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Zwiastun Chystusowego Królestwa

O

WNIEBOWZIÊCIE

STATNIMI laty nast¹pi³ znaczny wzrost
zainteresowania, szczególnie wród
chrzecijan fundamentalistów, drugim przyjciem Jezusa i Jego tysi¹cletnim panowaniem
wraz z Kocio³em nad ziemi¹. Ten nag³y
wzrost zainteresowania zosta³ wywo³any g³ównie przez
znaki czasów, które
dowodz¹, i¿ ¿yjemy
przy samym koñcu
wieku Ewangelii,
wieku Kocio³a.
Do wspomnianych znaków czasu
nale¿¹: wzmo¿ony
rozwój komunikacji
i
umiejêtnoci
(Dan. 12:4; Nah. 2:
3,4); powrót cielesnego Izraela do
swojej ojczyzny,
odzyskiwanie przez
niego kontroli nad
ca³¹ Jerozolim¹, stopniowe wychodzenie z
czêciowego zalepienia oraz konflikty z
Arabami (Jer.16:13 18; Am.9: 11,14,15; £uk.
21:2736; Rzym. 11:11,15,2527); znaczny
wzrost przestêpczoci, nikczemnoci, rozwi¹z³oci moralnej i wyjawiania z³a (2 Tym.
3:19,13; Mat. 24:12; £uk. 12:2,3; l Kor. 4:5);
szybki upadek moralnoci w rodzinie, rz¹dzie,
handlu, szkole, literaturze, sztuce, muzyce, rozrywce itp. (2 Tym. 3:19,13); przewaga niewiary, wiara fa³szywa, fa³szywi Chrystusowie i
fa³szywi prorocy (Mat. 24:2426; £uk. 18:8; l
Tym. 4: 13; 2 Tym. 4:14); kryzys paliwowy i
¿ywnociowy, rosn¹ca inflacja, zachwiana
równowaga w rodowisku naturalnym, prze-
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ludnienie i g³ód (Izaj. 47:14,15; Ezech.
7:12,19; 14:19; Sof. 1:18; £uk. 21:11); gigantyczne przygotowania wojenne, szybki rozwój
przera¿aj¹cych rodzajów broni, zimne i gor¹ce
wojny, rewolucje, konflikty kapita³u ze
wiatem pracy oraz
zakrojony na szerok¹ skalê terroryzm i anarchia
(Joel 3:914; l Król.
19:11,12; Jak.5:1
8); wielkie zaniepokojenie i obawa ludzi co do teraniejszoci i przysz³oci
(£uk. 21:25,26); du¿y wzrost spirytyzmu, okultyzmu,
satanizmu itp. (Mat.
12:26; 24:26); ogólnie mówi¹c, powszechny
kryzys,
którego opanowanie
p r z e k r a c z a
mo¿liwoci cz³owieka (Ps. 107: 2327; Sof.
1:17; £uk. 21:2527).
PRZEDMILENIZM I POSTMILENIZM
Ogó³ chrzecijan wyznaje dwa rodzaje pogl¹dów na temat drugiego przyjcia Jezusa,
mianowicie: przedmilenizm i postmilenizm.
Przedmilenizm, nauka g³osz¹ca, ¿e Chrystus przyjdzie przed Tysi¹cleciem, by wraz ze
swym Kocio³em królowaæ tysi¹c lat i nawróciæ wiat, w umys³ach wiêkszoci wierz¹cych
chrzecijan w du¿ej mierze wypar³a postmilenizm, naukê g³osz¹c¹, i¿ Chrystus przyjdzie
po Tysi¹cleciu, aby przej¹æ nawrócony wiat i
zakoñczyæ wszystkie ziemskie sprawy. Dla
myl¹cych ludzi coraz bardziej oczywisty staje
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siê fakt, ¿e wiat nie jest nawracany, lecz raczej
gwa³townie ronie stosunek niechrzecijan do
chrzecijan (zobacz Boski plan wieków i The
Millennium).
Wraz ze wzrostem zainteresowania drugim
przyjciem Jezusa wielu wierz¹cych chrzecijan
¿ywi wci¹¿ rosn¹c¹ nadziejê, ¿e wkrótce po³¹cz¹
siê z Jezusem we wszystkim, co jest wieczne, w
niebiañskiej chwale, w tym, co powszechnie jest
znane jako wniebowziêcie, chocia¿ w Biblii nie
znajdujemy tego s³owa.
Rzeczownik wniebowziêcie i przymiotnik
wniebowziêty pochodz¹ z ³aciñskiego s³owa rapere (raptus), co znaczy porwaæ, schwyciæ,
unieæ. Lecz zarówno wniebowziêty, jak i wniebowziêcie nabra³y tak¿e znaczenia zachwytu,
ekstazy, upojenia, mi³oci itp.
Tak wiêc, gdy wielu wierz¹cych chrzecijan,
szczególnie fundamentalistów, u¿ywa s³owa
wniebowziêcie, stosuje je do naszego Pana Jezusa
w pierwszej niezauwa¿alnej fazie Jego drugiego
przyjcia, kiedy to potajemnie porywa nagle ku
sobie, do nieba, duchowego królestwa, wszystkich
prawdziwych chrzecijan wówczas ¿yj¹cych, by
ju¿ na zawsze siê z Nim po³¹czyli, swym niebiañskim oblubieñcem, we wiecznej radoci,
rozkoszy, b³ogoci i szczêciu.
Pewna szeroko rozpowszechniona ilustracja
odtwarza scenê wniebowziêcia na zewn¹trz
piêknego domu. Kobieta wieszaj¹ca pranie i ma³a
dziewczynka je¿d¿¹ca na rowerku s¹ pokazane w
chwili mkniêcia w ciele w kierunku nieba, podczas gdy strzyg¹cy trawê ch³opiec, obrazuj¹cy
oczywicie niechrzecijanina lub nieprawdziwego chrzecijanina, pozostaje na ziemi.
