Audycja nr 178, temat: „Siódma Trąba”, 27 sierpień 2016.
W audycji „Wczoraj, dziś i na wieki” miło witają się ze słuchaczami, Przemysław Merski,
Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Dzisiejszego wieczoru będziemy kontynuowali temat
oparty na proroczej Ks. Objawienia, która krok po kroku odsłania nam plan naszego Stwórcy
względem rodzaju ludzkiego. We wcześniejszych audycjach zastanawialiśmy się nad
tematami związanymi z poprzednimi trąbami, a dzisiaj skupimy naszą uwagę nad
brzmieniem ostatniej, siódmej trąby. Dźwięk trąb wspominanych w Piśmie Św., jest znakiem
i sygnałem zwiastującym wielkie wydarzenia społeczno historyczne. Mimo, iż opisane
trąbienie w Ks. Objawienia nie ma być dosłownie słyszane, to jednak ci, którzy szeroko
otwartymi oczami widzą wypełniające się proroctwa i którzy mają otwarte uszy do słuchania
Bożych wyroków, wyraźnie usłyszeli głosy Pańskich trąb. Brzmienie siódmej trąby już się
rozpoczęło i nadal trwa. Chociaż ogólna wizja zwiastowanych przez nią wydarzeń należy
jeszcze do przyszłości, to jednak jej brzmienie jest słyszane i obserwowane przez nieliczną
grupę chrześcijan. Aniołem obwieszczającym nauki na czasie tego ostatniego,
Laodycejskiego okresu Kościoła, okazał się amerykański reformator pastor Charles Taze
Russell. Na podstawie proroctw biblijnych i faktów historycznych, zauważył On wtórą
obecność naszego Zbawiciela. To właśnie On zwiastował przyszłe wydarzenia, co do
powracającej łaski Bożej do narodu żydowskiego, a także zbliżające się restytucyjne
błogosławieństwa dla całej ludzkości po zmartwychwstaniu.
Wierzymy, że siódma trąba to symboliczna „Trąba Jubileuszowa”, która jest znakiem
ogłaszającym nadejście wielkich przemian światowych podczas kończącego się Wieku
Ewangelii. Słowa zapisane w Ks.Obj.10: 7, wskazują, że kiedy 7-my anioł odezwie się i
kiedy 7-ma trąba zacznie wydawać głos, dokona się tajemnica Boża. Opierając nasze
rozumowanie na Piśmie Św., wiemy, że Boży plan zbawienia człowieka, obejmujący
pierwsze cztery tysiące lat od Adama aż do Chrystusa, tak dla ludzi, jak również dla aniołów
był całkowitą tajemnicą. Lecz już od czasu pierwszej obecności naszego Zbawiciela na ziemi,
ta tajemnica pomału zaczynała odkrywać ukryte szczegóły. Natomiast ze słów Ap. Pawła
zapisanych w liście do braci zboru w Kolosach (1: 26-27) wnioskujemy również, że
największą tajemnicą dla wszystkich żyjących stworzeń Bożych w całym wszechświecie był
przez wieki i nadal jest dla przeważającej części Chrześcijan kompletny Chrystus, składający
się z głowy i ciała. Jego „Głową” jest uwielbiony Syn Boży a „Ciałem” jest Jego
Oblubienica, niebędąca postacią jedno-osobową, lecz składająca się z wielu członków
Kościoła Bożego, którego liczbę podaje Objawiciel Jan w Ks. Obj.14: 1 „I widziałem, a oto
Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli
wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca”.
Członkowie Bożego Kościoła wybierani są ze wszystkich pokoleń ludzkich na mocy
przyjęcia przez Pana Boga ofiary okupowej Chrystusa Pana. Po wniebowstąpieniu Jezus
został uwielbiony przez Ojca i dana mu została wszelka moc na niebie i na ziemi (Mat.28:
18). A kiedy liczba członków „Ciała Chrystusowego” dopełni się i nastąpi uwielbienie i
nagrodzenie naturą duchową wszystkich członków Bożego Kościoła, wtedy w przybytkach
niebieskich nastanie wesele Baranka z Jego Oblubienicą. Czytamy o tym w Ks. Obj. 19: 7
„Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i

oblubienica jego przygotowała się”. Ta prorocza wizja należy jeszcze do przyszłości, gdyż
wierzymy, że na ziemi ciągle są jeszcze jednostki, które dopełniają liczbę Oblubienicy
Baranka. Ze względu na czas nadzwyczajnego rozmnażania się umiejętności, w którym
obecnie żyjemy oraz widocznych błogosławieństw, jakie spływają na naród izraelski, co już
okazało się chociażby w otrzymaniu przez ten naród w 1948 roku państwowości, widzimy
rezultaty obecności naszego Zbawiciela. - Chrześcijanie badający czas, w którym żyjemy,
muszą być bardzo czujnymi obserwatorami światowych wydarzeń, dawno temu
przepowiedzianych przez proroków biblijnych: (Daniel 12”1-4). - Słowo „czas” z greckiego
języka, „kairos”, wskazuje na coś bardziej ustalonego i zdecydowanego, na coś, co pozwoli
zrozumieć oczekującym, że te znaki są wskaźnikiem wypełniających się szczególnych
proroctw dotyczących wydarzeń, jakie nigdy wcześniej nie miały miejsca w historii świata.
