Armageddon; zemsta Boga
3 1/2 roku minæùy.
Bestia zabiùa 2 Úwiadków
reprezentujàcych chrzeúcijan z czasów
ostatecznych. Chrzeúcijanie powstali po
3 i 1/2 dniach i wstàpili jak Jezus.
Off. 11,7 do 12
Na ziemi nie ma juý chrzeúcijan

Zemsta Boga zaczyna siæ.
Apokal.15:6 Wyszùo z niej siedmiu anioùów z siedmioma
katastrofami. Byli ubrani w szaty z czystego, lúniàcego lnu,
i przepasani na piersiach zùotymi wstægami.
7 Jeden z czterech Ýyjàcych wræczyù im siedem zùotych
pucharów, wypeùnionych gniewem wiecznie ýyjàcego
Boga.
8 Úwiàtyniæ wypeùniù dym Jego chwaùy i potægi. I nikt nie
mógù tam wejúã, dopóki nie speùni siæ siedem katastrof z
ràk siedmiu anioùów.
Apokal.16:1 I usùyszaùem potæýnie brzmiàcy gùos, woùajàcy
ze úwiàtyni do siedmiu anioùów: – Idêcie i wylejcie na ziemiæ
siedem pucharów gniewu Boýego!
2 Wtedy ruszyù pierwszy anioù i wylaù swój puchar na
ziemiæ. I natychmiast wszystkich ludzi, majàcych znak bestii
i oddajàcych czeúã jej posàgowi, dotknæùy zùoúliwe i bolesne
wrzody.
3 Drugi anioù wylaù swój puchar do morza, które staùo siæ jak
krew martwego zwierzæcia. Wszystko, co w nim ýyùo,
wyginæùo.
4 Trzeci anioù wylaù swój puchar do rzek i êródeù – i
zamieniùy siæ w krew.
Apokal. 16:8 Czwarty anioù wylaù swój puchar na sùoñce. I poraziùo ono ludzi swoim ýarem....
16:10 Piàty anioù wylaù swój puchar na tron bestii. Wtedy jej królestwo pogràýyùo siæ w ciemnoúciach,
a ludzie gryêli z bólu wùasne jæzyki. ........................
16:12 Szósty anioù wylaù puchar na wielkà rzekæ Eufrat. Jej wody zupeùnie wyschùy, dziæki czemu
postaùa droga dla królów ze Wschodu.

Apokal. 16:13 Ujrzaùem wtedy, jak z paszcz bestii, smoka i
faùszywego proroka wyszùy trzy nieczyste duchy podobne
do ropuch.
14 Duchy te to demony czyniàce cudowne znaki. Nakùoniùy
one wùadców caùego úwiata, aby w wielkim dniu sàdu
wszechmocnego Boga zgromadzili siæ na bitwæ przeciwko
Niemu.

Apokal.16:16 Duchy zgromadziùy wùadców w miejscu
zwanym po hebrajsku Armagedon.

Rozdziaù 19 pokazuje nam wojnæ Armagedonu.
Jezus walczy z narodami.

Apokal.19:11 Potem ujrzaùem otwarte niebo, a w nim – biaùego
konia. Dosiadaù go Wierny i Prawdziwy – Ten, który sàdzi i walczy
sprawiedliwie.
12 Jego oczy byùy jak pùomienie ognia, a na gùowie nosiù wiele
koron. Na czole miaù wypisane swoje imiæ, którego nikt nie znaù
oprócz Niego samego.
13 Jego pùaszcz byù nasiàkniæty krwià, a Jego imiæ brzmi: Sùowo
Boýe.
14 Za Nim, na biaùych koniach, postæpowaùy niebiañskie oddziaùy,
odziane w delikatne, najbielsze szaty.
15 Z Jego ust wychodziù ostry miecz, aby uderzaã narody. I sam
niepodzielnie bædzie nimi rzàdziù. I sam wyciúnie z nich wino gniewu
wszechmocnego Boga.
16 Na pùaszczu i na biodrze wypisany byù tytuù: KRÓL KRÓLÓW I
PAN PANÓW.
17 Ujrzaùem teý anioùa stojàcego w blasku sùoñca, gùoúno
zwoùujàcego ptaki kràýàce po niebie: „Przybàdêcie na wielkà ucztæ
Boga!
18 Jedzcie ciaùa królów, generaùów i moýnych, ciaùa koni i jeêdêców,
ciaùa wolnych i niewolników, ludzi wielkich i maùych.
19 Potem ujrzaùem bestiæ oraz wùadców úwiata i ich armie
zgromadzonych do walki z Tym, który siedziaù na koniu, i z Jego
wojskiem.
20 Nagle bestia zostaùa pojmana, a wraz z nià faùszywy prorok,
który w jej obecnoúci dokonywaù cudów. Zwodziù nimi wszystkich,
którzy przyjæli znak bestii i kùaniali siæ jej obrazowi. Oboje ýywcem
zostali wrzuceni do ognistego jeziora, pùonàcego siarkà.
21 Caùe ich wojsko zginæùo od miecza wychodzàcego z ust Jeêdêca
na biaùym koniu. A wszystkie ptaki najadùy siæ ich ciaùami.

Podobnie jak po potopie, ziemia jest teraz
oczyszczona. Ziemia jest pusta.
Chrzeúcijanie sà w niebie

Off 19:7 Cieszmy siæ i radujmy, oddajmy Mu czeúã.
Nadszedù bowiem czas wesela Baranka, a Jego
narzeczona jest juý gotowa.

Teraz Szatan otrzymuje swojà sprawiedliwà karæ
Apokal. 16:17 Nastæpnie siódmy anioù wylaù swój puchar w powietrzu. A z tronu w niebiañskiej
instytucji rozlegùoúci siæ potæýny gùos: „Wykonaùo siæ!”
Apokal. 20:1 Potem ujrzaùem anioùa zstæpujàcego
z niebios. Miaù w ræku klucz do bezdennej otchùani i
ogromne kajdany.
2 Schwytaù smoka, tego dawnego wæýa – diabùa i
szatana – i zwiàzaù go na tysiàc lat.
3 Po czym wtràciù go do bezdennej otchùani,
zamknàù jà i zapieczætowaù – aby przez tysiàc lat
nie zwodziù narodów. Po tym okresie na krótko ma
zostaã uwolniony.
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