
Czy prawdziwi naśladowcy Jezusa ChrystusaCzy prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa
mogą brać udział w wojnach tego świata?mogą brać udział w wojnach tego świata?

Zanim przejdę do rzeczy chciałbym ustalić pewne podyktowane
Słowem Bożym reguły argumentacji, których zamierzam ściśle się
trzymać podczas pisania tego artykułu.

Wyrywanie  z  kontekstu  różnych  wersetów  biblijnych  i  próby
dopasowywania  ich  do  własnych  poglądów  religijnych  czy
politycznych, jest próbą manipulacji Słowem Bożym oraz błędem
logicznym.





W  niniejszym  opracowaniu  zajmę  się  podstawowymi
argumentami  ludzi,  którzy  uważają  siebie  za  chrześcijan,  ale
twierdzą, że uczniowie Jezusa nie muszą stronić od polityki oraz
mają  obowiązek  odbywać  służbę  wojskową  i  w  razie  potrzeby
uczestniczyć  w  wojnach.  W  tym  celu  powołują  się  na  różne
przykłady biblijne. Na początku omówię dwa, związane z Janem
Chrzcicielem  i  nawróconym  na  chrześcijaństwo  setnikiem
Korneliuszem.  



Prawo Mojżeszowe nie zakazywało odbywania służby wojskowej,
ale  chrześcijan  ono  nie  obowiązuje.  Obowiązuje  nas  Prawo
Chrystusowe. Więc Jan  Chrzciciel nie miał podstaw prawnych,
aby nakazywać żołnierzom zaniechanie służby wojskowej. Jedyne
co mógł uczynić w tym przypadku, to nakazać im stosowanie się
do Prawa Bożego obowiązującego w tamtym czasie, dotyczącego
wymogu  uczciwości  i  zakazu  przelewania  niewinnej  krwi  oraz
dawania fałszywego świadectwa w sądzie (Wyjścia 23:1,  Wyjścia
23:7,Kapłańska 19:11,Przysłów 6:19) . 

Mateusza 11:12-13 

„A  od  czasu  Jana  Chrzciciela  aż  dotąd  królestwo  niebieskie
doznaje  gwałtu  i  ludzie  gwałtowni  zdobywają  je.  Wszyscy
bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.

Żołnierzom  wywodzącym  się  z  Żydów,  lub  nawet  dobrze
zaznajomionym poganom, prawo Mojżeszowe było dobrze znane.
Proszę też zwrócić uwagę, że do Jana przychodzili ludzie, którzy
dawali się ochrzcić na znak skruchy, ponieważ nie przestrzegali
przymierza prawa. Innymi słowy chrzest Janowy był publicznym
potwierdzeniem i symbolem skruchy z powodu grzechów przeciw
Prawu,  mającym  doprowadzić  daną  osobę  do  Chrystusa  (Gal
3:24).  W ten sposób Jan przygotowywał ludzi,  by ‛ujrzeli  Boże
narzędzie wybawienia’ (Łk 3:6). Jego dzieło miało „przygotować
Jehowie  lud  przysposobiony”  (Łk  1:16,  17).  Zostało
przepowiedziane  przez  Izajasza  i Malachiasza  (Iz  40:3-5;   Mal
4:5,     6).
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Slużba wojskowa w Izraelu

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200000376#h=5 

„Przedchrześcijańscy  słudzy  Boży  uczestniczyli  w walkach
zbrojnych  od  czasów  Abrahama.  Kiedy  Elamita  Kedorlaomer
wraz ze swymi sprzymierzeńcami uprowadzili jego bratanka Lota
z rodziną,  Abraham  zebrał  własne  wojsko  złożone
z „wyćwiczonych ludzi, trzystu osiemnastu niewolników”, i razem
z zaprzyjaźnionymi sąsiadami ruszył w pościg aż do Dan, jakieś
200 km  na  pn.  pn.  wsch.  Następnie  rozdzielił  swe  siły
i zaatakował przeciwnika pod osłoną nocy, którą to taktykę często
stosowano  w czasach  biblijnych  (Rdz  14:13-16).  Wkrótce  po
wyjściu z Egiptu Izraelici po raz pierwszy stoczyli walkę zbrojną
jako  wolny  naród.  W Refidim,  w okolicach  góry  Synaj,
zaatakowali ich Amalekici. Na polecenie Mojżesza Jozue szybko
zebrał  siły  zbrojne.  Bitwa  trwała  przez  większą  część  dnia
i pomimo  braku  doświadczenia  w sztuce  wojennej  Izraelici
odnieśli zwycięstwo, które dał im Jehowa (Wj 17:8-14).
Mniej  więcej  w rok  po  wyjściu  z Egiptu  sporządzono  spis
wszystkich  mężczyzn  od  dwudziestu  lat  wzwyż,  zdatnych  do
służby wojskowej; ich liczba wyniosła 603 550 (Lb 1:1-3,   45, 46).
Podobny  spis  przeprowadzono  też  pod  koniec  wędrówki  po
pustkowiu;  wykazał  on,  że  liczebność  wojska  nieznacznie  się
zmniejszyła — do 601 730 (Lb 26:2,   51). Lewici byli zwolnieni
od służby wojskowej, dlatego nie uwzględniono ich w tej liczbie,
lecz objęto oddzielnym spisem (Lb 1:47-49;   3:14-39;   26:57,     62).

Oprócz plemienia Lewiego od służby wojskowej zwolniony był:
1) ten,  kto  „zbudował  nowy  dom,  a nie  oddał  go  do  użytku”;
2) „kto  zasadził  winnicę,  a nie  zaczął  z niej  korzystać”;  3) „kto
zaręczył  się  z kobietą,  a jej  nie  pojął”;  4) kto  się  ożenił,  „nie
pójdzie  do  wojska  (...)  ma  pozostawać  w domu  zwolniony  na
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jeden  rok”;  5) „kto  się  boi  i ma  lękliwe  serce” (Pwt  20:5-8;
24:5).”

Proszę  zauważyć,  że  Prawo  dane  Mojżeszowi  nie  nakazywało
stosowania kary śmierci za odmowę brania udziału w wojnie.

Uczniowie  Jezusa  również  nosili  miecze.  Podczas  aresztowania
Jezus mógł im przy tej okazji udzielić pewnej ważnej lekcji.
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Przeciwnicy  obowiązku  przestrzegania  chrześcijańskiej
neutralności  na  różne  sposoby  usiłują  odtłumaczać  powyższe
słowa  Jezusa.  Twierdzą  na  przykład,  że  kazał  Piotrowi  miecz
odłożyć do pochwy, więc nie wykluczył możliwości ponownego
użycia  broni  w  razie  konieczności  przy  innej  okazji.  Taką
koniecznością może być potrzeba obrony ojczyzny. Trudno, żeby
w sytuacji takiego zagrożenia Pan Jezus nakazał Piotrowi rzucić
miecz przeciwnikom pod nogi. Nie wszystcy oni byli uzbrojeni w
broń ostrą, niektórzy mieli kije i pałki, a po gwałtownej reakcji
Piotra  z  pewnością  by  go  zabili.  Ludzie  używający  tego
argumentu  pomijają  też  słowa  Jezusa  „bo  wszyscy,  którzy
chwytają za miecz, od miecza giną”. Czy miał na myśli jedynie
wszystkich uczniów, którzy przebywali z nim w tamtym czasie?
Bynajmniej.  Miecze  posiadało  tylko  dwóch  uczniów  Jezusa  i
dobył  go  tylko  Piotr,  a  więc  słowo  „wszyscy”  ma  szersze
znaczenie.  Przeanalizujmy tą  sytuację  w kontekście  wszystkich
ewangelii, które opisują to zdarzenie.

