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Jaki obraz przedstawia Biblia po Armagedonie?
Czy ludzie, którzy przeżyją, będą żyli w niebie czy na ziemi?
Jak wtedy będzie wyglądało życie?
Czy będzie, to abstrakcja, jak przedstawia wiele religii?
Zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat.

Tysiąc lat i ostateczny rozrachunek

Po Armagedonie, rządach ósmego króla i pojawieniu się Chrystusa na ziemi,
wierni słudzy Boga, dostaną szansę dalszego życia. Będą skupiać się w
społeczności i tworzyć narody, a szatan zostanie uwięziony na 1000 lat:
Objawienie 20:1-3
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Przez tysiąc lat szatan nie będzie funkcjonował, nie będzie nikogo zwodził.
Kogo miałby zwodzić?
W wersecie 3 pisze: „

”.

Z tego wynika, że po Armagedonie i rządach ósmego króla, nie będzie od razu raju
na ziemi, jak uczy wiele religii. Będzie nowy porządek nakreślony przez
Chrystusa. Społeczeństwa będą łączyć się w narody.
Tutaj jest bardzo ważne spostrzeżenie.
Zauważ, że Biblia nie mówi o jednym wspólnym państwie czy narodzie. Należy
bardzo dokładnie zwrócić uwagę na ten szczegół:
Jeżeli czytasz dokładnie Biblie i porównujesz zasady w niej zawarte do
dzisiejszych i przeszłych czasów, to na pewno zwróciłeś uwagę na metodę szatana.
W bardzo wielu przypadkach nakłania ludzi do przeciwstawienia się Bogu,
zmieniając szczegół lub szczegóły w planach Bożych. Bezpośrednio tego nie robi,
nie ma takiej władzy, ale bardzo sprytnie wpływa na większość ludzi na ziemi.
Jednym z takich szczegółów jest unicestwienie ludzi, państw i narodów, czyli
nakłonienie ich do działania przeciwko planom Boga.
Dzisiaj świat buduje porządek całkowicie sprzeczny z zasadami Bożymi. Chcą
rządzić społeczeństwem pod jednym międzynarodowym rządem.
Unia Europejska, jak i wiele państw razem z Polską, budują nowy system
gospodarczy o nazwie nwo – nowy porządek świata. Charakteryzuje się on jednym
systemem bankowy, jednym rządem, jednym wojskiem itd.
Unia Europejska jest tworem zbudowanym do niszczenia państw. Robi to powoli,
ale systematycznie, budując jeden wspólny rząd, jedno wspólne państwo. Jest to
całkowicie sprzeczne z planem Bożym.
Zauważ, jak wiele ludzi nieświadomie popiera ten plan. Gdyby większość z nich
czytała Biblie, gdyby przywódcy religijni czy państwowi znali zasady Boże, to
przekonaliby społeczeństwo do przeciwstawienia się Unii.
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Mało tego, uważam, że religie znają ten, jak i wiele innych cytatów, ale uległy
planom światowym. Świadomie czy nieświadomie wybrały szatańskie sugestie.
My jako chrześcijanie, powinniśmy wpłynąć na rządy i przeciwstawić się Unii
Europejskiej.
Zwróć uwagę, jaka mądrość znajduje się w Biblii. Bóg dokładnie zna zagrożenia
wspólnego państwa. Wystarczy przegłosować jedną ustawę, aby zniewolić dane
grupy społeczne. Grupa osób sprawująca władzę nad całą ludzkością ma potężną
siłę realizacji, każdego najgorszego planu.
Mamy przykłady tyranów i zbrodniarzy, którzy chcieli zbudować jedno państwo
światowe: Lenin, Trocki, Stalin, Hitler. Wszyscy oni chcieli wdrożyć komunizm i
nazizm na cały świat.
Wiemy, jaki miało to skutek.
Ten sam pomysł zbrodniarzy, wprowadzany jest dzisiaj w sposób „pokojowy”.
Inteligentnie indoktrynują społeczeństwa i wskazują na państwa, budujące
niezależność mówiąc: „oni są źli”, „mają broń chemiczną”, „mają broń atomową”,
„są zagrożeniem dla całej ludzkości”, „nie stosują zasad demokracji”.
Używając różnych technik, uzyskują poparcie społeczne do kolejnej wojny czy
bombardowań.
Omamiają nas różnymi korzyściami, całkowicie nie mówiąc o negatywach.
Wszystkie rządy w Polsce po 1990 roku, nakłaniały do przynależności z Unią
Europejską. Niektóre z nich zwracają uwagę na problemy tej instytucji, ale nie
mówią wyraźnie o zagrożeniach dla polskiej gospodarki. Jest to oszukiwanie
narodu polskiego przez zdecydowaną większość polityków.
Dlatego osoby należące do partii, które pielęgnują kłamstwa światowe, działają
przeciwko Bogu.
Szatan omamia ludzi inteligentnie, poprzez niewiedzę, wiarę w wątpliwe
autorytety. To są potężne pułapki dla każdego człowieka. Dlatego tak ważna jest
dzisiaj prawdziwa wiedza o Bogu, o historii Polski i świata, o teraźniejszości i
przyszłości gospodarczej czy ekonomicznej.
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Ludzie nie mogą być niemyślącymi kukłami, którzy zajmują się tylko własnym
życiem. Jednym z celów niszczenia ekonomii jest zaprzęgnięcie społeczeństwa do
pługów, jakim jest praca za coraz niższą płacę.
Omamili nas kredytami. Aby je spłacić wiele osób nie ma czasu na zajmowanie się
realnym myśleniem.
Celem świata nie jest poprawienie warunków ekonomicznych. Gdyby
społeczeństwo żyło bez problemów ekonomicznych, to mniej by pracowało.
Wtedy miałoby czas na „głupoty”: analizy, czytanie książek, niepotrzebne wnioski,
zajmowanie się rodziną.
Świat ma kłamliwe drogowskazy. Na końcu tej drogi jest płacz i wielkie
nieszczęście.
Wróćmy do życia po Armagedonie.
Ludzie, którzy przeżyją Armagedon i rządy ósmego króla, będą tworzyć narody.
Przez kolejne tysiąc lat zagospodarują ziemię pod nowymi rządami.
Czy będą żyć wiecznie?
Prawdopodobnie będą umierać, tak jak dzisiaj, ponieważ śmierć zostanie
zniszczona dużo później. Również możliwa jest sytuacja, w której ludzie będą żyli
dłużej, niż obecnie. Chrystus może wydać nowe prawa i zasady.
Pamiętajmy, że Adam żył ponad 900 lat.
A co z obecną cywilizacją?
Biblia nic nie mówi na ten temat. Nie wiemy czy będą samochody, samoloty,
telefony komórkowe itd. Wszystkie te rzeczy pośrednio czy bezpośrednio trują
człowieka i środowisko, także zapewne będą inne rozwiązania technologiczne z
darmową energią (technologia Keshe).
Jednego możemy być pewni, będzie to znacznie lepsze życie, niż obecnie. Będzie
to namiastka raju. Szatan nie będzie nikogo kusił. Natomiast człowiek będzie miał
dalej wolną wolę wyboru.
Zło wynika z pokus szatana, ale również z naszego charakteru. Jeżeli dana osoba
nie będzie pracowała nad poprawą swoich złych cech, będzie leniwa, niechętna do
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współpracy, to dalej będzie szła w złym kierunku. Może do siebie przyciągać złych
ludzi i tworzyć grupy nieprzychylne zasadom Bożym.
Natomiast ludzie nie będą żyli w niewiedzy czy nieprawdzie. Będzie dużo łatwiej
zbudować szczęśliwe środowisko z prawdziwymi przyjaciółmi służącymi Bogu.
Człowieczeństwo będzie budować cywilizacje, ale ze zdecydowaną przewagą ludzi
kochających Boga.
Czy po sądzie Bożym pojawią się szulerzy i kłamcy, by od nowa zwieść
ludzkość?
Objawienie 20:7-9

