
Wybawienie i 144 000
Obecny temat  to  wybawienie.  A wybawienie,  o  którym będziemy  mówić,  ma  związek  z
bardzo ważnym wydarzeniem. Bardzo, bardzo znaczące wydarzenie, które jest ostatecznym
wydarzeniem, które przydarza się ludowi Bożemu. W tym przypadku będziemy przyglądać
się proroctwu. Oczywiście jesteśmy ludźmi proroctwa. Proroctwo jest bardzo istotną częścią
naszej wiary. Proroctwo mówi nam gdzie jesteśmy. Proroctwo mówi nam, co się wydarzyło.
Proroctwo mówi nam także, co się wydarzy. I to jest bardzo ważne dla ludu Bożego, aby
rozumieć  proroctwo.  Cała  Księga  Objawienia  jest  proroctwem  jest  objawieniem  Jezusa
Chrystusa. Więc dziś będziemy studiować ważne proroctwo. Proroctwo, które ma związek z
wybawieniem. I to wybawienie, jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem.
I zauważyłem, że jest to wydarzenie, o którym naprawdę rzadko się mówi. I oczywiście, o ile
mi wiadomo, większość z nas, tutaj jest adwentystami dnia siódmego. I jako adwentyści, jakie
jest jedno wydarzenie, którego wszyscy niecierpliwie oczekujemy?. Oczywiście jest to drugie
przyjście. I  wszyscy  wierzymy,  że  jest  ono  blisko.  I  to  jest  nasza  nadzieja.  Jest  wiele
wydarzeń, które będą miały miejsce wcześniej, ale punktem kulminacyjnym naszej nadziei,
naszego wielkiego oczekiwania, jest drugie przyjście. Chcę, żebyśmy zwrócili się do Biblii. I
rozpoczniemy przyglądaniem się proroctwu, które jest w Księdze Daniela. Daniel 12,1. Chcę
poświęcić  czas  przyglądając  się  kilku  pierwszym  wersetom  12  rozdz.  Księgi  Daniela,
ponieważ jest tam mowa o tym wybawieniu. Daniel 12,1:” W owym czasie powstanie Michał,
wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku,
jakiego  nigdy  nie  było,  odkąd  istnieją  narody,  aż  do  owego  czasu.  W  owym  to  czasie
wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota”. BW. To stąd pochodzi
tytuł  „WYBAWIENIE”.  Każdy  będzie  wybawiony,  jeżeli  są  oni  wpisani  do  księgi.
Oczywiście, jeśli jesteś Chrystusa i Chrystus żyje w was, to jesteś wpisany do księgi . Chcę
tutaj nadmienić coś ważnego. Ta księga.... Żaden człowiek nie ma dostępu do tej księgi. To
jest księga, która jest w niebie. Nie ma na ziemi księgi, w której możesz umieścić swoje imię i
być bezpiecznym. To jest bardzo ważne do zapamiętania. To jest księga, która się liczy. I
każdy, kto jest wpisany do tej księgi, będzie wybawiony. Oczywiście mówimy tutaj o tym
czasie  wielkiego ucisku.  Ten czas  wielkiego ucisku odnosi się do wielu miejsc w Piśmie
Świętym. W  Jeremiaszu 30,7 to nawiązuje do tego z bardzo szczególną nazwą. „Ach jak
wielki to dzień, nie ma on równego sobie! Będzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on
zostanie zeń wybawiony! BT. Więc ten czas wielkiego ucisku jakiego nigdy nie było, odkąd
istnieją narody (o którym mówi Daniel), który ma miejsce po tym, jak powstanie Michał, jest
także  uciskiem Jakuba.  I  tutaj  jest  obietnica  dokładnie  w  tym miejscu:...  czasem ucisku
Jakuba, a jednak on zostanie zań wybawiony!”. Chcę dziś tutaj zbadać to wybawienie. Co
to  jest,  co  wybawia  lud  Boży  z  czasu  ucisku?.  Co jest  tym wydarzeniem,  które  jest  tak
znaczące, że w środku największego ucisku, jaki kiedykolwiek był, Bóg mówi Danielowi i
Jeremiaszowi tutaj: Będzie ten wielki ucisk, ale twój lud będzie wybawiony. Będzie z niego
ocalony. To jest ważne dla ludu Bożego, aby wiedzieć, jakie wydarzenie wybawia nas z tego
czasu  ucisku.  I  gdybym  was  zapytał:  co  to  będzie  za  wydarzenie?.  Chcę,  żebyście  się
zastanowili nad odpowiedzią. Jak myślicie, co to jest za wydarzenie?. Jest jedno wydarzenie,
jedno szczególne wydarzenie. Żadne inne wydarzenie. Jest jedno szczególne wydarzenie, o
którym jest mowa tutaj  i w Księdze Daniela,  które wybawia lud Boży z ucisku Jakuba, z
czasu  ucisku.  To  jest  wydarzenie  ,  które  chcemy  wskazać,  zamierzamy  zidentyfikować  i
chcemy zrozumieć. To jest dla nas bardzo ważne, abyśmy znali to wydarzenie bracia i siostry.
Bardzo  ważne. Jestem  przekonany,  że  możemy  podać  kilka  dobrych  prób  odgadnięcia.
Zobaczmy co mówi Pismo Święte. Obietnica jest oczywiście dana w Psalmie 50 i wer. 15:”
I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz.” BW. To jest obietnica.
Będziemy przechodzić przez czas ucisku, jakiego nigdy nie było, a przechodząc przez ten
czas ucisku, będziemy domagać się tej obietnicy. Zdajecie sobie sprawę ?. 
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Będziemy wzywać Pana, aby wybawił nas z tego ucisku. I musimy zrozumieć, jak ma się
wydarzyć  to  wybawienie.  Teraz  założenie  w umysłach  większości  ludzi  jest  takie,  że  to
wybawienie,  które  ma  miejsce,  jest  drugim  przyjściem  .  Dlatego  się  temu  przyjrzymy.
Założenie  w umysłach  wielu  ludzi  jest  takie,  że  tym wybawieniem jest  drugie  przyjście.
Wtedy gdy to wszystko jest doprowadzone do końca i to wszystko jest zakończone. Ale czy
tak jest, czy nie?. A jeśli tak jest, to gdzie jest dowód?. Jeśli nie, gdzie jest dowód?. Chcemy
się dzisiaj przyjrzeć pewnym dowodom. Powróćmy do Daniela. Następny werset podaje nam
trochę kontynuacji. Werset 2, z powrotem w Księdze Daniela:” A wielu z tych, którzy śpią
w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne
potępienie”.  To jest wydarzenie, które nazywamy zmartwychwstaniem, zgadza się?. Ludzie
wychodzą  z  grobów,  ludzie  są  wzbudzeni  z  martwych.  Zmartwychwstanie.  Ale  to
zmartwychwstanie  tutaj  jest  bardzo  znaczące,  ponieważ  ludzie,  którzy  powstają  w  tym
zmartwychwstaniu, są w rzeczywistości dwiema grupami, nie tylko jedną. Są oni grupą ludzi
sprawiedliwych  –  oni  są  wzbudzeni  do  żywota  wiecznego.  Ale  jest  także  grupa  ludzi
niesprawiedliwych – oni są wzbudzeni na hańbę i wieczne potępienie. A zatem to wydarzenie
nie jest głównym zmartwychwstaniem, które ma miejsce przy drugim przyjściu Chrystusa.
Nie chcę tutaj nikogo stracić, ponieważ przyjrzymy się pewnym szczegółom, przyjrzymy się
kilku proroctwom, więc chcę,  żebyśmy byli  razem.  Bardzo istotne lub bardzo szczególne
zmartwychwstanie, które się pojawia. A kontekst łączy to bardzo dokładnie z wybawieniem,
jak  się  temu  przyglądamy.  Więc  jak  możemy  zidentyfikować  to  szczególne
zmartwychwstanie,  i  kto  powstaje  w  tym  szczególnym  zmartwychwstaniu?.  Najpierw
przyglądamy się drugiej grupie. Tym, którzy są wzbudzeni na hańbę i wieczne potępienie. W
26 rozdziale Mateusza na procesie, który miał Jezus przed Kajfaszem, On mu coś powiedział:
( Mat. 26,63-64)” Ale Jezus milczał: Wtedy arcykapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na
Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzekł mu Jezus:
Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego
na  prawicy  mocy  Bożej  i  przychodzącego  na  obłokach  nieba”.  Jezus  złożył  tutaj
proroctwo.  Mówi On do Kajfasza,  nie  tylko  do niego,  do wszystkich  tam przywódców i
starszych. I powiedział im..... A jedyna rzecz, która skłoniła Chrystusa do odpowiedzi jest
wtedy, gdy poddano w wątpliwość i zapytano Go o  jego Synostwo. Przez cały proces był
cicho, ale kiedy chodziło o Jego Synostwo, to On nie zaprzeczył temu, kim On był. To tak
tylko dodatkowo tutaj.  Ale kluczem tutaj  jest  to,  że powiedział  On Kajfaszowi: Wiesz co
Kajfaszu? Ujrzysz Mnie przychodzącego na obłokach nieba. Teraz oczywiście Kajfasz jest
martwy. Jak Kajfasz Go zobaczy?. Widzicie, Kajfasz jest jednym z tych ludzi, który będzie
wzbudzony na hańbę i wieczne potępienie. Według Jezusa, on Go ujrzy przychodzącego na
obłokach  nieba.  Tak  więc  to  specjalne  zmartwychwstanie  ma  miejsce  przed  drugim
przyjściem Chrystusa, aby on mógł Go ujrzeć. To nie jest jedyne miejsce.  Objawienie 1,7
Myślę, że wszyscy to znamy:      ” Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy Go wszelkie oko, a
także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszelkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen”.
Przychodzi  On  z  obłokami.  Ci,  którzy  Go  przebili,  ujrzą  Go.  „Ci,  którzy  Go  przebili”,
obejmuje  kilku  innych  ludzi,  którzy  byli  w  to  zaangażowani.  Może  rzymscy  żołnierze,
rzymscy  generałowie,  ci,  którzy  wydali  rozkaz,  by  przebić  Chrystusa.  Oni  będą  widzieli
przyjście  Syna  Człowieczego.  A  więc  ci  ludzie  będą  wzbudzeni  na  hańbę  i  wieczne
potępienie. Dobrze, kiedy to zdarzenie ma miejsce?. Jak do tej pory zauważyliśmy, że to ma
miejsce przed drugim przyjściem. Ale kiedy dokładnie?. Możemy to wskazać?. I jest to dla
nas ważne, by wskazać, w jaki sposób pomoże nam to zrozumieć kolejność wydarzeń, które
nastąpią w dniach ostatecznych. Żebyśmy mogli to wskazać, musimy spojrzeć na precedens.