Szeroko rozpowszechniony traktat pod
tytu³em The Missing Ones (Zaginieni) przedstawia czas wziêcia do nieba jako okres wielkich
nieszczêæ, konsternacji, lêku i obawy, kiedy to
poci¹gi trac¹ nagle swych maszynistów, samochody kierowców, rodziny swych najbli¿szych
itd.  a biuro osób zaginionych zasypane jest
zg³oszeniami o zaginiêciach. Niektórzy na
zderzakach swych samochodów umieszczaj¹
napisy, ostrzegaj¹ce, ¿e w wypadku wziêcia do
nieba, ich samochody pozostan¹ bez kierowcy.
Wielu uwa¿a, ¿e po zabraniu do nieba,
sporód tych, którzy pozostan¹ na ziemi, powstanie mo¿ny w³adca, jednostka, jako Antychryst,
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podaj¹cy siê za Boga w odbudowanej wi¹tyni w
Jerozolimie, zmuszaj¹cy wszystkich ludzi do
czczenia go i przyjêcia jego znaku na czole i rêce
oraz zawziêcie przeladuj¹cy wszystkich tych,
którzy nie zechc¹ tego uczyniæ. To ma siê odbywaæ w tak zwanym ucinieniu, którego koñcem
ma byæ druga czêæ drugiego przyjcia Jezusa,
kiedy to On pokona i zniszczy antychrysta i
rozpocznie swoje tysi¹cletnie Panowanie.
Niektórzy utrzymuj¹, ¿e obie czêci drugiego
przyjcia Jezusa dzieliæ bêdzie okres trzech i pó³
roku. Inni twierdz¹, i¿ przerwa ta trwaæ bêdzie
siedem lat, nauczaj¹c przy tym zazwyczaj, ¿e
wype³ni siê wówczas siedemdziesi¹ty tydzieñ z
Dan. 9:2427. Ten pogl¹d jest jednak b³êdny,
gdy¿ siedemdziesi¹ty tydzieñ Daniela wype³ni³
siê razem z szeædziesiêcioma dziewiêcioma tygodniami w czasie pierwszego adwentu Jezusa,
co udowodnilimy z wielu punktów widzenia w
BS 463.
Pewne pojêcia czasami tak przenikaj¹ nasze
umys³y, tak bardzo staj¹ siê czêci¹ nas, ¿e trudno
nam siê z nimi rozstaæ. A jednak wielu z nas
stwierdza, ¿e nasze wyobra¿enia odnonie Pisma
wiêtego wymagaj¹ zmiany z powodu mniej lub
bardziej niedoskona³ego zrozumienia.
Zaprzeczenie d³ugo wyznawanym teoriom,
jak na przyk³ad nauce o siedemdziesi¹tym tygodniu oderwanym od reszty, dla wielu jest ciê¿kim
dowiadczeniem, lecz to nie jest próba dla wszystkich posiadaj¹cych dzieciêcego ducha Chrystusowego, to jest gotowoæ do przyjêcia bez wahania S³owa Ojca (nie nauk ludzkich, które s¹
Jemu przeciwne  Rzym. 3:4; l Kor. 2:5). Tacy
powiedz¹: Ja sam nie wiem nic na ten temat, a jeli przyj¹³em myl nie popart¹ S³owem Bo¿ym, nie
chcê jej. Chcê jedynie Prawdy, a nie moich myli
niezale¿nych od S³owa Bo¿ego, gdy¿ tylko ono
jest w stanie uwiêciæ (Jan 17:17). Dajcie mi
Prawdê, bez wzglêdu na to, jakiego bo¿ka mo¿e
ona obaliæ.
Tylko takim mamy pewne rzeczy do przedstawienia, dotycz¹ce od dawna wyznawanej nauki o tym, ¿e prawdziwi chrzecijanie ¿yj¹cy w
czasie drugiego adwentu Jezusa nigdy nie umr¹
fizyczn¹ mierci¹. Ustêpy Pisma wiêtego cytowane na poparcie tego pojêcia po dok³adnym
rozwa¿eniu nie podtrzymuj¹ takiej myli, a inne
wersety wyranie stwierdzaj¹, ¿e wszyscy cz³onkowie cia³a Chrystusa umr¹ mierci¹ fizyczn¹
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podobnie jak ich G³owa, Wzór i Poprzednik. Zbadajmy wspólnie ten przedmiot w wietle rozwa¿añ nastêpuj¹cych wersetów Pisma wiêtego
uwa¿anych zwykle za podstawê pogl¹du, ¿e niektórzy wiêci mieli byæ zwolnieni od mierci fizycznej.

mówi, i¿ ktokolwiek zostanie przemieniony bez
umierania, jak wielu przypuszcza³o. Czytamy:
Oto tajemnicê wam powiadam: nie wszyscy zaniemy, ale wszyscy przemienieni bêdziemy, bardzo prêdko w okamgnieniu... umarli wzbudzeni
bêd¹ nieskazitelni, a my bêdziemy przemienieni.

ROZWA¯ENIE 1 TES. 4:1517

Z tego punktu widzenia, odnosz¹cego siê do
snu, niektórzy mieli wra¿enie, ¿e ziemskie cia³o
nie umrze. Lecz kto nie mo¿e zrozumieæ, ¿e
ludzkie cia³o mo¿e spoczywaæ w mierci, a nowe
stworzenie mo¿e byæ z niego uwolnione i tak szybko przyobleczone w cia³o duchowe, ¿e nie
bêdzie ani chwili snu? Umrzeæ to nie to samo co
spaæ  pozostawaæ w stanie niewiadomoci,
nie¿ywym, Gdyby miêdzy mierci¹ ziemskiego
mieszkania (ludzkiego cia³a) a otrzymaniem cia³a
duchowego nast¹pi³ jaki okres, wtedy nowe
stworzenia, które ¿y³yby i pozostawa³y w
Chrystusie a¿ do czasu Jego paruzji, (obecnoci),
po mierci by³yby zmuszone do zaniêcia w
Jezusie (l Tes. 4:14; l Kor. 15:18), jak w wieku
Ewangelii zasnêli Aposto³owie i inni cz³onkowie
cia³a. Lecz sen ten zawsze by³ czym
niepo¿¹danym.

