan. 12:10  "Ale m ądrzy zrozumiej ą" ................................................................................. 529 

Data trzeciej fazy ucisku – "ognia"  ............................................................................... 1980 

Przykład 103 

Eliasz przedstawia Kościół Wieku Ewangelii. Był on prześladowany przez 
Jezabelę i Achaba. Jezabela jest typem na odpadły kościół rzymski, a jej 
małżonek typem na cesarstwo rzymskie. Rok 539 n.e. jest datą ustanowienia 
Obrzydliwości Spustoszenia, Małego Rogu, Papiestwa (Patrz Tom III, str. 74). 

Z powodu bałwochwalstwa, jakie w Izraelu zaprowadziła para królewska, deszcz 
nie padał przez trzy i pół roku (1260 dni). 

Przez 1260 lat, od roku 539 n.e. do roku 1799, trwał głód duchowy 
spowodowany brakiem wody Słowa Bożego (Tom II, str. 287). Od roku 539 liczy 
się również okresy 1290 i 1335 "dni", które prowadzą do ruchu Millerowskiego 
(1829) oraz świtu Pańskiej obecności (1874).      (Dan. 12:11,12; Tom III, str. 82) 

Rok 539 n.e. jest więc bazą, od której licząc, ustalane były daty "Czasu Końca". 
Ten sam rok jest również bazą, od której należy odliczać okresy prowadzące do 
dalszych dat – lat 1914, 1939 i 1980 (1981) – wskazujących na wiatr , trzęsienie  
ziemi  i ogień z wizji Eliasza. 

Od roku 539 do roku 1914 upłynęło lat:  1914  –  539 = 1375 
Od roku 539 do roku 1939 upłynęło lat:  1939  –  539 = 1400 
Od roku 539 do roku 1981 upłynie lat:     1981  –  539 = 1442 

 

                                    Razem  4217 
  

Zestawienie 

Obj. 7:2  "Piecz ęć Boga żywego"  (– pomaga zrozumieć) ............................ 2536 

Daty: 1914, 1939 i 1981, liczone od roku 539 naszej ery .................................. 4217 

1 Król. 19:11,12 "Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, 
a wicher  potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały 
szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po 
wichrze było trzęsienie ziemi , lecz w tym trzęsieniu ziemi nie 
było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie 
było Pana". ................................................................................................................... 6753 
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Przykład 104 
Jak już zostało podane (str. 158), "orłem lecącym przez środek nieba" był lud 
Boży (Łuk. 17:37; Obj. 8:13) żyjący przed rokiem 1914. Jego posłannictwo 
dotyczyło trzech "biada", które w wyniku zakończenia się Czasów Pogan miały 
dokonać zniszczenia starego porządku rzeczy i utorować w ten sposób drogę do 
założenia Królestwa Bożego. 
Ogólnym ówczesnym zrozumieniem było, że wiatr, trzęsienie ziemi i ogień, 
przedstawiają wojnę, rewolucję i anarchię. Liczbowanie Biblijne potwierdziło 
akuratność tych spodziewań. Nie tylko potwierdziło rok 1914 jako datę 
symbolicznego wiatru, lecz również ustawiło w czasie wydarzenia przedstawione 
przez trzęsienie ziemi i ogień. 
 

Zestawienie 

Obj. 8:1 "A gdy otworzył siódm ą piecz ęć" . ............... Pierwsze litery greckie 903 

Obj. 8:13 "Biada , biada , biada  mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się 
pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają 
trąbić". ................................................................................... Pierwsze litery greckie 3314 

Daty: 1914, 1939 i 1981, liczone od roku 539 n.e. ................................................. 4217 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 105  
 

Zestawienie 

Amos 3:7  "Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, je śli nie objawi swego 
 zamiaru sługom swym, prorokom".  ..........................................................  1169 

Obj. 9:1, 13; 
          11:15 

 "I piąty anioł zatrąbił"  +  "I szósty anioł zatrąbił"  +  "I siódmy anioł  
 zatrąbił"............................................................................................................................ 3579 

1 Król. 19:11,12   "Wiatr"   +  "trz ęsienie ziemi"   +  "ogie ń" ......................................... 1085 

Suma dat:  ............................................................................... 1914  +  1939  +  1980  = 5833 
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Przykład 106  

Obj. 8:7 

Obj. 8:8 

Obj. 8:10 

Obj. 8:12 

Obj. 9:1 

1 Król. 19:11 

Obj. 9:13 

1 Król. 19:11 

Obj. 11:15 

1 Król. 19:12 

"I pierwszy zatrąbił" ....................................................................................... 

"I drugi anioł zatrąbił" .............................................................................. 
"I trzeci anioł zatrąbił" .............................................................................. 
"I czwarty anioł zatrąbił" ........................................................................ 
"I piąty anioł zatrąbił" ............................................................................... 
"Wiatr" .................................................................................................................. 
"I szósty anioł zatrąbił" ........................................................................... 
"Trzęsienie ziemi" ....................................................................................... 
"I siódmy anioł zatrąbił" ......................................................................... 
"Ogień" ................................................................................................................ 

2038 

1690 
1586 
1882 
1381 

214 
1201 

570 
997 
301 

  
                                                                                                Razem 11860 

 
(Uwaga: W wersecie Obj. 8:7 słowo "anioł" nie występuje.) 

Ucisk wielki (Mat. 24:21, 22), który nasz Pan zapowiedział na wiosnę 33 roku, 
spełni się po 1948 latach jako trąbienie siódmego anioła. Można więc w sposób 
uzasadniony traktować rok 32,25 jako bazowy punkt odniesienia przy obliczeniu 
ilości lat, jakie upłynęły od słów Pana do każdego z sześciu poprzednich trąbień. 
 

Drugi Zjazd 
Trzeci Zjazd 
Czwarty Zjazd 
Piąty Zjazd 
Pierwsze Biada 
Drugie Biada 
Trzecie Biada  

Od roku 32 do roku 1903 było lat: 
Od roku 32 do roku 1905 było lat: 
Od roku 32 do roku 1906 było lat: 
Od roku 32 do roku 1907 było lat: 
Od roku 32 do roku 1914 było lat: 
Od roku 32 do roku 1939 było lat: 
Od roku 32 do roku 1980 będzie lat: 

1903  –  32  = 
1905  –  32  = 
1906  –  32  = 
1907  –  32  = 
1914  –  32  = 
1939  –  32  = 
1980  –  32  = 

 1871 
 1873 
 1874 
 1875 
 1882 
 1907 
 1948 

                                                                                                    Razem   13230 

 

∗ 

Zestawienie 

Obj. 10:2 "Otwarta ksi ążeczka"  (– pomaga) ..................................................................... 1370 

Siedem tr ąbień (4 + 3) oraz  wiatr  +  trzęsienie ziemi   +  ogień ............ 11860 

Daty:  1903, 1905, 1906, 1907, 1914, 1939, 1980, liczone od roku 32 n.e.   13230 
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Przykład 107  
 

UPADEK JERYCHA 
 

"W Jerychu wszystko było przeklęte, potępione lub poświęcone. Podobnie 
wszystko w naszej cielesnej naturze musi być potępione lub poświęcone – każde 
żywe stworzenie musi być wygładzone. To znaczy, że każdy aktywny wpływ 
i zasada upadłej natury, muszą być zniszczone (Kol. 3:5-10)". W.T. 1907/300. 
 

Z rozporządzenia Bożego, Izraelici, w ciągu sześciu kolejnych dni mieli 
codziennie jeden raz obejść miasto. W czasie tego obchodu siedmiu kapłanów 
dęło w trąby, natomiast lud milczał. Siódmego dnia, czynności te miały być 
wykonane siedem razy, z tym, że za siódmym trąbieniem lud miał wydać wielki 
okrzyk, po którym, w wyniku działania mocy Bożej, mury Jerycha miały runąć. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
"Trąbienie w trąby wyobraża głoszenie Słowa Bożego przez Kościół, jak również 
sprzeciwianie się grzechowi, a posłuszeństwo Bogu" (Patrz Komentarz do 
Joz. 6:20). 
 

Siedem dni może wyobrażać siedem okresów Kościoła, w których głoszono 
przyszłe, całkowite zwycięstwo nad słabościami ciała. Zwycięstwo to będzie 
całkowicie osiągnięte, gdy obecny "namiot" Nowego Stworzenia zostanie 
"zburzony" (2 Kor. 5:1). 

 

Jest jeszcze inny punkt zapatrywania na zniszczenie Jerycha. Rachab 
wszetecznica wyobraża Wielkie Grono, które będzie zachowane w wielkim 
ucisku (Patrz Komentarz do Joz. 6:25). 

 

Będzie to miało miejsce po zabraniu z ziemi Kościoła (Obj. 6:10, 11; 18:20, 24). 
W zniszczeniu Jerycha przedstawiony jest upadek "teraźniejszego złego świata" 
– upadek "Babilonu". 
 

"WTEDY LUD ZAKRZYKN ĄŁ, GDY ZATRĄBIONO W TRĄBY" 

Joz. 6:20                                          ―  1981  ― 
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Przykład 108  

"I ukazał si ę wielki znak na niebie" 
Obj. 12 

Dwunasty rozdział Księgi Objawienia posiada dwojakie wypełnienie. 

Pierwsze wypełnienie miało miejsce podczas Wieku Ewangelii; na początku poprzez 
narodzenie się systemu Antychrysta (papiestwo) – wiersz 6, potem przez walkę 
fałszywego Michała (papiestwo) ze smokiem (władzą pogańskiego Rzymu) – 
wiersze 7-13, i wreszcie przez wydarzenia Rewolucji Francuskiej – wiersze 14-18. 

