
3 1/2 roku

Po wyrzuceniu szatana z nieba

i uwolniùy demony z otchùani

Po apokaliptycznych jeêdêcach 
rozwiàzano

i wojna Boýa
zabraù pokój z ziemi

teraz rozpocznij 3 1/2 roku.
Aktorami tego czasu sà

zobacz:
i gwiazdy spadajàce z nieba

zobacz:
apokaliptyczni jeêdêcy

Apokal.13:5  Nastæpnie bestia otrzymaùa usta, by wypowiadaã 
bluênierstwa przeciw Bogu. Dostaùa bowiem wùadzæ robiã to przez 
czterdzieúci dwa miesiàce. 

6 Otworzyùa wiæc paszczæ i zaczæùa rzucaã bluênierstwa przeciw 
Bogu, szargaã Jego imiæ i úwiàtyniæ, i poniýaã mieszkañców 
niebios. 

7 Pozwolono jej walczyã ze úwiætymi i pokonaã ich. I dostaùa wùadzæ 
nad wszystkimi plemionami, ludami, jæzykami i narodami úwiata. 

2 úwiadków
Objawienie 11

po stronie Boga

Dzikie zwierzæ
Objawienie 13

po stronie szatana                                                               

Apokal. 11:3  Ja zaú obdarzæ mocà dwóch moich úwiadków, aby 
odziani w wory prorokowali przez tysiàc dwieúcie szeúãdziesiàt dni. 
4 Ci dwaj to dwa drzewa oliwne i dwa úwieczniki stojàce przed Panem 
ziemi. 
5 Ktokolwiek spróbuje wyrzàdziã im krzywdæ, zostanie spalony przez 
ogieñ z ich ust. Umrze kaýdy, kto bædzie chciaù ich zniszczyã.
 6 Bædà mieli oni moc zamkniæcia nieba, by w czasie ich sùuýby 
proroczej nie padaù deszcz. I moc, by wszystkie wody zmieniã w krew i 
zesùaã na ziemiæ wszelkie moýliwe plagi – na kaýde ich ýyczenie. 
7 A gdy dobiegnie koñca czas ich úwiadczenia, z bezdennej otchùani 
wyùoni siæ bestia, która wypowie im wojnæ. Zwyciæýy ich i zabije. 
8 Ich ciaùa bædà porzucone na placu wielkiego miasta, które duchowo 
nosi miano Sodomy i Egiptu, w którym ukrzyýowano naszego Pana.

zobacz:
Chronologia i treúã objawienia

i



Bestia z Objawienia 13 jest ostatnià potægà úwiatowà od 3 1/2 lat

Jak juý omawialiúmy w „The Endangered Animal”, zwierzæ 
to skùada siæ z 4 dzisiejszych úwiatowych mocy, jak opisano 
w Danielu 7.

w ciàgu 3 1/2 roku nastàpi fuzja tych stanów. Jest to 
reprezentowane przez fakt, ýe jest to zwierzæ z symbolami 
czterech zwierzàt.

Jest to równieý przepowiedziane w ksiàýce Daniel rozdziaù 2.

Dan 2:37 Ty, królu, królu królów (Nabuchodonozor), któremu Bóg niebieski daù 
królestwo, moc, siùæ i czeúã. Dan 2:38 - .......... ...... jesteú gùowà zùota.

Dan 2:39 A po tobie przyjdzie inne królestwo, 
mniejsze niý ty, i kolejne, trzecie królestwo z 
bràzu, które bædzie panowaã nad caùà ziemià.

Dan 2:40 A czwarte królestwo bædzie mocne jak 
ýelazo, poniewaý ýelazo wszystko miaýdýy i 
rozbija; jak ýelazo, które rozbija [wszystko], 
zmiaýdýy je i rozbije.

