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ROZDZIAŁ 29: PRZYGOTOWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE 
 
Okres przygotowania na powtórne przyjście Mesjasza trwał czterysta lat od początku 

Reformacji Protestanckiej w 1517 roku do końca Pierwszej Wojny Światowej w roku 1918. Z 
punktu widzenia opatrzności odnowy omawiany przedział czasowy był warunkiem odszkodowania 
opartym o liczbę 40 do ustanowienia podstawy przyjęcie mesjasza na poziomie świata. Można go 
podzielić na trzy podokresy: Reformacji, konfliktów religijnych i ideologicznych oraz dojrzewania 
systemów politycznych i ekonomicznych. W rezultacie nieustanowienia przez Chrześcijaństwo 
podstawy przyjęcia Mesjasza w późnym średniowieczu Bóg rozdzielił społeczeństwa wewnętrznie 
na dwa nurty: nurt reprezentujący stronę Boga i nurt reprezentujący stronę Szatana. Celem było 
by strona reprezentująca Boga ustanowiła podstawę wiary, a następnie wraz ze stroną 
reprezentującą Szatana podstawę wcielenia.  

 

 
 
W ciągu 1500 lat, które upłynęły od przyjścia Jezusa wiele dobrego, ale i wiele złego 

wydarzyło się w dziejach chrześcijaństwa. Ponieważ miano zbudować podstawę przyjęcia 
powracającego mesjasza, więc był potrzebny warunek oparty o liczbę 40, który by podsumował 
przeszłość i pozwolił Bogu wprowadzić ludzi w nowy wymiar opatrzności. Możną tą sytuację 
porównać do 40-dniowego zwiadu Izraelitów w ziemi Kanaan. 

 

Okres Reformacji 
 
130-letni okres Reformacji zaczął się w 1517 roku, gdy wystąpienie Marcina Lutra 

zapoczątkowało w Niemczech reformację protestancką i trwał do roku 1648, kiedy podpisano 
Traktat Westfalski, zamykający okres wojen religijnych w Europie. Bóg rozpoczął 400-letni okres 
przygotowywania podstawy dla powtórnego przyjścia mesjasza od rozdzielenia ideologii 
średniowiecznej na dwa prądy myślowe. Pierwszym był ruch odrodzenia Hellenizmu, czyli kultury i 
filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Stał się on zalążkiem Renesansu, dla którego centralną 
wartością był humanizm. Drugim był ruch odrodzenia Hebraizmu, który czerpał z dziedzictwa 
kultury Izraela oraz wczesnego chrześcijaństwa. Zaowocował on Reformacją, której podstawową 
wartością była wiara w Boga.  

 
Opatrznościowym celem tego okresu było wydzielenie z chrześcijaństwa grupy, która może 

reprezentować stronę Boga. Grupa ta miała doprowadzić do reformy kościoła, bo Bóg nie dąży do 
podziałów, ale do zachowania jedności. Ponieważ katolicyzm nie chciał się zreformować, a i 
protestanci się radykalizowali, więc skończyło się na wydzieleniu się kościołów protestanckich i 
zagwarantowania im swobody wyznania. 
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Nurt Renesansu 
 
Bóg najpierw stworzył osobę fizyczną człowieka, a dopiero później jego osobę duchową. 

Postępując według tej samej zasady, Bóg najpierw starał się odnowić zewnętrzne środowisko życia 
człowieka, działając przez naukę, a dopiero później pracował nad odnową naszej duchowości, 
posługując się religią. 

 
Renesans narodził się w XIV wieku we Włoszech, które stanowiły w owym czasie centrum 

studiów nad klasyczną spuścizną Hellenizmu. W początkowym okresie rozwoju ograniczał się do 
naśladowania filozofii i stylu życia starożytnych Greków i Rzymian, ale szybko przekształcił się w 
szeroki ruch, dążący do zreformowania wszystkich dziedzin średniowiecznego życia. Swym 
zasięgiem objął nie tylko sferę kultury, lecz każdy niemal aspekt życia z polityką, ekonomią i religią 
włącznie. Człowiek średniowieczny za główną cnotę uważał posłuszeństwo wobec Boga, 
pogardzając światem fizycznym i ciałem człowieka, w których upatrywał siedliska wszelkiego zła i 
grzechu. Renesans wprowadził nowy sposób patrzenia na życie, stawiając na piedestale człowieka i 
naturę oraz dążąc do ich zgłębienia za pośrednictwem rozumu, doświadczenia, logiki i 
eksperymentu.  