Drugie wypełnienie ma miejsce przy końcu Wieku Ewangelii i prowadzi do końca 
Wysokiego Powołania. Dotyczy ono "narodzenia" prawdziwego "mężczyzny", 
czyli kompletnego Chrystusa, oraz końcowej historii ostatka Kościoła Bożego na 
ziemi. 

"Narodzenie", o którym jest mowa w tym rozdziale, nie jest przejściem do stanu 
duchowego, lecz ostatecznym zadecydowaniem, kto ma otrzymać nagrodę. 
Takie przeświadczenie posiadał apostoł Paweł jeszcze przed swoją śmiercią 
(2 Tym. 4:8). 

Oto cytat z "Watch Tower" 1915/150: 

"To również nie znaczy, aby w tej samej chwili, lub dniu, w którym chrześcijanin 
w zupełności dowiedzie swej wierności Bogu, aby natychmiast miał być 
przeniesiony do chwały i nieśmiertelności, poprzez chwalebną przemianę 
pierwszego zmartwychwstania. Może być, że Pan Bóg może mieć dalszy cel 
i zamiary, aby Jego dzieci mogły być dalej czynnymi, zanim ich ofiara zostanie 
zupełnie dokonana (Jak. 1:12)".        (Patrz również Tom III, str. 233, par. 1) 

Sara, żona Abrahama, przedstawia przymierze ofiary, które zakończy się przed 
połączeniem Chrystusa z Kościołem. Oto cytat z KPiO, str. 502 (na dole): 

"W czasie, gdy Izaak i Rebeka złączyli się węzłem małżeńskim, Sara już nie 
żyła, albowiem czytamy, że Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary". 

Z dotychczasowych rozważań wynika, że śmierć Sary rzutuje na rok 1977, 
a  połączenie Izaaka z Rebeką, które nastąpiło w trzy lata po śmierci Sary, 
wskazuje na połączenie Chrystusa z Kościołem w roku 1980 (wiosna 1981). 

Liczbowanie Biblijne dwunastego rozdziału księgi Objawienia potwierdza 
dotychczasowe spostrzeżenia chronologiczne odnoszące się do dat przyszłości. 

Wiersz 5 dowodzi słuszności zastosowania proroczego obrazu do końca Wieku 
Ewangelii. W wierszu tym bowiem zacytowane są niektóre słowa z Psalmu 2, 
odnoszące się do prawdziwego Chrystusa. W nowoczesnych wydaniach greckiego 
Nowego Testamentu, słowa zacytowane z Psalmu 2 napisane są tłustym drukiem, 
a w Biblii Tysiąclecia kursywą (drukiem pochyłym). 

Oto ich wartość liczbowa: 
  

"NARODY B ĘDZIE PASŁ LASK Ą ŻELAZNĄ" 

Obj. 12:5                                         ―  1984  ― 
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"Mężczyzną", który będzie rządził od roku 1984 jest Chrystus, Głowa i Ciało. 
Ostateczne zwycięstwo, które zadecyduje o nagrodzie, ukazane jest 
w zwycięstwie Michała z jego aniołami nad Smokiem i jego aniołami (wiersze 7-9). 

W wymienionych imionach księcia ciemności kryje się nauka, że użyje on 
wszelkich sposobów, aby złamać wolę powołanych. Wszak będzie to jego ostatni 
szturm na Nowe Stworzenie Kościoła. W jakiej mierze Kościół, będący jeszcze 
w ciele, jest już Królewskim Kapłaństwem (1 Piot. 2:9), które będzie rządzić 1000 
lat (Obj. 20:6), w takiej mierze już jest "niebem". Stanowi bowiem klasę 
niebieską przeznaczoną do objęcia duchowych rządów (Efez. 2:6; Obj. 21:1). 

To przygotowujące się "niebo" było celem szczególnych ataków szatańskich 
(Efez. 6:11,12; 1 Piot. 5:8,9). Tym atakom podlegał i nasz Pan, gdy jako Nowe 
Stworzenie był kuszony (Mat. 4:1-11). Z tego "nieba" przeciwnik będzie zrzucony. 
Nie będzie mógł im już więcej szkodzić jako Nowym Stworzeniom z powodu 
stanowczej postawy wybranych i wiernych oraz pomocy Michała (Jezus Chrystus) 
– wiersze 8-9. Nie oznacza to, że nie będzie im szkodził jako ludziom. 

Głos wielkiej radości z odniesionego zwycięstwa opisany jest w wierszach 10-12. 
To ostateczne zwycięstwo, w roku 1977, będzie czasem, gdy nad Kościołem 
nastanie Królestwo Boga i Chrystusa. Zostało to pokazane jako równoległość 
objęcia przez Dawida królestwa nad pokoleniem Judy (Patrz rys. Nr 9, str. 85 ). 

Przykład 109  

"A ONI ZWYCIĘŻYLI GO" 

Obj. 12:11                                        ―  1977  ― 

Przez co zwyciężą wybrani? 

(1) Przez krew Baranka  – To oznacza, że atak Przeciwnika był zawsze, 
a  szczególnie przy końcu Wysokiego Powołania będzie skierowany, aby 
wyjawić i wyolbrzymić słabości, które są przykryte krwią Baranka. 

(2) Przez słowa świadectwa swego – Świadectwo, które mają, jest 
świadectwem Jezusowym, którym jest "duch proroctwa" (Obj. 19:10). Jest to 
proroctwo (szczególnie) księgi Objawienia (1:3; 22:7), której zrozumienie 
dopomoże do ostatecznego zwycięstwa. Z tym światłem szatan będzie walczył. 

(3) Nie umiłowali duszy swojej a ż do śmierci – Postawa wiernych będzie 
zdecydowana wobec ironii i gróźb dzięki ich zupełnemu poświęceniu. 

Wiersz 12 zwiastuje radość klasy "nieba" i zawiera zapowiedź bliskiego "biada" 
dla "ziemi" i "morza", bo diabłu pozostanie krótki czas na okazanie swego 
niezadowolenia. Wspomniane "biada", to "trzecie biada" – Walka Armageddonu, 
która zniszczy systemy szatańskie, a ludzkość uwolni od jego władzy (1980-1984). 

Powyższe rozważanie dowodzi, że "wąż starodawny" nie jest jeszcze 
"związany". 

Podobnie jak z pierwszych zborów (niewiasta), w których znajdowali się wszyscy 
wierzący (lecz niekoniecznie wybrani i wierni) wyłonił się system Antychrysta 
(mężczyzna), tak ze zborów przy końcu Wieku Ewangelii (niewiasta), "urodzi się" 
klasa zwycięskiego ostatka. Ostatek ten wspólnie z ich Głową i resztą Kościoła 
(w niebie) stanowić będzie "mężczyznę".                        (Tom II, str. 285, u dołu)  
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Zapowiedź ucieczki niewiasty na 1260 dni (wiersz 6) lub 3,5 roku (wiersz 14) 
przedstawia zmianę warunków Kościoła, począwszy od jesieni 1977 roku aż do 
wiosny 1981 roku. W tym czasie należałoby spodziewać się wydarzeń opisanych 
symbolami w Obj. 11:3-7. 

1976,75  +  3,5  =  1980,25 

Wstępne zastosowanie obrazu z Obj. 12 do wydarzeń historycznego wyniesienia 
papiestwa w ciągu Wieku Ewangelii, ukazuje 1260 lat prześladowczej władzy 
Kościoła odstępczego, który wspólnie z władzą królewską prześladował Kościół 
prawdziwy. Lata te rozpoczęły się od ustanowienia "obrzydliwości spustoszenia" 
w roku 539. Było to zobrazowane w  figurze Eliasza, który przez 3,5 roku był 
prześladowany przez Jezabelę i Achaba (Jak. 5:17, 18; 1 Król. 17:1; Obj. 2:20). 
Trwająca 3,5 roku susza była karą Bożą za wprowadzone przez parę królewską 
bałwochwalstwo. Doszło ono do szczytu za dni Eliasza. 

W drugim zastosowaniu obrazu z Obj. 12 należałoby spodziewać się, że jego 
wypełnienie będzie podobne do tego, jakie miało miejsce w wiekach średnich. 
Ukazanie się "Obrzydliwość Spustoszenia" w drugiej wersji, oraz "ucieczka 
niewiasty" na przeciąg 1260 literalnych dni, jest najwidoczniej przed nami. 

Przykład 110  

"Kiedy wi ęc ujrzycie obrzydliwo ść spustoszenia, 
 przepowiedzian ą przez proroka Daniela, stoj ącą w miejscu świętym, 

kto czyta niechaj uwa ża". 

Mat. 24:15 – Pierwsze litery greckie     ―  1977  ― 

 

∗ 

"A niewiasta uciekła na pustkowie, 
gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, 

aby ją tam żywiono przez tysi ąc dwie ście sze śćdziesi ąt dni". 

Obj. 12:6 – Pierwsze litery greckie      ―  1977  ― 

 

Przykład 111  

Za niewiastą, która "ucieknie", szatan wyleje resztę swej propagandy. Minie się 
ona z celem, bo rok 1977 nie jest ostateczną datą na zabranie z ziemi reszty 
Kościoła (wiersze 15,16). 
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Rozdział dwunasty księgi Objawienia wypełni się do roku 1977. Wskazuje na to 
wiersz 18, który stanowi zakończenie całego rozdziału. Ucieczka niewiasty na 
3,5 roku, jest tylko zapowiedzią tego, co będzie po roku 1977. 
 

"I stan ął na piasku [nad brzegiem] morza". 

Obj. 12:18                                               ―  1977  ― 

Tym sposobem rozdział dwunasty księgi Objawienia potwierdza trzy podstawowe 
daty przyszłości: 1977, 1980 (1981) oraz 1984. 