l Tes. 4:1517 jest klasycznym fragmentem
cytowanym przez tych, którzy wierz¹ w zwolnienie od mierci. Greckim s³owem przet³umaczonym przyjcie w w. 15 oraz u Mat. 24:3739
jest paruzja, oznaczaj¹ce obecnoæ. Okrela ono
pierwszy, tajemniczy etap drugiego adwentu
Jezusa, kiedy to wiat nie wie o Jego drugim
adwencie, zajmuj¹c siê zwyczajnymi sprawami
¿yciowymi. Poprzedza ona drugi etap obecnoci,
Jego epiphaneia (jasne wiecenie, manifestacjê),
czy te¿ apokalupsis (ods³oniêcie, objawienie),
oraz trzeci etap, Jego basileia (Królestwo).
W l Tes. 4:1517 czytamy: ...my, którzy
¿ywi pozostaniemy do przyjcia Pañskiego, nie
uprzedzimy [porównaj przek³ad ASV, Rotherhama itp.], onych, którzy zasnêli. Gdy¿ sam Pan
...zst¹pi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstan¹
najpierw. Zatem [potem, greckie epeita, które
podobnie stosuje siê do przysz³oci w innych
miejscach, np. w l Kor. 15:6,7,23,46; Gal.
1:18,21; 2:1; ¯yd. 7:27; Jak. 3:17; 4:14] my ¿ywi,
którzy pozostaniemy, wespó³ z nim zachwyceni
[w angielskich przek³adach i BT  porwani]
bêdziemy w ob³okach naprzeciwko Panu na
powietrze....
Nic w tym wersecie oczywicie nie wskazuje,
¿e wiêci ¿yj¹cy w czasie wtórego przyjcia Pana
umr¹. Nic te¿ nie naucza, ¿e ich ludzkie cia³a nie
umr¹. Ten ustêp nie podaje jakiej przemiany oni
doznaj¹ przed po³¹czeniem siê z Panem; sama
przemiana nie jest tutaj nawet wspomniana. Lecz
ten sam Aposto³ podaje gdzie indziej, ¿e zmiana
nast¹pi, gdy¿ cia³o i krew  ludzka natura,
ludzkie cia³a  nie mog¹ odziedziczyæ królestwa
Bo¿ego (l Kor. 15:50). Dlatego wszyscy wiêci
zostan¹ przemienieni w istoty duchowe, niewidzialne dla ludzkich oczu, mog¹ce przychodziæ
i odchodziæ jak wiatr (Jan 3:8).
ZBADANIE 1 KOR. 15:51, 52
Przejdziemy teraz do l Kor. 15:51,52, gdy¿ te
wersety szczególnie wspominaj¹ o przemianie i
zwróæmy uwagê, czy wiêty Pawe³ rzeczywicie

wiêci wieku Ewangelii razem ze wiêtym
Paw³em mogli powiedzieæ, ¿e nie chc¹ byæ nagimi (w stanie snu, zarówno bez cia³a ludzkiego, jak
i duchowego), lecz ¿e bardzo pragn¹ byæ przyobleczeni, otrzymaæ cia³a duchowe, które mieli
dostaæ w czasie drugiej obecnoci Jezusa w chwili
od³¹czenia siê od starego ludzkiego domu (2 Kor.
5:14). I to w zasadzie stwierdza tutaj wiêty Pawe³  nie wszyscy zasn¹, gdy¿ dla niektórych
przemiana bêdzie chwil¹, momentem, w mgnieniu oka. Jedno jest pewne: wszystkie nowe
stworzenia opuszcz¹ kiedy cia³o, a kiedykolwiek
i jakkolwiek to siê stanie, bêdzie to mierci¹,
rozk³adem i koñcem cz³owieczeñstwa dla wszelkich tych, którzy otrzymaj¹ naturê duchow¹.
Niektórzy twierdz¹, ¿e Mat. 24:40,41 potwierdza naukê o zaginionych, lecz nie ma tam
ani s³owa o zabraniu kogokolwiek do nieba.
Wskazuje on raczej na gromadzenie siê cz³onków
cia³a do Prawdy jako duchowego pokarmu
(porównaj w. 28).
WIÊTY JAN PRZEDSTAWIA
OSTATNICH Z KOCIO£A
Zauwa¿my teraz s³owa Jezusa dotycz¹ce
Aposto³a Jana, który jest typem, obrazem ostat-
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niej czêci Kocio³a  tych, którzy pozostan¹
przy ¿yciu do czasu obecnoci Pana i wtedy
zostan¹ przemienieni. Jezus powiedzia³ o nim do
Aposto³a Piotra: Jelibym chcia³, ¿eby on zosta³
a¿ przyjdê, co tobie do tego?... I wysz³a ta
powieæ miêdzy braci, ¿eby on uczeñ umrzeæ nie
mia³. Lecz mu nie rzek³ Jezus, i¿ nie mia³
umrzeæ; ale: jeli chcê, aby zosta³ a¿ przyjdê...
(Jan 21:22,23).
Tak w³anie sta³o siê z grup¹ symbolizowan¹
przez wiêtego Jana. Rozesz³a siê pog³oska i zosta³a powszechnie przyjêta, ¿e ta czêæ Kocio³a
nie umrze. Ale gdy zbadamy dowody, stwierdzimy, ¿e ani Jezus, ani Aposto³owie nie powiedzieli, i¿ niektórzy nie umr¹, lecz ¿e jeli tak
bêdzie chcia³ Mistrz, niektórzy zostan¹ a¿ do Jego
drugiej obecnoci, i wtedy zostan¹ przemienieni
w okamgnieniu i nie zasn¹.