 
Renesans stał się w przewodnią siłą kształtującą zewnętrzny aspekt nowoczesnej kultury. 

Chociaż dążył do zrealizowania niezbędnych dla stworzenia Królestwa Niebieskiego pragnień 
wolności, odpowiedzialności i piękna, ale ponieważ stawiał człowieka i jego fizyczne pragnienia w 
centrum życia, więc był stroną reprezentującą Szatana. 

 
Renesans jest do tej pory podziwiany i stawiany za wzór, ale chociaż wydaje się nurtem 

bardzo właściwym, to poprzez swoje ześrodkowaniu na fizycznych pragnieniach ostatecznie 
odciąga człowieka od Boga. Jest to dla nas nauka, by w naszym życiu nie pozwalać, by 
ześrodkowanie na tego typu pragnieniach zdominowało nasze życie. 

 

Nurt Reformacji 
 
Reformacja wyrosła na gruncie pragnień, by w życiu religijnym kierować się sumieniem i 

własnym zrozumieniem Biblii. Nurt ten zapoczątkowany został przez Johna Wycliff’a (1324- 1384), 
profesora teologii na uniwersytecie oksfordzkim, który przetłumaczył Biblię na język angielski. 
Wycliff twierdził, że standard wiary chrześcijańskiej powinna kształtować Biblia, nie zaś papiestwo i 
duchowieństwo. Wykazał również, że wiele dogmatów, ceremonii oraz rozporządzeń prawnych 
Kościoła pozbawione było podstaw biblijnych. Piętnował duchowieństwo za korupcję, 
demoralizację, wyzysk ludzi i nadużywanie władzy. Kolejne podobne ruchy reformacyjne, miały 
miejsce w piętnastowiecznych Czechach i Włoszech, zostały jednak zdławione, a ich przywódcy 
straceni.  

 
Pod koniec XV wieku papież Leon X rozpoczął masową sprzedaż odpustów w celu zebrania 

funduszy potrzebnych do przebudowy bazyliki Św. Piotra w Rzymie. Ówczesna doktryna katolicka 
głosiła, iż przez wykupienie odpustu można było zyskać uwolnienie od kary za grzechy należnej w 
przyszłym życiu. Kiedy sprzedaż odpustów została ogłoszona w Niemczech w 1517 roku, doszło do 
gwałtownego sprzeciwu, który doprowadził do wybuchu reformacji protestanckiej. Na jej czele 
stanął Marcin Luter, profesor teologii biblijnej na Uniwersytecie w Wittenberdze. Płomień 
Reformacji szybko się rozprzestrzenił, ogarniając Szwajcarię, gdzie na czele ruchu stanął Huldrych 
Zwingli, Francję, w której osobą centralną był Jan Kalwin, a także Anglię i Niderlandy. Niemożność 
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porozumienia pomiędzy stronami rozpętała wojny na całym kontynencie europejskim, które 
trwały przez ponad sto lat, aż do roku 1648, kiedy podpisanie Traktatu Westfalskiego zakończyło 
Wojnę Trzydziestoletnią. Protestantyzm odniósł zwycięstwo w Europie Północnej, natomiast 
Kościół Katolicki utrwalił swe wpływy w Europie Południowej. 

 
Jednocześnie w początkach XVII wieku nastąpiło w Anglii umocnienie monarchii absolutnej 

i kościoła państwowego. Doprowadziło to do prześladowań purytanów i innych mniejszościowych 
grup chrześcijańskich, których przedstawiciele często uciekali do innych krajów europejskich bądź 
na kontynent amerykański w poszukiwaniu swobody religijnej. W końcu wybuchł bunt najpierw 
prezbiterian szkockich, a następnie purytanów tworzących zrąb Parlamentu angielskiego. 
Rewolucja purytańska pod przywództwem Cromwella doprowadziła do obalenia króla i utworzenia 
republiki w 1649 roku. 