Dobrą rzeczą na temat sprawdzających się w Biblii jest... . Jak powiedział mędrzec: ”nie ma
nic nowego pod słońcem”. Są precedensy, są typy, są przykłady. Są rzeczy, które zdarzają się
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wcześniej,  które  znowu się  powtarzają.  A więc  spójrzmy na  precedens  innego  razu,  gdy
nastąpiło szczególne zmartwychwstanie. 
I  w tym precedensie  to  da  nam kilka  znaków rozpoznawczych,  które  dadzą  nam trochę
informacji na temat tego szczególnego zmartwychwstania. 27 rozdz. Mateusza. Wszyscy to
znamy. Przeczytamy to razem, żeby odświeżyć pamięć. Werset 50:”Ale Jezus znowu zawołał
donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do
dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały.  I groby się otworzyły,  i wiele ciał świętych,
którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; I wyszło z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli
do świętego miasta, i ukazali się wielu. Jakie znamienne zjawisko naturalne pojawiło się przy
śmierci Chrystusa?. Mówi tutaj, trzęsienie ziemi. I w rezultacie tego trzęsienia ziemi popękały
skały. A następnie co się wydarzyło?. Groby się otworzyły. Groby pozostały otwarte przez
weekend, a o poranku zmartwychwstania oni wyszli (ciała świętych, którzy zasnęli, zostały
wzbudzone). Przyjrzyjmy się teraz także porankowi zmartwychwstania,  ponieważ tam jest
kolejny istotny znak. Mateusz 28,2: „ I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł
Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim”. I oczywiście, co się
wtedy  stało?.  Zmartwychwstanie  Chrystusa.  A  kiedy  Chrystus  wstał  z  martwych,  to  kto
jeszcze wstał z martwych?. Wszyscy ci święci. Więc dwa znamienne trzęsienia ziemi. Jedno
otwarcie  grobów.  I  kolejne  trzęsienie  ziemi,  które  spowodowało  zmartwychwstanie....  .
Wiecie wydarzenie jest zapowiadane przez trzęsienie ziemi. Więc trzęsienie ziemi, kiedy to
się  przydarza,  nie  jest  lekką  rzeczą,  jeśli  chodzi  o  to  wydarzenie.  Trzęsienie  ziemi  było
znakiem.  To  było  fizycznym znakiem,  że  nawet  ludzie,  którzy  nie  byli  w grobie  lub  na
przykład na cmentarzu, oni tego nie widzieli, ale ziemia się zatrzęsła. To był sygnał z nieba,
że  coś  ważnego  się  wydarzyło.  I  później  ci  ludzie  weszli  do  miasta  i  świadczyli  o
zmartwychwstaniu Chrystusa przez 40 dni. Coś ważnego się wydarzyło. To jest oznaczone
przez trzęsienie ziemi. Wielkie trzęsienie ziemi, jak jest tutaj powiedziane. I jak widzieliśmy
wcześniej,  te  dwa  trzęsienia  ziemi.  Raz  trzęsienie  ziemi  oznaczało  czas,  kiedy  Chrystus
położył Swoje Życie. Raz trzęsienie ziemi oznaczało czas, kiedy Chrystus wziął Swoje Życie.
I on nie sam je wziął. Wziął je i zabrał ze sobą niektórych ludzi z grobu. Trzęsienie ziemi
oznacza  tutaj  wybawienie  i  zmartwychwstanie.  Czy  jest  jakieś  znamienne,  wielkie
trzęsienie  ziemi  w  dniach  ostatecznych?.  Bo  trzęsienie  ziemi  jest  powiązane  ze
zmartwychwstaniem.  Mówimy  o  szczególnym  zmartwychwstaniu  w  dniach  ostatecznych,
które ma miejsce tuż przed przyjściem Chrystusa. Zatem czy istnieje ten sam znak łączący?.
Czy jest tam wielkie trzęsienie ziemi?.  I odpowiedz brzmi: TAK. Jeśli udamy się do Księgi
Objawienia to zobaczymy to wydarzenie. Przeczytajmy 16 rozdział Objawienia, zaczynając
od 16 wersetu. Chcę żebyście zwrócili tutaj szczególną uwagę. Układamy tutaj dowody, aby
rozwinąć  historię.  Werset  16 mówi:” I zgromadził  ich na miejscu,  które po hebrajsku
nazywa się Armagedon. Także siódmy anioł wylał swoją czaszę na sferę powietrzną; a ze
Świątyni, od tronu, wyszedł wielki głos, który mówił:  Dokonało się”. Werset 18:”Zatem
pojawiły się głosy, grzmoty i błyskawice oraz stało się wielkie trzęsienie, jakiego nie było
od kiedy ludzie są na ziemi; tak wielkie trzęsienie, tak wielkie. To jest znamienne. Werset
19:  I stało się ono miasto wielkie na trzy części rozerwane, i miasta narodów upadły; i
Babilon on wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożym, aby mu dał kielich wina
zapalczywości gniewu swojego”. I werset 20 :” Także każda wyspa uciekła, i nie zostały
znalezione góry. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie
Bogu  bluźnili  za  plagę  gradu,  bo  plaga  jego  jest  bardzo  wielka”.  Co  to  jest  za
wydarzenie?. 16 rozdział Objawienia, to jest siódma plaga. Siódma plaga ma kilka bardzo
interesujących znaków rozpoznawczych.  Po zakończeniu szóstej  plagi,  ma miejsce siódma
plaga.  A jednym ze  znamiennych  oznaczeń  siódmej  plagi  jest  to,  że  ma  ona  to  wielkie
trzęsienie ziemi, jakie nigdy się nie zdarzyło w historii świata. I co powoduje to trzęsienie
ziemi?.  Nie  wiem,  czy  zwróciliście  na  to  uwagę.  Wróćmy  trochę.  Zauważcie,  co  jest
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powiedziane w wersecie 17:” Także siódmy anioł wylał swoją czaszę na sferę powietrzną; a
ze Świątyni, od tronu, wyszedł wielki głos, który mówił: Dokonało się”. Kto tutaj mówi?.
Mamy dwie odpowiedzi. Dwie odpowiedzi, Chrystus i Ojciec. Cóż, to bardzo dobrze, to musi
być jeden lub drugi. Mimo wszystko nie ma trzeciego. To jest jeden albo drugi. Wiec który to
jest?. Kto zajmuje tron nieba?. Ojciec. Chrystus zasiada po Jego prawicy. Ten werset mówi o
Ojcu. Najwyższym autorytecie we wszechświecie. Dzieje się coś na ziemi, to się rozwija i
postępuje oraz staje się o tyle gorsze, że nadchodzi moment, kiedy Sam Bóg z nieba mówi:
Wystarczy. Dokonało się. I wiecie, kiedy Bóg Ojciec przemawia i mówi: ‘Dokonało się”, to
lepiej uwierzcie, dokonało się. A kiedy ma to miejsce, to mówi, że następnie pojawiły się
głosy, grzmoty i błyskawice oraz było wielkie... .?. Największe trzęsienie ziemi w historii.
Przez co jest ono wywołane?. Przez głos Boga Ojca, kiedy przemawia On z tronu. I ten glos
rozchodzi  się  poprzez  przestrzeń,  całą  drogę  aż  tutaj  na  ziemię.  I  to  dosłownie  wstrząsa
ziemią.  Z wstrząsaniem, jakiego nigdy wcześniej  się nie zdarzyło.  To jest  bardzo istotne,
bracia  i  siostry.  Wiele  razy  jako  adwentyści,  z  wydarzeniami  czasów  końca  oraz
harmonogramami i wykresami i wszystkimi tymi rzeczami, wielokrotnie podkreślamy fakt, że
wszystkie  te  rzeczy stopniowo przygotowują  punkt  kulminacyjny tego,  co zrobi  Chrystus
( Chrystus przychodzi drugi raz). I skupienie się na Chrystusie. Nie dyskredytuje tego, ale w
tym procesie omijamy bardzo istotną część, jaką odgrywa Ojciec. Bóg Ojciec odgrywa bardzo
ważną rolę w wydarzeniach czasów końca. Przemawia On swoim głosem i wstrząsa ziemią.
A kiedy wstrząsa On ziemią, daje nam to teraz wskazówkę. Istnieje powiązanie, ponieważ
musi istnieć inne wydarzenie związane z trzęsieniem ziemi.  To jest wydarzenie,  o którym
mówiliśmy, z Księgi Daniela 12,2: „ A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się,
jedni  do  żywota  wiecznego,  a  drudzy  na  hańbę  i  wieczne  potępienie.”  Właśnie  to  się
przydarzyło w pierwszym szczególnym zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus wstał z grobu. A
czas, o którym tutaj mówimy, jest początkiem siódmej plagi. Chcę, żebyśmy mieli pewnego
rodzaju wykres w swoim umyśle. I to wywołuje nie tylko to trzęsienie ziemi, ale to wywołuje
ten wielki grad. To jest siódma plaga, wielki grad. Bóg Ojciec przemawia. Prorokowano o
tym w wielu miejscach w Piśmie Świętym. Być może widzieliśmy to wcześniej.  Może to
przeoczyliśmy. Księga Joela 2,10: „Przed nim zadrży ziemia, niebiosa się poruszą, słońce i
księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. A Pan wyda swój głos przed swoim
wojskiem, gdyż  jego obóz jest ogromny, gdyż mocny jest ten, który wykonuje jego słowo.
Wielki jest bowiem dzień Pana i bardzo straszliwy!. Któż go zniesie?.” UBG. Kto wydaje
Swój głos przed Swoim wojskiem?. PAN. Pan jest tym z wielkich liter. To jest hebrajskie
Jahwe lub Jehowa. Kto to jest?. Bóg Ojciec. Oczywiście Syn posiada Jego imię, ponieważ On
odziedziczył imię Ojca. Ale to jest imię Ojca. On wydaje Swój głos. On przemawia. A kiedy
On przemawia, to jest tam powiedziane, że to będzie bardzo straszliwe, któż to zniesie?. Joel
3,19:”Tłumy,  tłumy w dolinie  wyroku.  Bliski  bowiem jest  dzień PANA w dolinie  wyroku.