Domaganie się wolności i praw człowieka, to zasadnicze dowody potwierdzające, że tego
rodzaju wydarzenia nigdy przed tym nie były zanotowane w historycznych kronikach. –
W początkach 20-go wieku, brzmienie siódmej trąby spowodowało pojawienie się nowych
prądów podważających autorytet Pisma Świętego. Wpływ nauk modernizmu i
Fundamentalizmu oraz nowe filozoficzne poglądy Marksa i Engelsa wybitnie podważyły
wiarę i religijne praktyki ludzi, propagując niebiblijną teorię ewolucjonizmu. Szerzenie się
ideologii materialistycznej i wynikający z niej ateizm wprowadziły nowe struktury życia
społecznego, politycznego i religijnego w krajach Europy, Azji i Ameryki. Powstanie i
upadek ideologii socjalizmu i komunizmu wywołało jednak w ludzkich umysłach wiele
rozczarowania i niespełnionych nadziei. Samolubstwo i egoizm nadal pozostaje rządzącą
zasadą większości ludzkich serc. – Nadal skupiając naszą uwagę na siódmej Trąbie,
zauważamy, że zarówno „znaki” jak również „czasy” są ujawnione i objawione, co
potwierdza nasze zrozumienie dotyczące niezauważalnego dla oka ludzkiego przyjścia
naszego Pana oraz wtórej Jego obecności, tak ściśle związanej z głosem siódmej trąby Bożej.
Siódma trąba przedstawia okres ostatniego, Laodycejskiego Kościoła na ziemi i odnosi się
wyłącznie do kończącego się Wieku Ewangelicznego. Przed nami są wydarzenia, które mają
się jeszcze spełnić, jak; nagradzanie Pańskich proroków i wiernych świętych respektujących
Boże prawa. Można przypuszczać, że mowa jest o prorokach Stary Testament, a do których
należeć będą; Abel, Enoch, Noe, Abraham, Sara, Izaak, Mojżesz i wielu im podobnych, jak
również o prorokach Wieku Ewangelii. - Do tych wydarzeń również zaliczyć należy
zmartwychwstanie wszystkich zmarłych ludzi oraz wytracenie wszystkich nieposłusznych
prawu Bożemu, którzy niszczą ziemię. Stąd też wnioskujemy, że ogólna wizja wydarzeń,
według treści 11-go rozdziału Ks. Obj., należy jeszcze do przyszłości. Objawiciel Jan podaje
nam dalszy ciąg swej wizji: „I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy
mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i
królować będzie na wieki wieków” Obj. 11: 15.
W ostatnich kilkudziesięciu latach przeżyliśmy ogłaszanie wolności dla wielu narodów, które
były ciemiężone i wyzyskiwane przez swych zaborców. W następstwie nastał czas zwrotu
utraconych własności, objawianie prawd i zakrywanych przez całe wieki oszustw. Obecnie
żyjemy w czasie zapowiadanej przez Słowo Boże demoralizacji, narkomanii i braku wstydu,
a prawdziwa wiara całkowicie zanika. Upadają struktury świata, brak ideałów i przykładnych

liderów a dobrobyt i rozpusta oraz z drugiej strony kataklizmy i żywioły natury, utrudniają
światowym przywódcom zarządzanie społecznością. Wypełniają się prorocze słowa Izajasza
26: 9, mówiące; „Gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się
sprawiedliwości”. Ks. Obj. 11: 18-19, mówi nam, że ”Popadły w gniew narody, lecz i twój
gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim
prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia
tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się
Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło
trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad”. Według naszego wyrozumienia, wizja Skrzyni
Przymierza oznacza gotowość zastosowania ofiary naszego Zbawiciela za rodzaj ludzki.