Zwróæmy teraz uwagê na wyrane owiadczenie, ¿e wszyscy cz³onkowie cia³a mieli umrzeæ,
a nastêpnie zauwa¿my koniecznoæ mierci. Sam
wiêty Pawe³, nie kto z mniejszym autorytetem,
powiedzia³, ¿e jelimy z nim umarli, z nim te¿
¿yæ bêdziemy oraz jeli¿emy z nim wszczepieni w podobieñstwo mierci jego, tedy te¿ i w
podobieñstwo zmartwychwstania wszczepieni z
nim bêdziemy. W tym to celu cz³onkowie cia³a
Chrystusowego zostali przykszta³towani...mierci jego (2 Tym. 2:11; Rzym. 6:5; 2 Kor. 4:10;
Filip. 3:10).
Widzimy teraz, ¿e w przypadku Jezusa Jego
ludzka natura na wiecznoæ zosta³a poddana
mierci (by³ On umartwiony cia³em, ale
o¿ywiony duchem [jako istota duchowa]  l
Piotra 3:18), a gdyby z powrotem zabra³ ludzk¹
naturê, oznacza³oby to zabranie ceny okupu za
nas. Widzimy tak¿e, ¿e cz³onkowie Jego cia³a
otrzymali przywilej dope³nienia ostatków
ucisków Chrystusowych (Kol. l :24), pozostania
umar³ymi z Chrystusem, ochrzczonymi w
mierci jego (Rzym. 6:8,3), który umi³owa³ i
kupi³ nas sw¹ drogocenn¹ krwi¹ oraz skosztowa³
mierci za ka¿dego (l Piotra 1:18,19; ¯yd. 2:9).
S³owem, jeli dla Jezusa by³o konieczne
pozostanie pos³usznym a¿ do mierci i jeli On do
swych wiêtych mówi: B¹d wierny a¿ do mierci, a dam ci koronê ¿ywota (Obj. 2:10), któ¿
mo¿e powiedzieæ, ¿e zgon, mieræ ludzkiej istoty,
jest niekonieczny?
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ZBADANIE PSALMU 82:6, 7
Ps. 82:6,7 bardzo wyranie dowodzi, ¿e
wszyscy bogowie, synowie Najwy¿szego,
wiêci, umr¹ ,,jako i inni ludzie, ..a jako jeden z
ksi¹¿¹t upadn¹ [nie jak ksi¹¿ê Adam, który umar³
za w³asny grzech, lecz jak ksi¹¿ê Jezus, mierci¹
ofiarnicz¹].
By zrozumieæ ten tekst, najpierw musimy
zrozumieæ kontekst i jego u¿ycie przez naszego
Pana. Psalm 82 najwyraniej stosuje siê do
naszego Pana Jezusa jako wyznaczonego przez
Boga Oswobodziciela i Sêdziego chrzecijañstwa
w czasie Jego paruzji, obecnoci, przy koñcu
wieku Ewangelii.
Hebrajskim s³owem przet³umaczonym w w. l
Bóg i bogów oraz w w. 6 Bogowiecie jest
elohim, które odnosi siê nie tylko do Jehowy, lecz
tak¿e do innych: u¿ywa siê go w stosunku do (1)
sêdziów i w³adców (2 Moj.21:6; 22:8,9,28; l Sam.
2:25); (2) wielkich ludzi nie bêd¹cych sêdziami
ani w³adcami (l Moj. 23:6; 2 Moj. 7:1); (3) dobrych i z³ych anio³ów (Ps. 8:6, porównaj ¯yd. 2:7;
Ps. 97:7, porównaj ¯yd. 1:6) oraz (4) Jezusa (Ps.
45:7, porównaj w. 8, gdzie wymieniony jest Bóg).
Podobnie w Ps. 82:1 nasz Pan Jezus przedstawiony jest jako bóg, potê¿ny, który stoi w
zgromadzeniu Bo¿ym [wród potentatów polityki, finansów, kocielnictwa, przemys³u, spo³eczeñstwa i pracy], poród bogów [elohim 
wielkich ziemskich] s¹dzi. Potêpia On niesprawiedliwe s¹dy i faworyzowanie niezbo¿nych
przez tych ziemskich ksi¹¿¹t. Napomina ich, by
bronili ubogich i sieroty oraz by dopilnowywali
przestrzegania sprawiedliwoci w stosunku do
utrapionych oraz potrzebuj¹cych i uwalniali ich z
r¹k oprawców.
Lecz wed³ug w. 5 wielcy ziemscy (ziemscy
elohim) nie wiedz¹ [nie zwracaj¹ uwagi na
Boskie wezwanie do sprawiedliwoci  na
brzmienie antytypicznej tr¹by Jubileuszowej,
»ostatniej tr¹by«, tr¹by siódmej, »tr¹by Bo¿ej«
(Zach. 9:14; l Kor. 15:52; Obj. 11:15; l Tes. 4:16)
 wyjanienie tr¹by Bo¿ej w Nadszed³ czas, str.
161164], ani nie rozumiej¹; w ciemnociach [co
do rezultatu swojej polityki] ustawicznie chodz¹;
zaczem [w wyniku czego] siê zachwia³y [wpad³y
w stan zamieszania, zniekszta³ci³y siê, straci³y
równowagê w stosunku do siebie i musz¹ byæ
wiêc usuniête, musz¹ »stopnieæ«, by przygotowaæ
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drogê dla nowego nieba i ziemi  nowego
porz¹dku spo³ecznego (2 Piotra 3:1013)] wszystkie grunty [porz¹dek i panuj¹ce zasady prawne]
ziemi [spo³eczeñstwa ludzkiego].