Łukasza 22

Jana 18



Kolejność darzeń była taka:

- Uczniowie, którzy posiadają miecze pytają czy mają uderzyć na
przeciwników.

-Pan Jezus każe im tego zaniechać i w efekcie jeden z nich nie
dobywa  miecza.  Piotr  jednak  uderza  i  obcina  ucho  jednemu z
napastników.

-Jezus  każe  Piotrowi  schować  miecz  tłumacząc  mu,  że  jego
przeznaczeniem nie jest walka, tylko śmierć ofiarna. Przy okazji
zwraca uwagę Piotra, że aniołowie mogliby za niego walczyć.

-Na końcu udziela lekcji ostrzegając, że  wszyscy, którzy miecza
dobywają od miecza poginą.

Jest to bardzo praktyczna nauka, zwłaszcza, że tamtejsi żołnierze
rzadko  dożywali  do  czterdziestki  i  ponadczasowa,  ponieważ
rycerze, wikingowie czy inni wojownicy również rzadko dożywali
takiego wieku. 

Ponadto  Jezus  z  jeszcze  innego powodu nie  musiał  nakazywać
Piotrowi  wyrzucanie  miecza.  Izraelici  nosili  miecze,  dzidy  czy
proce w celu obrony przed dzikimi zwierzętami. W tamtym czasie
wszędzie panoszyły się hordy zdziczałych, wygłodniałych psów i
innych  drapieżników.  Wyjaśnia  to  dlaczego  Jezus  dał  uczniom
nakaz: 

Luk 22:36-38 

„On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie,
podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją

i kup. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to:
Wystarczy.”





Setnik Korneliusz - czy  po nawróceniu dalej służył wSetnik Korneliusz - czy  po nawróceniu dalej służył w
rzymskim wojsku?rzymskim wojsku?

Korneliusz, Setnik (centurion) — czyli oficer mający pod sobą stu
żołnierzy — z oddziału italskiego Mieszkał w Cezarei, gdzie miał
własny dom. Jego rzymskie imię może wskazywać, że należał do
jakiegoś szlachetnego rodu w Rzymie. Był to „człowiek pobożny”,
który „dawał ludowi wiele darów miłosierdzia oraz ciągle zanosił
błagania do Boga”, „mąż prawy i bojący się Boga oraz cieszący
się dobrą opinią u całego narodu żydowskiego”. Jesienią 36 r. n.e.
ukazał mu się w wizji anioł i oznajmił: „Twoje modlitwy i dary
miłosierdzia wzniosły się przed Boga jako przypomnienie”. Anioł
polecił mu też sprowadzić z Joppy Piotra (Dz 10:1-22).



Po  przybyciu  apostoła  Piotra  Korneliusz  w  otoczeniu  „swych
krewnych oraz najbliższych przyjaciół” rzekł do niego: „Wszyscy
jesteśmy tu teraz obecni przed Bogiem, aby usłyszeć wszystko, co
ci  Jehowa  nakazał  powiedzieć”  (Dz  10:24,  33).  „Kiedy  Piotr
jeszcze mówił (…), duch święty zstąpił na wszystkich słyszących to
słowo”. W ten oto sposób zgromadzeni ludzie — a wśród nich
Korneliusz  wymieniony  jako  najwybitniejszy  —  zostali
pierwszymi nieobrzezanymi poganami, czyli nie-Żydami, którzy
otrzymali „wspaniałomyślny dar ducha świętego”  (Dz10:44, 45).
Zaraz potem ochrzczono ich w wodzie.  O późniejszym życiu i
czynach Korneliusza nic już nie wiadomo.

Gdyby brać pod uwagę jedynie informacje, na których kończy się
biblijna  relacja  o  Korneliuszu,  całkowicie  pomijając  kontekst
biblijny,  to  zarówno  zwolennicy  i  przeciwnicy  przestrzegania
chrześcijańskiej neutralności mieliby tyle samo do powiedzenia.
Na pytanie, czy Korneliusz po nawróceniu dalej służył w wojski
wszyscy by zgodnie  przyznali:  nie  wiemy!  Jednak  przeciwnicy
chrześcijańskiej  neutralności  tego  braku  informacji  używają  za
dowód  tego,  że  Korneliusz  służył  w  wojsku.  Bez  rozpatrzenia
szerokiego  kontekstu  biblijnego  równie  dobrze  można  by  tak
powiedzieć,  gdyby  Korneliusz  przed  nawróceniem  prowadził
sklep z narkotykami i dom publiczny: „Nie napisano, że zwinął
ineteres przed nawróceniem, więc na to wychodzi,  że nie zamknął
tego dochodowego procederu”. Koniec kropka. Najpierw powiem
coś więcej o Korneliuszu, a następnie wrócę do tego tematu.



Dlaczego nawrócenie się Korneliusza było szczególnym
wydarzeniem?

Chociaż Korneliusz znał pisma proroków, dawał Żydom jałmużnę,
bał się Boga, ciągle modlił się do Niego i używał Jego imienia,
Jehowa,  to wbrew pewnym opiniom nie był prozelitą należącym
do  społeczności  żydowskiej.  Z  Biblii  wynika  niezbicie,  że  był
nieobrzezanym poganinem.  W przeciwnym razie Piotr  — który
wiedział,  co  Prawo  mówiło  o  osiadłym  przybyszu  —  nie
powiedziałby, że przebywanie z tym „człowiekiem innego rodu”
jest dla niego jako Żyda niedozwolone (Kpł 19:33, 34; Dz 10:28).

Gdyby Korneliusz był prozelitą, sześciu Żydów towarzyszących
Piotrowi nie ‛zadziwiłoby się’ na widok wylania ducha świętego
„na  ludzi  z  narodów”  (Dz  10:45;  11:12).  A  ponadto  po  co
„zwolennicy obrzezania” mieliby wtedy toczyć z Piotrem spór w
tej sprawie? (Dz 11:2).

W  rzeczywistości  Korneliusz  był  pierwociną  nieobrzezanych
pogan, którzy przyjęli chrystianizm. Odtąd już poganie nie musieli
przed  wejściem  w  skład  zboru  chrześcijańskiego  zostawać
żydowskimi prozelitami — takimi jak etiopski eunuch. W tamtej
historycznej  chwili  Piotr  oświadczył:  „Z  całą  pewnością
dostrzegam, że Bóg nie jest stronniczy,  lecz w każdym narodzie
godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to,
co prawe”  (Dz 10:34,  35).  W dniu Pięćdziesiątnicy  33 r.  Piotr
pierwszy udostępnił  Żydom możliwość należenia do „Drogi”,  a
teraz  pierwszy  zaniósł  dobrą  nowinę  o  wybawieniu
nieobrzezanym poganom. Także Jakub był zdania, że właśnie w



tym momencie „Bóg po raz pierwszy zwrócił uwagę na narody”.
(Dz 15:7,14).

Służba wojskowa

Ktoś może zapytać: A co z setnikiem Korneliuszem i Sergiuszem
Pawłem,  wspieranym  przez  żołnierzy  prokonsulem  na  Cyprze?
Czyż nie byli związani z wojskiem? Owszem, tak było w chwili,
gdy przyjmowali orędzie chrześcijańskie. Pismo Święte nie mówi
nam jednak, co Korneliusz i inni uczynili po nawróceniu. Sergiusz
Paweł, który dał się poznać jako człowiek rozumny i niewątpliwie
był  „pod  wrażeniem  nauki  Pańskiej”,  mógł  wkrótce  potem
zastanowić się  nad piastowanym stanowiskiem w świetle  nowo
poznanej wiary i powziąć właściwą decyzję. Korneliusz zapewne
postąpił tak samo (Dzieje 10:1, 2, 44-48; 13:7, 12). Nie ma żadnej
wzmianki o tym, iżby uczniowie nakazywali im, co mają zrobić.
Mogli do tego dochodzić na podstawie osobistego studium Słowa
Bożego  (Izaj.  2:2-4;  Mich.  4:3).  Jednak  jest  inna  ważna
informacja, która nas upewnia, że zarówno Sergiusz paweł, jak i
Korneliusz  po  nawróceniu  musieli  porzucić  służbę  wojskową  i
również pochodzi z Biblii.