Persia

Grecja

Rzy

Dan 2:41 I ýe widziaùeú stopy i palce czæúciowo z gliny ceramicznej, a 
czæúciowo z ýelaza: to bædzie królestwo podzielone; ale bædzie w nim [coú] z 
twardoúci ýelaza, poniewaý widzieliúcie ýelazo zmieszane z gliniastà glinà. 
Dan 2:42 I palce stóp, czæúciowo z ýelaza, a czæúciowo z gliny: po czæúci 
królestwo bædzie silne, a po czæúci kruche. 
Dan 2:43 Ýe zmieszaùeú glinæ zmieszanà z glinà gliniastà: bædà siæ ze sobà 
ùàczyã poprzez maùýeñstwo, ale nie bædà siæ przylegaã do siebie, tak jak ýelazo 
nie moýe byã mieszane z glinà.

Dan 2:44 A za dni tych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. I 
królestwo nie pozostanie nikomu innemu; zmiaýdýy i unicestwi wszystkie te królestwa, ale nawet bædzie 
trwaã wiecznie:

Babylon

Dwóch úwiadków reprezentuje chrzeúcijan tego czasu.

Apokal. 11:4  Ci dwaj to dwa drzewa oliwne i dwa úwieczniki stojàce przed 
Panem ziemi.

Zostaù wzorowany na namaszczonym na króla gubernatorze Jeruzalem 
Zerubbabelu i namaszczonym kapùanie Jozuym. (Biblia Sachhaja)

Sac 4: 3 i dwa drzewa oliwne obok niego, jedno po prawej stronie naczynia z 
oliwà i jedno po lewej. Sac 4: 4 Odpowiedziaùem i powiedziaùem anioùowi, który 
do mnie przemówiù: Cóý to jest, mój panie?

Sac 4:12 Po raz drugi odpowiedziaùem i powiedziaùem mu: Jakie sà dwie 
gaùæzie drzew oliwnych, które sà obok dwóch zùotych rurek, które 
wypuszczajà olej ze zùota? Sac 4:13 I rzekù do mnie: Czy nie wiecie, co to 
jest? I powiedziaùem: Nie, proszæ pana. Cb 4:14 I rzekù: Ci dwaj namaszczeni 
stojà u Pana caùej ziemi.



W czasach ostatecznych chrzeúcijanie sà dwoma úwiadkami namaszczonymi duchem úwiætym
jako królowie i kapùani

1Piotra. 2:9  Wy natomiast jesteúcie wybrani przez Boga, jesteúcie kapùanami Króla, narodem 
uúwiæconym, wùasnoúcià samego Boga. A waszym zadaniem jest gùosiã wspaniale cechy Tego, który 
wyprowadziù was z ciemnoúci do swego cudownego úwiatùa. 

 Apostolskie 1,8  Wy otrzymacie moc Ducha Úwiætego, gdy zstàpi na was, i bædziecie moimi 
úwiadkami w Jerozolimie i caùej Judei, w Samarii i aý po krañce ziemi. 

Decyzja skùada siæ z pytania

Apokal.13:11 Potem zobaczyùem innà bestiæ, która wyszùa z ziemi. Miaùa 
dwa rogi, podobne do rogów Baranka, i przemawiaùa jak smok. 

Apokal. 13:15  Pozwolono teý drugiej bestii oýywiã ten posàg i sprawiã, 
aby mówiù. Wtedy posàg zarzàdziù, ýe wszyscy, którzy mu siæ nie 
pokùonià, muszà umrzeã. 16 Rozkazaù, aby wszystkim ludziom – wielkim i 
maùym, biednym i bogatym, niewolnikom i wolnym – naniesiono znak na 
prawà rækæ lub na czoùo. 17 I nie moýna byùo niczego sprzedaã ani kupiã 
bez znaku, który oznaczaù imiæ bestii lub jego cyfrowy symbol. 

Apokal.13:18  W tym tkwi zagadka: kto jest màdry niech rozszyfruje tæ liczbà bestii, bo 
jest to równieý liczba czùowieka. Jego liczba to 666.