W w. 6,7 Jezus z kolei zwraca siê do swych
wiêtych jako do wielkich, swego maluczkiego
stadka (£uk. 12:32): Jam rzek³: Bogowiecie
[tych »nazwa³ bogami, do których (lub dla
których) siê sta³o s³owo Bo¿e«  Jan 10:35] elohim  wielcy  gdy¿ otrzymali oni S³owo Bo¿e
i Ducha tego S³owa udzielonego im przez Jezusa], a synami Najwy¿szego wy wszyscy jestecie [»Najmilsi! teraz dziatkami Bo¿emi jestemy«
 l Jana 3:2; 2 Piotra 1:4].
A wszak¿e jako i inni ludzie pomrzecie, a
jako jeden z ksi¹¿¹t upadniecie [nie jak ogó³ wiata, który umiera jak ksi¹¿ê Adam, jako jego dzieci
i dziedzice jego wyroku, lecz ofiarniczo, z ksiêciem Jezusem i podobnie jak On  Izaj. 9:6; Dz.
Ap. 3:15; 5:31; jak ju¿ wykazalimy, w. 7 dowodzi, i¿ wszyscy cz³onkowie cia³a Chrystusowego
umr¹ mierci¹ fizyczn¹].
Po zakoñczeniu tego w. 8 zwraca siê do
Chrystusa: Powstañ¿e, o Bo¿e! [elohim  potê¿ny] a s¹d ziemiê [zakoñcz obalanie królestwa
szatana i wprowadzanie »czasu naprawienia« od
dawna obiecywanego przez wszystkich wiêtych
proroków  Dz. Ap. 3:1923; Ps. 96; 98]; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody
[Ps. 2:712]. Wtedy bêdzie nape³niona chwa³¹
wszystka ziemia (4 Moj. 14:21); Wspomn¹ i
nawróc¹ siê do Pana wszystkie granice ziemi, i
k³aniaæ siê bêd¹ przed obliczem twojem wszystkie pokolenia narodów. Albowiem Pañskie jest
królestwo, a on panuje nad narodami (Ps.
22:28,29).
No tak, powie kto, a wiêc zaprzeczacie, ¿e
wiêci zostan¹ ¿ywcem zabrani do nieba, ¿e
zostan¹ przemienieni? Odpowiadamy: nie, nie
zaprzeczamy temu, lecz wierzymy, ¿e Pismo
wiête jasno naucza, i¿ ci wiêci, którzy bêd¹ ¿yli
w sprzyjaj¹cym czasie obecnoci Pana, zostan¹
przemienieni w nale¿¹cy do nich stan duchowy w
chwili mierci naczynia glinianego (2 Kor. 4:7),
kiedykolwiek bêdzie mia³o to miejsce; nie bêd¹
oni zatem musieli spaæ, jak uczyni³o to nowe
stworzenie Paw³a i innych, lecz zostan¹ przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu.
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B£OGOS£AWIENI UMARLI,
KTÓRZY UMIERAJ¥
Nastêpuj¹ce twierdzenie z Obj. 14:13 jest tutaj tak¿e pomocne: B³ogos³awieni s¹ odt¹d umarli, którzy w Panu umieraj¹. Zaprawdê mówi
Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a
uczynki ich id¹ za nimi. Tylko w tym jednym
przypadku jest mieræ przedstawiona w Pimie
wiêtym jako b³ogos³awieñstwo. Zwykle mówi
siê o niej jako o okrutnym wrogu (l Kor. 15:25,
26). Zauwa¿my jednak, ¿e jest ona tutaj
b³ogos³awieñstwem tylko dla szczególnej klasy:
umar³ych, którzy umieraj¹. S¹ oni cz³onkami
cia³a Chrystusowego  umar³ymi dla wiata,
ukrzy¿owanymi z Chrystusem. Albowiemecie
umarli, i ¿ywot wasz skryty jest z Chrystusem w
Bogu (Kol. 3:3).
Zwróæmy tak¿e uwagê na szczególne zastosowanie czasowe  odt¹d. Kontekst wskazuje, ¿e stosuje siê to po wyjciu poselstwa, i¿
Babilon (mieszanina wiatowoci i oziêb³ego
chrzecijañstwa) wypad³ z Bo¿ej ³aski (porównaj
Obj. 3:1517; 18:14) w ¿niwie wieku Ewangelii.
Zbiega siê to z czasem drugiego adwentu Jezusa i
pocz¹tkiem ustanawiania Jego Królestwa, kiedy
to wzbudzani bêd¹ pi¹cy wiêci. Odt¹d, po
tym czasie, mieræ, kiedykolwiek by ona nie
przysz³a, by³a b³ogos³awieñstwem dla umar³ych,
którzy umieraj¹. Gdy jeden po drugim umierali
tak jak inni ludzie, w tym samym momencie
stawali siê podobnymi do swego Pana, wspania³ymi istotami duchowymi, uczestnikami Boskiej
natury (2 Piotra 1:4). Wtedy to mog¹ odpoczywaæ od prac swoich, a uczynki ich id¹ za nimi.
Zanika tylko praca (trud) zwi¹zana z ludzkim
cia³em  kruchym ziemskim naczyniem. Ich
s³u¿ba Królestwa, w której zaanga¿owali siê
jeszcze na ziemi, bêdzie nadal kontynuowana.
W ten sposób przemiana cz³onków cia³a,
którzy bêd¹ wtedy przy ¿yciu, da im tê sam¹
spo³ecznoæ, chwa³ê i moc, jak¹ otrzymali pi¹cy
cz³onkowie. Wszyscy oni s¹ zachwycani z
ziemskich warunków i po³¹czeni wespó³ z
Panem na powietrzu, co obrazuje duchow¹
w³adzê nad wiatem.