 

 
 
Święte Cesarstwo Rzymskie reprezentowało stronę Boga po rozpadzie królestwa Karola 

Wielkiego. Na jego gruzach powstały księstwa niemieckie, gdzie zaczęła się Reformacja. Był to ruch 
po stronie Boga nawołujący o nawrócenie, skruchę, powrót do wartości moralnych. Kościół 
katolicki nie usłyszał tego wołania i przyjął je, jako zagrożenie dla swojej pozycji. Radykalizm 
przedstawicieli protestantyzmu miał też udział w podsyceniu konfliktu. Doprowadziło to do 
krwawej wojny trzydziestoletniej. Znamienne jest, że zaledwie rok po jej zakończeniu, zakończyła 
się także wojna domowa w Anglii, której purytański przywódca, Oliver Cromwell, słyszał podobno 
głos Boży i miał widzenia, poprzez które Bóg pomógł mu wybierać właściwą drogę. 

 

Okres konfliktów religijnych i ideologicznych 
 
Okres religijnych i ideologicznych konfliktów obejmuje przedział stu czterdziestu lat - od 

podpisania Traktatu Westfalskiego w 1648 r., do wybuchu Rewolucji Francuskiej w 1789 roku. W 
klimacie nowo zdobytej swobody myśli i wyznania nie do uniknięcia były teologiczne podziały i 
filozoficzne kontrowersje. 

 
W poprzednim okresie chrześcijaństwo podzieliło się kolejny raz na 2 nurty, spośród których 

protestantyzm reprezentował centrum Opatrzności i miał za zadanie ustanowić podstawę wiary i 
podstawę wcielenia poprzez osiągnięcie ześrodkowanej na Bogu jedności z katolicyzmem.  
Powstałe w ten sposób zjednoczone chrześcijaństwo miało zjednoczyć się z nurtem Renesansu w 
ześrodkowaniu na Bogu. Niestety podział chrześcijaństwa nie doprowadził do wolności religijnej i 
współpracy pomiędzy różnymi wyznaniami. W zależności od religii panującej w danymi kraju 
można było być wyłącznie albo protestantem, albo katolikiem.  
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Oświecenie 
 
Nurt Renesansu przerodził się w Oświecenie. Wykształciły się w tym procesie dwie ważne 

szkoły filozofii: racjonalizm oparty o metodę dedukcyjną oraz empiryzm, bazujący na metodzie 
indukcyjnej. Racjonalizm, którego ojcem był francuski filozof Rene Descartes zwany Kartezjuszem 
utrzymywał, że w poszukiwaniu prawdy można kierować się tylko rozumem. Kartezjusz poddał w 
wątpliwość każdą prawdę przekazaną przez tradycję i historię oraz doszedł do wniosku, że jedyna 
rzecz, na której można się oprzeć, to rozum ludzki. Wychodząc od tej fundamentalnej zasady i 
posługując się metodą dedukcyjną, potwierdził istnienie świata, ale nie mógł udowodnić istnienia 
Boga. Późniejsi racjonaliści okazywali się najczęściej agnostykami bądź ateistami.  

 
Angielski filozof Francis Bacon był natomiast twórcą empiryzmu, który utrzymywał, że 

prawdę można odkryć tylko przez doświadczenie. Szkoła ta widziała umysł człowieka jako czystą 
kartę papieru (tabula rasa), na której zapisują się zdobyte doświadczenia. Aby zdobyć prawdziwą 
wiedzę, należy odrzucić wszelkie uprzedzenia i starać się ogarnąć prawdę na drodze doświadczenia 
oraz obserwacji zewnętrznego świata. Zarówno racjonalizm, jak i empiryzm, zerwały z 
mistycyzmem i postępowały w kierunku oddzielenia człowieka od Boga. Owe nurty myślowe 
obaliły prawdy zawarte w tradycji. Wszystko, co zostało uznane za nieracjonalne lub nie poddające 
się obserwacji, włącznie z wiarą w biblijnego Boga, zaczęto traktować z pogardą i lekceważeniem. 
Działania ludzkie zaczęły się kierować w wąską sferę praktyczności.  