Osiągnięte stanowisko "brzegu morskiego" (rok 1977) będzie punktem 
obserwacyjnym na dalsze ostateczne i zadziwiające wydarzenia dziejowe, 
zawarte w dalszych rozdziałach księgi Objawienia. Klasa Jana ujrzy ostatecznie 
uformowane różne "bestie". Zdaje się, iż wówczas ostrzeżenie Pisma Świętego 
będzie szczególnie na czasie: "Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do 
niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi 
być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych". (Obj. 13:1-10) 

 

Przykład 112 

"A to jest żywot wieczny , aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga  
i Jezusa Chrystusa , którego posłałeś" (Jan 17:3). 

"I objawiłem im imię Twoje , i objawię, aby miłość (agape), którą mnie 
umiłowałeś, w nich była, a Ja w nich" (Jan 17:26). 

"Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest 
miłość (agape)" (1 Kor. 13:13). 

"Bóg jest Miłością (Agape)" (1 Jana 4:8). 

"I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery 
tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca" (Obj. 14:1). 

Zwycięski Kościół Wieku Ewangelii (144.000) będzie miał wypisane na czole imię 
Boże (Miłość – Agape) oraz Tego, którego On posłał – Jezusa Chrystusa . Przez 
poznanie Boga i Jego Syna, Kościół otrzyma obiecany żywot wieczny (Rzym. 2:7) 
w Pierwszym Zmartwychwstaniu (He anastasis he prote; Obj. 20:5). 

 

Zestawienie 

Ojciec: MIŁOŚĆ ............................................................................................................................................. 93 

Syn: JEZUS CHRYSTUS ......................................................................................................... 1980 

PIERWSZE ZMARTWYCHWSTANIE  ..................................................................................  2073 
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Przykład 113 

Zestawienie 

Obj. 14:16 "A siedz ący na obłoku rzucił swój sierp na ziemi ę i ziemia 
została z żęta".  ........................................................................ Pierwsze litery greckie  1119 

Obj. 20:6 "Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym 
zmartwychwstaniu".  ........................................................ Pierwsze litery greckie 862 

Data ............................................................................................................................................... wiosna 1981 

 

 

Przykład 114 

Zestawienie 

Dan. 2:45  "Jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że 
nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, 
srebro i złoto". ............................................................................................................ 3596 

Ilość lat od napisania o prasie gniewu Bożego (rok 95 n.e.) do wypełnienia
               (rok 1981 – wiosna): ....................................................................... 1981  –  95  =  1886 

Obj. 14:19,20 "I anioł rzucił swój sierp ku ziemi, i zebrał winorośl ziemi, 
i wrzucił ją do wielkiej winnej tłoczni gniewu Bożego. 
I deptano winną tłocznię poza miastem, a z winnej tłoczni 
wyszła krew aż po uzdy koni, na odległość tysiąca sześciuset 
stadiów"................................................................................. Pierwsze litery greckie 5482 

 

 

Przykład 115  

Zestawienie 

Obj. 16:16 "I zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku nazywa się 
Armageddon". .......................................................................... Pierwsze litery greckie  1152 

Izaj. 55:11 "Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie 
bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie 
spełni pomyślnie swego posłannictwa". .... Pierwsze litery hebrajskie 734 

Ilość lat od wizji Jana (95) do Armageddonu (1981-wiosna): 1981 –  95 = 1886 

 
Komentarz w "Watch Tower" – 1911/4870 ("Straż" – 1951/21) do Jan 21:22, 23: 

"Jan nie został aż do wtórego przyjścia Pana, lecz pozostała klasa, którą Jan 
w pewnym znaczeniu wyobraża, a która oczami zrozumienia widzi owe wizje 
i objawienia, jakie Jan ujrzał w symbolach, będąc w zachwyceniu ducha". 
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Przykład 116 

Zestawienie 

Izaj. 61:2  "Dzień pomsty Boga naszego"  ................................................................. 378 

Data ....................................................................................................................................... wiosna 1981 

 Obj. 16:16,17  "I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Armageddon.
 A siódmy wylał swą czaszę w powietrze". ....... Pierwsze litery greckie 2359 

 

 

Przykład 117 

Duch Święty (to pneuma to agion) był przez Pana obiecanym wpływem, przy 
pomocy którego mogą być poznane tajemnice przyszłości: Jan 14:26; 16:13. 
 

Zestawienie 

Jan 14:26 "Duch Święty"  (– pomaga) ........................................................................... 1450 

Obj. 16:16 "Armageddon"  ...................................................................................................... 1008 

Data .......................................................................................................................................................... 1980 

2 Moj. 12:29 "O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: 
od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, 
aż  do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, 
a także wszelkie pierworodne z bydła". ........................................................... 4438 

 

Przykład 118 

"Powiedzcie córce syjo ńskiej: oto Król twój" 
Mat. 21:1-6 

"Do domu żydowskiego przyszedł jako Oblubieniec i jako Żniwiarz na początku 
ich żniwa (na początku swojej misji); zaś na krótko przed Swoim ukrzyżowaniem 
przedstawił się im jako Król (...) Zupełnie podobnie rzecz się miała i w tym 
żniwie; Obecność naszego Pana jako Oblubieńca i Żniwiarza została 
rozpoznana w ciągu pierwszych trzech i pół lat, od roku 1874 do roku 1878". 

 (Tom II, str. 266-267)  
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Liczbowanie Biblijne potwierdza rok 1878 jako datę, w której Pan przedstawił się 
jako król. 

"OTO KRÓL TWÓJ" 

Mat. 21:5 – Idou ho Basileus sou        ―  1878  ― 

 

"Nie bądźmy więc zaskoczeni, kiedy w dalszych rozdziałach przedstawimy 
dowody, że ustanawianie Królestwa Bożego już się zaczęło, że według 
proroctwa obejmowanie przez nie władzy rozpoczęło się w roku 1878, że 'wojna 
wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się (...) 
zupełnym obaleniem obecnych władz ziemskich, została już rozpoczęta". 

 (Tom II, str. 106) 
 

WALKI ARMAGEDDONU 
SPODZIEWANO SIĘ Z KOŃCEM "CZASÓW POGAN"  

Oto wyjątek z przedmowy napisanej w roku 1912 do Tomu IV (str. XXI-XXII): 

"Ciągle jednak bitwa Armageddonu nie może być stoczona. Czasy Pogan mają 
jeszcze trwać dwa lata. Obraz Bestii musi otrzymać życie – władzę. Musi on być 
przekształcony ze zwykłego mechanizmu w żyjącą siłę (...) Może się to stać już 
wkrótce, jednak Armageddon nie może poprzedzić tego wydarzenia, lecz musi 
nastąpić po nim... "  

Wyraz "Armageddon" po żydowsku wymawia się "Har Megiddon", co znaczy "Góra 
Megiddon". Znamienne jest, iż Stary Testament mówi o "równinie" lub o "wodzie" 
Megiddon, nigdy zaś o górze. Miasto Megiddo było położone w górzystej okolicy, 
natomiast walki odbywały się w przyległej dolinie. "Góra Megiddon" mogła być 
południową odnogą góry Karmelu (Sędz. 1:27, 5:19; 2 Kron. 35:22). 

W wielu rękopisach greckich nie ma słowa Armagedon lub Armageddon, lecz 
Magedon lub Mageddon. 

Powyższe słowa są grecką formą słów hebrajskich Har Megidon lub Har 
Megiddon, ewentualnie Megidon lub Megiddon. W powyżej przytoczonych 
wyrazach litera "d" bywa stosowana raz, lub dwa razy. Ma to swoje uzasadnienie 
w gramatyce języka hebrajskiego w tak zwanym Dagieszu mocnym, który 
sprawia, że litera nim objęta wymawiana jest dwa razy. Stąd wyraz, w którym 
znajduje się Dagiesz mocny, dostarcza nam dwóch wartości liczbowych. Jedna 
dotyczy liter pisanych, a druga liter wymawianych. 

 
Przykład 119 
 

Megidon – 103     Megiddon – 107 

Liczby "103" i "107" zaznaczają początek i koniec Walki. Od czasu objęcia 
władzy w świcie swojej obecności (1877,25), Pan gromadzi elementy do 
przyszłej Wojny (trąbienie siedmiu Aniołów). 
Jeżeli rok 1878 uważać będziemy jako pierwszy w naszym obliczeniu, to wówczas 
rachunek przedstawi się następująco: 

1877  +  103  =  1980    (lub 1877,25  +  103  =  1980,25) 
          1877  +  107  =  1984 
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Przykład 120 

Porównaj: Obj. 9:11 oraz Obj. 16:16 
 

     
 Abadon 1917   +   63  = 1980 

    Niszczyciel  

 
 Abaddon 1917   +   67  = 1984 

     
 Megidon 1877  +  103  = 1980 

    Zniszczenie

 
 Megiddon 1877  +  107  = 1984 

     
 

Powyższe zestawienie dowodzi, że ruch rewolucyjny, który dokonał zniszczenia 
ustroju feudalnego w 1917 roku, przeznaczony jest na Walkę Armageddonu, 
która będzie miała miejsce po zabraniu z ziemi Kościoła (1980-1984). 
 

Przykład 121 
 

"Chod ź, ukażę ci sąd nad wielk ą nierządnic ą, 
która siedzi nad wielu wodami" 

Obj. 17:1 

Prorok Jeremiasz zakończył swoje proroctwo słowami odnoszącymi się do upadku 
Babilonu. Te jego ostatnie słowa, jakże znamienne, były wielką pociechą dla 
uwięzionych Izraelitów, gdyż zwiastowały im wolność. Podobne słowa znajdziemy 
w księdze Objawienia. 
 