Szatan od d³ugiego ju¿ czasu zajmuje stanowisko ksi¹¿êcia, który ma w³adzê na powietrzu (Efez. 2:2) i jako swych wspó³pracowników
i wspó³rz¹dz¹cych u¿ywa wiele osób wielkich
Babilonu, którzy zwiedzeni jego zalepiaj¹cym
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b³êdem naprawdê myl¹, ¿e wykonuj¹ s³u¿bê
Bogu. Lecz w s³usznym czasie obecny ksi¹¿ê na
powietrzu zostanie ca³kowicie zwi¹zany i nie
bêdzie ju¿ zwodzi³ narodów. Teraniejsze niebiosa, wielki system antychrysta, z wielkim trzaskiem przemin¹, a nowy ksi¹¿ê na powietrzu,
prawdziwy w³adca duchowy, Jezus Chrystus,
przejmie panowanie i ustanowi nowe niebiosa,
z Kocio³em po³¹czonym z Nim w tej w³adzy, lub
powietrzu, jako Jego Oblubienica.
Tak wiêc, nowe niebiosa zast¹pi¹ obecne
w³adze na powietrzu. Potemem widzia³ niebo
nowe i ziemiê now¹; albowiem pierwsze
[poprzednie] niebo i pierwsza [poprzednia] ziemia przeminê³a... A ja Jan widzia³em ono wiête
miasto, Jeruzalem nowe, zstêpuj¹ce z nieba od
Boga zgotowane, jako oblubienicê ubran¹ mê¿owi swemu. I s³ysza³em g³os wielki z nieba mówi¹cy: Oto przybytek Bo¿y z ludmi, i bêdzie
mieszka³ z nimi; a oni bêd¹ ludem jego, a sam
Bóg bêdzie z nimi, bêd¹c Bogiem ich. I otrze Bóg
wszelk¹ ³zê z oczów ich; a mierci wiêcej nie
bêdzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleci nie
bêdzie; albowiem pierwsze rzeczy pominê³y
(Obj. 21:14).
WESPÓ£ Z NIM ZACHWYCENI
Niektórzy jednak¿e mog¹ zapytaæ, czy l Tes.
4:17 nie mówi, ¿e wszyscy wiêci bêd¹ wespó³
zachwyceni i czy nie oznacza to, ¿e wiêci 
¿ywi, którzy pozostaniemy  w czasie drugiego
adwentu Jezusa, zostan¹ przemienieni w tej
samej chwili?
Greckim s³owem przet³umaczonym w tym
wierszu wespó³ jest hama, co znaczy w tym
samym czasie (zobacz Thayer, Baxter, Liddell i
Scott, Strong, Diaglott itd.) albo w znaczeniu : (l)
tego samego okresu albo (2) w znaczeniu tej
samej chwili. Wielu le rozumie jego u¿ycie w
tym wersecie, jak gdyby ono oznacza³o, ¿e
wszyscy zmarli i wszyscy ¿yj¹cy wiêci bêd¹
zabrani na spotkanie z Panem na powietrzu w
tej samej chwili. Ale we wszystkich pozosta³ych
dziewiêciu przypadkach u¿ycia w Nowym
Testamencie s³owa hama oznacza ono ten sam
okres, nie tê sam¹ chwilê, a zatem w naszym tekcie oznacza ono oczywicie tak¿e ten sam okres.
A oto dziewiêæ pozosta³ych przypadków:
Mat. 13:29  Pan przestrzega³ tutaj przed
prób¹ wyrywania symbolicznego k¹kolu z sym-
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bolicznej pszenicy przez okres wieku Ewangelii
przed rozpoczêciem siê ¿niwa: ...bycie snaæ
...nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicy. Hama,
tutaj przet³umaczone zaraz z w znaczeniu w tym
samym czasie, wskazuje na wyrywanie przez pewien okres, nie w jednej chwili.
Na przyk³ad: w pierwotnym Kociele przez
przeci¹g kilkunastu lat byli pewni rygoryci,
szczególnie donatyci, którzy z powodu b³êdu o
naturze tzw. jedynego prawdziwego Kocio³a
postêpowali w stosunku do k¹kolu w sposób, który sta³ siê wype³nieniem proby o wyrwanie k¹kolu z przypowieci Jezusa. Spór wywo³any ich
postêpowaniem, prowadzony przez Cypriana,
Augustyna itp., podaj¹cych Prawdê na ten przedmiot, odpowiada³ zakazowi Pana odnonie wykorzeniania w tym czasie symbolicznego k¹kolu.
Z pewnoci¹ wyrywanie symbolicznego
k¹kolu z pszenicy z koniecznoci dotknê³oby
najpierw jak¹ jednostkê z jednej potem inn¹ z
drugiej klasy, a cz³onkowie tych dwóch klas nie
przechodziliby tego w tej samej chwili, lecz przy
ró¿nych okazjach w tym samym okresie  w
wieku Ewangelii, przed jego ¿niwem (w. 30).
Mat. 20:1  który wyszed³ bardzo [hama]
rano lub który wyszed³ w tym samym czasie
[co] poranek. Ranek nie nastêpuje w jednej
chwili, lecz przez okres kilku godzin. S³owo wyszed³ tak¿e oznacza czynnoæ, która trwa³a pewien okres, w odró¿nieniu od chwili; gdy¿ s³owo
to oznacza wyjcie z pewnego miejsca  postêpowanie w kierunku innego i ostateczne tam
przybycie.