 

Micheasza 4 : 1- 5 

„I stanie się pod koniec dni [w czasach ostatecznych [Ew. Mat 24,
Dan 12:1-5], że góra domu Jehowy [Prawdziwe chrześcijaństwo]
będzie  utwierdzona  ponad  szczytem  gór  i  wyniesiona  ponad
wzgórza [inne systemy religijne (Obj 18:4)] i popłyną ku niej ludy.
I wiele narodów [Obj 7:9-17] pójdzie i powie : 
„Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy [Mat. 24:14] i do domu
Boga  Jakubowego  [do  ogólnoświatowej  świątyni  duchowej,
prawdziwego zboru Bożego] a on będzie nas pouczał  o swoich
drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami [śladami Jezusa ((JanaJana
14:614:6))]”.  Z  Syjonu  [Rządu  Bożego  w  niebie (Obj 7:4]  bowiem
wyjdzie  prawo [Chrystusowe  (Gal.  6:2)],  a  słowo Jehowy — z
[niebiańskiej (Hebr 12:22)] Jerozolimy. 
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[...] I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże
ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi [żaden
prawdziwy  chrześcijanin  na  świecie  nie  będzie  brał  udziału  w
wojnach],  ani  się  już  nie  będą  uczyć  wojowania  [żołnierze
Chrystusa  nie  będą  odbywać  służby  wojskowej  w  armiach
szatańskiego świata i wzajemnie się mordować (Łuk 4:5-8,2 Kor
4:4)]. 

https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/47/4#h=17:446-17:621
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/47/4#h=17:446-17:621
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/42/4#h=33:0-34:0


Bo wszystkie ludy, każdy z nich, będą chodzić w imieniu swego
boga; my natomiast będziemy chodzić w imieniu Jehowy, naszego
Boga, po czas niezmierzony, już na zawsze.„

Niektórzy twierdzą, że powyższe proroctwo wypełni się dopiero w
Królestwie Bożym (Mat 6:10) i  w związku z tym nie dowodzi
ono obowiązku przestrzegania chrześcijańskiej neutralności przez
prawdziwych naśladowców Jezusa. Nic bardziej błędnego. Proszę
zauważyć co napisano w ostatnim zdaniu. Gdy prawdziwi słudzy
Boży będą chodzić w imieniu Jehowy, niewierni będą chodzić w
imieniu swojego boga (     1     Koryn 8:4-6  ). W Królestwie Bożym nie
będzie już ani niewiernych (Przy 2:21, 22), ani innej religii prócz
prawdziwej, więc proroctwo to dotyczy czasów ostatecznych („dni
ostatnich”), a nie czasu, kiedy na ziemi będzie przywrócony Raj.
Wówczas „ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak
wody pokrywają morze” (Izaj 11:9).  Religia fałszywa („Babilon
wielki, wielka nierządnica”) upadnie zanim Boży Rząd obejmie
władzę  nad  ziemią  (Obj  14:8,Obj  20:1-15 ).  Wprawdzie  w
Księdze Objawienia napisano, że w Nowym Świecie dojdzie do
ostatniego  buntu,  ale  nigdzie  nie  jest  napisane,  że  odrodzi  się
religia fałszywa. Babilon wielki zostanie ostatecznie unicestwiony
w starym świecie.  To  jest  jeden  z  ważniejszych  etapów Bożej
ekonomii  zbawienia.  Wielka  nierządnica  zostanie  jak  kamiń
rzucona w morze  i  przepadnie  na  zawsze!  Czy Bablilon został
kiedyś odbudowany? (  Jerem 50:2,  Izaj 13:21      ).

https://www.youtube.com/watch?
v=xYnoFjFAIc8&feature=youtu.be   

https://www.youtube.com/watch?v=xYnoFjFAIc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xYnoFjFAIc8&feature=youtu.be
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/23/13#h=85:510-85:679
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/24/50#h=495:94-495:342
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/66/20#h=131:0-135:0
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/66/14#h=87:0-88:0
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/23/11#h=75:442-76:0
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/20/2#h=11:81-12:0
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1200002391/14/0
https://wol.jw.org/pl/wol/b/r12/lp-p/bi12/P/1997/40/6#h=46:64-46:162


Objawienie 18

"21   A pewien silny anioł podniósł kamień podobny do wielkiego
kamienia  młyńskiego+ i rzucił  go  w morze,+ mówiąc:  „Tak
Babilon, wielka metropolia, zostanie z rozmachem zrzucona  i     już
nigdy nie będzie znaleziona.+ 22   I już  nigdy nie  będzie  w tobie
słyszany  głos  śpiewaków,  którzy  wtórują  sobie  na  harfie,
i muzyków, i flecistów, i trębaczy,+ i już nigdy nie będzie w tobie
znaleziony  rzemieślnik  jakiegokolwiek  zawodu,  i już  nigdy  nie
będzie  w tobie  słyszany  odgłos  kamienia  młyńskiego,  23   i już
nigdy  nie  będzie  w tobie  świecić  światło  lampy,  i już  nigdy  nie
będzie w tobie słyszany głos oblubieńca i oblubienicy;+ bo twoi
wędrowni  kupcy+ byli  najznamienitszymi ludźmi+ na ziemi,  bo
przez twoje praktyki spirytystyczne+ zostały wprowadzone w błąd
wszystkie narody.”

https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/899
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/898
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/897
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/896
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001060467/31132
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/895
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001060467/31131
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/894
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/893
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/1001060467/892
https://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/1001060467/31130




Innymi słowy, gdyby Korneliusz, lub Sergiusz Paweł dalej służyli
w szatańskiej armii rzymskiej okazaliby nieposłuszeństwo wobec
Prawa Chrystusowego.



Więc jak mają postępować chrześcijanie, gdy są prześladowani w
ten czy inny sposób? Pan Jezus nie pozostawił nas bez instrukcji.



Innymi słowy szukanie zemsty na własną
rękę jest wchodzeniem w kompetencje

Boże, a zabijanie podczas służby
wojskowej łamaniem Prawa

Chrystusowego.





W  jakim  więc  zakresie  chrześcijanin  powinien  się
podporządkować  władzy  zwierzchniej?  Czy  nakaz  „czczenia
króla”  z  1  Listu  Piotra  2:17 oznacza  bezwarunkowe
posłuszeństwo  „Cezarowi”  (Aktualnie  panującej  władzy
zwierzchniej)? Już sam nakaz oddwania Cezarowi,  co do niego
należy (nic poza tym), a Bogu co Boskie powinno nam dać  dużo
do  myślenia.  Innymi  słowy  jasno  z  tego  wynika,  że  istnieją
wyraźnie określone limity jeżeli chodzi o skalę podporzadkowania
się władzom państwowym przez chrześcijan.



Czy można coś jeszcze dodać do tej
argumentacji? Nie.



Co historycy mówią o stosunku pierwszych
chrześcijan do służby wojskowej -Źródła

pozabiblijne.