Zestawienie 

Jer. 51:64 "Tak niech utonie Babilon, by nie podniósł się już z nieszczęścia,
jakie na niego ześlę". .......................................... Pierwsze litery hebrajskie 991 

Obj. 18:21 "Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona 
i już jej nie będzie można znaleźć". ................ Pierwsze litery greckie 412 

Dan. 5:26-28 "Mene, Bóg policzył dni twego królestwa i położył mu kres. 
Tekel, zważono cię na wadze i okazałeś się lekkim. Peres, 
twoje królestwo podzielono i dano Medom i Persom". 
                                                                             Pierwsze litery hebrajskie 1185 

 

Nominalna ilo ść lat ,  od  początku uniwersalnego panowania Babilonu 
              (jesień  607  r.  p.n.e.)  do  obalenia  Babilonu  pozafiguralnego 
              (wiosna 1981 r. n.e.): ......................................................... 607  +  1981  =  2588 
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Przykład 122 

"Alleluja! 
Rozpoczął panowanie Pan, Bóg nasz Władca wszechrzeczy. 

Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, nadeszło bowiem Wesele Baranka, 
a Małżonka Jego gotowa. A dozwolono jej przyoblec się 

w bisior jaśniejący czystością". 

Obj. 19:6-8 – Pierwsze litery greckie     ―  1948  ― 

(według ks. Dąbrowskiego) 

Powyższe słowa składają się na treść głosu, który wyda Wielkie Grono, a następnie 
cała ludzkość, po sądzie nad Babilonem (wiersze 1-5; KPiO, str. 683). 

Do liczbowania użyty został tekst grecki według Nestlego. 

Dalsze słowa, "a bisior ten to cnoty świętych", nie należą do treści głosu. Diaglott 
traktuje je, jako uwagę nawiasową. Podobnie jest w angielskim przekładzie 
R.S.V. (Revised Standard Version) oraz w Biblii Tysiąclecia. 

Liczba "1948" przedstawia ilość lat, liczonych od wiosny 33 roku (32,25), w ciągu 
których Kościół przygotowuje się na Wesele Barankowe (1980,25). 

32,25  +  1948  =  1980,25 

 
Przykład 123 

Jedna z ksiąg Pisma Świętego nosi tytuł "Pieśń Nad Pieśniami". Treścią tej całej 
księgi jest miłość Oblubieńca do Oblubienicy. 

Oto wartość liczbowa pierwszego wiersza, rozpoczynającego treść tej "Księgi 
Miłości": 

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONA 

―  1981  ― 

"Barankowy to śpiew... " 
 

 Przykład 124  

Zestawienie 

Obj. 20:6 "Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym   
zmartwychwstaniu".  ....................................................................................................... 4842 

Data ....................................................................................................................................... wiosna 1981 

Łuk. 12:32 "Nie bój si ę, malutkie stadko! Gdy ż upodobało si ę Ojcu 
waszemu da ć wam królestwo".  ........................................................................ 6823 
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Przykład 125 

Pełna znaczenia jest wartość liczbowa słów: 

"UDZIAŁ W PIERWSZYM ZMARTWYCHWSTANIU" 

―  2948  ― 

Liczba "2948" określa ilość lat, od zmartwychwstania Pańskiego na wiosnę 33 
roku (32,25) do połączenia się Kościoła z Panem na wiosnę 1981 roku (1980,25) 
plus 1000. Jeśli w naszym obliczeniu rok 33 będziemy uważać jako pierwszy, 
to rachunek wypadnie następująco: 

32 +  2948  =  1980  +  1000 

 

Przykład 126 
"Sędzią w dawnych czasach był ten, kto egzekwował sprawiedliwość i uwalniał 
uciemiężonych. (...) Więc choć świat znajdował się długo pod władzą i uciskiem 
przeciwnika, Szatana, to jednak wkrótce Ten, który zapłacił za grzechy 
wszystkich własną drogocenną krwią, ujmie swą wielką władzę i panowanie. 
Wybawi  On i będzie sądził tych, których tak bardzo umiłował, że ich odkupił". 

(Tom I, str. 177, 178) 
 

"I ujrzałem trony – a na nich zasiedli  [sędziowie] i dano im władz ę sądzenia"  

   Obj. 20:4                                      ―  3549  ― 

Liczba "3549" określa ilość lat, od początku okresu Sędziów (rok 1569 p.n.e.) 
do  początku panowania Pana z całym Kościołem, uwielbionym w pierwszym 
zmartwychwstaniu (rok 1980 n.e.). 

1569  +  1980  =  3549 
 

Przykład 127 

Zestawienie 

Dan. 12:10 "Ale m ądrzy zrozumiej ą". ................................... Z Dagieszem mocnym 569 

Królestwo Chrystusa i Ko ścioła ............................................. 1980  +  1000  =  2980 

Obj. 20:4 "I ujrzałem trony – a na nich zasiedli  [sędziowie] i dano im
władzę sądzenia".  ............................................................................................................. 3549 
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Przykład 128  

"I wst ąpią wybawiciele na gór ę Syjon, aby s ądzili gór ę Ezawa; 
A tak b ędzie królestwo samego Pana" 

Abd. 21 – Z Dagieszem mocnym          ―  2980  ― 

                                               lub 1980  +  1000 
 

Oto uwagi w Komentarzu: 

Wybawiciele  .......................... Chrystus Jezus ze swą Oblubienicą 
Na górę Syjon  ...................... Duchowa faza Królestwa Bożego 
Górę Ezawa ........................... Chrześcijaństwo 

 

Przykład 129  
 

"I umiłował król Esterę nad wszystkie kobiety, 
i znalazła łaskę i względy u niego ponad wszystkie dziewice, 

 I WŁOŻYŁ NA JEJ GŁOW Ę KORONĘ KRÓLEWSKĄ" 

Est. 2:17                                         ―  1980  ― 

 

Przykład 130 

Kościół Chrystusowy, jako całość, otrzyma "koronę żywota" dopiero wtedy, gdy 
zakończy się jego ziemska pielgrzymka, trwająca 1948 lat. Ilustruje to historia 
Rebeki, która po zakończonej pielgrzymce, przy spotkaniu się z Izaakiem, zeszła 
z wielbłąda i nakryła twarz zasłoną (przejście Kościoła "poza wtórą zasłonę"), 
a następnie została wprowadzona do namiotu matki Izaaka. 

Obietnica zawarta w Obj. 2:10 odnosi się zarówno do jednostek, jak i do 
Kościoła jako całości. 

Zestawienie 

Obj. 2:10 "B ądź wierny a ż do śmierci, a dam ci koron ę żywota" . 
                                                                                Pierwsze litery greckie 1124 

Okres pielgrzymki Ko ścioła ............................................... 1980,25  –  32,25  = 1948 

1 Moj. 24:67 "Potem Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, swej matki. 
Tak pojął Rebekę i została jego żoną; i pokochał ją, i znalazł 
Izaak pocieszenie po stracie swej matki". .................................................. 3072 
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Przykład 131 

Oto dwa słowa z cennej obietnicy:  

 DAM KORONĘ 

Obj. 2:10 – grec. doso stefanon           ―  2980 ― 

                                                    1980  +  1000 

 

Przykład 132 

SPRAWIĘ WAM ODPOCZNIENIE 

Mat. 11:28 – grec. anapauso umas      ―  1980  ―                                                    

 

Przykład 133 

"I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte 
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga" (Obj. 21:10,11). 

MIASTO ŚWIĘTE JERUZALEM 

grec. ten polin ten agian Ierousalem     ―  1885  ―                                                    

Liczba "1885" wskazuje na ilość lat, jaka dzieli wizję od rzeczywistości: 

95  +  1885  =  1980 

Przykład 134 

"Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – 
dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń 
synów Izraela" (wiersz 12). 

Oto wartość liczbowa imion dwunastu synów Jakuba, w języku hebrajskim, 
według kolejności wykazanej w Obj. 7:5-8: 

"Juda, Ruben, Gad, Aszer, Neftali, Manasses, 
Symeon, Lewi, Issachar, Zabulon, Józef, Beniamin" 

―  3517  ― 

Wartość liczbowa "3517" określa okres, jaki upłynął od edyktu Cyrusa 
o zbudowaniu świątyni (2 Kron. 36:23), wydanego na jesieni 537 roku p.n.e., do 
roku 1980 + 1000. 

3517  –   537  =  1980  +  1000 
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Przykład 135 

"A mur miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu 
Apostołów Baranka" (Obj. 21:14). 

Profesor Franc Delitzch z Lipska przetłumaczył dla Żydów Nowy Testament 
z języka greckiego na hebrajski.                                (Patrz Tom III, str. 317, 322) 

Oto wartość liczbowa imion dwunastu Apostołów Barankowych w języku 
hebrajskim, według kolejności podanej w Mat. 10:2-4. Imię Judasza zastąpimy 
imieniem "Paweł".  

Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, 
Tomasz, Mateusz, Jakub, Tadeusz, Szymon, Paweł 

―  4015  ― 

Imiona dwunastu Apostołów Barankowych znajdowały się na dwunastu 
fundamentach (warstwach fundamentu) Miasta Świętego Nowego Jeruzalemu, 
zbudowanych z najbardziej drogocennych i najpiękniejszych kamieni (Obj. 
21:19,20). Drogocenne Kamienie z imionami Apostołów Jezusa Chrystusa 
przedstawiają uwielbiony Kościół. Kościół ten wyobrażony został również przez 
Świątynię Salomona, przedstawiającą Chrystusa w chwale. 

Wartość liczbowa imion dwunastu Apostołów Barankowych (4015) wskazuje na 
ilość lat, jakie miały upłynąć od początku budowy świątyni Salomona (rok 1035 
p.n.e.) do roku 1980 + 1000. 

4015  –  1035  =  2980  =  1980  +  1000 

 

Przykład 136 

Poniżej podano wszystkie słowa wykazu drogocennych kamieni Świętego Miasta 
Nowego Jeruzalemu oraz ich wartość liczbową. Wyliczenie oparte jest na tekście 
greckim Nowego Testamentu według pierwszego i drugiego wydania 
Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego z roku 1952 i 1954. 

