
1. Pismo Święte w języku greckim lub hebrajskim jest doskonałe i bez żadnych 
błędów. Boskie święte Słowo w Biblii nie ma błędów. Posiada za to zastępy 
krytyków, przyziemnych ludzi którzy nie rozumieją wspaniałych słów Boga 
Wszechmogącego i przez to mówią o nich źle.

2. Mówisz, że wysłannik Boga nigdy nie kłamie. A gdy pokazuję ci wers w którym Jezus 
nazywa się Bogiem (a jest ich wiele) odpowiadasz "Biblii niemnożna wierzyć bo 
ludzie ją zmienili od kiedy powstała". To daje ci wygodną wymówkę aby ignorować 
wszystko co w Biblii nie zgadza się z tym czego się nauczyłeś. Ale Biblii nie można 
tak łatwo zignorować. Słowo Boże NIE zawiera błędów po hebrajsku i grecku. Mamy 
je zapisane w tych językach i możemy sprawdzić w greckim i hebrajskim czy to co 
czytamy w naszych Bibliach po angielsku, rosyjsku lub arabsku jest poprawne. I 
zobaczymy w Ewangelii św. Jana, 10:30, stwierdzenie wygłoszone przez Jezusa: " Ja i 
Ojciec jedno jesteśmy”, takie samo jak w grece. Jest to prawdziwe Słowo od 
Jedynego, zesłanego przez Boga. Odrzucasz więc Słowo Boże, przekazane przez jego 
wysłannika Jezusa Chrystusa.

3. Biblia została ukończona przed końcem pierwszego wieku n. e. Wciąż posiadamy 
pełne Słowo Boże. Żaden wyraz, rozdział lub wers nie został usunięty ani dodany. 
Współczesna Biblia jest pełnym słowem wysłanym przez Boga do ludzi. Bóg 
zapewnia nas o tym w tym Psalmie.

Psalmów 12:6 Słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, 
siedem kroć przelewane. 7 Ty, Panie! zachowaj ich; strzeż ich od rodzaju tego aż na wieki.

4. Autorem Biblii jest Bóg. Zapisali ją ludzie w starożytności, ale słowa pochodzą od 
Boga. Dlatego też Biblia jest Słowem Bożym.

Jeremiasza 36:1 I stało się roku czwartego Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego; 
stało się, mówię, to słowo do Jeremijasza od Pana, mówiąc, 2 Weźmij sobie księgi, a napisz 
na nich wszystkie słowa, którem mówił do ciebie przeciw Izraelowi, i przeciw Judzie, i 
przeciw wszystkim narodom, ode dnia, króregom mawiał z tobą, ode dni Jozyjaszowych aż 
do dnia tego.
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Rozumiemy idee dyktowania i delegacji. Jeżeli CEO firmy podyktuje list swojemu 
asystentowi, który go zapisze a później wyśle w postaci emaila do całej firmy, to mimo że 
asystent wszystko zapisał ręcznie, i to on osobiście przesłał wiadomość do całej firmy - jak 
zostanie ona odebrana? Jako wiadomość od asystenta? czy jako wiadomość od CEO? 
Oczywiście że od CEO! Nikt jej nie zignoruje mówiąc "ach, to tylko asystent, nie musimy się 
tym przejmować!". Możecie być pewni, że gdyby ktoś nie wykonał zawartych w emailu 
poleceń i później usprawiedliwiał się że był przekonany, że to notatka od asystenta to 
zostałby zwolniony za swoją głupotę.

Z pewnością nie tylko CEO, ale i królowie i prezydenci i wszystkie autorytety na ziemi są 
niczym w porównaniu do Wielkiego i Mądrego, który rządzi z niebios. Więc dlaczego 
niektórzy nie rozumieją, że On podyktował ludziom (starożytnym prorokom) dokładnie co 
mają napisać. To dlatego dziecię Boże nigdy nie mówi o Jeremiaszu, ani Izaaku, ani Piotrze, 
ani Pawle jako autorach Biblii. Oni było jedynie ludzkimi instrumentami w rękach 
Wszechmogącego. Sam Bóg jest autorem Pisma. 

2. Tymoteusza 3:16 Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku 
strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości

5. Władza Boga w tym kogo, gdzie i kiedy zbawi

Biblia mówi nam dużo o boskim planie zbawienia. Daje nam informacje dokładnie KTO 
zostanie zbawiony:

Rzymian 9:15 Albowiem do Mojżesza mówi: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję; a zlituję się, 
nad kim się zlituję. 16 A przetoż nie zależy na tym co chce, ani na tym, co bieży, ale na 
Bogu, który się zmiłowywa.