Apokal. 14:7 Bójcie siæ Boga i oddajcie Mu czeúã – woùaù potæýnym gùosem – bo 
nadszedù czas Jego sàdu. Pokùoñcie siæ Temu, który stworzyù niebo i ziemiæ, morza i 
wszystkie êródùa wód!” 8 W úlad za nim pojawiù siæ inny anioù, obwieszczajàc: „Upadù, 
runàù wielki Babilon, który upijaù wszystkie narody úwiata winem szalonej 
niemoralnoúci!” 9 Po nich przyleciaù trzeci anioù i gùoúno zawoùaù: „Kto pokùoni siæ bestii i 
jej posàgowi oraz przyjmie jej znak na rækæ lub czoùo, 10 bædzie piã wino Boýego sàdu – 
nie rozcieñczone, wprost z kielicha Jego gniewu. Bædzie znosiã mæki w ogniu i siarce na 
oczach úwiætych anioùów i Baranka. 

Apokal. 14:6  Nastæpnie zobaczyùem innego 
anioùa: leciaù úrodkiem nieba i miaù ogùosiã 
odwiecznà ewangeliæ mieszkañcom ziemi – 
kaýdemu narodowi, plemieniu, jæzykowi i 
ludowi. 

W ciàgu 3 1/2 roku chrzeúcijanie sà przeúladowani, szczególnie:

Apokal. 13:5   Nastæpnie bestia otrzymaùa usta, by wypowiadaã bluênierstwa przeciw Bogu. Dostaùa 
bowiem wùadzæ robiã to przez czterdzieúci dwa miesiàce. 
6 Otworzyùa wiæc paszczæ i zaczæùa rzucaã bluênierstwa przeciw Bogu, szargaã Jego imiæ i úwiàtyniæ, i 
poniýaã mieszkañców niebios. 
7 Pozwolono jej walczyã ze úwiætymi i pokonaã ich. I dostaùa wùadzæ nad wszystkimi plemionami, 
ludami, jæzykami i narodami úwiata. 

Apokal. 14:13   Potem usùyszaùem gùos z nieba: „Teraz zapisz: Szczæúliwi ci, którzy teraz umierajà w 
Panu – mówi Duch – bo wreszcie odpocznà po swych trudach. A ich czyny kroczà za nimi”.



Chrzeúcijanie czasów ostatecznych, reprezentowani przez 2 
úwiadków, z mocà bædà gùosiã przesùanie anioùów.

Apokal. 11:3  Ja zaú obdarzæ mocà dwóch moich úwiadków, aby odziani 
w wory prorokowali przez tysiàc dwieúcie szeúãdziesiàt dni. 
4 Ci dwaj to dwa drzewa oliwne i dwa úwieczniki stojàce przed Panem 
ziemi. 
5 Ktokolwiek spróbuje wyrzàdziã im krzywdæ, zostanie spalony przez 
ogieñ z ich ust. Umrze kaýdy, kto bædzie chciaù ich zniszczyã. 
6 Bædà mieli oni moc zamkniæcia nieba, by w czasie ich sùuýby proroczej 
nie padaù deszcz. I moc, by wszystkie wody zmieniã w krew i zesùaã na 
ziemiæ wszelkie moýliwe plagi – na kaýde ich ýyczenie. 

Apokal. 13:15  Pozwolono teý drugiej bestii oýywiã ten posàg i sprawiã, 
aby mówiù. Wtedy posàg zarzàdziù, ýe wszyscy, którzy mu siæ nie 
pokùonià, muszà umrzeã. 
16 Rozkazaù, aby wszystkim ludziom – wielkim i maùym, biednym i 
bogatym, niewolnikom i wolnym – naniesiono znak na prawà rækæ lub 
na czoùo. 
17 I nie moýna byùo niczego sprzedaã ani kupiã bez znaku, który 
oznaczaù imiæ bestii lub jego cyfrowy symbol. 
18 W tym tkwi zagadka: kto jest màdry niech rozszyfruje tæ liczbà 
bestii, bo jest to równieý liczba czùowieka. Jego liczba to 666.

Ostatnia potæga úwiatowa zrobi wszystko, aby odwieúã ludzi od Boga.

Jeúli chodzi o liczbæ 666, znak zdjæcia moýna spekulowaã tylko dzisiaj (2018).
Dowiemy siæ, kiedy nadejdzie czas.

Gerd Fiedler 2018
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