 

"Fundament pierwszy jaspis, drugi szafir, trzeci ch alcedon, 
czwarty szmaragd, pi ąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, 
ósmy beryl, dziewi ąty topaz, dziesi ąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, 

dwunasty ametyst" 

Obj. 21:19,20                                 ―  19800  ― 

Liczba "19800" podaje właściwą liczbę w skali 10:1. 

1980  x  10  =  19800 
Jako uzasadnienie dla użycia skali w powyższym liczbowaniu może służyć 
tłumaczenie brata Russella przypowieści o Bogaczu i Łazarzu odnoszące się do 
wiersza Łuk. 16:28: "dwa pokolenia są reprezentowane w bogaczu, a pozostałe 
dziesięć pokoleń są reprezentowane w pięciu braciach. Widzicie, że dwa 
stanowią jednego, więc dziesięć proporcjonalnie uczyni pięciu" (KPiO, str. 35; 
Patrz Komentarz do tego tekstu).
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Z wszystkich podanych przykładów widać, że pielgrzymka Kościoła niebawem 
się zakończy. Oczekiwana data, rok 1980 (1981), jest przed nami. Jest 
oczywiste, iż Pan powiadamia swój Kościół o ostatnich wydarzeniach, które 
przyjdą na świat. Kościół ma przygotować się, aby mógł godnie "stanąć przed 
Synem Człowieczym" (Łuk. 21:34-36). 

Dzisiejsza sytuacja podobna jest do sytuacji, w jakiej znajdowali się Izraelici 
przed wejściem do Ziemi Obiecanej. 

Przykład 137A 

"Dosy ć tego kr ążenia wokoło tej góry, zwró ćcie si ę na północ" 
5 Moj. 2:3 

Powyższe polecenie Boże dane było Mojżeszowi pod koniec czterdziestoletniej 
tułaczki Izraelitów po puszczy. Słowa te wielce ożywiły lud wybrany, ponieważ 
zbliżył się czas ich wejścia do ziemi obiecanej im przez Boga. Cała ich podróż, 
od wyjścia z Egiptu aż do przystanku na polach Moabskich, ostatniego postoju 
przed wkroczeniem do ziemi Chananejskiej, przedstawia ziemską pielgrzymkę 
Kościoła kończącą się wejściem do niebieskiego Chanaanu. 
Oto wartość liczbowa pierwszych liter  wszystkich miejscowości, od Ramses do 
pól Moabu, według ich nazw podanych w hebrajskim języku Starego Testamentu 
w 4 Moj. 33:5-49: 
 
 1. Ramses  –  200  15. Ritma  –  200   30. Jotbata  –    10 
 2. Sukkot  –    60  16. Rimmon  –  200  31. Abrona  –    70 
 3. Etam  –      1        Peres –    80  32. Esjon   –    70  
 4. Pi  –    80  17. Libna  –    30        Geber –      3 
     Hachirot –      5  18. Rissa  –  200  33. Kadesz  –  100 
 5. Mara –    40  19. Kehelata  –  100  34. Hor  –      5 
 6. Elim  –      1  20. Szefer  –  300  35. Salmona  –    90 
 7. Morze   –    10  21. Charada  –      8  36. Punon  –    80 
     Czerwone  –    60  22. Makhelot  –    40   37. Obot  –      1 
 8. Sin  –    60  23. Tachat  –  400  38. Ijje  –    70 
 9. Dofka  –      4  24. Terach  –  400        Haabarim –      5 
10. Alusz  –      1  25. Mitka  –    40  39. Dibon   –      4 
11. Refidim  –  200  26. Chaszmona  –      8        Gad –      3 
12. Synaj  –    60  27. Moserot  –    40  40. Almon  –    70 
13. Kibrot  –  100   28. Bene  –      2        Diblataim –      4  
      Hattawa –      5        Jaakan –    10  41. Abarim  –      5 
14. Chaserot  –      8  29. Chor  –      8  42. Moab  –    40 
         Haggidgad –      5   
                   Razem    3596 

 

Liczba "3596" przedstawia ilość lat, od wyjścia Izraelitów z Egiptu (rok 1615 
p.n.e.) do końca ziemskiej pielgrzymki Kościoła (rok 1981 n.e. – wiosna). 

1615  +  1981  =  3596
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Przykład 137A 
 

"ZWRÓĆCIE SIĘ NA PÓŁNOC" 

"Słowa te powiedział Bóg do Mojżesza wtedy, gdy generacja, która wyszła 
z Egiptu, wymarła. Skończyła się też długa, czterdziestoletnia pokuta, podczas 
której Izrael przebywał na pustynnych obszarach północnych wybrzeży Morza 
Czerwonego. Pan wydał wówczas rozkaz, który zelektryzował cały obóz i ożywił 
ich nadzieje odnoszące się do Boskich obietnic  (...)  Obecnie do tej nowej, 
zrodzonej na pustyni generacji, przyzwyczajonej do trudnych i surowych 
warunków, wzrosłej w atmosferze religijnego kultu, którym przesiąknięte były 
wszystkie sprawy ich życia, wolnej od bałwochwalczych wpływów Egiptu, chętnej 
do działania, przyszło wezwanie: 'Dosyć już krążyliście wokół tej góry. Zwróćcie 
się na północ! ' Na północy znajdował się Chanaan, ziemia obiecana, cel ich 
marzeń i nadziei; złota kraina ich wszystkich snów, kraj, w którym mieli się oni 
stać wielkim narodem, który odziedziczy obietnicę Abrahamową". 
                                                       (BSM – pismo Braci Angielskich z roku 1970 

       Przedruki Lubelskie 29.12.1972 rok, str. 11) 
 

Zestawienie 

5 Moj. 2:3  "Zwró ćcie si ę na północ" (– ku kresowi waszej pielgrzymki) ... 451 

Data końca pielgrzymki Ko ścioła ................................................................. wiosna 1981 

 Amos 3:7,8 "Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, je śli nie objawi swego 
zamiaru sługom swym, prorokom. Lew zaryczał –  któ ż się 
nie będzie bał? Pan Bóg przemówił –  któ ż nie będzie 
prorokowa ć". ............................................................................................................. 2432 

 

 

Przykład 138 

"Tajemnica Boża" – są to zarysy Boskiego Planu dotyczące Kościoła oraz 
założenia Królestwa Bożego na ziemi. 
 

Zestawienie 

Obj. 10:7 "I dokona si ę tajemnica Bo ża" ........................................................................ 3395 

Dan. 12:10 "Ale m ądrzy zrozumiej ą" ..................................... Z Dagieszem mocnym 569 

Data uwielbienia Kościoła (1980) i data początku ziemskiej fazy Królestwa 
                 Bożego (1984) złączone w jedną liczbę: .......... 1980  +  1984  =                                                               3964 
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Przykład 139 

Tajemnica Chrystusowa jest tym samym, co i Tajemnica Boża (Kol. 2:2; 4:3). 
Wybór Małżonki dla Chrystusa jest tą Tajemnicą (Efez. 5:31, 32). Tajemnica ta 
będzie dokonana w oznaczonym przez Boga czasie (Obj. 10:6, 7), gdy Chrystus 
zabierze swój Kościół do siebie. 

Zestawienie 

Jan 14:3  "A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie 
 i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem".                                                                              2018 

Data ......................................................................................................................................................... 1980 

 Kol. 4:3  "Tajemnica Chrystusowa"  (- będzie dokonana) 
 grec. To musterion tou Christou .................................................................... 3998 

 

Przykład 140  

Zestawienie 

1 Kor. 3:16  "Ko ściół Bo ży"  ....................................................................................................... 611 

Obj. 10:2  "Otwarta ksi ążeczka" ..................................................................................................  1370 

Data ....................................................................................................................................... wiosna 1981 

 

Przykład 141  

Po "zjedzeniu książeczki" lud Boży wykona swoje ostatnie zadanie: wyda 
świadectwo narodom o zbliżającym się zniszczeniu pozaobrazowego Babilonu. 
Podobnie jak kiedyś Daniel, tak i lud Boży wytłumaczy słowa Boskiego wyroku, 
jaki zaciążył nad światem (starym porządkiem rzeczy), ponieważ królestwo 
pozaobrazowego Cyrusa (Słońce – Chrystus) zbliża się. 

Zestawienie 

Dan. 12:10  "Ale m ądrzy zrozumiej ą"  ................................... Z Dagieszem mocnym 569 

Obj. 10:11  "Musisz znowu prorokowa ć o wielu ludach i narodach, 
 i językach, i królach".  ........................................... Pierwsze litery greckie 549 

Dan. 5:25  "Mene, Mene, Tekel, Peres"  ........................................................................ 1118 
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Przykład 142  

Zestawienie 

Obj. 10:11  "Musisz znowu prorokowa ć o wielu ludach i narodach, 
 i językach, i królach".  ........................................... Pierwsze litery greckie 549 

Dan. 5:25,26 

Wyrok i wytłumaczenie: 
"Mene, Mene, Tekel, Peres" – "Mene, Bóg policzył dni twego 
królestwa i położył mu kres. Tekel, zważono cię na wadze 
i okazałeś się lekkim. Peres, twoje królestwo podzielono i dano
Medom oraz Persom". ....................................... Pierwsze litery hebrajskie 1671 

Izaj. 21:12 "Nadszedł poranek, lecz tak że i noc. Je śli chcecie pyta ć, 
pytajcie, nawró ćcie si ę, przyjd źcie!"  .................................................... 2220 

 
      (Patrz Tom III, str. 228 oraz Tom IV, str. 680) 
 
 

Przykład 143  

Zestawienie 

Izaj. 21:12  "Nadszedł poranek, lecz tak że i noc"  .................................................. 828 

Obj. 16:16  "I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Armageddon" 
                                                                            Pierwsze litery greckie 1152 

Data "nocy" i "Armageddonu" .............................................................................................................. 1980 

 
Lud Boży ma jeszcze wykonać zadanie "stróża" stojącego "na straży". 