Dz. Ap. 24:26  ,,A przy tem [hama; Diaglott, w tym samym czasie} spodziewa³ siê, ¿e mu
Pawe³ mia³ daæ pieni¹dze. Po przes³uchaniu
przez starostê Feliksa, Pawe³ pozostawa³ w wiêzieniu przez dwa lata (w. 27), w którym to czasie
Feliks czêsto po niego posy³a³ i rozmawia³ z nim
(w. 26), spodziewaj¹c siê w tym samym czasie
(okresie, nie w chwili) otrzymania od Paw³a ³apówki, w celu uzyskania zwolnienia, lecz nie w
ka¿dym momencie czêstych rozmów Feliksa z
Paw³em ¿ywi³ on tak¹ nadziejê. Niekiedy bez
w¹tpienia dzia³a³y inne w³adze umys³owe, na
przyk³ad intelektualne. Co wiêcej, podczas d³ugiego okresu tych dwóch lat spodziewania siê
przez Feliksa ³apówki czêsto nastêpowa³y przerwy w rozmowie z Paw³em. Niemniej jednak to
by³o hama, w tym samym ogólnym okresie.
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Dz. Ap. 27:40  A wyci¹gn¹wszy kotwice,
pucili siê na morze; a (w tym samym czasie)
rozpuciwszy zawiasy sterowe i podniós³szy
¿agiel po wietrze, mieli siê do brzegu. Wszystko
to nie mog³o oczywicie staæ siê w jednej chwili,
momentalnie, lecz wszystko to sta³o siê w tym
samym okresie.
Rzym. 3:12  Wszyscy siê odchylili, wespó³
[hama] siê stali nieu¿ytecznymi, niemasz ktoby
czyni³ dobrze, niemasz a¿ do jednego. W ten
sposób opisane jest postêpowanie grzeszników od
upadku w Edenie, co najmniej a¿ do dni wiêtego
Paw³a. A zatem s³owo hama oznacza w tym wersecie okres ponad 4000 lat.
Kol. 4:3  Modl¹c siê spo³ecznie [hama, w
tym samym czasie, gdy oni maj¹ »w modlitwach
trwaæ, czuj¹c w nich z dziêkowaniem«  w. 2] i
za nami. Chodzi tu oczywicie o okres.
1 Tes. 5:10  Który umar³ za nas, abymy
lub czujemy lub pimy, wespó³ [hama] z nim
¿yli. ¯ycie w tym samym czasie z Chrystusem,
o którym tutaj mowa, nast¹pi w wiecznoci po
zmartwychwstaniu. Nie mo¿e to odnosiæ siê do
tego ¿ycia, poniewa¿ b³ogos³awieñstwo wiecznego ¿ycia z Chrystusem dotyczy³o nie tylko
czuwaj¹cych wiernych, a wiêc ¿yj¹cych, lecz
tak¿e pi¹cych wiernych, to jest zmar³ych.
1 Tym. 5:13  Owszem [hama, w tym samym czasie] te¿ pró¿nuj¹c ucz¹ siê chodziæ od
domu do domu; a nie tylko s¹ pró¿nuj¹ce, ale te¿
wiegotliwe, niepotrzebnymi rzeczami siê
bawi¹ce, mówi¹c, co nie przystoi. Hama oczywicie wskazuje tutaj na okres, gdy¿ rzeczy, o
których mowa, nie mog¹ wyst¹piæ w jednej
chwili.
Filem. 22  Zaraz [hama, w tym samym czasie] mi te¿ i gospodê zgotuj. W poprzednich
wersetach wiêty Pawe³ prosi³ Filemona, by traktowa³ przys³anego mu niewolnika Onezyma jako
brata, bêd¹c pewnym, ¿e uczyni on nawet wiêcej,
ni¿ jest o to proszony (w. 21). Aposto³ poprosi³,
by w tym samym czasie, kiedy Filemon bêdzie
okazywa³ Onezymowi mi³oæ bratersk¹ i dobroæ,
przygotowa³ tak¿e mieszkanie dla Paw³a, gdy¿
mia³ on nadziejê, ¿e Pan pozwoli mu na wizytê u
Filemona w odpowiedzi na jego modlitwy.
Tak wiêc, we wszystkich pozosta³ych przypadkach u¿ycia w Pimie wiêtym s³owa hama
oznacza ono raczej wykonywanie pewnych czyn-
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noci w tym samym okresie, ni¿ jednoczenie, w
tej samej chwili. A zatem s³usznie wnioskujemy,
¿e w l Tes. 4:17 wespó³ zachwyceni (hama, w
tym samym czasie) znaczy, i¿ pomarli w
Chrystusie (pi¹cy wiêci  l Kor. 15:18) i
¿yj¹cy wiêci zostan¹ zabrani do nieba nie w tej
samej chwili (jak to niektórzy b³êdnie wnioskuj¹ i
tak nauczaj¹), lecz w tym samym okresie.
ZABRANIE DO NIEBA:
PRZED CZY PO UCISKU?
Od wielu lat trwa spór i dyskusja odnonie
czasu wziêcia Kocio³a do nieba: przed czy po
wielkim ucinieniu. Pismo wiête wskazuje, ¿e
wiêci mieli spodziewaæ siê pewnej miary ucisku
(Jan 16:33; Dz.Ap.14:22; Rzym. 5:3-5; 8:35; 12:
12; 2 Kor. 1:4; 7:4; 2 Tes. 1:4; Obj. 2:10). Ale co
ze szczególnym uciskiem, wielkim uciskiem,
teraz przy koñcu wieku? Czy mieli oni spodziewaæ siê ominiêcia go ca³kowicie, przejæ
przez jego czêæ czy te¿ przez ca³y ucisk?
S¹ w Pimie wiêtym wyrane wskazówki, ¿e
niektórzy cz³onkowie cia³a Chrystusowego bêd¹
wiadkami zbierania siê burzy ucisku i uczestnikami pewnych jego czêci. Niemniej jednak
Pismo wiête tak¿e dowodzi, ¿e wszyscy cz³onkowie cia³a zostan¹ ca³kowicie zabrani, uwolnieni i wywy¿szeni do wspania³ego stanu duchowego przed nadejciem najciê¿szych czêci
ucisku (Mat. 24:21).