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989249#h=26  

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989249#h=26


„„Ci,  którzy  rządzili  światem  pogańskim,  okazywali  mało
zrozumienia dla pierwotnego chrystianizmu i  nie byli  dla niego
łaskawi.  (...)  Chrześcijanie  odmawiali  spełniania  pewnych
obowiązków, którym podlegali obywatele rzymscy. (...) Odmawiali
piastowania urzędów politycznych” (A. Heckel i  J.  Sigman, On
the Road to Civilization — A World History, Filadelfia 1937, ss.
237, 238).
„Chrześcijanie, jako ród kapłański i duchowy, trzymali się z dala
od państwa, chrystianizm zaś mógł wpływać na życie społeczne
chyba tylko w sposób w istocie rzeczy najczystszy, a mianowicie
usilnie  starając  się  zaszczepić  obywatelom  państwa  coraz
świętszą postawę” (August Neander, Allgemeine Geschichte der
christlichen Religion und Kirche, Hamburg 1842, t. 1. s. 467).

 Które  wersety  zawsze  kształtowały  stosunek  prawdziwych
chrześcijan  do  ceremonii  związanych  z  flagami  lub  hymnami
państwowymi?



1 Kor. 10:14: „Uciekajcie od bałwochwalstwa” (również Wyjścia
20:4, 5).
1 Jana 5:21: „Dziateczki, strzeżcie się bożków”.
Łuk. 4:8: „Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: ‚Jest napisane:
„Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić
świętą służbę”’”.
Zobacz też Daniela 3:1-28.

Czy  takie  symbole  i  ceremonie  patriotyczne  naprawdę  mają
znaczenie religijne?

„[Historyk] Carlton Hayes już dawno zwrócił  uwagę na to,  że
ceremonia  oddawania  czci  fladze  oraz  składanie  przysięgi  w
szkołach  amerykańskich  jest  rytuałem  religijnym.  (...)  Sąd
Najwyższy  ostatecznie  potwierdził  w  szeregu  rozpraw,  że  te
codzienne rytuały mają charakter religijny” (D. W. Brogan, The
American Character, Nowy Jork 1956, ss. 163, 164).
„Pierwsze flagi miały niemal czysto religijny charakter. (...) Przez
całe wieki flaga angielska — czerwony krzyż św. Jerzego — była
flagą religijną; w gruncie rzeczy wydaje się, że zawsze dążono do
tego, by przez religię nadać flagom państwowym cechy świętości,
a wiele z nich wywodzi się ze świętego sztandaru” (Encyclopædia
Britannica, 1946, t. 9, s. 343).

„W  dniu  19  listopada  podczas  publicznej  ceremonii,  której
przewodniczył wiceprezes Sądu [Najwyższego Sądu Wojskowego],
oddano  honory  fladze  brazylijskiej.  (...)  Po  podniesieniu  flagi
minister  i  generał  armii  Tristao  de  Alencar  Araripe  tak  się
wypowiedział z okazji tej uroczystości: ‚(...) w religii patriotycznej
flagi zostały wyniesione do rangi bóstw, którym należy oddawać
cześć (...) Fladze należy się hołd i cześć (...) Flagę należy czcić
tak, jak się czci Ojczyznę’” (Diario da Justiça, Brasilia, 16 lutego
1956, s. 1906).
Co historia świecka mówi o stosunku pierwszych chrześcijan do



ceremonii patriotycznych?

„Chrześcijanie  odmawiali  (...)  składania  ofiar  geniuszowi
imperatora — co przypomina uchylanie się dziś od pozdrawiania
sztandaru  lub  powtarzania  przysięgi  na  wierność.  (...)  Bardzo
niewielu  chrześcijan  wyrzekało  się  wiary,  chociaż  zazwyczaj
ustawiano  na  arenie  ołtarz  z  palącym  się  ogniem,  aby  im  to
ułatwić.  Wystarczyło,  żeby  więzień  wrzucił  do  ognia  szczyptę
kadzidła,  a  dawano  mu  zaświadczenie  o  złożeniu  ofiary  i
puszczano na  wolność.  Wyjaśniano mu też  szczegółowo,  że  nie
oddaje w ten sposób czci boskiej cesarzowi, lecz jedynie uznaje
jego boski  charakter  jako głowy państwa rzymskiego.  Mimo to
prawie żaden chrześcijanin nie korzystał z tej szansy uratowania
się” (D. P. Mannix, Those About to Die, Nowy Jork 1958, ss. 135,
137).

„Akt  oddania  czci  cesarzowi  polegał  na  wrzuceniu  szczypty
kadzidła lub upuszczeniu kilku kropel wina na ołtarz stojący przed
wizerunkiem  cesarza.  Być  może  dzisiaj,  patrząc  na  to  z
perspektywy czasu, nie widzimy różnicy między tym aktem a (...)
podniesieniem  ręki  przy  pozdrawianiu  sztandaru  lub  jakiegoś
wybitnego  męża  stanu,  co  uznajemy  za  wyraz  uprzejmości,
szacunku i patriotyzmu. Niewykluczone, że w I wieku tak właśnie
zapatrywała się  na to większość ludzi,  ale nie należeli  do nich
chrześcijanie.  Oni  uważali  to  za  akt  religijnego  uwielbienia,
przypisujący cesarzowi boskość,  a w związku z tym stanowiący
przejaw nielojalności wobec Boga i Chrystusa, dlatego nie brali w
tym  udziału”  (M.  F.  Eller,  The  Beginnings  of  the  Christian
Religion, New Haven, Connecticut 1958, ss. 208, 209).

2 List do Koryntian 4: 3-4
„A jeśli  nawet  Ewangelia  nasza  jest  ukryta,  to  tylko  dla  tych,
którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił
bóg  tego  świata,  aby  nie  olśnił  ich  blask  Ewangelii  chwały
Chrystusa, który jest obrazem Boga”



Czy  neutralność  chrześcijan  oznacza,  że  nie  zależy  im  na
pomyślności bliźnich?

Nic podobnego. Dobrze znają i starają się sumiennie wypełniać
przytoczone  przez  Jezusa  przykazanie:  „Masz  miłować  swego
bliźniego jak  samego siebie”  (Mat.  22:39).  Biorą  sobie  też  do
serca radę apostoła Pawła: „Wyświadczajmy dobro wszystkim, a
zwłaszcza tym,  którzy  są  z  nami  spokrewnieni  w wierze” (Gal.
6:10).  Są  przekonani,  że  najlepsze,  co  mogą  zrobić  dla  swych
bliźnich, to dzielić się z nimi dobrą nowiną o Królestwie Bożym,
które  raz  na  zawsze  rozwiąże  problemy  piętrzące  się  przed
ludzkością i które otwiera wspaniałe perspektywy życia wiecznego
przed każdym, kto się opowie po jego stronie.”



http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102008204

„Dążenie do pokoju nie gwarantuje ochrony przed napaścią. W
dawnych  czasach  wierni  czciciele  Boga  również  padali  ofiarą
przemocy (Rodzaju 4:8; Hioba 1:14, 15, 17). Co może zrobić ktoś
zaatakowany  przez  uzbrojonego  przestępcę?  Jezus  radził:  „Nie
stawiajcie  oporu  niegodziwemu”  (Mateusza  5:39).  Powiedział
też:  „Temu,  kto  zabiera  twoją  szatę  wierzchnią,  nie  odmawiaj
nawet szaty spodniej” (Łukasza 6:29). Jezus nie pochwalał użycia
broni  w  celu  ochrony  swojej  własności.  Mądry  człowiek,
zaatakowany  przez  uzbrojonego złodzieja,  nie  będzie  odmawiał
oddania mu wartościowych rzeczy.  Z całą pewnością życie  jest
cenniejsze!