 
Typowym przykładem szkoły myślenia zakorzenionej w tym nurcie był deizm, którego 

wykładnię dał Edward Herbert. Proponował on teologię, opartą całkowicie o rozum ludzki. Deiści 
odrzucali koncepcję Tomasza z Akwinu, głoszącą, że można pogodzić rozum i objawienie. Bóg 
został ograniczony w Swej roli do Stwórcy, który wprawił świat w ruch, po czym pozostawił go 
samemu sobie i prawom natury. Kolejni filozofowie posuwali się dalej: Strauss, napisał dzieło Życie 
Jezusa, w którym stwierdził, że biblijne opisy cudów dokonywanych przez Jezusa zostały 
sfabrykowane przez jego uczniów. Ludwig Feuerbach dowodził w Istocie Chrześcijaństwa, że Bóg 
jest niczym innym, jak tylko projekcją wewnętrznej natury człowieka. Karol Marks i Friedrich 
Engels, znajdujący się pod wpływem Straussa i Feuerbacha, a także francuskich socjalistów, 
usystematyzowali tę logikę w postaci tzw. materializmu dialektycznego. W ten sposób Renesans 
zrodził ideologię marksistowską, która całkowicie odrzucała Boga. Ideologia ta w późniejszych 
wiekach legła u podstaw światowego komunizmu. 

 

Przebudzenie religijne 
 
Reformacja dała początek wielu prądom i ideom religijnym, które rozwinęły się z czasem w 

szeroki, wielowymiarowy nurt ideowy, głoszący, iż dążeniem człowieka powinno być 
udoskonalenie pierwotnej, danej przez Boga natury. Krąg myślicieli idealistycznych takich jak Kant, 
Fichte, Schelling, Hegel przedstawiał stronę Boga w sferze filozoficznej.  

 
W sferze religijnej pojawiły się tymczasem nowe ruchy, które przeciwstawiały się 

dominującej tendencji do racjonalizacji religii. Kładąc nacisk na wewnętrzne przeżycia i szczere 
oddanie Bogu, głosiły one wyższość doświadczenia mistycznego nad doktrynami i rytuałami. 
Przykładem takiego ruchu był pietyzm, który powstał w Niemczech pod przywództwem Philipa 
Spenera. Ruch ten, dotarł do Anglii dając początek między innymi metodyzmowi, założonemu 
przez braci Johna i Charlesa Wesley. Innym przykładem jest George Fox angielski mistyk i założyciel 
ruchu kwakrów, który twierdził, że tylko ci, którzy połączą się z Jezusem w mistycznej więzi będą w 
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stanie zrozumieć prawdziwe znaczenie Biblii. Kwakrowie doznali gwałtownych prześladowań w 
Anglii, lecz ostatecznie znaleźli schronienie i pomyślność w Ameryce. 

 
Emmanuel Swedenborg był znanym szwedzkim uczonym. Posiadał on dar postrzegania 

duchowego i rozpoczął systematyczne studia nad światem duchowym, odkrywając wiele z jego 
tajemnic. Chociaż jego badania były bardzo długo ignorowane przez teologów, to ostatnio ich 
wartość zaczyna być powoli odkrywana i doceniana, w miarę jak wzrasta liczba ludzi zdolnych do 
porozumiewania się ze światem duchowym. 

 

 
 
Protestantyzm zwyciężył w części Niemiec, ale straciły one swoją wyjątkową pozycję w 

Opatrzności, która wyraźnie przesunęła swoje centrum do Anglii. Anglia stała się w XVIII wieku 
najlepiej rozwiniętym i najbogatszym krajem świata. Od tej pory Niemcy będą podzielone, a jak 
pojawi się w nich później jednocząca siła, będzie ona płynęła z Prus, będzie ześrodkowana na 
militaryzmie i będzie narzędziem w rękach Szatana. Ktokolwiek, kto zostanie obdarzony szczególną 
misją i błogosławieństwem od Boga, może popaść w poważne tarapaty, jeżeli minie się ze swoim 
powołaniem, bo Szatan będzie go oskarżał i atakował. 