Zasługa śmierci Chrystusowej, którą Bóg przyjął, jako wystarczająca za grzech Adama i
całego świata, nie została jeszcze w pełni za całą ludzkość zastosowana, lecz tymczasem
znajduje się w posiadaniu Boga. Pismo Św., dowodzi nam, że Jezus po skompletowaniu się
Kościoła, zastosuje całą zasługę swej ofiary za Adama i jego potomstwo, jako
zadośćuczynienie Boskiej sprawiedliwości. Wtedy cała kara za pierworodny grzech będzie
zapłacona i wszyscy ludzie będą uwolnieni spod potępienia, czego wynikiem będzie właśnie
czas Restytucji. Gdy cały Kościół pierworodnych osiągnie nagrodę duchowej natury, a w
niebie odbędzie się wesele Barankowe, wówczas rozpoczną się rządy Głowy i Ciała oraz
wszystko będzie doprowadzone do pierwotnej doskonałości. Wtedy też według
sprawiedliwości Bożej zasługa Najwyższego Kapłana Jezusa zostanie całkowicie
zastosowana za wszystkich ludzi. - Celem tych strasznych wydarzeń i kataklizmu wielkiego
ucisku, który już dziś obejmuje cały świat, jest, aby skłonić kamienne i egoistyczne serca
ludzkie do zastanowienia się nad sobą i do zmiany swojego postępowania. Pod władzą
Chrystusa nieprzestrzeganie prawa Bożego będzie surowo karane a respektowanie Bożego
Prawa będzie obficie nagradzane.
Prorok Izajasz w 63: 1-4 wybiegając myślami w przyszłość aż do końca Wieku Ewangelii,
widzi wspaniałą postać w czerwonym odzianiu, dumnie kroczącą w pełni swoich sił, która
wydaje sprawiedliwe wyroki. Jest to postać Zwycięzcy ubranego w autorytet i moc, który
depcze wszystkich swych nieprzyjaciół. Symboliczny Edom z proroctwa Izajasza odpowiada
symbolicznemu Babilonowi z Ks. Objawienia. Przypomnijmy sobie, że „Edom”, to nazwa
nadana Ezawowi, bliźniaczemu bratu Jakuba i synowi patriarchy Izaaka. Objawiciel Jan
powtarza słowa Pana Jezusa określając ten wielki system „Babilonem”, któremu ludzie
przypisują fałszywą nazwę chrześcijaństwa. Tłoczenie prasy winnej, jako ostatnia czynność
przy żniwie, określa Boży gniew nad niedorzecznością nauk o Chrystusie i Królestwie
Bożym, obecnie przedstawianym przez powszechny system chrześcijański.
Ks. Obj., pokazuje również obraz wielkiego ucisku, który ma się potęgować przy końcu tego
obecnego Wieku Ewangelii, o którym Pan Jezus powiedział, że „ A gdyby nie były skrócone
owe dni, nie ocalałaby żadna istota”. Nasz Pan powiedział, że świat drętwieć będzie ze
strachu, w oczekiwaniu rzeczy, które będą się dziać na ziemi, ale do swych uczniów
powiedział także: "Czujcie tedy abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma na
świecie" (Łuk.,21:36). Głos ostatniej trąby Bożej ostatecznie ogłosi światu zmianę struktury
dotychczasowych rządów, opartą na czterech Bożych przymiotach: sprawiedliwości,

mądrości, miłości i mocy. Tłumacząc wydarzenia związane z trąbieniem ostatniej trąby,
apostoł mówi:. „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy
przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi
i umarli wzbudzeni zostaną, jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co
skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w
nieśmiertelność. Wtedy wypełnią się słowo napisane: „Pochłonięta jest śmierć w
zwycięstwie!”. 1 Kor. 15:51-54.
Te słowa nie dotyczą jednak wszystkich ludzi, lecz tylko tych jednostek, które tak jak
apostołowie obrali drogę za swym Zbawicielem. Nadsłuchujmy, więc uważnie głosu tej
siódmej trąby oznajmiającej nadchodzące nowe rządy pod władzą Bożego Syna, który
uwolnił całą ludzkość z Bożego potępienia i wkrótce przywróci ją do harmonii z Bogiem.
Cieszmy się świadomością, że już niedługo władza Chrystusa Króla i Kapłana wraz ze
skompletowanym Kościołem rozpocznie swe rządy na ziemi. - Z utęsknieniem czekamy na tą
chwilę, kiedy okrutna śmierć odda to, co pochłonęła a wtedy powróci doskonałość, szczęście,
radość, pokój i wieczne życie. Dlatego, „Bogu niech będą, dzięki, który nam daje zwycięstwo
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. 1 Kor. 15:57. - Żegnając się z wami drodzy
słuchacze, zapraszamy do słuchania naszej następnej audycji w Sobotę 24 Września o tej
samej porze. Dobranoc!