Co zrobić,  gdy bezpośrednio zagrożone jest  nasze życie? Nieco
światła  na  tę  sprawę  rzuca  pewne  prawo  nadane  przez  Boga
starożytnemu Izraelowi. Stanowiło ono, że gdyby złodziej został za
dnia przyłapany na gorącym uczynku i uśmiercony, zabójca byłby
oskarżony  o  morderstwo.  Złodziej  mógł  przecież  zostać
rozpoznany  i  sprawiedliwie  ukarany,  a  za  kradzież  nie  była
przewidziana  kara  śmierci.  Gdyby  jednak  włamywacz  został
zabity  w  nocy,  gospodarz  mógł  zostać  oczyszczony  z  zarzutów,
ponieważ w ciemnościach trudno się zorientować, co robi intruz i
jakie  ma  zamiary.  Gospodarz  mógł  dojść  do  wniosku,  że  jego
rodzina jest w niebezpieczeństwie, i podjąć określone działania w
jej obronie (Wyjścia 22:2, 3).

A  zatem  jak  wynika  z  Biblii,  można  w  razie  napaści  fizycznej
bronić  siebie  lub  swej  rodziny.  Zaatakowany  ma  prawo

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102008204


odparowywać  ciosy  napastnika,  a  nawet  go  uderzyć,  by  go
ogłuszyć lub obezwładnić. Celem będzie wówczas powstrzymanie
ataku.  Jeśli  w  takiej  sytuacji  przestępca  zostanie  poważnie
zraniony  lub  zabity,  jego  śmierć  będzie  nieumyślna,  a  nie
zamierzona.

Najlepsza ochrona

Jak więc widać, niekiedy obrona własna jest uzasadniona. Ludzie
mają prawo bronić siebie i swych bliskich przed napaścią i utratą
życia.  Gdy  ucieczka  jest  niemożliwa,  Biblia  nie  zabrania
wystąpienia w obronie własnej. Nie zmienia to jednak faktu, że
najlepiej  byłoby  unikać  sytuacji,  w  których  może  dojść  do
przemocy (Przysłów 16:32).

Biblia  zachęca  nas,  byśmy  we  wszystkich  sprawach  i
okolicznościach ‛szukali pokoju i do niego dążyli’ (1 Piotra 3:11).
Ta  praktyczna  zasada  naprawdę  przyczynia  się  do  spokojnego
życia.”

Podsumowanie:  odparowanie  ciosu  w obronie  rodziny  a  nawet
przypadkowe  zabójstwo  w  afekcie,  nie  jest  tym  samym,  co
przechowywanie broni palnej na wypadek napaści lub odbywanie
służby  wojskowej  i  na  rozkaz  panujących  polityków
bombardowanie  miast  pełnych  cywili,  a   w  tym
współwyznawców.



Czy ktokolwiek potrafi wskazać chociaż jedną sprawiedliwąCzy ktokolwiek potrafi wskazać chociaż jedną sprawiedliwą
wojnę prowadzoną przez ludzi spośród tych, które byływojnę prowadzoną przez ludzi spośród tych, które były
prowadzone bez nakazu Bożego? Podstępne machinacjeprowadzone bez nakazu Bożego? Podstępne machinacje

Diabła - czy pozwolisz się w nie wmanewrować?Diabła - czy pozwolisz się w nie wmanewrować?

Armia  czerwona,  z  małą  pomocą  armii  polskiej,  wyzwoliła
naszych  przodków z  pod  niemieckiej  okupacji  -  w  tym obozy
koncentracyjne.Tym  samym  wpędziła  Polskę  i  wiele  innych
krajów pod tyrańskie rządy Związku Radzieckiego. Czy uważacie,
że  Bóg  stał  tutaj  po  którejkolwiek  stronie?  Że  Bóg  popierał



zamianę obozów koncentracyjnych na łagry?

Obozy koncentracyjne NKWD na ziemiach polskich w latach
1945-1948

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_koncentracyjne_NKWD_na_z
iemiach_polskich_w_latach_1945-1948

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/04/18/10-faktow-o-
rzekomym-wyzwoleniu-polski-ktore-otrzezwia-najwiekszych-

sympatykow-komunizmu/ 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/04/18/10-faktow-o-rzekomym-wyzwoleniu-polski-ktore-otrzezwia-najwiekszych-sympatykow-komunizmu/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/04/18/10-faktow-o-rzekomym-wyzwoleniu-polski-ktore-otrzezwia-najwiekszych-sympatykow-komunizmu/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/04/18/10-faktow-o-rzekomym-wyzwoleniu-polski-ktore-otrzezwia-najwiekszych-sympatykow-komunizmu/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_koncentracyjne_NKWD_na_ziemiach_polskich_w_latach_1945-1948
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_koncentracyjne_NKWD_na_ziemiach_polskich_w_latach_1945-1948


Churchill  w  1936  roku  (powtarzam  w  1936  roku!)  na  łamach
Timesa  nazwał  Hitlera  „geniuszem”  i  powiedział,  że  jego
marzeniem jest to, aby „takiego intelektualistę Bóg zesłał Anglii”,
a przecież świat znał jego książkę już od wielu lat.

To Związek Radziecki najpierw zaatakował Polskie nie Niemcy.A
co  powiedzieć  o  aliantach  zachodnich?  Chciwi  amerykańscy
przemysłowcy,  przy  aprobacie  rządu  USA,  pozbijali  najpierw
fortuny na uzbrojeniu Niemiec, a później na uzbrojeniu aliantów,
choć Niemcom po I wojnie światowej nie było wolno się zbroić.
Mieli nadzieję, że „wielki intelektualista” Hitler będzie zapobiegał
rozprzestrzenianiu się komunizmu w Europie . Niestety wszystko
poszło w inną stronę, co kosztowało życie milionów chrześcijan
po obu stronach frontu,  którzy zamiast  się  miłować i  oddawać
wzajemnie za siebie swoje dusze bestialsko się mordowali. Czy
ktoś potrafi  pokazać mi choć jedną sprawiedliwą wojnę oprócz
tych, które były prowadzone z nakazu Bożego?



Stany Zjednoczone przed Hitlerem propagowały rasizm i nazizm.
To rasiści z USA byli jego nauczycielami. Amerykanie i Anglicy
piersi  założyli  „ludzkie  zoo”,  gdzie  czarnoskórych  ludzi
traktowano, jak zwierzęta.

https://www.youtube.com/watch?v=uWoFwGi5hdk 

To Anglicy i Amerykanie byli nauczycielami w przeprowadzaniu
eksterminacji  ludów, którym zagrabili  ziemię. Oni pierwsi użyli
broni biologicznej do uśmiercania Indian oraz stosowali politykę
spalonej ziemi.

Tutaj jest cały artykuł:

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/poczc485tki-
stanc3b3w-zjednoczonych-e28093-polityka-niektc3b3rych-
sc582awnych-amerykanc3b3w-wobec-indian1.pdf

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/poczc485tki-stanc3b3w-zjednoczonych-e28093-polityka-niektc3b3rych-sc582awnych-amerykanc3b3w-wobec-indian1.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/poczc485tki-stanc3b3w-zjednoczonych-e28093-polityka-niektc3b3rych-sc582awnych-amerykanc3b3w-wobec-indian1.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/poczc485tki-stanc3b3w-zjednoczonych-e28093-polityka-niektc3b3rych-sc582awnych-amerykanc3b3w-wobec-indian1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uWoFwGi5hdk


Zobacz też:

https://www.youtube.com/watch?v=frYXZItf20c 

https://www.youtube.com/watch?v=frYXZItf20c


https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/ofiary-
zc582oc5bcone-na-oc582tarzu-bellony.pdf 

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/ofiary-zc582oc5bcone-na-oc582tarzu-bellony.pdf
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/ofiary-zc582oc5bcone-na-oc582tarzu-bellony.pdf




https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si
%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/ 

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/
https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/


Siódme mocarstwo światowe zaczęło się  wyłaniać,  gdy Anglia,
stanowiąca  niegdyś  północno-zachodni  kraniec  cesarstwa
rzymskiego,  zyskała  na  znaczeniu.  W drugiej  połowie  XVIII
wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej
bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku Wielka Brytania stała się
najbogatszym  i najsilniejszym  państwem  świata.  W pewnej
książce  powiedziano:  „Imperium  brytyjskie  było  największym
państwem, jakie dotąd istniało na ziemi. (...) Zajmowało obszar 28
milionów  kilometrów  kwadratowych  i miało  372  miliony
mieszkańców” (Martin Roberts, Britain 1846-1964 The Challenge
of Change).