Skoro Bóg sprawdzi jeszcze raz ludzi pod względem wiary w Niego, to wie, że
będą odszczepieńcy. Szatan w łatwy sposób zwiedzie część ludzi. Będzie ich jak
„
”. Zbuntują się przeciw Bogu, otoczą „obóz świętych i miasto
umiłowane”.
Z tego wynika, że na ziemi będą przebywać wysłannicy Chrystusa, przedstawiciele
niebiańskiego rządu. Zostaną oni zaatakowani przez buntowników, ale „
”, a szatan zostanie wrzucony do jeziora
ognia.
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Pierwsze zmartwychwstanie

W pierwszym tomie cyklu „Kto rządzi światem Bóg czy szatan ?” podałem
kilka wersetów mówiących, iż człowiek po śmierci traci życie fizyczne – ciało, a
duch (zapis naszego życia) oczekuje na sąd Boży.
Koheleta 9:5 i 10 Biblia warszawsko-praska (bwp)

Po śmierci człowiek nie ma świadomości, dlatego za wszelkie ukazywanie się
zmarłych czy jakichkolwiek postaci odpowiadają demony. Ich zadaniem jest
wystraszyć Cię, co zazwyczaj kończy się powrotem do starych wierzeń i tradycji
czyli odejściem od Boga.
Bóg w Biblii pisze o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych:
Dzieje Apostolskie 24:15 (bwp)

1 Koryntian 15:16-18, 22-25, 32
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Zwróć uwagę na powyższy zapis:
Zauważ teraz, co Bóg pisze poprzez Jana:
Objawienia 20: 4-6 tłumaczenie interlinearne

Dowiadujemy się, że istnieje pierwszy sąd i pierwsze zmartwychwstanie.
Osoby, które będą żyły na ziemi po przyjściu Chrystusa, mają szanse na przejście
pozytywnie plag Armagedonu. Następnie „

”, zmartwychwstaną i
będą razem z Chrystusem królować przez 1000 lat.
Osoby, które uwierzyły w prawdziwego Chrystusa, przyjęły zanurzenie, wołają
prawdziwe imię Chrystusa i żyją według Jego praw, dostąpią zaszczytu pierwszego
zmartwychwstania. Te osoby nie będą przechodziły drugiego sądu Bożego, który
nastąpi po drugim zmartwychwstaniu.
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Drugie zmartwychwstanie