Słońce i księżyc się zaćmią i gwiazdy stracą swój blask”. To samo, zgadza się?. Werset 21:”
I PAN zagrzmi z Syjonu, a z Jerozolimy wyda swój głos, tak że zadrżą niebiosa i ziemia.
Ale  PAN  będzie  ucieczką  dla  swojego  ludu  i  siłą  synów  Izraela”.  UBG.  To  jest
wybawienie, zgadza się?. Widzicie, kiedy lud Boży będzie przechodził przez ten wielki ucisk,
jakiego  nigdy nie  było,  odkąd istnieją  narody,  to  Bóg mówi:’  Słuchaj,  twój  lud będzie
wybawiony.  I jak oni będą wybawieni?.   Przez Ojca. A jak On to zrobi ?. Powie On
Dokonało się. Bo teraz rozumiecie, co przydarza się ludowi Bożemu w tamtym czasie. Są oni
uciskani są oni prześladowani, jest na nich wyrok śmierci, są otoczeni rządcami ciemności.
Przechodzą przez udrękę i niepokój, i to staje się coraz gorsze. Są wypróbowywani w tym
ogniu.  A Bóg uważnie  obserwuje i  aniołowie uważnie obserwują.  Ale aniołowie chcą im
pomóc, jednak są oni powściągliwi, muszą się powstrzymywać. Ponieważ oni muszą napić się
z kielicha. I piją oni z kielicha tak dużo, a Bóg mówi: „ W porządku to wszystko. Teraz są
gotowi. DOKONAŁO SIĘ.” Bóg Ojciec odgrywa Bardzo ważną rolę w wydarzeniach czasów
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końca. I uważam to za naprawdę bardzo ważne i cenne, że my jako wierzący w prawdę o
Bogu oraz podkreślający Ojca i Syna... 
Ojciec  odgrywa  ważną  rolę  w  wydarzeniach  czasów  końca.  Chwalmy  Pana!.  On  mówi
Dokonało się.  Uważajcie na ten głos, bo wiecie co?.  Każdy go usłyszy.  I to tak dalece, że
sama ziemia się zatrzęsie i zadrży. Nie tylko ziemia, ale także niebo. Wkrótce. I to sprowadza
wybawienie. On będzie ucieczką ludu Swojego i siłą dzieci Izraela. Wybawienie. A z tym
wybawieniem wiąże  się  oczywiście  to  bardzo ważne wydarzenie,  od którego zaczęliśmy.
Następuje  szczególne  zmartwychwstanie.  Widzicie  co  się  dzieje.  Bóg  przemawia  Swoim
głosem z nieba, ziemia się trzęsie, i w tym trzęsieniu ziemi groby są otwarte. „ A wielu z tych,
którzy śpią w prochu ziemi,  obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i
wieczne  potępienie”.  Więc  to  wydarzenie  ma miejsce  na początku  siódmej  plagi.  Bardzo
ważne, to co następuje. Jezus także się do tego odnosi. Mateusz 24,29:” Zaraz też po ucisku
owych dni słonce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i
moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Co wstrząsa mocami nieba?. Głos Boga. Nie jest to
niesamowite?. Wiecie, oczekuję z niecierpliwością, żeby to usłyszeć. To będzie wydarzenie,
którego nie da się pominąć, bo kiedy Bóg Ojciec mówi „ Dokonało się’, to wiecie co?.  To
już  koniec. Cała  walka  z  grzechem  (  w  odniesieniu  do  ludu  Bożego)  cała  sprawa  jest
skończona.  Jezus  przychodzi  po  tym,  aby  zabrać  Swoich  zbawionych sprawiedliwych  do
domu. Ale oni zostali już wybawieni, przez Ojca. Tutaj jest wypowiedz od Ducha Proroctwa.
Przyjrzyjmy się niektórym, po prostu jako potwierdzenie tego, co znaleźliśmy w Biblii. Moce
niebios  zostaną  wstrząśnięte  głosem  Boga,  wtedy  słońce  i  księżyc  i  gwiazdy  zostaną
poruszone  ze  swoich  miejsc.  Nie  przeminą,  ale  będą  wstrząśnięte  głosem Boga.  To  jest
Ojciec,  o  którym tutaj  mówimy.  Bardzo jasne.  A jednak zadziwiające,  to  jest  tak rzadko
spotykane. Nie sądzę, żebym to kiedykolwiek usłyszał na przodzie tej sekwencji i mówieniu o
ostatnich  wydarzeniach,  i  jakimkolwiek  nacisku  na  rolę,  jaką  odgrywa  Ojciec.  Kiedy
rzeczywiście odgrywa jedną z najważniejszych ról. On jest tym, który wybawia lud Boży,
Swoim własnym głosem. Wiecie,  to  jest  bardzo rzadko spotykane,  żeby Bóg przemawiał
Swoim głosem z nieba i jest on słyszany na ziemi. Jest tylko garstka przykładów w Nowym
Testamencie, gdzie Bóg Ojciec przemawia głosem z nieba. Właściwie tylko trzy razy. I trzy
razy miały miejsce wtedy, gdy Chrystus był na ziemi. I kiedy On mówił, to mówił On ważne
rzeczy.  Dwa razy z tych trzech powiedział  On: „ To jest mój Syn umiłowany”.  To jest
ważne.  Czwarty raz przemówił  On Swoim głosem z nieba,  przemówił  On na rzecz  tych,
którzy wierzą w Jego Syna. I powie On : „ Dokonało Się”. Innymi słowy, pełny przejaw Jego
Syna jest kompletny w Jego ludzie. I On daje Swoją pieczęć aprobaty.  Mówi ; Wystarczy.
Dokonało się. Ojciec to mówi. To jest ekscytujące. To jest naprawdę ekscytująca wiadomość.
Bóg Ojciec przemawiający Swoim głosem z nieba.  Psalm 46 jest psalmem czasów końca.
Oto co jest powiedziane w wersecie 6: „ Bóg jest w nim, nie zachwieje się; Bóg wspomoże go
przed  świtem.  Wzburzyły  się  narody,  zachwiały  się  królestwa,  On  wydał  swój  głos  i
rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest w nim; Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Sela” UBG.
Lud Boży wie i rozumie oraz oczekuje z niecierpliwością na to, co ich wybawi. Ale niestety
liczni z nas są obecnie zdezorientowani. Może wy nie jesteście, chwała Panu. I dlatego mamy
nadzieje zrealizować to badanie, żebyśmy mogli zrozumieć trochę bardziej dokładność tego,
w jaki sposób Sam Bóg Ojciec obserwuje Swój lud w tym czasie.  Bóg bardzo bacznie ich
obserwuje.  Bardzo, bardzo bacznie im się przygląda. Obaj, Ojciec i Syn mówią:  Dokonało
się. ( nie w tym czasie, nie chcę was zdezorientować ). Kiedy Syn mówi: „Dokonało się”, to
jest to zakończenie czasu próby. To wtedy, gdy wstaje Michał, zgadza się. To Syn mówi:
”Dokonało się”. „ Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech
nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech
nadal  się  uświęca”.  Znacie  ten  werset?.  To  jest  zakończenie  czasu  próby,  Syn  mówi;
”  Dokonało  się”.  A  przy  wybieraniu  ludu  Bożego  z  czasu  ucisku,  to  tam Ojciec  mówi:
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„Dokonało się”. A kiedy obaj mówią:” Dokonało się”, to jest to końcem rozgrywki.  „Pan
zastępów jest z nami; Bóg Jakuba jest nasza twierdzą”. 
Tutaj  jest  bardzo  jasna  wypowiedz  Ducha  Proroctwa  tom  4,  str.  453:”Wszystko  w
przyrodzie  wydaje się  być zachwiane”.  To jest  kontekst,  to  jest  czas  ucisku Jakuba,  ok?.
„Strumienie przestają płynąć. Nadciągają ciemne, gęste chmury i zderzają się ze sobą”. W
środku zachmurzonego nieba jest jedno jasne miejsce nieopisanej chwały, skąd rozbrzmiewa
głos  Boga podobny do odgłosu wielu wód, mówiący:”  Dokonało się”.  Głos ten wstrząsa
niebem i ziemią”. Widzieliśmy to już bardzo wyraźnie. Chcę wam po prostu pokazać, że to
jest  bardzo,  bardzo  jasne  w  tak  wielu  miejscach.  Co  mówi  Ojciec?.  Mówi  On  :
DOKONAŁO  SIĘ.  Czy mówi On coś  jeszcze?.  Spójrzmy i  zobaczymy.  Widzicie,  Bóg
mówi nie tylko „Dokonało się”, ale On także faktycznie objawia jeden z najważniejszych i
cenionych sekretów ludu Bożego. Mówimy o adwentystach i z niecierpliwością oczekujemy
drugiego  adwentu.  W  Mateuszu  24,36.  Mamy inną  wypowiedz.  Przeczytajmy  to,  zanim
udamy się do Mateusza.  Wczesne Pisma:”  Wyszedł dekret,  aby mordować świętych,  który
spowodował, że dniem i nocą wołali o wybawienie. To był czas ucisku Jakuba. Wtedy wszyscy
święci wołali w utrapieniu ducha i zostali wybawieni (przez co?) przez głos Boga”.{EW36,2}
Właśnie o tym mówi Księga Daniela 12,1;”  W owym to czasie wybawiony będzie twój
lud”.  Bardzo ważne, bo to właśnie pozwala nam zrozumieć resztę rozdziału. Nie zrobimy
tego teraz, ale to jest bardzo, bardzo ważne, by zidentyfikować, które to jest wydarzenie. A to
jest  siódma  plaga.  Więc  jaki  jest  ten,  najważniejszy,  ceniony  sekret,  którego  wszyscy
oczekują z niecierpliwością.  Mateusz 24,36:” A o owym dniu i godzinie nikt nie wie; ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec”. NBG. O jakim dniu i godzinie On mówi?.