Jednak I wojna światowa (1914-1918) skłoniła Wielką Brytanię do
nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi,
będącymi niegdyś  jej  koloniami.  Co z tego wynikło?  Imperium
brytyjskie  utorowało  drogę  koalicji  anglo-amerykańskiej,  która
w wielu  dziedzinach  po  dziś  dzień  działa  jako  dwuczłonowe
anglojęzyczne mocarstwo światowe.

Proroctwo  z Księgi  Objawienia  17:10 uzupełniają  szczegóły
zawarte  w Księdze  Daniela.  Opisano  w niej  „ogromny  posąg”,
który babiloński król Nebukadneccar oglądał w wizji danej przez
Boga (Daniela 2:28,   31-43). Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że
poszczególne  części  posągu  odnoszą  się  do  następujących  po
sobie  mocarstw,  począwszy  od  ówczesnej  potęgi  światowej,
Babilonu (Egipt  i Asyria  zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń).
Historia potwierdza, że:

Według Objawienia 17:10 siódma potęga światowa „ma na krótką 
chwilę pozostać”. Ile potrwa ta „chwila”? W jaki sposób 
omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej? I co stanie się 
później? Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy.

https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/17/#v66017010
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/daniela/2/#v27002031-v27002043
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/daniela/2/#v27002028
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/17/#v66017010


Według Biblii miało być tylko siedmiu następujących po sobie
„królów”, czyli siedem mocarstw światowych. Nie wymieniono

po nich żadnej kolejnej potęgi politycznej. Pierwsze dwa
mocarstwa:

-Egipt

- Asyria

Proroctwo Daniela zostało mu dane w czasach panowania
Babilonu, więc dalej liczymy od głowy posągu:

-Babilon

-Medo-Persja

-Grecja 

- Rzym

-Anglo-Ameryka

Werset ten  należy rozumieć tak:

Objawienie 17:9, 10

„Tutaj wchodzi w grę rozum odznaczający się mądrością: Siedem
głów oznacza siedem gór, na wierzchu których siedzi niewiasta. I

siedmiu jest królów: pięciu upadło [....]



Do czasów apostoła Jana upadły następujące mocarstwa:

-Egipt

- Asyria

-Babilon

-Medo-Persja

-Grecja 

[....] jeden jest [....]

Za czasów pisarza Księgi Objawienia dominował Rzym i z
czasem upadł.

[....] inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką
chwilę pozostać."

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2012443 

Dominujące mocarstwo, które teraz panuje, to królestwo Anglo-
Amerykańskie i w nie uderzy Bóg. Oczywiście nie tylko w nie, ale
we wszystkie, które się wywodzą z wrogich Bogu upadłych już 
mocarstw. 

Jaki związek zachodzi między siódmą głową bestii a olbrzymim 

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2012443


posągiem? Wielka Brytania — w szerszym zaś ujęciu także Stany 
Zjednoczone — wyrosła z imperium rzymskiego. A co można 
powiedzieć o stopach posągu? Są one uformowane z mieszaniny 
żelaza z gliną (odczytaj Daniela 2:41-43). Opis ten dotyczy czasu,
gdy siódma głowa — potęga anglo-amerykańska — zyskała na 
znaczeniu. Tak jak żelazna struktura zmieszana z gliną jest słabsza
niż lite żelazo, tak też owa potęga jest słabsza niż imperium, 
z którego się wyłoniła. Jak do tego doszło?
Słudzy Jehowy od dawna starali się zrozumieć symbolikę stóp 
posągu. Księga Daniela 2:41 opisuje mieszaninę żelaza i gliny nie 
jako wiele, lecz jako jedno „królestwo”. Dlatego glina wyobraża 
różne elementy w sferze wpływów potęgi anglo-amerykańskiej, 
które czynią ją słabszą od dawnego imperium rzymskiego, 
przyrównanego do litego żelaza. Glinę nazwano „potomstwem 
ludzkim”, chodzi tu więc o zwykłych ludzi (Dan. 2:43). W łonie 
tej potęgi wielu zaczęło domagać się swoich praw poprzez różne 
akcje na rzecz swobód obywatelskich, tworzenie związków 
zawodowych oraz ruchy niepodległościowe. Ci zwykli obywatele 
osłabili zdolność mocarstwa anglo-amerykańskiego do działania 
z siłą żelaza. Spory pomiędzy zwolennikami odmiennych 
ideologii, a także okoliczność, że wybory często nie wyłaniają 
zdecydowanego zwycięzcy, powodują, iż nawet popularni 
przywódcy nie dysponują silnym mandatem społecznym, który 
pozwoliłby im realizować swoją politykę. Daniel przepowiedział, 
że „królestwo to okaże się po części mocne, a po części okaże się 
kruche” (Dan. 2:42;   2     Tym. 3:1-3).

https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2012443/12/1
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2012443/12/0
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2012443/11/0
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2012443/10/0
https://wol.jw.org/pl/wol/bc/r12/lp-p/2012443/9/0


Co oznacza liczba 666?

https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/co-oznacza-liczba-
666/

Zgodnie z ostatnią księgą biblijną liczba 666 to imię bestii 
z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, która wychodzi 
z morza (Objawienie 13:1,   17, 18). Bestia ta symbolizuje 
ogólnoświatowy system polityczny sprawujący władzę nad 
„każdym plemieniem i ludem, i językiem, i narodem” Objawienie 
13:7). Imię 666 wskazuje, że system ten jest w oczach Boga 
rażąco wadliwy. Skąd o tym wiemy?

Coś więcej niż etykietka. Imiona nadawane przez Boga mają 
głębsze znaczenie. Na przykład Abramowi, którego imię znaczyło 
„ojciec jest wysoki [wywyższony]”, Bóg zmienił imię na 
Abraham, które znaczy „ojciec mnóstwa”, ponieważ złożył mu 
obietnicę, że uczyni go „ojcem rzeszy narodów” Rodzaju 17:5). 
Podobnie nazwał bestię imieniem 666, żeby określić jej 

https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/co-oznacza-liczba-666/
https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/co-oznacza-liczba-666/
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/rodzaju/17/#v1017005
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/13/#v66013007
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/13/#v66013007
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/13/#v66013017-v66013018
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/13/#v66013001


charakterystyczne cechy.

Liczba sześć wskazuje na niedoskonałość. W Biblii liczby 
często występują jako symbole. Liczba siedem zwykle oznacza 
zupełność lub doskonałość. Z kolei liczba sześć, o jeden mniejsza 
od siedmiu, może wskazywać na coś niekompletnego lub 
wadliwego w oczach Boga i mieć związek z Jego wrogami 
(1     Kronik 20:6;   Daniela 3:1).

Trzykrotne powtórzenie dla podkreślenia. Biblia niekiedy 
uwypukla jakąś sprawę poprzez trzykrotne powtórzenie 
(Objawienie 4:8;   8:13). A zatem imię 666 dobitnie podkreśla, że 
z punktu widzenia Boga ludzkie systemy polityczne są rażąco 
wadliwe. Nie są w stanie zapewnić trwałego pokoju 
i bezpieczeństwa — dokona tego jedynie Królestwo Boże.