Ustêpem, który to proroczo pokazuje, jest
Psalm 46. wiêci s¹ przedstawieni jako bêd¹cy w
czasie wielkiego ucinienia na wiecie  ucisku
 jako mówi¹cy: Bóg jest ucieczk¹ i si³¹ nasz¹
[On udzieli im mocy do trwania poród znonych
utrapieñ, os³oni ich i zapewni drogê ucieczki od
tych, które by³yby dla nich zbyt trudne do
zniesienia  l Kor. 10:13], ratunkiem we
wszelkim ucisku najpewniejszym.
Przeto¿ siê baæ nie bêdziemy, choæby siê
poruszy³a [wstrz¹snê³a, zdezorganizowa³a i przeminê³a  ¯yd. 12:26,27] ziemia [symbolizuj¹ca
obecn¹ organizacjê spo³eczeñstwa ludzkiego],
choæby siê przenios³y góry [królestwa, rz¹dy tego
obecnego z³ego wiata] w poród morza [anarchiczne, nie pozwalaj¹ce sob¹ rz¹dziæ masy
ludzkie]; Choæby zaszumia³y, a wzburzy³y siê
wody jego [sk³ócone i zwalczaj¹ce siê obozy], i
zatrzês³y siê góry [królestwa] od nawa³noci
[powstania mas przeciwko klasom uprzywile-
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jowanym] Jego.
Strumienie rzeki [S³owo Bo¿e, fontanna
Prawdy i ³aski] jego rozweselaj¹ miasto Bo¿e
[Królestwo Bo¿e, cz³onkowie cia³a w swym
ziemskim stanie, przed wyniesieniem do Boskiej
mocy i chwa³y], najwiêtsze z przybytków
najwy¿szego [wi¹tynia, prawdziwy Koció³,
gdzie Najwy¿szy z przyjemnoci¹ zamieszkuje
 2 Kor. 6:16].
Bóg jest w porodku jego [przez swego
Ducha, S³owo i Opatrznoci], nie bêdzie poruszone; poratuje go Bóg zaraz z poranku [w
t³umaczeniu Leesera  o wicie (jego) poranku].
Pozosta³a czêæ Ps. 46 nastêpnie bardzo obrazowo opisuje wielki ucisk, szczególnie jego najciê¿sze czêci. Lecz ju¿ w. 26 wystarczaj¹, by
jasno dowieæ, ze pozostali cz³onkowie cia³a
wci¹¿ byli jeszcze na ziemi w czasie pocz¹tkowych, mniej dotkliwych czêci ucisku.
Chroni³o ich od nich wspieranie, wzmacnianie i zabezpieczenie, jakiego udziela³o im S³owo
Bo¿e, ich tarcza i puklerz (Ps. 91:4). Ucieczk¹
podczas utrapieñ ucisku, lecz przed jego
najciê¿szymi czêciami sta³o siê dla nich ich
zabranie. Tak wiêc w jednym b¹d w drugim
znaczeniu uniknêli oni wszystkich czêci ucisku
(tego wszystkiego  £uk. 21:36).
Prorok Eliasz mia³ wizjê gwa³townego wiatru, trzêsienia ziemi i ognia, a po nim us³ysza³
g³os cichy i wolny (g³os Boga; l Król. 19:11,12,
porównaj Ps. 46:11). Wiatr ten zdaje siê wyranie
odpowiadaæ wojnie wiatowej (fazy I i II) jako
czêci wielkiego ucisku (który rozpocz¹³ siê w
1914 roku), trzêsienie ziemi wiatowej rewolucji,
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a ogieñ wiatowej anarchii wraz z drug¹ faz¹
ucisku Jakuba (utrapienia Jakubowego  Jer.
30:7), dotycz¹cego ponownie zgromadzonego
Izraela cielesnego; jako ostatniej jego czêci.
Eliasz (podobnie jak Jan Chrzciciel) s³u¿y za
typ prawdziwego Kocio³a w ciele Jako Boskiego
rzecznika reformy, zwiastuna Chrystusa, G³owy i
cia³a, w chwale Boskiej natury (Mal. 4:5,6; Mat.
11:14; 17:12; zobacz Nadszed³ czas, rozdz. 8).
Zabranie Eliasza w wichrze przedstawia zabranie
ostatnich cz³onków cia³a na pocz¹tku
najciê¿szych czêci (wichru) wielkiego ucisku 
wiatowej rewolucji i wiatowej anarchii (³¹cznie
z drug¹ faz¹ ucisku Jakuba).
Modlimy siê, by nasze studiowanie wersetów
Pisma wiêtego, dotycz¹cych zabrania Kocio³a i
spraw z tym zwi¹zanych, by³o b³ogos³awieñstwem oraz by polepszy³o zrozumienie tego przedmiotu i wp³ynê³o na odrzucenie niektórych
uprzednio powsta³ych pogl¹dów, które nie
wydaj¹ siê byæ w pe³ni zgodne, lub wcale nie s¹
zgodne z Pismem wiêtym.
Cieszmy siê coraz bardziej z b³ogos³awionej
nadziei zwi¹zanej z drugim adwentem naszego
Pana  Jego Paruzj¹, Epifani¹ czy te¿ Apokalips¹ i Bazylej¹. Gorliwie szukajmy rzeczy
wiecznych, z pilnoci¹ starajmy siê roæ w ³asce
i znajomoci, starajmy siê uczyniæ pewnym nasze
powo³anie i wybór do obfitego wejcia do uczestnictwa z naszym Panem Jezusem w Jego
wiecznym Królestwie (2 Piotra 1:511; 3:18).
Pamiêtajmy, ¿e s¹ dwie czêci Królestwa 
ziemska i duchowa (Zobacz broszurkê Królestwo
Bo¿e niebiañskie i ziemskie).
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