Dniu i godzinie drugiego przyjścia. Jezus mówi tutaj bardzo wyraźnie. Mówi On: Słuchajcie,
dzień i godzina Mojego przyjścia ... nie wie nikt, ani aniołowie niebios, tylko jedynie mój
Ojciec. Ten werset był wielokrotnie błędnie rozumiany. Słowo „ WIE”  właściwie oznacza
„powiedzieć lub ogłosić albo oznajmić”. Tutaj jest interesujący komentarz na ten temat. To
jest od Jamesa White’a. Drugie przyjście Chrystusa. Objaśnienie Mateusza 24. Oto co jest
napisane:”  Stara angielska wersja fragmentu ( któremu się właśnie przyglądaliśmy) brzmi:
Ale dnia i godziny nikt nie oznajmia, ani aniołowie, którzy są w Niebie, ani Syn, ale Ojciec”.
To jest właściwy odczyt, zgodnie z kilkoma zdolnymi krytykami epoki. Słowo znać jest użyte
tutaj w tym samym sensie, jak przez  Pawła w 1 Kor. 2,2:” Postanowiłem bowiem, będąc
wśród  was,  nie  znać{lub  oznajmiać}  niczego  więcej,  jak  tylko  Jezusa  Chrystusa  i  to
ukrzyżowanego. Ludzie nie oznajmiają dnia ani godziny, aniołowie tego nie oznajmią,  ani
Syn;  lecz  Ojciec  to  oznajmi”.  Interesujące.  Innymi  słowy,  nadchodzi  czas,  kiedy  Ojciec
oznajmi dzień i godzinę. I jak myślicie, kiedy to się stanie?. Kiedy przemawia On głosem z
nieba. Więc On nie tylko mówi „Dokonało się’, On także dostarcza bardzo ważne objawienie.
On nam mówi dzień i godzinę drugiego przyjścia. Nie jest to niesamowite?. To znaczy, że
drugie przyjście nie zdarzy się natychmiast. Zgadza się?. To zdarza się jakiś czas później,
przynajmniej kilka dni i godzin później, ponieważ On dostarcza nam dzień i godzinę. Innymi
słowy, mówi On; Dobrze Moje dzieci, To jest zakończone. Jezus przychodzi was zebrać. W
takim a takim czasie. Wiecie, że zostaliśmy ostrzeżeni na temat ustalenia czasu. Ojciec tutaj,
to  nie  jest  ustalanie  czasu,  On  mówi  nam  prawdziwy  czas.  Dzień  i  godzinę  przyjścia
Chrystusa. Widzicie, niewola ludu Bożego jest tutaj odwrócona. Są oni wybawieni, a jako
dowód ich wybawienia Bóg im mówi: w porządku, wasza przejażdżka nadchodzi w takim a
takim czasie. To jest fantastyczne. Bóg Ojciec to robi. I oczywiście wiemy, ze Pismo Święte...
A wiecie, to jest niesamowite, że Bóg pragnie powiedzieć Swojemu ludowi tę wiadomość.
Pragnie. Chce On zachęcać, chce być z nimi. Tak jakbyście nie mogli się powstrzymać. Już
niedługo. To dopiero będzie.... Ja nie wiem, ok.?. Ale będziemy wiedzieć wtedy. Bóg Ojciec
ogłosi. Wiecie Biblia mówi:” Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru
sługom swym, prorokom”.  (Amosa 3,7 BT). Bóg uwielbia objawiać te rzeczy. On nie chce
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pozostawać ukryty. Ale czasami po prostu nie jesteśmy gotowi. To jest czas, kiedy On objawi
to szczególne wydarzenie. Interesujące. Tutaj jest wypowiedz od Ducha Proroctwa. 
Bardzo  wczesna  wypowiedz,  1846  rok.  „Wtedy  dniem  i  nocą  wołaliśmy  do  Boga  o
wybawienie”.  To  jest  ten  sam okres  czasu?.  „Wówczas  usłyszeliśmy  głos  Boga,  który
wstrząsnął niebem i ziemią, i  podał 144 000 dzień i  godzinę przyjścia Jezusa. Wtedy
święci  byli  wolni,  zjednoczeni  i  pełni  chwały  Bożej,  gdyż  odwrócił  ich  niewolę.  I
widziałam  płonący  obłok  przybył  tam,  gdzie  Jezus  stał  i  odłożył  On  swoją  szatę
kapłańską  i  założył  swoją  szatę  królewską,  zajął  swoje  miejsce  na  obłoku,  który
przeniósł Go na wschód, gdzie to najpierw ukazał się świętym na ziemi, mały czarny
obłok, który był znakiem Syna Człowieczego.  Podczas,  gdy obłok przemieszczał się z
Najświętszego na wschód, co zajęło pewną ilość dni, Synagoga Szatana oddawała cześć u
stóp świętych”. [DS. March 14.1846 par. 2]. Pamiętacie czytanie tej wypowiedzi?. To jest
bardzo ważna wypowiedz. To doskonale pasuje do tego, co znajdujemy w Piśmie, zgadza
się?.  To  daje  nam  kilka  istotnych  szczegółów  na  temat  tego,  co  się  stanie  w  dniach
ostatecznych. Uważam to za naprawdę interesujące, że mówi tutaj, że czas pomiędzy udaniem
się Chrystusa z Najświętszego do zajęcia miejsca na obłoku.... To zajmie pewną ilość dni.
Więc pomiędzy przemawianiem Boga Ojca i mówieniem „Dokonało się” i pomiędzy drugim
przyjściem jest tam pewna ilość nieokreślonych dni. Nie mówi ile. Mówi tylko „pewna ilość
dni”. Nie miesięcy czy lat. Chwała Bogu. Pewna ilość dni. Ale święci żyją w tym okresie. I
nie tylko oni żyją, ale kto jeszcze teraz żyje, którzy właśnie wyszli z grobu?. Kajfasz i jego
ekipa,  oraz  ci  wszyscy  nikczemni,  którzy  Go  przebili  i  tak  dalej,  ale  także  niektórzy
sprawiedliwi. Dojdziemy do tego za chwilę. I oni żyją na ziemi pewną ilość dni, dopóki nie
zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach. I przez okres tego czasu ( jest tutaj
powiedziane na końcu ) synagoga szatana,,,, . Kto to jest ?. Wszyscy niegodziwi. Oni oddają
cześć u stóp świętych. (To jest w Księdze Objawienia, wydaje mi się, że w rozdz. 2). Gdzie
synagoga szatana oddaje cześć u stup świętych. Oni nie czczą świętych, oni oddają cześć u
stóp świętych. Przyznają oni, że to są wybrani Boga. Jest oczywisty dowód, który ma miejsce,
który przekonuje całą planetę,  że to jest  lud Boży. Ci ludzie,  którzy byli  uciskani,  którzy
uciekali do jakiejś jaskini gdzieś w lesie, albo ukrywali się gdzieś w jakiejś przełęczy. Ci
ludzie, którzy byli wyrzutkami, którzy byli ścigani, na których był wydany wyrok śmierci.
Nagle ten dowód identyfikuje ich jako lud Boży i niegodziwi to rozpoznają, a to jest sposób,
w jaki oni manifestują to rozpoznanie. Bracia i siostry, nadchodzą pewne ekscytujące rzeczy.
I lepiej, żebyśmy byli gotowi i wiedzieli co nadchodzi, ponieważ zwiedzenie... Istnieje ważny
powód, dlaczego Bóg dostarcza nam te informacje. Więc są dwie grupy, jak powiedzieliśmy
wcześniej. Spójrzmy na to ponownie. Dwie grupy. Daniel 12,2: „A wielu z tych, którzy śpią
w prochu ziemi,  obudzi  się,  jedni do żywota wiecznego, a druga na hańbę i  wieczne
potępienie”. Przyjrzeliśmy się już tej grupie. Zobaczyliśmy kilka przykładów na temat tego,
kto pojawi się w tej grupie. „ ...jedni do żywota wiecznego”, co z tymi ludźmi?. Kim są ci
szczególni, uprzywilejowani, sprawiedliwi ludzie, którzy pojawiają się w tym czasie?. To nie
jest  każda  sprawiedliwa  osoba,  która  kiedykolwiek  żyła.  Widzicie,  mówimy  tutaj  o
szczególnym  zmartwychwstaniu,  które  ma  miejsce  przed  przyjściem  Jezusa.  Później  jest
pierwsze zmartwychwstanie czy ogólne zmartwychwstanie,  które ma miejsce  przy drugim
przyjściu.  I  wszyscy  ci,  którzy  zmarli  w  Chrystusie,  wstaną  pierwsi.  To  jest  pierwsze
zmartwychwstanie.  Wszyscy  sprawiedliwi  ze  wszystkich  wieków  wstaną  przy  drugim
przyjściu Chrystusa. Ale istnieje szczególna grupa sprawiedliwych ludzi, która wstaje w tym
specjalnym zmartwychwstaniu. Zatem, kto jest tą grupą i dlaczego są oni tacy szczególni?. Co
ich odróżnia od pozostałych?. Dlaczego oni wstają w tym czasie?. Zastanawialiście się nad
tym  kiedykolwiek?.  Jaka  jest  odpowiedz?.  Musimy  znaleźć,  jaka  jest  odpowiedz.  Ta
odpowiedz  może  zaskoczyć  niektórych  z  was,  może  uciszyć  niektórych  z  was,  może
zdenerwować niektórych z was. Nie wiem. Ale może wywołać dyskusję wśród nas, nie wiem.
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Ale  podzielę  się  tylko  kilkoma  dowodami,  a  później  możecie  zrobić  z  tym  co  chcecie,
ponieważ ja uważam ten temat za bardzo ekscytujący, bardzo interesujący. 
Po prostu uwielbiam przyglądać się temu, co możemy zrozumieć z rzeczy, które Bóg objawił.
Tutaj jest werset, o którym rzadko się mówi. Objawienie 14,13:”I usłyszałem głos z nieba..”
To samo miejsce,  zgadza się?.  Tam gdzie przemawia Bóg Ojciec.  „...  mówiący:  Napisz:
Błogosławieni  są  odtąd  umarli,  którzy  w  Panu  umierają.  Zaprawdę,  mówi  Duch,
odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi”.  Kiedy słyszeliście ten
werset  ostatnio?.  Ten  werset,  jego  umieszczenie  jest  bardzo  znaczące.  Dlaczego?.  Bo
następuje od razu po wersecie 12. A Objawienie 14,12 jest ostatnią częścią poselstwa trój
anielskiego, które mówi:” Tu się okaże wytrwałość świętych....”. Znacie resztę, zgadza się?.