Znamię bestii

Biblia mówi, że ludzie otrzymują „znamię bestii”, ponieważ 
podążają za nią „z podziwem”, wręcz uwielbieniem (Objawienie 
13:3, 4;   16:2). Czynią to, gdy oddają nabożną cześć swojemu 
państwu, jego symbolom lub potędze militarnej. W dziele The 
Encyclopedia of Religion możemy przeczytać, że nacjonalizm 
„stał się najbardziej wpływową religią współczesnego świata”.

Jak znamię bestii zostaje umieszczone na czyimś czole lub prawej 
ręce? (Objawienie 13:16). O przykazaniach, które otrzymał naród 
izraelski, Bóg powiedział: „Przywiążcie je jako znak do swej ręki 
i będą wam służyć za przepaskę między waszymi oczami” 
Powtórzonego Prawa 11:18). Nie chodziło o to, by Izraelici 
literalnie oznaczali czymś ręce lub czoła, ale by pozwalali Bożym 
słowom kierować swoimi czynami i myślami. Podobnie znamię 
bestii nie jest literalnym znakiem, takim jak tatuaż z liczbą 666, 

https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/Powt%C3%B3rzonego-Prawa/11/#v5011018
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/13/#v66013016
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/16/#v66016002
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/13/#v66013003-v66013004
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/13/#v66013003-v66013004
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/8/#v66008013
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/4/#v66004008
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/daniela/3/#v27003001
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/1-kronik/20/#v13020006
https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/znaczenie-liczb-w-biblii/
https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/znaczenie-liczb-w-biblii/


ale znakiem symbolicznym, który świadczy o tym, że ktoś 
pozwala systemowi politycznemu kierować swoim życiem. Ci, 
którzy mają na sobie znamię bestii, są w opozycji wobec Boga 
(Objawienie 14:9, 10;   19:19-21).

Sprawiedliwe wojny, które prowadził Bóg JehowaSprawiedliwe wojny, które prowadził Bóg Jehowa

1. Dlaczego  Kananejczycy  mieli  być  usunięci  z  zajmowanych
terenów? W pewnym sensie Kananejczycy mieszkali  w tamtym
regionie nielegalnie.

https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/19/#v66019019-v66019021
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/objawienie/14/#v66014009-v66014010


Tereny te nie należały do nich. Dlaczego można tak powiedzieć?
Jakieś 400 lat wcześniej Bóg przyrzekł wiernemu Abrahamowi, że
ową ziemię  da  w posiadanie  jego  potomstwu (Rodzaju  15:18).
Obietnicę  tę  spełnił,  umożliwiając  osiedlenie  się  tam narodowi
izraelskiemu,  który  pochodził  od  Abrahama.  Oczywiście  ktoś
mógłby  argumentować,  że  skoro  Kananejczycy  już  na  tych
obszarach  mieszkali,  to  mieli  do  nich  prawo.Dlaczego  Bóg
wytępił kananejczyków?

Czyż jednak ostateczna decyzja,  kto gdzie będzie mieszkał,  nie
należy  do  Władcy  Wszechświata?  (Dzieje  17:26;  1  Koryntian
10:26).

2. Dlaczego  Bóg  nie  pozwolił,  by  Kananejczycy  żyli  na  tych
terenach  razem  z  Izraelitami?  Ostrzegając  swój  lud  przed
Kananejczykami, Bóg powiedział: „Nie mają mieszkać w twojej
ziemi,  żeby  cię  nie  przywiedli  do  grzechu  przeciwko  mnie.
Gdybyś  służył  ich  bogom,  stałoby  się  to  dla  ciebie  sidłem”
(Wyjścia 23:33). Później prorok Mojżesz wyjaśnił Izraelowi: „Z
powodu niegodziwości tych narodów Jehowa, twój Bóg, wypędza
je”  (Powtórzonego  Prawa  9:5).  Jak  bardzo  były  one
zdeprawowane?

W Kanaanie szerzyły się rozpasanie i pogański kult połączony ze
składaniem  ofiar  z  dzieci.  Historyk  biblijny  Henry  Halley
wspomniał,  że  archeolodzy  badający  tamten  region  „znaleźli
niezwykle dużo naczyń glinianych z prochami dzieci złożonych na
ofiarę  Baalowi  [jednemu  z
głównych kananejskich bogów]”. Następnie dodał: „Okazało się,
że  cały  ten  teren  był  cmentarzem  noworodków.  (…)  Kult



praktykowany  przez  Kananejczyków  polegał  na  tym,  że  w
obecności swych bożków pławili się w rozpuście, uważając to za
rytuał religijny; ponadto mordowali pierworodnych, składając ich
w ofierze tym samym bóstwom. Ogólnie rzecz biorąc, Kanaan stał
się  jakby  Sodomą  i  Gomorą  obejmującą  cały  naród.  (…)
Archeolodzy  prowadzący  wykopaliska  w  ruinach  miast
kananejskich  dziwią  się,  że  Bóg  nie  zniszczył  ich  dużo
wcześniej”.

3.  Czy  na  świecie  nie  było  wtedy  innych  zdemoralizowanych
narodów?
Dlaczego  zginąć  mieli  tylko  mieszkańcy  Kanaanu?  Bóg
niejednokrotnie wykonywał wyroki wybiórczo. Na przykład kiedy
„ziemia  została  napełniona  przemocą”,  sprowadził  potop,  który
pochłonął  wszystkich  z  wyjątkiem  jednej  rodziny  —  rodziny
Noego  (Rodzaju  6:11;  2  Piotra  2:5).
Jehowa unicestwił też miasta Sodomę i Gomorę, ponieważ grzech
ich mieszkańców stał się „bardzo ciężki” (Rodzaju 18:20; 2 Piotra
2:6).

Ponadto zapowiedział  sąd nad stolicą  Asyrii,  Niniwą,  „miastem
rozlewu krwi”, chociaż gdy tamtejsza ludność okazała skruchę i
porzuciła  złe  postępowanie,  odstąpił  od  wykonania  wyroku
(Nahuma  3:1;  Jonasza  1:1,  2;  3:2,  5-10).  Jeśli  chodzi  o
Kananejczyków, to skazał ich na zagładę, by chronić Izraelitów —
naród, z którego miał się wyłonić Mesjasz (Psalm 132:11, 12).

4. Czy  unicestwienie  Kananejczyków  nie  kłóci  się  z  Bożą
miłością?  Na  pierwszy  rzut  oka  wytępienie  Kananejczyków
trudno  pogodzić  z  Bożą  miłością  (1  Jana  4:8).  Kiedy  jednak



wnikniemy w tę sprawę głębiej, w działaniach Jehowy bez trudu
dostrzeżemy  ów  przymiot.
Bóg  już  znacznie  wcześniej  wiedział,  że  mieszkańcy  Kanaanu
coraz  bardziej  pogrążają  się  w niegodziwości.  Nie  wytracił  ich
jednak  od  razu.  Czekał  400  lat,  aż  ‛ich  wina  się  dopełniła’
(Rodzaju 15:16).

Jehowa  wytępił  Kananejczyków,  gdy  nie  było  już  nadziei  na
poprawę. Ale nawet wtedy nie działał na ślepo — nie uśmiercił
wszystkich. Wiedział, że niektórzy są gotowi się zmienić. Dlatego
okazał  miłosierdzie  na przykład Rachab i  Gibeonitom (Jozuego
9:3-11,  16-27;  Hebrajczyków
11:31).