Po 1000 latach szatan zostanie wypuszczony, aby dokonać selekcji ludzi.
Następnie zostanie usunięty na zawsze. Wtedy dopiero nastanie drugie
zmartwychwstanie, sąd Boży i raj na ziemi.
Objawienie 20:11-15

Osoby, które nie zakwalifikowały się do pierwszego zmartwychwstania, przystąpią
do drugiego zmartwychwstania.
Wszyscy, którzy umarli poniosą konsekwencje swoich dobrych lub złych czynów.
Źli ludzie, którzy nie są zapisani w księdze życia, zginą. Następnie zostaną
zniszczone: śmierć i otchłań. Ludzie nie będą więcej umierać. Nastanie prawdziwy
raj.

Objawienie 21:4

Robert Brzoza, The TruBirch Group © 2014

Strona 10

“Co stanie się po Armagedonie?” – Tom II

ZastopujCzas.pl

1 Koryntian 2:9

Czy po zmartwychwstaniu i sądzie Bożym, odzyskamy nasze ciała fizyczne ?
Rzymian 8:11

Z tego wynika, że istnieje taka możliwość.

Nowe niebo i nowa ziemia

Objawienie 21:1-5
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Nastanie raju, będzie oznaczało zbudowanie nowego nieba i nowej ziemi, a
dokładniej powstanie Nowego Jeruzalem, w którym dzięki Chrystusowi zostanie
zjednoczone to, co w niebie, z tym co na ziemi.
Jest to okres, o którym pisze Paweł w liście do Efezjan:
Efezjan 1:9 - 10

Nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądało życie w raju, ale z opisów
powyższych będzie wspaniale. Nie będzie szatana, złych ludzi, śmierci. Będzie
sprawiedliwość, nikt nie będzie oszukiwał, rodziny nie będą musiały martwić się
jak przeżyć kolejny miesiąc.

Czy nowe królestwo Boże będzie na ziemi ?

Łukasz 22: 15-18
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Marka 14:25

Powyżej znajdują się dwa opisy Łukasza i Marka, obrazujące tę samą wieczerzę.
Była to ostatnia wspólna wieczerza czyli ostatnie uroczyste spotkanie Chrystusa z
apostołami.
Chrystus powiedział do uczniów, że następną wieczerzę, będzie spożywał w
nowym królestwie Bożym –
Aby to uczynić musi być w ciele ludzkim, ponieważ duch
o czym mówi poniższy werset.
Łukasza 24:36-42

Chrystus mówi, że będąc duchem nie można jeść czy pić. Tylko w ciele człowieka
można spożywać posiłek.
Skąd wiadomo, że królestwo Boże będzie również na ziemi?
Pomyśl, co powiedział Chrystus na ostatniej wieczerzy?
Powiedział -
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Będąc w niebie, Chrystus nie może jeść i pić pod postacią duchową. Stąd wniosek,
że skoro Chrystus obiecał przy wieczerzy, że będzie spożywał posiłek w Nowym
Królestwie, to musi to zrobić w ciele człowieka na ziemi.
Głównym celem nie jest raj na ziemi. Biblia nie wspomina dokładnie, co to będzie
za miejsce. Chrystus zstąpi z nieba na ziemię i wówczas nastąpi zjednoczenie tego,
co w niebie z tym, co na ziemi i właśnie wtedy spełnią się słowa, że Bóg otrze
wszelką łzę i śmierci już nie będzie.
Objawienie 21:1-8

To są fantastyczne plany, nic dziwnego, że nazywa się to Dobrą Nowiną. A Pismo
mówi, że Bóg przygotował coś, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało.
Przeczytaj, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla osób, które wytrwają do końca.
Drugi list Piotra 3:13

1 List do Koryntian 2:9

Noe mógł spodziewać się czegoś niezwykłego po potopie, a jednak nie nastał raj
tylko rządy wolne od synów demonów.
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Podsumowując...
Po Armagedonie i rządach ósmego króla, żyć będą ludzie potulni i łagodni, czyli
nastąpi powrót do tego co było w Izraelu. Edomici przejęli władzę na Izraelem,
ponieważ lud Boga był łagodny.
Nie będzie przestępców, ani wyzyskiwaczy. Nastanie system, jaki przygotował
Bóg.
Przez tysiąc lat nie będzie na ziemi szatana ani jego demonów. Dopiero zostaną
wypuszczeni na krótko, aby jeszcze raz sprawdzić ludzi na ziemi.
Wolna wola, którą Bóg dał człowiekowi w Edenie daje prawo podejmowania
świadomych decyzji. Słudzy Boga to nie roboty sterowane z góry, tylko świadomi
ludzi znający dobro i zło.
Osoby, które wybiorą dobro, będą żyć w prawdziwym raju.

Życzę Tobie drogi czytelniku, abyś zasłużył sobie na tak wspaniałe życie 

Serdecznie Pozdrawiam
Robert Brzoza
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