Od razu po tym, ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa, od razu po tym, głos
mówi dalej  do Jana; Janie zanotuj coś. Chcę,  żebyś to zanotował,  więc to się nie zagubi.
Napisz to. Istnieje szczególne błogosławieństwo . Błogosławieni są odtąd umarli,  którzy w
Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich: uczynki ich bowiem idą
za nimi.  Co to oznacza?.  I  jakie  to jest  błogosławieństwo?. I  kogo to dotyczy?.  Możemy
otrzymać to błogosławieństwo?. To błogosławieństwo jest zarezerwowane dla tych, którzy
umarli,  zgadza się?. To jest szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy umarli.  Tym się
zajmujemy. To nie jest dla żyjących ludzi. To jest dla ludzi, którzy umarli. Zgadza się?. I
wtedy mówi;..  którzy w Panu umarli”.  To są wierzący.  Umierają  w Panu,  odkąd?.  „....
odtąd umarli, którzy w Panu umierają”.  Co to jest  „ odtąd”?. Od tego czasu. Więc jest
szczególny jeden punkt w czasie, gdzie Bóg mówi: Oznacz ten punkt Janie. Napisz to: Odtąd
ci,  którzy  umierają  w  Panu,  będą  mieli  szczególne  błogosławieństwo.  Innymi  słowy,  ci,
którzy  umierają  przed  tym  punktem,  nie  otrzymają  tego  błogosławieństwa.  Zgadza  się?.
Wprzód od tego punktu jest szczególne błogosławieństwo, dla tych, którzy w Panu umierają.
A w najbliższym kontekście  właśnie  zakończono  nam mówienie  na  temat  poselstwa  trój
anielskiego. Więc w kontekście poselstwa trój anielskiego. Jak tylko poselstwa trzech aniołów
są dostarczone, to Bóg mówi: Dobrze Janie. Oto jest. Odtąd ci, którzy umierają w Panu, dla
nich jest specjalne błogosławieństwo. Bardzo interesujące. Jakie jest to błogosławieństwo?.
Właśnie chcemy trochę pomyśleć na ten temat. Kiedy rozpoczęło się głoszenie poselstwa trój
anielskiego?.  Znacie  ruch  millerytów?.  Krzyk  o  północy?.  Około  1844.  Ten  okres  czasu
potwierdza proroctwo, zarówno Biblijne, jak i Duch Proroctwa, że to był czas rozpoczęcia
głoszenie  poselstwa,  godziny  sądu  i  zaczęto  głosić  poselstwo  trój  anielskie.  Prawo Boże
zostało przywrócone, Boża Świątynia została przywrócona. I ostatnie poselstwo miłosierdzia
(  przywrócenie  prawdziwego poznania  Boga,  kim On jest  oraz oddawanie  czci  Jemu,  bo
odbywa się  sąd)  zostało  dane  tym ludziom.  Zgadza  się?.  A poselstwo trój  anielskie  jest
zbudowane na właściwym i prawdziwym zrozumieniu, kim jest Bóg. I to właśnie widzimy, że
w tamtym fundamencie, kiedy ci ludzie zaczęli podawać to ostatnie poselstwo miłosierdzia,
Bóg ustanowił tamten fundament na prawdziwym zrozumieniu, kim On naprawdę był. I oni
nie byli w błędzie, jak wielu ludzi mówi. Oni właściwie głosili prawdę. To my zbłądziliśmy,
ale Pan przywraca rzeczy razem. Chwała Bogu. Wiecie, to oznacza, że to jest bardzo blisko,
kiedy On to wszystko zwinie.  Kiedy powie On  ”Dokonało się”.  Więc kontekst  tutaj  jest
bardzo istotny. Wprzód od tego czasu, Bóg mówi: Oznacz Janie. Błogosławieni są ci, którzy
od teraz umierają w Panu.  Jakie jest  to  błogosławieństwo dla  tych ludzi?.  Oznaczyliśmy
okres czasu. Są oni sprawiedliwymi ludźmi, którzy umarli w kontekście lub pod patronatem
poselstwa trój anielskiego, wierzący w Pana. W tym kontekście. Innymi słowy, stoją oni na
tej platformie. Więc, oni słyszą głos Boga własnymi uszami. Bóg udziela im szczególnego
zmartwychwstania. Bóg przywraca ich do życia. Słyszą oni własny głos Boga. Widzą skutki
głosu. Widzą oni zdewastowaną ziemię z tym wszystkim. Powstają przy siódmej pladze. A
wtedy co się dzieje po tym trzęsieniu ziemi?. Co wtedy zaczyna spadać z nieba ?. Ogromny
grad.  Więc  ci  ludzie  to  wszystko widzą.  Na nich  nic  nie  spada.  ”Ciebie  to  jednak nie
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dotknie”, mówi  Biblia.  I  nie  tylko  to.  Doświadczają  oni  błogosławieństwa  słyszenia  na
własne uszy, jak Ojciec mówi dzień i godziną przyjścia Chrystusa. Czy to się zgadza?. 
Nikt  inny  nie  otrzymuje  tego  błogosławieństwa.  Tylko  ci,  którzy  wstają  w  tym  bardzo
szczególnym zmartwychwstaniu. Nie tylko to, ale otrzymują oni błogosławieństwo oglądania
przyjścia Jezusa. Chcę wam zadać pytanie. Pomyślcie o tym. Ludzie, którzy są wskrzeszeni,
gdy przychodzi Jezus, czy oni widzą Go przychodzącego?. Nie widzą. Ujrzy Go wszelkie
oko tych, którzy są żywi. Ci ludzie są w grobie. On przychodzi..... Ci, którzy są żywi ujrzą Go
z daleka i obłok staje się większy i bliższy. Zgadza się?. Martwi nie widzą tego. Musisz być
żywy, żeby to zobaczyć. Martwi, wszystko co słyszą jest tą trąbą. I wychodzą z grobu. I są
porwani  w  powietrze,  idą  do  domu.  Ale  ci,  którzy  są  żywi  maja  przywilej  ujrzenia  tej
zbliżającej się godziny. A wypowiedz, którą czytaliśmy wcześniej powiedziała nam, że była
pewna ilość dni pomiędzy tym, kiedy przemówił Bóg Ojciec, a kiedy Chrystus pojawił się na
obłoku.  Zatem  jest  bardzo  szczególne  błogosławieństwo  dla  tej  grupy.  Właściwie  wiele
błogosławieństw. Widzą rozróżnienie miedzy dobrem i złem. Widzą synagogę szatana i widzą
lud Boży. Właściwie są oni częścią ludu Bożego. Widzą te wszystkie rzeczy na własne oczy.
To są błogosławieństwa. Spójrzmy na kolejny aspekt , inne błogosławieństwo tutaj, które też
jest wymienione.  Objawienie 14,1:” I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z
nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane imię Ojca jego napisane
na Czolach swoich”. BG.  14 rozdział  Objawienia  zaczyna się z 144 000. Jest  to w tym
samym rozdziale, który mówi o poselstwie trzech aniołów i później w rozdziale jest mowa o
drugim  przyjściu  Chrystusa.  Wszystkie  te  wydarzenia  są  połączone.  Widzicie,  to  jest
poselstwo  trzech  aniołów,  które  tworzy  144  000.  Właściwie  w  taki  sposób  zaczyna  się
rozdział. Mówi tutaj; widziałem 144 000. Właściwie maja oni imię Ojca napisane na czołach
swoich. I dalej kontynuuje on i podaje opis tej grupy ludzi. A następnie mówi; Widziałem
poselstwo trzech aniołów. I dalej mówi; błogosławieni, którzy umierają od tego momentu.
Biblia w tym rozdziale łączy dla nas te wszystkie rzeczy, 144 000, głoszenie poselstwa trzech
aniołów i błogosławieństwo na tych, którzy umarli w tym czasie.  W Panu. To jest ważna
kwalifikacja.  Nie  każdy,  który  to  robi.  W  Panu.  Przyjrzymy  się  temu  trochę  bardziej
szczegółowo.  144 000, jest powiedziane tutaj,  mają oni coś napisane na swoich czołach.
Mają imię Ojca. Dlaczego tak jest?. Bo bracia i siostry, poselstwo trzech aniołów dotyczy
oddawania czci  Ojcu.  To nie jest  o czczeniu  kogokolwiek innego poza Ojcem. To jest
czczenie  prawdziwego Boga.  Ci  ludzie  czczą  i  rozumieją,  kto jest  jedynym prawdziwym
Bogiem. Oznaczone przez fakt, że Jego imię jest na ich czołach. Oczywiście, imię oznacza
charakter. To nie jest tylko charakter. To jest tożsamość Boga, którego oni czczą. Ci ludzie
wierzą w prawdę o Bogu.  Amen!. Oni nie wierzą w wielu bogów. Mają oni imię Ojca na
swoich czołach. To kogo oni czczą? Bo właśnie tam oddajemy cześć. Zgadza się?. To jest
moralna siedziba tego , gdzie podejmujemy nasze decyzje. I to pismo imienia Ojca na ich
czołach, faktycznie jest określone bardzo szczególnym terminem. W 7 rozdziale mówi nam
czym to jest.  Rozdział  7,  werset  3  i  4,  mówiąc:”  Nie uczyńcie  szkody ziemi...”  Anioł
przychodzi do czterech aniołów powstrzymujących wiatry. „... ani morzu, ani drzewom, aż
zapieczętujemy  sługi  naszego  Boga  na  ich  czołach.  Usłyszałem  też  liczbę
zapieczętowanych 144 000 tych, którzy byli zapieczętowani z każdego plemienia dzieci
Izraela”. Zatem imię Ojca na ich czołach naprawdę jest pieczęcią żywego Boga. Czy to
nie jest wspaniałe?. Ktoś powie: Zaczekaj chwilę. Mówisz, że to nie jest sobota?. Zgodnie z
Księgą  Objawienia, pieczęć jest imieniem Ojca. Znakiem, że posiadasz tę pieczęć jest to,
ze zachowujesz sabat. Ale zgadnijcie co?. Nie każdy, kto zachowuje sabat otrzyma pieczęć
Boga. To jest wiadomość. Nie każdy, kto zachowuje sabat otrzyma pieczęć Boga. Ale każdy
prawdziwy czciciel  Boga, który czci Ojca w duchu i w prawdzie.  Otrzymuje on pieczęć
Boga i oczywiście uczci on dzień Tego Boga, sabat. Bardzo ważne rozróżnienie.  Widzicie
wielokrotnie przywiązujemy wiele zaufania i kładziemy duży nacisk na nasze zachowywanie
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sabatu.  To właśnie wielu ludzi  robi.  Przestrzeganie sabatu nie przyniosło Żydom żadnych
korzyści, kiedy ukrzyżowali oni Pana sabatu. 