∗ 

Działaj! Bo noc nadejdzie, słońce bieg skończy swój; 
Z dala ciemność się skrada, by z światłem stoczyć bój; 
Do tchu więc ostatniego walcz tu wśród życia burz. 
Działaj! Gdy noc zapadnie za późno będzie już.  

                (Pieśń 365) 
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Przykład 144  

"I PRZYSIĄGŁ..." 

"Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy?" 
Dan. 12:6 

"I usłyszałem, jak mąż odziany w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki, 
podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na Żyjącego wiecznie: 

Po czasie, czasach i połowie [czasu], 
i gdy do szcz ętu rozproszy sił ę ręki ludu świętego, 

wszystkie te rzeczy dobiegn ą kresu"  

Dan. 12:7                                         ―  2295  ― 

∗ 

"Wam dana jest tajemnica królestwa Bo żego" 

Mar. 4:11                                         ―  4275  ― 

∗ 

Zestawienie 

Dan. 12:7  Treść uroczystej przysi ęgi  ............................................................................ 2295 

 Data spełnienia si ę tych słów  ................................................................................. rok 1980 

Mar. 4:11  "Wam dana jest tajemnica królestwa Bo żego" ............................. 4275 

 

Przykład 145 

"Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, 
podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, 

który stworzył niebo, i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w nim jest, 
i morze, i to, co w nim jest, 

Że odwłoki ju ż nie będzie, ale w dniach głosu siódmego anioła, 
gdy b ędzie miał tr ąbić, dokona si ę tajemnica Boga, według dobrej nowiny, 

któr ą zwiastował sługom swoim, prorokom". 

    Obj. 10:6, 7                                  ―  17371  ― 
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Zestawienie 

Mat. 13:11  "Wam dano pozna ć tajemnice królestwa niebieskiego". 
                                                                      Pierwsze litery greckie 1489 

Obj. 10:6,7   Uroczysta przysi ęga Anioła  w sprawie bezzwłocznego 
  wypełnienia się tajemnicy Bożej. ...........................................................................                                                                      17371 

Ilość lat (1886), od wizji Jana (rok 95) do wypełnienia (1981 - wiosna), 
                 ukazana w skali 10:1 (95  +  1886  =  1981): ..........1886  x  10  =  18860 

 

 

Przykład 146 

Zestawienie 

Jan 15:26  "Pocieszyciel"  – grec. parakletos .............................................................. 616 

świadczy o roku  .......................................................................................................... wiosna 1981 

Obj. 10:6  "że odwłoki ju ż nie będzie" ...........................................................................  2597 

 

 

Przykład 147 

Zestawienie 

Jan 14:19  "Jeszcze trochę, a świat mnie więcej nie zobaczy, ale wy 
 mnie zobaczycie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie". 
                                                                      Pierwsze litery greckie 1236 

Obj. 10:6  "Że odwłoki ju ż nie będzie" ................................. Pierwsze litery greckie 745 

Data ....................................................................................................................................... wiosna 1981 
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Przykład 148 

Zestawienie 

Mat. 24:35 

(43,44)
 "Niebo i ziemia przemin ą, ale słowa moje nie przemin ą". 
                                                                      Pierwsze litery greckie 585 

Data ......................................................................................................................................................... 1980 

Obj. 16:15  "Oto przychodz ę jak złodziej" .................................................................... 2565 

 
 

 

Przykład 149  

Zestawienie 

 Przyp. 4:18  "Lecz ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które
 świeci coraz ja śniej, a ż nastanie pełny dzie ń". 
                                                                  Pierwsze litery hebrajskie 302 

Ilość lat od ostatniej obietnicy Pańskiej (rok 95) do jej zrealizowania 
               (rok 1981 – wiosna): ............................................................. 1981  –  95  = 1886 

Obj. 22:20  "Tak, przychodz ę szybko" ............................................................................ 2188 

Powyższe dwa przykłady dotyczą epifanii Pańskiej obecności. 
 

 
Przykład 150  

Zestawienie 

Amos 3:7,8 "Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, je śli nie objawi swego 
zamiaru sługom swym, prorokom. Lew zaryczał –  któ ż się 
nie będzie bał? Pan Bóg przemówił – któ ż nie będzie 
prorokowa ć". ............................................................. Pierwsze litery hebrajskie 711 

Ilość lat od wizji Jana (rok 95) do wypełnienia (rok 1981 – wiosna): 
                                                                                                 1981  –  95  = 1886 

Obj. 10:6  "Że odwłoki ju ż nie będzie" ......................................................................... 2597 

 



 

 

 

199

Przykład 151  

Zestawienie 

Dan. 12:7 

Uroczysta przysięga Anioła: 
"Po czasie, czasach i połowie [czasu], i gdy do szcz ętu 
rozproszy sił ę ręki ludu świętego, wszystkie te rzeczy 
dobiegn ą kresu" . ....................................................... Z Dagieszem mocnym 2435 

Obj. 10:6,7 
Uroczysta przysięga Anioła: 

"Że odwłoki ju ż nie będzie,  ale w dniach głosu siódmego 
anioła, gdy b ędzie miał tr ąbić, dokona si ę tajemnica 
Boga, według dobrej nowiny, któr ą zwiastował sługom 
swoim, prorokom".  .............................................................................................. 17371 

 Wyraźną "intencją" liczby 1980,6 jest wskazanie na rok 1980/1981. 
                Jest ona podana w skali 10:1 ..................................... 1980,6  x  10  = 19806 

 

 

Przykład 152 

Ofiara Chrystusa, Głowy i Ciała, jest tajemnicą Bożą. Jest to jedna ofiara, 
przedstawiona przez Boga w cielcu, który był jedyną ofiarą za grzech, 
sprawowaną przy poświęceniu kapłanów. "'Aaron i synowie jego kładli ręce swe 
na głowę cielca', przez co jakby mówili: Ta ofiara przedstawia nas. Od tej chwili 
cokolwiek działo się z ofiarowanym cielcem wyobrażało, iż miało się stać 
Jezusowi i członkom Jego ciała, Kościołowi, jako istotom ludzkim". 

("Cienie Przybytku", str. 40) 

"Potem przyprowadzisz młodego cielca przed Namiot Zgromadzenia, i położą 
Aaron i jego synowie ręce na głowie cielca. I zabijesz tego cielca przed Panem 
przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia. Wziąwszy zaś nieco krwi cielca, 
namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy 
ołtarza. A pozbierawszy tłuszcz, który pokrywa wnętrzności, i płat tłuszczu, który 
jest na wątrobie, i obie nerki, i tłuszcz, który jest na nich, spalisz to na ołtarzu. Lecz 
mięso cielca i jego skórę oraz jego gnój spalisz w ogniu poza obozem. Jest to 
ofiara za grzech" 

2 Moj. 29:10-14 – Pierwsze litery          ―  2429  ― 

 
 



 

 

 

200

 

Zestawienie 

2 Moj. 29:10-14  Ofiara za grzech Aarona i synów jego, jest tajemni cą    
 Bożą  ukryt ą w Zakonie Bo żym.  ........ Pierwsze litery hebrajskie 2429 

Obj. 10:6,7  Uroczysta przysi ęga Anioła w sprawie bezzwłocznego 
 wypełnienia si ę tajemnicy Bo żej. ........................................................ 17371 

Data wypełnienia się tajemnicy Bożej ukazana w skali 10:1:  1980  x  10  = 19800 

 
Przykład 153  

"Otwarta książeczka" dopomaga do zrozumienia  "Tajemnicy Bożej": 
 

Zestawienie 

"Aaron i synowie jego"   +  "Cielec"  .............................................................................. 610 

"Otwarta ksi ążeczka"  ............................................................................................................... 1370 

 Data ......................................................................................................................................................... 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Tajemnica Boża" odnosząca się do Kościoła, wypełni się w ściśle przez Boga 
określonym czasie, ponieważ tym Aniołem, który tak uroczyście zapewnia jest sam: 
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SKOROWIDZ TEKSTÓW BIBLIJNYCH 
 

   1 Mojżeszowa 

1:14 ........... 1,3,4 

 1:17,5:5 ......... 33 

 1:26 .......... 33,36 

2:2 ................. 32 

2:7 ................... 3 

 2:20 ............... 36 

2:22 ............... 42 

 3:15 ............... 23 

3:16 ............... 81 
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7:6 ................... 3 
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12:1-7 ............ 4,23 
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12:4 .......... 4,78,79 
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15:5,6,9 ............ 77 

15:6 ....... 6,7-21,77 
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15:8 ................ 117 

15:9 . 77,78,79,165 

15:13 ......... 78,152 

15:13,14 ...... 81,82 

15:13,15 ........... 15 

15:14-16 ........... 15 

16:1-3 ............... 79 

16:16 ................ 78 

16:19;7:7 ........ 140 

17:1 .................. 78 

 17:5,15,9-14, 
         17,19 ....... 80 
17:24-27.......... . 81 

18:20 ...............139 
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18:20 ...............139 
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19:15 ....... 136,165 
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19:21-25 ......... 137 

19:23 ........137,150 

19:23-25 ......... 166 

19:24 ...............146 

19:24,25 ..........139 

19:27,28 ..........141 

21:1 ................ 180 

21:5-12 ............. 15 

21:5 .......... 4,78,81 

21:8-12 ............. 81 

21:9 .................. 78 

23:1 ...... 78,83,179 

23:1,2 ............. 170 

24:6,7.................83 

24:64 ...............119 

24:67 .............. 189 
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83,118 
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30:1-9 ............... 79 