Efezjan 1:4 Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i 
nienaganionymi przed obłocznością jego w miłości.:

 

Biblia także przekazuje informacje GDZIE można znaleźć tych wybrańców:
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Łukasza 21:21 Tedy ci, co są w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry, a ci, co są w 
pośrodku jej, niech wychodzą, a ci, co są w polach, niechaj nie wchodzą do niej.

Apokalipsa 7:9 Potemem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego 
narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością 
Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich.

W Biblii napisano też KIEDY wybrańcy zostaną ocaleni:

Izajasza 61:2 Abym ogłosił miłościwy rok Pański, i dzień pomsty Boga naszego; abym 
cieszył wszystkich płaczących;

2. Koryntian 6:2 (Bo mówi Bóg: Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia 
poratowałem cię; oto teraz dzień przyjemny, oto teraz dzień zbawienia.)

 

To ciekawe (ale nie zaskakujące) że podczas gdy Bóg wyraża swoją władzę nad wszystkim 
co związane z planem zbawienia, ludzie chcą dyskutować z Nim nad znaczeniem 
poszczególnych punktów.  

 LUDZIE DYSKUTUJĄ NAD „KTO”

Bóg ogłasza, że zbawi tylko tych, których wybrał w tym celu u początków świata. Zrobi to 
korzystając ze Swojej władzy i nadając wybranym łaskę wiary poprzez Chrystusa.  

Współcześni ludzie odpowiadają na tą deklarację boskiej władzy nad tym „KTO” zostanie 
zbawiony mówiąc, że jest inaczej.  Chrystus umarł za wszystkich ludzi i to od jednostki 
zależy czy korzystając ze swojej wolnej woli postanowi być zbawiony czy nie.  

 

LUDZIE DYSKUTUJĄ NAD „GDZIE”

Ogromna większość dusz, które zbawi Bóg żyła w czasach wielkiej męki.  Biblia mówi, że 
wielka mnogość powstaje z wielkiego ucisku.  Biblia naucza także, że w czasy wielkiego 
uciskui to także czasy w których Bóg osądza kościoły i kongregacje na całym świecie za 
brak wiary w Jego Słowa. Sąd Boży nad kościołem wiąże się z usunięciem Ducha Świętego 
z jego wnętrza. Oznacza to także, że światło dobrej nowiny wygasa we wszystkich 
kościołach w czasach wielkiego ucisku i pozostawia je w ciemnościach przez cały okres 
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sądu. Dlatego nikt znikąd nie został zbawiony w tych czasach.  A jednak Bóg zbawia wielu 
ludzi spoza kościołów we wszystkich narodach świata.  

Tych w kościele niekoniecznie.  Duch Święty jest wciąż z nami i Bóg wciąż zbawia ludzi. W 
wyniku ich wątpliwości, oraz w obliczu licznych Pism które nie pozwolą na ich pozycję, 
współczesny człowiek w obrębie kościołów walczy przeciwko władzy Boga nad tym 
dokładnie "GDZIE" Bóg ustalił, że Jego zbawienie nastąpi.

 

LUDZIE DYSKUTUJĄ NAD „KIEDY”

Bóg mówił, że nadejdzie „dzień zbawienia”.  Poprzez ostrożne studiowanie Biblii 
ustaliliśmy, że czas dany ludzkości podczas którego mogą szukać Pana i starać się o 
zbawienie wygasł 21 maja 2011.  Tego dnia Bóg zamknął wrota niebios.  Wielu mówi, że 
tak nie było.  Bóg nigdy by nie zakończył programu zbawienia w trakcie istnienia świata.  
Pomimo licznych Pism nauczających, że Bóg zamknął wrota niebios tego dnia, tak jak 
powiedział że to zrobi, ludzie próbują walczyć z Jego władzą nad tym KIEDY program 
zbawienia zostanie zakończony. 

 PODSUMOWANIE

Możliwe, że jeszcze o tym nie myślałeś w ten sposób, ale fakt że Bóg zamknął wrota 
niebios 21 maja 2011 jest jedynie potężnym przykładem Jego absolutnej władzy nad 
zbawieniem.  