I ten sam Pan sabatu w umysłach wielu ludzi jest ukrzyżowany z prawdziwej pozycji,  na
którą  On zasługuje.  Zasługuje  On,  by być  Synem Boga oraz wszystko to,  co to  za  sobą
pociąga. I wielu ludzi dziś wypiera się Go. Ten pojedynczy zaszczyt, jakiego nie posiada nikt
inny w całym wszechświecie. I mówią oni; Nie, nie jesteś tym Synem. Rozumiecie o czym
mówię  ?.  I  całe  przestrzeganie  sabatu  nie  przyniosło  Żydom  żadnej  korzyści.  Co  jest
ważniejsze, sabat czy Pan sabatu?. Pan Sabatu. Właśnie tego dotyczy sabat.  Sabat dotyczy
imienia Ojca wypisanego na czołach.  Bardzo,  bardzo ważne do zapamiętania. I wiem, że
ktoś  może  powiedzieć:  Stajesz  tutaj  komuś  na  odcisk  bracie.  Drażnisz  niektórych  ludzi.
Amen.  O  to  właśnie  chodzi.  Bracia  i  siostry,  istnieje  fałszywe  bezpieczeństwo,  które
posiada wielu ludzi. I wiecie co?. Zdadzą sobie z tego sprawę za późno. Zbyt późno to sobie
uświadomi  wielu  ludzi:  bardzo  ważne  jest  zrozumienie  pieczęci  Boga.  Popatrzmy  na  to:
„Dokonało się”, mówi Bóg Ojciec. Wielki Bój. Wszyscy czytaliśmy tę książkę, zgadza się?.
Oto co jest powiedziane:” Groby są otwarte i wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi,
obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie”.(Dan.
12,2). Właśnie to badamy.” Wszyscy, którzy umarli wierząc w poselstwo trzeciego anioła,
wychodzą z grobu uwielbieni, aby usłyszeć przymierze Boga z tymi, którzy zachowują Jego
prawo. Również ci, którzy Go przebili, (Obj.1,7) którzy drwili i wyśmiewali się z Chrystusa
konającego w mękach a także najgorsi przeciwnicy Jego prawdy i Jego ludu, są wzbudzeni,
aby ujrzeć Go w Jego chwale i zobaczyć zaszczyt umieszczony na wiernych i posłusznych”.
Bardzo  wymowne.  Zatem  ci  sprawiedliwi,  którzy  są  wzbudzeni  w  tym  szczególnym
zmartwychwstaniu są tymi, (W. Bój 88; 637) którzy umarli wierząc w poselstwo trzeciego
anioła. Co jest poselstwem trzeciego anioła?. Trzeciego:” Jeśli kto odda pokłon bestii i jej
wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę ... .”  Dobrze, wiecie ci, którzy nie
oddają pokłonu bestii i jej wizerunkowi ... ?. I na ogół zapominamy, że werset 12 jest częścią
poselstwa trzeciego anioła.  Werset  12: „ Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci,  którzy
zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa”. Werset 12 jest sprawiedliwością przez wiarę.
Zgadza się? Zachowują  oni przykazania Boga i zachowują wiarę Jezusa. Właśnie to zostało
im dane. To jest sprawiedliwość przez wiarę. A kluczem do sprawiedliwości przez wiarę jest
prawda o Bogu, ponieważ to właśnie uczy cię, że życie, które teraz masz, tego Ducha, którego
teraz masz, jest nikim innym, jak samym Synem Boga. A „Kto ma Syna ma życie”. I jeśli
masz sprawiedliwe życie Syna, jesteś sprawiedliwy przez wiarę. Więc to jest sprawiedliwość
przez  wiarę.  Zatem ci,  którzy  umarli  w  tej  wierze  są  tymi,  którzy  są  wzbudzeni  w tym
szczególnym zmartwychwstaniu. To jest bardzo ważna kwalifikacja. A inne od tego stanowi
dyskwalifikację, jak zobaczymy za chwilę. Spójrzmy na kilka przykładów tego, żeby tylko się
upewnić, że rozumiemy. Teraz zaczyna robić się interesująco, kiedy właśnie nam czas ucieka.
Wybrane  poselstwa,  tom  2,  str.  263:  „Widziałam,  że  została  ona  (pani
Hastings)zapieczętowana i powstanie, gdy usłyszy głos Boga i stanie na ziemi, oraz znajdzie
się  wśród 144 000.  Widziałam,  że  nie  powinniśmy jej  opłakiwać,  prześpi  spokojnie  czas
ucisku,  a  wszystko  co  moglibyśmy  opłakiwać  było  stratą  wynikającą  z  pozbawienia  jej
towarzystwa. Widziałam, że jej śmierć skończy się czymś dobrym”. Tutaj jest pani Hastings.
Zmarła w tamtym czasie, w tamtym roku. Pani White pisze list do jej męża (pana Hastings) i 
dodaje  mu  otuchy.  Pociesza  go  i  mówi  mu  coś  bardzo  ważnego.  Mówi  mu;  Słuchaj.
Widziałam. Więc nie jest to coś, co wymyśliła.  Pokazano jej to, że ta siostra została co?.
Zapieczętowana i na głos Boga powstanie w szczególnym zmartwychwstaniu. Jaki jest to
okres czasu?.  Początek siódmej plagi.  I  stanie ona na ziemi i będzie z jaka grupą ludzi?.
144 000. Bo to jest grupa ludzi, która przychodzi przez ten czas i żyje do tego momentu. Są
oni grupą ludzi, która przechodzi przez taki ucisk i próby i dzień i noc wołają o wybawienie.
A kiedy nadchodzi to wybawienie, gdy Bóg Ojciec przemawia Swoim głosem, ma miejsce to
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zmartwychwstanie i wiemy, ze imię ... (nie znam jej imienia, ale pani Hastings, wiemy, że
pani Hastings tam będzie) Z tą szczególna grupą. Gdzie ta siostra przynależy?. 
Jest ona częścią grupy, czy jest ona rozszerzeniem grupy?. Jest ona wliczona pośród 144 000,
czy  ona  jest  specjalna  kategorią  całkiem  sama?.  Pamiętajcie  o  czymś,  144  000  są
zapieczętowani pieczęcią żywego Boga. Ilu ludzi jest zapieczętowanych ?. 144 000. tak się
składa, że ta siostra jest..... Ta pani jest zapieczętowana i stoi z tą grupą. To mi mówi, że jest
ona częścią tej liczby. Wiem, ze możecie się nie zgadzać. Miejmy nadzieję, że zobaczycie
pewne dowody. Z przyjemnością to później omówię, jeśli chcecie, jeśli się nie zgadzacie. Ale
ona stoi z tą liczbą.  Jest  ona częścią  tej  liczby.  Widzicie  144 000 zaczęło się tworzyć z
głoszeniem poselstwa,  które  sporządza  144 000.  Poselstwo trzech  aniołów.  Słuchajcie
uważnie.  Po  prostu  dzielę  się  rzeczami,  które  sprawiły,  że  zmieniłem  zdanie,  kiedy  je
zobaczyłem.  Review and Harold, July 21.1851 par. 2:” Wkrótce usłyszeliśmy jak szum
wielu wód głos Boga, który obwieścił nam dzień i godzinę przyjścia Jezusa.” Co się dzieje
na głos Boga?. Szczególne zmartwychwstanie. Chcę, żebyście.... Pozwólcie mi to najpierw
przeczytać  i  wam powiem.  „ Żyjący święci,  w liczbie  144 000,  znali  i  rozumieli  głos,
podczas gdy bezbożni myśleli, że to grzmot i trzęsienie ziemi. Gdy Bóg obwieścił czas,
wylał na nas Ducha Świętego, i nasze twarze zaczęły się rozjaśniać i lśnić z chwałą Bożą,
jak twarz Mojżesza, kiedy zstępował z góry Synaj”.  Gdy Bóg mówi:  Dokonało się,  ma
miejsce trzęsienie ziemi, groby są otwarte, wybrani nieliczni sprawiedliwi, którzy zaliczają
się  do  tego  szczególnego  błogosławieństwa  z  Objawienia  14,13,  są  wzbudzeni.  I  są  oni
wzbudzeni,  aby  usłyszeć  na  własne  uszy,  pewne  bardzo  istotne  rzeczy,  które  mówi  Bóg
Ojciec. Pośród nich jest dzień i godzina przyjścia Jezusa, a także poród nich jest ... Nie ma
tego tutaj, ale słyszą oni Boże oświadczenie wiecznego przymierza. Jest błogosławieństwo.
Przeczytamy to za chwilę. Ale kiedy Bóg Ojciec ogłasza te rzeczy, ilu świętych jest na ziemi,
żyjących w tym czasie?. 144 000. Po tym, jak nastąpiło szczególne zmartwychwstanie. Więc
to  wam mówię,  że  ci,  którzy  wstali  w szczególnym zmartwychwstaniu,  należą  do  której
grupy?. Nie ma 144 000 plus niektórzy. Jest tylko 144 000. Pani Hastings jest w tej liczbie.
Ona  stanowi  jeden  ze  144 000,  jak  również  inni,  którzy  się  kwalifikują.  Chcę,  żebyście
zrozumieli. Nie proszę was, żebyście się zgadzali, ale zrozumieli. Otrzymując pieczęć Boga ...
Chciałbym tylko...., bo jestem przekonany, że myślicie. Ok., zaczekaj chwilę. Wykonujecie
wszystkie obliczenia w swoich głowach. Było wiele, wiele, tysiące, tysięcy adwentystów od
1844 roku. Większość z nich jest w grobie. Próbujesz mi powiedzieć, że wszyscy ci ludzie
stanowią 144 000?. Nie ma wystarczająco miejsca. Dlatego to musi być symboliczna liczba.