37:3 ...................14 

41:46-54............ 14 

45:3-11 ..............14 

45:6-9 ................14 

46:3 .................... 4 

46:3,49:28........... 4 

46:8-11 ............. 14 

46:8,11 ............ .15 

47:9 .................... 4 

47:28 .................. 4 

49 ................... 127 

49:28-33 ........... 66 
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1:1-22 ............. 14 

3:13,14 ......... 152 

6:2,3 ............. 152 

6:16 ................ 14 

6:16-20 ........... 14 

6:18,20 ........... 15 
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12:2 .................... 6 

12:5,27 ........... 125 

12:29 .142,148,184 
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12:40,41 ........... 14 
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25:31-39 ...149,150 
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3 Mojżeszowa 

1:1................. 129 
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4 Mojżeszowa 

1:1 ................ 129 

6:24-26 ......... 131 

9:1 ............... 4,15 

10:11 ......... 12,129 

10:11,12 ... 4,15,16 

 13:1-3,25, 
26 .. 4,15,16 

14:34 ............. 9,15 

17:6 ................ 126 

24:17 ................ 72 

26:59 ................ 14 

32:8 ............ 4,5,16 

33:3 ............... 4,15 

33:5-49 ........... 192 

5 Mojżeszowa 

2:3 ......... 192,193 

7:6 .................. 23 

8:2 .................... 4 

10:1 .................126 

11:21 ................ 32 

16:1 .................... 6 

16:9 .................... 7 

26:5 .................... 4 

29:5 ...................15 

29:23 ...............139 

31:10 .................. 8 

34:7 .................. 14 

Jozue 

4:19 ............. 6,15 

5:10 .................. 6 

6:20,6:25 ...... 178 

14:5-7,10 ....... 4,15  

Sędziów  

1:27,5:19 ...... 185 

1 Samuelowa 

1:21-23 ........... 15 

3:3 ................ 126 

11:12-15 ............. 6 

12:1-17 ............... 6 

16:1-13 ............. 84 

17:49,50 ......... 169 

17:50 .............. 169 

2 Samuelowa 

2:1-4 ............... 84 

5:1-3 ............... 84 

21:9 .................... 7 

1 Królewska 

2:11 ................ 84 

6:1,37,38 .......... 9 

6:20 .............. 103 

7:23-26 ......... 103 

7:48 .............. 125 

8:2 .................... 9 

8:6 ......... 126,172 

9:12 .............. 174 

12:23 ................ 41 

15:9,10 ............. 17 

16:29 ................ 17 

17:1 ................ 181 

17:29 ................ 18 

19:11 .............. 177 

 19:11,12 ....158, 
           175,176,177 
19:12 ....... 175,177 

21:25 ................ 56 

22:41 ........... 17,18 

22:51 ................ 17 
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3:1.............. 17,18 
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15:1................... 18 
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24:18 .................. 6 
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25:22 ................ 19 
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1 Kronik 

3:9-16 ............. 18 

4:22 ................ 72 

12:32 .................. 1 

24:7-18 ............... 9 

29:27 .................. 4 

2 Kronik 

3:3 .................. 96 

4:1 ................ 103 

9:30 .................. 4 

10:1-15 ............. 41 

11:1-4,13-16 ..... 41 

12:13 .................. 5 

13:2 .................... 5 

16:13 .................. 5 
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36:21 ........... 39,88 
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2:1-8 ................. 9 
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6:15 ....9,11,23,28 
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3:7 ................. 6,9 
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49:8 ................ 23 

97:11 ..... 123,128 
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4:18 ........63,167 
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Pieśń Salomona 

1:1 ............... 187 

Izajasz 

2:2,3 ............... 83 

2:3 .................. 42 

8:14 ................ 66 

8:14,15 ......... 132 

9:6 ................ 132 

13:1,17-19 ........ 22 

13:19 .............. 139 

14:24 .............. 160 

21:2,9 ............... 22 

21:12 .............. 195 

28:9 .................. 15 

28:16 .............. 110 

35 ..................... 45 

35:8 .................. 32 

36-39 ................ 45 

38:7,8,22 .......... 45 

40 ..................... 45 

40:1,2 ..... 45,66,68 

40:2 .................. 25 

42:9 ................ 142 

44:28 .... 20,22,124 

44,45 ................ 42 

45:1,13 ............. 22 

51:17 ................ 71 

53:1-3 ............... 43 

54:1-8 ..............118 

 55:10,11 .. 130, 
 138,139,148 

55:11 .............. 183 

57:17 ................ 71 

61:2 ................ 184 

63:4 .................. 94 

Jeremiasz 

1:1-3 .......... 40,87 

1:3 .................. 19 

1:9 .................. 42 

4:7 .................. 21 

6:8 .................. 21 

8:7 .................... 1 

9:11 ................ 21 

16:13-18 ........... 68 

16:18 ........... 25,66 

22:24,25 ........... 19 

23:20  127, 
128,149 

24:1-10 ............. 19 

25:1 .................. 20 

25:1 .................. 20 

25:1-12 ............. 88 

25:8-12 ... 20,87,89 

25:9-12 ............. 63 

25:11,12 ........ 5,18 

26:9 .................. 21 

29:10 ............. 5,18 

30:24 .............. 126 

31:31-34 ........... 83 

32:1-5 ............... 19 

32:43 ................ 21 

33:10,12 ........... 21 

34:1-22 ............. 19 

36:30,31 ........... 19 

39:10 ................ 19 

40:11,12,15,16 . 19 

41:1-3 ............... 19 

42:10-12 ........... 19 

43:1-7 ............... 19 

44:2,6,7,22 ....... 19 

50:40 .............. 139 

51:7 .................. 38 

51:11 ................ 22 

51:64 .............. 184 

52:21 ................ 96 

Ezechiel 

1:1-3 .......... 88,90 

1:2 .................. 19 

4:5,6 ................. 9 

9 ................... 171 

9:4 ......... 152,172 

20:1 ............. 88,90 

21:24-27 ...... 88,90 

21:26 ................ 33 

21:27 ................ 65 

21:25-27 ...... 38,39 

29:17 ........... 88,91 

33:21 ................ 19 

33:21-29 ........... 20 

40:1 ............. 19,20 

40:3,5 ............. 109 

40:5 .................. 96 

40:5,43 ............. 96 

40:47 .............. 106 

40-48 .............. 104 

41:4 ................ 104 

43:13 ......... 96,109 

45:2 ................ 106 

Daniel 

1:1 .................. 21 

1:1-4 ..... 19,21,49 

2 ................ 38,46 

2:1 .................. 21 

2:34 .............. 148 

2:45 .............. 183 

4 ..................... 38 

4:28-37 ........... 40 

4:30,37 ........... 46 

4:34 ................ 40 

5:1-31 ............. 91 

   5:25 .. 88,139, 

141,161,194 

5:25,26 ......... 195 

   5:25-28.....64, 
141,142 

5:25-31 ........... 22 

5:26-28  ........ 186 

6:8 .................. 42 

7 ........... 38,46,55 

7:5,17 ............. 42 

7:8 .................. 65 

7:8,11-31 ........ 65 

7:19-27 ........... 44 

7:23,26 ........... 43 

7:24-27 ........... 55 

7:25 ............. 2,40 

8:3,20 ........ 22,42 

8:8,21,22 ........ 47 

8:12 ................ 57 

9:1-2 ............... 91 

9:2 ........ 18,19,20 

9:2,11 ............. 38 

9:24 ................ 23 

9:24-25 ...... 23,29 

9:24-27 ............. 9 

9:25 ................ 28 

9:27 ............. 2,11 

11:27 ................ 51 

 12:1 .... 44,147, 
172,173,174 

12:1-4 ..... 34,49,55 

12:4 .................. 95 

12:4-9 ............... 43 

12:4,10 ............. 95 

12:6 ................ 196 

12:7 .... 40,196,199 

12:10  132,134,140 
152,175,188 

193,194 
12:11,12 ......... 175 

Joel 

2:1 ................ 142 

2:2 ................ 142 

2:1-11............ 158 

Amos 

3:2 .................. 23 

3:7.......... 164,176 

3:7,8 .151,163,164 
169,170,193,198 

3:8 ................ 173 

5:20 .............. 142 

Abdyjasz 

21 ............... 189 

Jonasz 

2:1 ..........122,123 

2:11................123 

Abakuk 

2:2,3 ..............145 

3:2................... 35 

Aggieusz 

1:14: 2;1 ......... 30 

Zachariasz 

1:7 .................... 9 

4:7 ................ 110 

6:11-13 ......... 121 

7:5,14 ............. 21 

8:19 .................  9 

9:9-12 ........ 25,66 

Malachiasz 

3:2 .................. 69 

3:17............... 127 

4:2 .................. 42 

Ew. Mateusza 

1:17 .................. 2 

3:16,3:17......... 84 

4:1-11 ........... 180 

5:18 ........... 33,95 

6:10 .............. 153 

7:13 ................ 32 

10:2-4 ............. 191 

11:25 .............. 129 

11:28 ....... 138,190 

12:8 .................. 33 

12:40 .............. 122 

13:11 .143,145,197 

13:30 ................ 93 

13:42,43 ......... 137 

13:43 .... 42,94,166 

19:28 ................ 43 

20:18 ................ 69 

20:28 .............. 122 

21:1-6 ............. 184 

21:5 ................ 185 

21:1-20 ............. 68 

21:5-15 ............. 69 

21:15,16 ........... 15 

21:42,44 ......... 110 

23:37 ................ 69 

23:37,38 ........... 23 

23:37-39 ........... 49 
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23:38 ........... 67,75 