 

6. Powody dla których żyjemy wczasach Dni Sądu Ostatecznego --#1 Tak mówi 
Kalendarz Biblijny

#1 Tak mówi Kalendarz Biblijny
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Historyczny Kalendarz biblijny podtrzymuje wskazanie 21 maja 2011 roku jako Dzień Sądu 
Ostatecznego.   Ten kalendarz jest nazywany „kalendarzem biblijnym”  ponieważ pochodzi 
z Biblii. Kalendarz poprawnie wskazał początek sądu nad kościołami w 13 000 roku Ziemi 
(1988). Kalendarz  również poprawnie określa początek wielkiego ucisku w bardzo 
precyzyjny sposób:  

21 maja 1988 (dzień przed Zielonymi Świątkami) era kościoła zakończyła się po 1955 
latach.   Pierwsza część wielkiego ucisku trwała przez 2300 wieczornych poranków.  Od 21 
maja 1988 roku do 7 września 1994 roku.  Tego dnia Bóg zaczął ewangelizować świat po 
raz drugi.   Tego dnia Bóg zaczął słać ostatni deszcz i zaczął zbawiać ogromną ilość ludzi z 
każdego narodu.  Ostatni deszcz trwał dokładnie 6100 dni i zakończył się 21 maja 2011 
roku.  

21 maja 2011 roku był dokładnie 23 rokiem (co do dnia) okresu wielkiego ucisku.  Był też 
8400 dniem wielkiego ucisku (liczba 84 jest liczbą, której Biblia często używa w 
odniesieniu do wielkiego ucisku).  Historyczny kalendarz biblijny wskazuje na 21 maja 
2011 roku jako na koniec wielkiego ucisku.  

Mateusza 24:29 A zaraz po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da jasności 
swojej, i gwiazdy będą padać z nieba, i mocy niebieskie poruszą się.

Nie znaleziono żadnych błędów w historycznym kalendarzu biblijnym.   Do dzisiejszego 
dnia kalendarz biblijny wciąż wskazuje 21 maja 2011 roku jako na dzień końca wielkiego 
ucisku, a zatem jako na Dzień Sądu Ostatecznego.  

7. Od czasu do czasu niektóre religie lub sekty chrześcijańskie wychodzą i mówią, że 
mamy inną świętą księgę. Ale odnosząc się do Księgi Objawienia 22:18, 19 to nie 
jest możliwe. Boską księgą jest Biblia i tylko Biblia. Ewangelia św. Jana, 14:6. „Jesus 
saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the 
Father, but by me.”

8. Nie ma na świecie drugiej takiej księgi jak Biblia. Jest ona święta i czysta. Można jej 
zaufać, że mówi absolutną prawdę:

Jana 17:17 Poświęć je w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.              
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9. Bóg z Biblii daje sobie wiele imion. Każde z nich odpowiada jednemu z jego 
wspaniałych aspektów. Jedno z imion Boga to Elohim. Jest to imię, którego używał 
Bóg na początku stworzenia. W Księdze Rodzaju 1:1 hebrajskim słowem 
przetłumaczonym na „Bóg” jest słowo Elohim:"1 In the beginning God created the 
heaven and the earth." Imię Elohim jest ważne ponieważ jest to słowo na mnogie 
imię Boga. Oczywiście w Biblii napisano, że Bóg jest Jeden i tłumacze poprawnie 
przetłumaczyli to jako Jeden Bóg.

W używaniu mnogiego słowa Elohim aby odnieść się do samego Boga objawia coś 
spektakularnego o Jego naturze. On jest Jedynym Bogiem, Biblia wyraźnie tak naucza; a 
jednak jest on również w trzech różnych osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To 
dlatego w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy następujące niesamowite 
oświadczenie, Księga Rodzaju, 1: 26 „Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie 
nasze.” 

Ludzkość, jak wszyscy wiemy (lub powinniśmy wiedzieć) została stworzona na obraz i 
podobieństwo Boga. A jednak, w Księdze Rodzaju, 1:26 Bóg mówi: "Let US make man in 
OUR image, after OUR likeness". Zaimek mnogi. Jak to możliwe? To nie ma sensu dopóki 
nie uświadomimy sobie, że Bóg mówi o Trójcy Świętej. On ma na myśli Jego trójjedyną 
naturę. Czyni to na samym początku Biblii, a później w całym Piśmie Świętym znajdujemy 
powtarzające się odniesienia do Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

10. Fragment pytań z niedzielnej grupy dyskusyjnej:

Pytanie. Wyjaśnijcie proszę wers Ewangelii św Jana 3,8?