Niektórzy ludzie wierzą, że jest symboliczna. Niektórzy wierzą, że jest dosłowna. Osobiście
wierzę, że jest dosłowna. Jeśli wierzycie, że jest symboliczna, to nie ma do was pretensji. Nie
jestem dogmatyczny w tym w co wierzę. Nie rozdzielajmy i nie kłóćmy się o to. Ale tak się
składa, że ja wierzę, że jest ona dosłowna, bo zastanawiam się, czy Bóg rzeczywiście znajdzie
tak  wielu  ludzi,  jeśli  jest  ona  symboliczna.  Bo  zwykle  ci,  którzy  wierzą,  że  jest  ona
symboliczna, to wierzę, że jest ona większa od tego. To jest powód, dlaczego mówią oni, że
jest symboliczna, ponieważ dla nich wydaje się zbyt mała. Ja myślę, że jest dosłowna, bo
zastanawiam się ilu ... Trudno jest ich znaleźć w .... W każdym razie, to na boku. Ważne jest,
aby zrozumieć  kwalifikacje  dla  tych,  którzy są w tej  grupie.  Ci,  którzy umarli  w wierze
poselstwa trzeciego anioła.  Sprawiedliwość przez wiarę i stanie na prawdziwej platformie.
Pozwólcie, że powiem wam coś bardzo niepokojącego, bardzo szybko. Wierzę, że trójca jest
dyskwalifikacją dla przynależności do 144 000. OK.?. Bo trójca mówi:” Bóg Ojciec,  Bóg
Syn, Bóg Duch Święty”.  144 000 tego nie mają.  Mają oni Ojca.  Jedynego prawdziwego
Boga.  Szatan  postawił  blok  w  umysłach  wielu  ludzi,  który  uniemożliwia  im  otrzymanie
pieczęci żywego Boga. Ten blok nazywany jest fałszywym pojęciem i zrozumieniem tego,
kogo czcicie.  To dlatego Objawienie identyfikuje że pieczęć żywego Boga jest  tam, kogo
czcicie. Jedynego prawdziwego Boga. To daje nam bardzo interesujące rozeznanie. To nie
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oznacza teraz, ze ludzie, którzy wierzą w trójcę lub tamto, będą koniecznie straceni. Ale jest
interesujący aspekt w historii ruchu adwentowego. 
Bardzo wcześnie w naszym ruchu jako kościół wierzyliśmy w prawdę o Bogu. Po drodze ta
prawda została utracona. I Bóg przywraca ją tutaj ponownie. Więc teraz macie dwie grupy.
Jak również  wszystko inne.  Po prostu wybieram ten  konkretny  punkt.  Dwie  grupy ludzi.
Wielu ludzi mogło umrzeć we wszelkiej szczerości i całej uczciwości, wierząc w zwiedzenie,
które może ich dyskwalifikować od otrzymania pieczęci Boga. To nie oznacza, że są straceni.
Mają oni  swoje miejsce w ogólnym zmartwychwstaniu.  144 000 musi posiadać właściwe
zrozumienie i doświadczenie sprawiedliwości przez wiarę. I jak powiedzieliśmy, prawdę o
bóstwie. Prawda o Ojcu i Synu jest kluczem do tego. Zatem jest grupa tutaj i grupa tutaj. I
pomiędzy  dwoma tworzą  oni  144 000.  Wszyscy  ci,  którzy  są  pod patronatem poselstwa
trzeciego anioła. Wiem, co to teraz oznacza?. Konsekwencje ... Nie wiem, czy dotarły do was
konsekwencje,  czy nie.  Ale tutaj  to jest:  nie ma tak wiele miejsc w autobusie 144 000....
Niektóre miejsca są już zajęte. Jedno z nich przez panią Hastings. Nie wiem ile. Ktoś powie
Ellen White. Nie wiem ile. Rozumiecie co mówię?. W porządku, kontynuujemy, bo wiem, że
dużo myślicie, czy to jest w ogóle możliwe. Tutaj jest list od Willy’ego White’a. Oto co jest
napisane. Pozwólcie, że najpierw przeczytam, a później będziemy komentować. Zadano mu
pytanie, zgadza się?.” Przejdźmy teraz do pytania: Czy siostra White nauczała, że ci, którzy
umarli w poselstwie od 1844, i o których jest powiedziane, „ Błogosławieni są odtąd umarli,
którzy w Panu umierają,” że będą oni członkami 144 000?. Myślę, że to jest pytanie, o którym
wszyscy teraz właśnie myślą. Czy ten pastor naprawdę ma rację mówiąc to, czy nie?. Nie
wydaje mi się. Ja pomyślałem tak. Tutaj jest Willy White. Ktoś mu wtedy zadał takie pytanie
i on odpowiedział:” Mogę cię zapewnić bracie, że to było wierzenie i nauczanie Ellen G.
White. Wielokrotnie słyszałem jej wypowiedzi w tej sprawie, i jestem w posiadaniu listu
do brata Hastingsa, który jest wspomniany na str. 237 Live Sketches, w którym mówi
ona  wyraźnie,  że  jego  żona,  która  zmarła  niedawno,  będzie  członkiem  144  000.  w
niedawno otrzymanym liście od brata w Reno, Nevada, jest uczynione odniesienie do
wypowiedzi w książce starszego Loughborough znajdującej się na str. 29, w której jest
odnotowane, że siostra White powiedziała:” Ci, którzy umarli w wierze, będą wśród 144
000. Jestem pewna w tej sprawie. I zaświadczam, mój bracie, że to jest w doskonałej
harmonii z jej pismami, jej wypowiedziami i jej nauczaniem poprzez lata jej służby”.
List od W. C. White, datowany 18 kwietnia 1929. To jest dla mnie bardzo istotny dowód.
On  widział  i  rozumiał,  czego  jego  matka  nauczała.  I  cała  ta  zabawa  ze  słowami,  którą
wykonuje wiele osób: z ale nie częścią, wśród i na zewnątrz, wewnątrz. Tak jak jest tutaj
powiedziane, „wśród”. „Jeden z , tworzy liczbę”. To nie jest tylko Willy White. Wszyscy nasi
pionierzy  w  to  wierzyli. Nie  mówię  wam  czegoś  niepokojącego.  Co  ten  brat  mówi.
Dezorientuje  nas  w  ten  sposób.  To  jest  zwykłe  adwentystyczne  nauczanie,  które  zostało
utracone.  James White  wierzył w to. Loughborough  w to wierzył.  Joseph Bates i John
Andrews w to wierzyli. Ellen White w to wierzyła i nauczała tego. Więc jestem w dobrym
towarzystwie . A wy?.  To nie jest kwestia do sprzeczki i kłótni. Po prostu się czymś dzielę.
Ważne jest, abyśmy zrozumieli. Bóg objawił nam te rzeczy dla naszego zbudowania. A to
błogosławieństwo  dla  tych  ludzi,  mimo że...  .  Wiecie,  Chrystus  miał  przyjść  za  ich  dni.
Powinni  oni  żyć,  aby  zobaczyć  przyjście  Chrystusa.  Zgadza  się?.  Powiedziano  nam,  że
Chrystus by przyszedł, jeśli zostałoby to przyjęte w 1888. I wszyscy ci ludzie żyliby widząc
na  własne  oczy  przychodzącego  Chrystusa.  Z  powodu  niewierności  niektórych,  musieli
umrzeć. Nie mogli żyć tak długo. A Bóg mówi:” Wiecie co?. Mam to. Zarezerwuje dla was to
błogosławieństwo i przywrócę was w szczególnym zmartwychwstaniu. Umieszczę was z tą
szczególną grupą ludzi na samym końcu, więc możecie doświadczyć tego wydarzenia tak,
jakbyście  żyli  do  tego  czasu.”  Wiele  osób  wykorzystuje  twierdzenie:  Nie  oglądają  oni
śmierci. Jeśli uważnie spojrzysz na te twierdzenia, to nie doświadczają oni śmierci, kiedy są
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przemienieni ze śmiertelnego na nieśmiertelne. Innymi słowy, nie muszą oni przejść przez
grób, by być przemienionymi. Są oni przemienieni, gdy żyją, ponieważ oni żyją, 
aby ujrzeć przyjście Chrystusa, i wtedy oni otrzymają nieśmiertelność. Są oni przemienieni ze
śmiertelnego  w  nieśmiertelne,  gdy  są  żywi.  Bez  odczuwania  śmierci,  by  doświadczyć
nieśmiertelności.  W przeciwnym razie,  co  zrobić  z  tym ?.  I  z  całym  mnóstwem innych
dowodów. W każdym razie nasz czas wymierza nam karę. Jakie jest niebezpieczeństwo tego
wszystkiego?.  Spójrz  do  Mateusza  24,24:”  Powstaną  bowiem fałszywi  Chrystusowie  i
fałszywi prorocy i  będą czynić wielkie znaki i  cuda, żeby zwieść,  o ile można, nawet
wybranych”. Wielokrotnie używamy tego wersetu. Wielu ludzi lubi używać go do swojego
ulubionego zwiedzenia. Ale ten werset odnosi się do jednego szczególnego zwiedzenia, które
jest koronnym aktem wszystkich zwiedzeń. Koronne zwiedzenie, które spróbuje zwieść, o ile
może, nawet wybranych. Co jest jednym koronnym aktem zwiedzenia, które spróbuje zwieść
nawet wybranych. Wiecie co to jest?. Kiedy szatan próbuje podszyć się pod Chrystusa. Bo
wcześniejszy werset mówi:” Gdyby wam wtedy kto powiedział:  Oto tu jest Chrystus albo
tam,  nie  wierzcie”.  Kiedy  szatan  tego  spróbuje?.  Kiedy  lud  Boży  woła  o  wybawienie.