24:1,2 .......... 49,69 

24:1-3 ............... 68 

24:15 .............. 181 

 24:21 .... 34,44, 
49,147,173 

24:21,22 .. 173,177 

24:27 .............. 135 

24:28 .............. 159 

24:32,33 ........... 68 

24:35,43-44 .... 198 

24:37-39 ........... 75 

24:39 ....... 140,145 

24:50,51 ...146,147 

25:1-10 ........... 165 

25:5 ................ 167 

25:6 .... 43,164, 
168,169 

25:6,25:10 ...... 167 

25:10 ....... 168,174 

25:10-12,30 .... 130 

25:34 ................ 36 

26:1-2 ............. 168 

26:27-29 ......... 125 

28:18-20 ......... 146 

28:20 .............. 146 

Ew. Marka 

4:11 .............. 196 

9:31 .............. 122 

10:45 .............. 122 

Ew. Łukasza 

1:5,26 ............... 9 

1:26-33 ........... 84 

1:26-36 ........... 11 

2:1................. 158 

3:23 ................ 11 

3:38 .............. 120 

12:32 .............. 187 

13:6-9 ............... 68 

16:28 .............. 191 

17:26 .............. 137 

17:26-27 ......... 107 

17:26,28,30 .... 137 

17:26-29 ......... 146 

17:26-30 .. 108,165 

17:28 .............. 136 

17:37 ....... 158,176 

21:24 ........... 38,39 

21:29-31 ........... 68 

21:34-36 ......... 192 

23:2 ................ 158 

24:44 ......... 37,133 

Ew. Jana 

1:1-13 ............. 49 

1:11 ................ 43 

1:11-13 . 29,49,29 

1:36 .............. 125 

4:35,36 ........... 93 

5:17 ................ 31 

5:39 .............. 133 

9:4 ................ 144 

14:3 ................ 194 

14:6 .................. 62 

14:19 .............. 197 

14:26 .............. 184 

15:26 .120,138,197 

 16:13 .... 120,123, 
138, 155,184 

17:3,17:26 ...... 182 

20:1,14,16 ...... 135 

21:22,23 ......... 183 

Dzieje Apostolskie 

1:7 .................. 51 

2:36 .............. 133 

3:19-21 ........... 33 

7:2-4 ................. 4 

7:2-6 ............... 14 

7:4,5 ............... 14 

7:6,7 ............... 15 

7:7 .................. 15 

7:20-30 ........... 14 

13:17-19 ........... 15 

13:18,19 ............. 4 

13:19,20 ........... 16 

13:20 .................. 4 

13:21 ........ 4,16,84 

14:16 ................ 23 

15:14 ........... 23,43 

15:18 .................. 1 

17:31 ................ 33 

    List do Rzymian 

1:17 ................ 48 

1:28 ................ 23 

2:7 ................ 182 

4:11 ................ 76 

6:3-5 ............... 37 

9:9 ................ 120 

11:33 ................ 95 

1 List do 
Koryntian 

3:16 .............. 194 

10:10 ................ 31 

10:16-17 ......... 125 

11:24,25 ......... 144 

11:26 ........144,166 

12:12 ................ 38 

13:12 ................ 63 

13:13 .............. 182 

14:33 .................. 1 

15:23-28 ........... 31 

15:25,26 ........... 35 

15:45,47 ........... 33 

15:53 .............. 171 

2 List do 
Koryntian 

5:1 ............... 178 

11:2,3 ............... 43 

List do Galacjan 

1:4 ............ 67,146 

3:16 ...........96,120 

3:16,27,29  96,120 

 3:17 ...  4,14, 
15,78,81 

3:27,29 .......... 120 

3:29 ................. 76 

4:22-31 ....... 76,82 

4:22,24,26-31. 118 

4:27 ............... 118 

4:28-30 ............ 15 

  List do Efezjan 

1:6 .................... 84 

1:10 ............. 3,110 

1:18-23 ............. 33 

2:6 .................. 180 

2:14 .................. 23 

2:20 ................ 132 

5:24,25 ........... 120 

5:25-27 ............. 43 

5:27 ................ 124 

5:31,32 .... 120,194 

6:11,12 ........... 180 

6:14 ......... 159,163 

    List o Filipian 

2:10,11 ............. 35 

2:11 ................ 133 

2:16 ................ 101 

List do Kolosan 

2:2 .................. 194 

2:16,17 ....... 32, 31 

3:4 .................. 167 

3:5-10 ............. 178 

4:3 .................. 194 

1 List do 
Tesaloniczan 

4:17 ......... 100,146 

5:2 .................. 143 

5:4 ........... 143,168 

2 List 
doTesaloniczan  

1:7,8 ............. 147 

2:1-10 ............. 50 

2:7 ............. 24,51 

2:7-9 ............... 43 

2:8 ......... 147,166 

1 List do 
Tymoteusza 

2:6 ................ 122 

2 List do 
Tymoteusza 

4:8 ................ 179 

    List do Żydów 

2:5 .................. 67 

4:9-11 ............. 32 

7:1-17 ........... 121 

7:21 ................ 62 

8:5 .................. 95 

9:2-4 ............. 126 

9:19,20,23 .... 125 

10:1 ........... 31,125 

10:20 .............. 125 

10:37 .............. 145 

11:5 ................ 121 

11:8-10,35 ........ 76 

12:23 ................ 43 

   List Jakuba 

1:12 .............. 179 

   5:1-8 ...142, 

151,153 

5:8 ................ 151 

5:1-9 ..............153 

5:17,18 ......... 181 

   1 List Piotra 

2:9 ................ 180 

3:13 ................ 67 

3:19-21 ......... 107 

3:20 .............. 138 

3:20,21 ...... 32,37 

4:17 ................ 69 

5:8,9 ............. 180 

  2 List Piotra 

1:16,1:19 ...... 135 

2:5,6 ............. 138 

3:6 .................. 67 

3:8 .................. 33 

3:13 ................ 67 

 1 List Jana 

2:18 ................ 53 

3:2 ................ 167 

4:8 ................ 182 

 List Judy 

14 ........... 121,131 

     Objawienie 

1:3 ................ 180 

1:11,1:20 ...... 149 

2:10 ....... 189,190 

2:20 .... 56,64,181 

3:16 ................ 69 

3:20 .............. 134 

3:21 .............. 150 

3:21,22 ......... 150 

4:6,7 ............... 99 

5:1-5 ............. 164 

6:9-11 ........... 153 

6:10,11 ......... 178 

6:16,17 ......... 151 

7:1-4 ............. 152 

7:2 .. 152,174,175 

7:4-8 ............. 109 

7:5,8 ............. 190 

7:14 .............. 130 

   8:1 . 131,151, 
           152,155,164 

      165,169,176 
8:2-4 ............. 153 

8:5,6 ............. 153 

8:6 ................ 159 

8:7 ................ 177 

8:7-10 ........... 159 

8:8 ................ 177 

8:8,9 ............. 156 

8:10 .............. 177 

8:10,11.......... 156 

8:11 .............. 159 

8:12 ....... 157,177 

8:13 ....... 158,176 

9:1 ................ 177 

9:1-3 ............. 158 

9:1,13;11:5 ... 176 

9:3,11 ........... 160 

9:4 ................ 160 

9: 5,6,7-10 .... 159 

9:11 .160,161,186  

9:12 .............. 161 

9:13 .............. 177 

9:13,14 ......... 162 

9:15 ....... 162,163 

9:16 .............. 162 

9:17,18 ......... 162 

9:19,9:20,21 . 163 

10:1,2 ............. 163 

10:2 .. 177,194,200 

10:3 .. 164,169,170 
 10:5-7..............170 
10:6 ......... 197,198 

10:6,7 . 194,196, 
197,199,200 

10:7 ................ 193 

10:11 ....... 194,195 

11:2 ......... 110,172 

11:2,3 ................. 7 

11:3;11:4 ........ 171 

11:3-7 ............. 181 

11:7 ................ 171 

11:8 ................ 171 

11:12 ....... 171,172 

11:13-15 ........... 44 

11:14 ... 172, 
173,174 

11:15 ... 173, 
176,177 

11:17,18 ........... 67 
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11:18 .............. 174 

12 ............ 179,181 

12:5 ................ 179 

12:6 ........... 40,181 

 12:6,7-13, 
14-18 ... 179 

12:6,14 ........ 7,110 

 12:7-9,8,9, 
10-12 180 

12:8 ................ 182 

12:11,12:12 .... 180 

12:14 .............. 181 

12:18 .............. 182 

13: .................... 46 

13:1-10 ........... 182 

13:2 .................. 51 

13:4-9 ............... 55 

13:5 ............... 7,40 

13:18 .............. 115 

14:1 ................ 182 

14:16 .............. 183 

14:18-20 ......... 107 

14:19,20 ......... 183 

16:14 .............. 185 

16:15 ....... 143,198 

 16:16 ...147,160, 

183,184,186,195 

16:16,17 .. 151,184 

17 ..................... 43 

17:1 ................ 186 

17:3-5 ............... 24 

17:5 ............. 42,47 

17:9 .................. 30 

17:15-18 ........... 65 

17:18 ................ 30 

18:1-4 ............... 66 

18:2 .................. 42 

18:4 ......... 136,165 

18:20,24 ......... 178 

18:21 .............. 186 

19:1-5,19:6-8 .. 187 

19:7,8 ............... 43 

19:10 .............. 180 

20:1,2 ............... 94 

20:1-3 ............... 37 

20:2,7 ............... 92 

20:3 .................. 94 

20:4 .................188 

20:4-6 ............... 92 

20:5 ................ 182 

20:6 .. 121,180, 
183,187,188 

20:7 .................. 94 

21:1 ................ 180 

21:2 .................. 28 

21:2,9 ............... 43 

21:4 .................. 37 

21:9 .................109 

21:9,10 ........... 124 

21:10,11 ......... 190 

21:12 .............. 190 

21:14 .............. 191 

21:16 .............. 109 

21:19,20 ......... 191 

22:2 .................... 2 

22:7 ................ 180 

22:7,12,20 ...... 143 

22:16 .............. 151 

22:20 .............. 198 
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