 
Ponieważ nie udało się w Europie zbudować podstawy przyjęcia mesjasza poprzez jedność 

pomiędzy protestantyzmem i katolicyzmem, więc Opatrzność przesunęła się do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, które wybiły się na niepodległość (1783r). W tym czasie Europa zaczęła 
pogrążać się w chaosie serii wojen epoki napoleońskiej, które wynikły z Rewolucji Francuskiej 
(1789r). 

 

Okres dojrzewania systemów politycznych i ekonomicznych 
 
Okres ten trwał od Rewolucji Francuskiej poprzez rewolucję przemysłową do pierwszej 

wojny światowej. Religijne i polityczne konflikty wcześniejszych okresów doprowadziły do 
krystalizowania się dwóch sprzecznych światopoglądów: demokracji i komunizmu. W trakcie 
dalszego dojrzewania wytworzyły one dwa rodzaje systemów społecznych. Jednocześnie polityka, 
ekonomia i ideologia wkroczyły na etap rozwoju przygotowujący przejście do idealnego świata.  

 
Przyjrzyjmy się wewnętrznym czynnikom, które przyczyniły się do ukształtowania dzisiejszej 

demokracji. W IX wieku, w czasach Zjednoczonego Królestwa Chrześcijańskiego, Bóg dążył do 
współpracy pomiędzy władzą duchową (skupioną w rękach papieży) i władzą ziemską (domena 
cesarzy) w celu stworzenia jednego monarchicznego społeczeństwa chrześcijańskiego, które 
stanowiłoby fundament pod przyjście mesjasza. Ponieważ ten opatrznościowy plan nie został 
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zrealizowany, więc ustrój feudalny zachował się w Europie aż w XVII wieku, kiedy w dobie 
Oświecenia panowie feudalni przekazali znaczną część swej władzy monarchom, którzy zaczęli 
tworzyć scentralizowane państwa narodowe w oparciu o rządy absolutne. Powstanie monarchii 
absolutnych wynikało również z pojawienia się nowych warstw społecznych, szczególnie 
mieszczaństwa, które w walce z panami feudalnymi szukały sojuszu z monarchią. Ponadto 
przemiany ekonomiczne zrodziły potrzebę silnego państwa, prowadzącego politykę merkantylizmu 
oraz zdolnego do ochrony i kontroli handlu w interesie ogólnonarodowym. 

 
Powstałe po okresie Reformacji monarchie absolutne wraz z reliktami feudalizmu, wciąż 

odgrywającymi ważną rolę w systemie, pozbawiały ludzi wolności religijnej i hamowały rozwój 
klasy mieszczańskiej. Stały się przeszkodą na drodze rozwoju zarówno nurtu Reformacji, jak i nurtu 
Renesansu. Dlatego też obydwa światopoglądy dążyły do obalenia monarchii absolutnej. Na jej 
gruzach stworzyły one demokracje, z których rozwinął się później odpowiednio system 
komunistyczny i demokratyczny. 

 
Ekspansja państw chrześcijańskich na świecie doprowadziła do zdobycia kolonii w Afryce i 

Azji. Obie Ameryki zostały skolonizowane już wcześniej. Zewnętrzne błogosławieństwo pozbawione 
wewnętrznego kręgosłupa autentycznego chrześcijańskiego ducha doprowadziło do nadużyć, 
zarówno w Europie, jak i w koloniach. Europa wyniszczona wojnami wywołanymi przez Francję 
Napoleona zaczęła rodzić komunizm (Niemcy). 

 
W pewnym sensie protestantyzm był drugą próbą ustanowienia przez chrześcijaństwo 

podstawy przyjęcia mesjasza. Dlatego rozpatrywany w tym rozdziale okres 400 lat w jakiś sposób 
koresponduje do 2000 lat rozwoju judaizmu od Abrahama, Izaaka, Jakuba do Jezusa. Z tej 
perspektywy okres Reformacji odpowiada niewoli w Egipcie i okresowi Sędziów podczas których 
protestanci musieli walczyć o swój byt i nie mieli niezależnego państwa. Okres konfliktów 
religijnych i ideologicznych odpowiada Zjednoczonemu Królestwu i podzielonym królestwom, kiedy 
istniały rozliczne protestanckie byty państwowe, ale ponieważ nie realizowały swojej misji, więc 
upadały. Okres dojrzewania systemów politycznych i ekonomicznych odpowiadał okresom niewoli, 
powrotu i przygotowania na przyjście mesjasza. 
 