Nie możemy zobaczyć wiatru. A jednak istnieje. Wiemy, że wieje wiatr kiedy słyszymy 
dźwięk  lub widzimy rzeczy, które są poruszane przez wiatr. Jest to podobne do zasad 
działania Ducha Świętego w człowieku. Nie widzimy Ducha Świętego wykonującego swoją 
pracę. Ale widzimy jej skutki dla naszego życia; lub życia innych. Bóg dramatycznie i 
drastycznie zmienił życie wielu ludzi. Zmiana ta jako pierwsza występuje w duszy 
mężczyzny lub kobiety. Dzieje się to niezauważenie przez działanie Ducha Świętego.
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11. Pytanie. Jest mi smutno. Zbyt późno dowiedziałem się o Wielkim Ucisku i Dniu Sądu 
Ostatecznego. Ludzie jak ja, którzy o tym nie wiedzieli, wszyscy pójdą do piekła?

Odpowiedź. Rozumiem, jak niepokojące mogą być te informacje. To jest bardzo smutny 
czas dla ludzkości, usłyszeć że Bóg zakończył swój program zbawienia. Jedyną nadzieję, 
jaką mogę ja lub inny wierzący dać, a możemy się tym podzielić tylko dlatego, że na to 
pozwala Biblia, jest nadzieja że być może Bóg zbawił Cię przed zamknięciem wrót nieba. 
Jeśli słyszałeś Słowo Boże w pewnym momencie swojego życia istnieje możliwość, że Bóg 
posłużył się nim aby cię uratować przed zakończeniem Jego programu zbawienia. 

Dlatego też Biblia pozwala na to byś ty (lub ktoś), mógł przyjść do Pana w modlitwie i 
wołać „Ojcze, miej litość” (przed zakończeniem zbawienia w dniu 21 maja 2011) --- zmiłuj. 
Modląc się w ten sposób uznajemy działanie Boga w udzielaniu zbawienia, które 
musiałoby mieć miejsce w przeszłości, w czasie w którym zbawienie było jeszcze możliwe.

12. Fragment z Księgi Objawień 11,16 "What the LORD saith unto me, that will I speak"

Czytamy w Księdze Królów 22,14:

 

Zasadniczo Micheasz mówi to co prawdziwie wierzący powiedziałby dzisiaj: "Wszystko, co 
mogę powiedzieć to to co mówi Biblia, po porównaniu Pisma z Pismem, aby zobaczyć jak 
Bóg definiuje swoje warunki i kieruje mną przez ten proces i po upewnieniu się, że moje 
wnioski są harmonijne, mogę tylko powiedzieć, że to jest to co mówi Biblia. Nie mogę 
zaprzeczyć Słowu Bożemu."

 

Prawdziwi wierzący są mówią dzisiaj, z Micheaszem: "Co rzekł Pan do mnie, to będę 
mówić." I możemy niestety cierpieć za to. Dowiadujemy się z Biblii, że czasami to czego 
uczymy odbierane jest w bardzo negatywny sposób i możemy stać się celem. Zostać 
obiektem drwin. Jesteśmy przedmiotem gniewu człowieka, ponieważ nie podoba mu się to 
co słyszy, mimo że pochodzi to ze Słowa Bożego, a więc od samego Boga. Odrzucają oni 
zupełnie Boga ale nie nas, jesteśmy tylko "posłańcami", bo dziecko Boże może tylko 
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podzielić się tym co mówi Biblia. Gdy ludzie odrzucają rzeczy, które są zapisane w Biblii  
robią coś bardzo niebezpiecznego i to doprowadzi niestety do ich zniszczenia.

13. Możemy tylko mówić ludziom, to co mówi Biblia lecz nie możemy zmienić czyjegoś 
zdania. Nie możemy otworzyć niczyich oczu. Nie możemy nikogo przekonywać o prawdzie 
Słowa Bożego. To jest sprawa Boga, i Bóg oczywiście będzie robić to co mu się podoba, 
zgodnie z Jego doskonałą wolą.

14. Miej błogosławioną niedzielę Szabasową dzisiaj poprzez spędzanie możliwie jak 
najwięcej czasu w Słowie Bożym - Biblii.

15. Fragment z: Biblia odpowiada na pytania muzułmanów:

O wielka jet pokora Boga Biblii. Ogołocił się ze swej majestatycznej chwały i przybył do 
ludzkości w postaci człowieka. Był to wyraz ogromnej miłości - chodzić wśród ludzi i żyć w 
ciele mężczyzny. Niektórzy próbują spospolitować ten najwspanialszy z aktów. Jednak gdy 
prawdziwe Dziecko Boże myśli, że tak oto Bóg zniżył się dla dobra tych, których uratował 
już podczas stworzenia świata, wzywają na wyżyny imię Jezusa Chrystusa w wielkiej 
chwale. 

Filipian 2:5 Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie: 6 
Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, 7 
Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom; 
8 I postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a 
to śmierci krzyżowej. 9 Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest 
nad wszystkie imię;"
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