5. Jak Bóg miłości mógł kogokolwiek skazać na śmierć? Pytanie
to jest o tyle zrozumiałe, że śmierć budzi bardzo przykre uczucia.
W  rzeczywistości  jednak  do  tak  zdecydowanego  wystąpienia
przeciw niegodziwcom skłoniła Boga właśnie miłość. Zilustrujmy
to  przykładem:
Kiedy  lekarze  stwierdzą  u  pacjenta  gangrenę,  często  pozostaje
tylko jedno wyjście:  amputacja  chorej  kończyny.  Żaden chirurg
raczej  nie  lubi  wykonywać  takiego  zabiegu,  ale  zdaje  sobie
sprawę, że rozszerzenie się zakażenia pociągnęłoby za sobą gorsze
skutki.
Przeprowadza więc tę nieprzyjemną operację, ponieważ zależy mu
na  dobru  pacjenta.
Podobnie Jehowa nie cieszył się z zagłady Kananejczyków. Sam
oświadczył  przecież:  „Nie  mam  upodobania  w  śmierci
niegodziwego” (Ezechiela 33:11). Zarazem powziął zamierzenie,
zgodnie z którym w narodzie izraelskim miał się pojawić Mesjasz



i  utorować  drogę  do  wybawienia  wszystkim okazującym wiarę
(Jana 3:16). W tej sytuacji Bóg po prostu nie mógł pozwolić, by
odrażające  praktyki  Kananejczyków  szerzyły  się  w  Izraelu  jak
gangrena.  Dlatego  polecił  wytępić  te  ludy.  Dowiódł  tym
niezwykłej  miłości  —  miłości,  która  skłoniła  Go  do  podjęcia
nieprzyjemnych działań dla dobra Jego wiernych czcicieli.

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/wp20151101/co-
biblia-mowi-o-wojnach/

Wzdrygamy  się  na  samą  myśl  o  faszystowskich  obozach
koncentracyjnych. Nie wszystkie one były fabrykami śmierci tej
miary,  co Brzezinka koło Oświęcimia,  Sobibór  czy Treblinka –
bezdusznie  uśmiercano  tam  starców,  ojców,  matki  oraz  małe
dzieci.  Polityka  innych  obozów koncentracyjnych  też  zakładała

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/wp20151101/co-biblia-mowi-o-wojnach/
https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/wp20151101/co-biblia-mowi-o-wojnach/


eksterminację na dużą skalę (Mathausen, Gusen, Dachau: 

Nie  kierowano  tam  jednak  ludzi  wprost  z  rampy  do  komór
gazowych,  ale  mordowano  powoli  lecz  systematycznie,  za
pomocą  głodu  i  wycieńczenia  w  wyniku  katorżniczej  pracy.
Faraon za czasów Mojżesza dopuścił się również ludobójstwa na
szeroką skalę i wykorzystał do tego wszystkie możliwe sposoby.
Nakazał  eksterminację  małych  chłopców,  a  innych  Izraelitów
mordował za pomocą ciężkiej pracy i bezdusznego traktowania.
Oprawcy  przypominający  strażników  w  obozach



koncentracyjnych  bili  członków  ludu  Bożego  nieustannie  ich
poganiając stawiając przed nimi wymagania, których nikt nie był
w stanie spełnić. Wzywali Boga, jęczeli i być może myśleli, że
Jehowa o nich zapomniał. Jednak Bóg pamiętał o swojej obietnicy
i w słusznym czasie odpłacił zbrodniarzom za ich okrucieństwa,
czyniąc to tak skutecznie i z takim rozmachem, że wieść o tym
szła przed Izralitami, gdy ich prowadził do ziemii obiecanej [do
Kanaanu] budząc grozę u mieszkańców krain, które przemierzali:

Rodzaju 15:13-14

„A on przemówił do Abrama: „Wiedz z całą pewnością, że
twoje potomstwo będzie osiadłym przybyszem w nie

swojej ziemi i będą musieli im służyć, ci natomiast będą
ich dręczyć przez czterysta lat.Ale ja osądzam naród,

któremu będą służyć, i potem wyjdą z wielkim
dobytkiem.”

Dzieje 7:6

„Ponadto tak Bóg powiedział, że jego potomkowie będą
osiadłymi przybyszami w cudzej ziemi, a tamtejszy lud
zniewoli ich i będzie ich uciskać przez czterysta lat.”

Galatów 3:17

„To  jeszcze  mówię:  Przymierza,  które  Bóg  poprzednio
uprawomocnił, Prawo powstałe w czterysta trzydzieści lat
później nie unieważnia, tak by znieść obietnicę.”

Karając Egipcjan i faraona Jehowa udowodnił , że nie będzie bez
końca tolerował gnębienia jego prawdziwych chwalców. Faraon
drwił  z  Jehowy  i  z  jego  ludu.  Sam  uważał  się  za  boga,  a
Egipcjanie poza nim oddwali cześć różnym innym bogom. Jehowa
miał więc sporą konkurencję, ale za pomocą odpowiednich plag



pokazał,  że  nie  są  to  bogowie,  tylko  ludzkie  wymysły,  tym
samym  pojazując,  że  tylko  On  jest  jedynym  i  prawdziwym
Bogiem (Jana 17:3).

https://www.youtube.com/watch?v=7wChlvZbXjY
 

Gdy do murów klajstrem świeżym 
przylepiać zaczną obwieszczenia, 

gdy do ludności, do żołnierzy
na alarm czarny druk uderzy 
i byle drab, i byle szczeniak

w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, 

https://www.youtube.com/watch?v=7wChlvZbXjY


że trzeba iść i z armat walić, 
mordować, grabić, truć i palić 
gdy zaczną na tysiączną modłę 

ojczyznę szarpać deklinacją 
i łudzić kolorowym godłem, 

i judzić historyczną racją 
o piędzi, chwale i rubieży

o ojcach, dziadach i sztandarach 
o bohaterach i ofiarach
o bohaterach i ofiarach

Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin 
pobłogosławić twój karabin, 

bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, 
że za ojczyznę bić się trzeba

Kiedy rozścierwi się, rozchami 
wrzask liter z pierwszych stron dzienników

a stado dzikich bab kwiatami 
obrzucać zacznie żołnierzyków

O przyjacielu nieuczony
mój bliźni z tej czy innej ziemi

wiedz, że na trwogę biją w dzwony 
króle z panami brzuchatemi

Wiedz, że to bujda, granda zwykła, 
gdy ci wołają "broń na ramię"

że im gdzieś nafta z ziemi sikła 
i obrodziła dolarami

że coś im w bankach nie sztymuje, 
że gdzieś zwęszyli kasy pełne 

lub upatrzyły tłuste szuje 
cło jakieś grubsze na bawełnę
Rżnij karabinem w bruk ulicy

Twoja jest krew, a ich jest nafta 
I od stolicy do stolicy 

Zawołaj, broniąc swej krwawicy 
"Bujać to my, panowie szlachta!"



"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"

O przyjacielu nieuczony
mój bliźni z tej czy innej ziemi

wiedz, że na trwogę biją w dzwony 
króle z panami brzuchatemi

Wiedz, że to bujda, granda zwykła, 
gdy ci wołają "broń na ramię"

że im gdzieś nafta z ziemi sikła 
i obrodziła dolarami

że coś im w bankach nie sztymuje, 
że gdzieś zwęszyli kasy pełne 

lub upatrzyły tłuste szuje 
cło jakieś grubsze na bawełnę
Rżnij karabinem w bruk ulicy

Twoja jest krew, a ich jest nafta 
I od stolicy do stolicy 

Zawołaj, broniąc swej krwawicy
"Bujać to my, panowie szlachta!"

Jana 13:34

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali
tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali

wzajemnie.”
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