Widzicie,  lud  Boży wola  o  wybawienie,  a  szatan  pojawia  się  jako  wybawienie  dla  nich,
podaje się za Chrystusa. Mając nadzieję ich zwieść. Ale jeśli lud Boży wie i rozumie, że ich
wybawienie nie jest wtedy, gdy przychodzi Chrystus, to wypatrują oni i czekają na co?. Głos
Boga Ojca, by przemówił z nieba. To jest ostateczne zabezpieczenie, które nie pozwala ci
wpaść w zwiedzenie szatana. Dlatego mówi tutaj:” o ile można”. To jest tylko możliwe, jeśli
lud Boży jest tak nieświadomy, że nie są oni już wybrani. Ale jeśli są oni wybrani i rozumieją
i wiedzą, to powiedzą, że to oczywiście nie jest Chrystus. Mimo, że tak wygląda, brzmi. I
czyny i cuda ( fałszywe cuda) tak wyglądają. Bo jeszcze nie słyszeliśmy głosu Boga, który
wstrząsa niebem i ziemia. Bracia i siostry, to jest wydarzenie, którego lud Boży oczekuje w
czasie ucisku. A niestety, to prawie w ogóle nie jest podkreślane. Bóg Ojciec, jest wyłączony
z wydarzeń czasów końca.  Daniel  12,3:”  Lecz  roztropni  jaśnieć  będą jak jasność  na
sklepieniu nieba,  a  ci,  którzy wielu wiodą do sprawiedliwości,  jak gwiazdy na wieki
wieczne”.  Poprzedni werset był o szczególnym zmartwychwstaniu. Następnie mówi:” lecz
roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim”. I „ jak gwiazdy na wieki
wieczne”.  Co to  oznacza  ?.  Oznacza  dokładnie  to,  co  jest  napisane.  Ci  ludzie,  wszyscy
sprawiedliwi w tym czasie ci, którzy wyszli z grobu, i ci, którzy żyją w tym czasie, zaczną
jaśnieć. W tamtym momencie. Innymi słowy, otrzymują chwałę, są uwielbieni. Jaśnieją jak
jasność  na  sklepieniu  niebieskim.  To  nie  jest  jakieś  duchowe  znaczenie.  Oni  naprawdę
jaśnieją z chwałą. I oni wielu wiodą do sprawiedliwości. Jaka to jest grupa ludzi?. Głosiciele
sprawiedliwości.  Oni wielu wiodą do sprawiedliwości.  Głoszą poselstwo trzech aniołów.
Będą oni  jak  gwiazdy na wieki  wieczne.  Bardzo ważne wydarzenie  na początku siódmej
(plagi)  pieczęci,  bracia  i  siostry.  Wiele  się wtedy wydarzy.  Przypowieści  3,35:” Mądrzy
dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą”. Przyp. 11,30:” Owoc sprawiedliwości
jest drzewem życia; a kto zyskuje dusze, jest mądry”. UBG. To są mądrzy zdobywcy dusz,
którzy  dziedziczą  chwałę,  gdy Bóg Ojciec  przemawia  Swoim głosem z nieba.  Właściwie
zaczynają wyglądać jak Mojżesz, gdy zszedł z góry. To właśnie się przydarzy tym ludziom.
Przeczytajmy o tym:” To właśnie o północy Bóg postanowił wybawić Swój lud”. Dlaczego t
jest o północy?. Najciemniejszy punkt. Prawa będą miały wpływ po północy. Dekret śmierci
zacznie obowiązywać po północy. Dekret śmierci jest ostatecznym aktem prześladowania  ...
Wiecie, że oni nigdy nie nacieszą się dekretem śmierci, bo oni przyjdą a powiedziano nam, że
przyjdą ze swoją bronią i przyjdą, a jest godzina i oni czekają aż wybije godzina. To jest to.
Możemy teraz iść zabić niektórych z tych, co przestrzegają sabatu. I to wtedy ich broń zwraca
się przeciwko nim. A więc o to właśnie chodzi tutaj. „ To właśnie o północy Bóg postanowił
wybawić Swój lud”.  Bo zawsze się nad tym zastanawiałem. Rozumiałem, że wybawienie
było drugim przyjściem. Drugie przyjście o północy, jak to działa. Okrągła ziemia.... Wiecie,
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nie ma północy na całej ziemi w jednym miejscu. Ale jest tam data północy, gdy prawa wejdą
w życie. A  Bóg  mówi: Dokonało  się. Dotąd i nie dalej:” Gdy bezbożni kpili wokół nich, 
nagle  ukazało  się  słońce  świecące  w  swojej  mocy,  a  księżyc  się  zatrzymał.  Bezbożni
spoglądali na tę scenę ze zdumieniem. Szybko następowały po sobie znaki i cuda. Wszystko
wydawało się być wyprowadzone ze swojego naturalnego biegu. Święci z doniosłą radością
patrzyli  na  znaki  swojego  wybawienia.  Strumienie  przestały  płynąć.  Nadciągnęły  ciemne,
gęste chmury i uderzały jedne o drugie. Było jednak tam jedno jasne miejsce niezmiennej
chwały, z którego nadszedł głos Boga podobny wielu wodom, wstrząsający niebem i ziemią.
Powstało potężne trzęsienie ziemi. Otwarte zostały groby i ci, którzy umarli w wierze w czasie
poselstwa  trzeciego  anioła,  zachowując  Sabat,  wyszli  ze  swojego  łoża  prochu....Jacy  ?.
Uwielbieni.  A ta chwała nie tylko im się przydarza. Także innym żyjącym sprawiedliwym.
{1 SG 205}. „ ... uwielbieni, aby usłyszeć przymierze pokoju, które Bóg miał zawrzeć z tymi,
którzy zachowywali Jego prawo”.  To dlatego mówi:  Zanotuj to Janie. Błogosławieństwo
odtąd dla tych, którzy umierają”.  Wiecie, piękne jest w tym to, że Bóg nie pozwala, aby
śmierć wykluczała niektórych z tych wiernych pracowników z bycia w tej uprzywilejowanej
grupie. I mówi On Janowi, właśnie za poselstwem trzech aniołów. Werset  13  Janie zapisz
to:” Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają”. To są ekscytujące rzeczy.
Tutaj  jest  kolejny.  Maranatha 287;” Chwalebne światło ich otaczało { świętych }. Jak
wspaniale wtedy wyglądali! Ten sam okres czasu. Znikły wszystkie oznaki zmartwienia i
troski. Zdrowie i piękność były widziane na każdym obliczu. Nieprzyjaciele ich, poganie,
którymi byli  otoczeni,  padali  jak martwi na ziemi.  Nie mogli  znieść światłości,  która
otaczała wybawionych świętych. { Maranatha 287,6} Ta światłość i chwała spoczywały
na nich, aż do ukazania się Jezusa na obłokach nieba”.  To są 144 000. KOMPLETNE.
Gotowe. I to jest czas, kiedy synagoga szatana (czytaliśmy wcześniej) oddaje cześć u stóp
świętych.  Widoczny dowód, że oni widzą Bożą aprobatę jest  taki,  że ci  ludzie  zaczynają
jaśnieć. Oni dosłownie lśnią. I oni to widzą. Gdziekolwiek ci ludzie są na całej  ziemi. Ta
ciemna jaskinia już nie jest ciemna. Zgadza się?. I to pozostaje z nimi, aż do ukazania się
Jezusa na obłokach nieba. Bracia i siostry. Mój apel i wyzwanie dla was jest takie:  Dążymy
do bycia wśród tych ludzi. By być wśród mądrych. Daniel mówi: Mądrzy zrozumieją.  Ważne
jest, by rozumieć, co nadchodzi, żebyśmy byli przygotowani. Wiecie, jest wiele osób, które
mogą  nie  zdawać  sobie  sprawy  z  tych  rzeczy,  i  później  przechodzić  przez  czas  ucisku.
Wiecie, w czasie ucisku..... Wielu ludzi straci wiarę w czasie ucisku. To znaczy, że nie byli w
niej od początku. Ale mam na myśli to: Natkną się na to, zaświta im to w głowie, że coś jest
nie  tak i  wielu straci  wiarę.  Widzicie,  nie każdy doświadcza plagi,  ponieważ  one nie  są
uniwersalne.  Przydarzają  się  w  pewnych  miejscach,  a  inne  przydarzają  się  w  innych
miejscach.  Plaga  numer  jeden  jest  tutaj,  druga  plaga  tam.  Wiec  niektórzy  ludzie  będą
przechodzić przez czas ucisku myśląc „ jestem wśród....”. Mogą oni być z wami w jaskini.
Albo ja, albo.... Wiecie, co mam na myśli?. Myśląc, że wszystko jest w porządku. Ale coś
może się wydarzyć, i z powodu całego ucisku i prześladowania, jakie ma miejsce, wiara może
zawieść.  I mogli  oni nie byś częścią tej  grupy od początku, ale oni tak myśleli.  Może są
pokryci wrzodami. Nie wiem. Mogą doznać jednej z plag. To jest identyfikatorem. Mogą się
nabrać na oszustwo szatana, podszywającego się pod Chrystusa. Kto wie. To dlatego Bóg
objawia nam te rzeczy. Abyśmy mogli być roztropni. Abyśmy mogli odziedziczyć chwałę. A
następnie werset 4 w Księdze Daniela, rozdz. 12 mówi:” Ale ty Danielu, zamknij te słowa
i  zapieczętuj  księgę  aż  do  czasu  ostatecznego!  Wielu  to  będzie  badać  i  wzrośnie
poznanie”.  Poznanie na temat zrozumienia o wzroście tych rzeczy. Modlę się, żeby wasze
poznanie  i  zrozumienie  o  tych  rzeczach  wzrosło.  I  że  jesteście  zmotywowani,  by  zrobić
wszystko, co w waszej mocy, aby znaleźć się w Chrystusie. Wszystko, co w waszej mocy,
oznacza  wierzyć  całym  waszym  sercem.  Nic  nie  wątpiąc.  Znajdujemy  się  w  tych
ekscytujących czasach, bracia i siostry.
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            Zakończmy modlitwą.     

                                                       NASZA   MODLITWA

 
Miłujący wieczny Ojcze w niebie, jakże jesteśmy wdzięczni, że Ty jesteś
Bogiem,  nie  pozostawiłeś  nas  w  ciemności,  ale  objawiłeś  nam Swój
sekret, i dałeś nam mapę na temat tego , co będzie miało miejsce. Jak
Jezus powiedział Swoim uczniom: Otom wam przepowiedział.
Dziękujemy Ci, że dałeś nam tę informację.
Panie dopomóż nam zrozumieć. Wiem, że niektórzy z nas mogą widzieć
sprawy trochę inaczej, ale ponad wszystko Panie, dopomóż nam starać
się być znalezionymi w Chrystusie, zamiast udowadniać, kto ma rację, a
kto jest  w błędzie. Proszę, pobłogosław nas słodkim wpływem Twego
Ducha i przybliż nas do Siebie w węzach miłości. 
Modlimy się, że kiedy dojdziemy do tego ucisku, to będziemy mogli być
znalezieni i schronieni pod skrzydłami Wszechmogącego. 
Modlimy się i dziękujemy Ci w imieniu Jezusa.

    Amen.
                        

 
 

15


	Wybawienie i 144 000