Komunizm - demokracja po stronie Szatana 
 
Demokracja po stronie Szatana wyrosła na podłożu Rewolucji Francuskiej, która rozpoczęła 

się w 1789 roku od masowego wołania o wolność podsycanego przez karmiące się ideałami 
Oświecenia mieszczaństwo. Ta grupa społeczna dążyła do obalenia klasy rządzącej, wykorzenienia 
resztek feudalizmu oraz ustanowienia nowego porządku opartego o równość obywateli. Rewolucja 
Francuska ustanowiła demokrację opartą o Deklarację Praw Człowieka, lecz była to demokracja po 
stronie Szatana - obaliła absolutyzm tylko po to, by go zastąpić nowym reżimem. Czołowymi 
ideologami Rewolucji Francuskiej byli myśliciele oświeceniowi, tacy jak Denis Diderot i Jean Le 
Rond D’Alambert, zwolennicy ateizmu i materializmu. Trudno ukryć fakt, że pomimo głoszonych 
idei wolności indywidualnej i równości, droga demokracji francuskiej podczas i po Rewolucji 
zmierzała w kierunku totalitaryzmu. Dalszy rozwój tego nurtu, skoncentrowanego na materialnych 
aspektach życia, zaowocował powstaniem marksizmu w Niemczech i leninizmu w Rosji, a 
ostatecznie światowego systemu komunistycznego. 

 
To nie jest przypadek, że Rewolucja Francuska obróciła się nie tylko przeciw monarchii, ale i 

przeciw chrześcijaństwu. To nie przypadek, że była bardzo krwawa, doprowadziła swoich ojców 
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założycieli na szafot, a w końcu zrodziła dyktaturę Napoleona, która chciała zdominować Europę. 
To nie przypadek, że wybuchła ona we Francji, która od czasów średniowiecza reprezentowała 
stronę Szatana, a jej głównym przeciwnikiem była Anglia, kraj reprezentujący stronę Boga. 

 
Strona Szatana buduje świat oparty o konflikt i przemoc, dlatego wszystkie zmiany oparte 

są często o krwawe rewolucje, które prowadzą do zastąpienia jednej dyktatury inną dyktaturą. 
Zauważamy to w przypadku Rewolucji Francuskiej i Rewolucji Październikowej. Wynika to między 
innymi na koncentrowaniu się na zewnętrznych aspektach istniejących konfliktów i odrzucaniu 
konieczności podnoszenia wewnętrznych standardów. Dlatego komunizm mówił, że „byt kształtuje 
świadomość”. Strona Szatana mówi o braku dóbr i konieczności kontroli ich dystrybucji, co wynika z 
uczuć Szatana zrodzonych przy Upadku (brak miłości Boga i niesprawiedliwy podział pomiędzy 
„uprzywilejowanych” ludzi i „pogardzanych” aniołów). 

 

Demokracja po stronie Boga 
 
Demokracje, które wykształciły się w Anglii i Stanach Zjednoczonych, od samego początku 

różniły się od demokracji zrodzonej przez Rewolucję Francuską. Fundamenty tych demokracji 
zostały założone przez szczerych chrześcijan w poprzednich okresach, jako owoc zwycięskiej walki 
z absolutyzmem o prawo do wolności religijnej. Gdy Jakub II król Anglii ogłosił się katolikiem, to 
przywódcy protestanccy poprosili o interwencję Wilhelma Orańskiego, który w 1688 roku 
wylądował ze swą armią na ziemi angielskiej, aby bronić wolności religijnej i praw obywatelskich. 
Po koronacji na króla, Wilhelm przyjął ofiarowaną mu przez Parlament Deklarację Praw, która 
przyznawała Parlamentowi niezależność. Wydarzenie to było kluczowym momentem w dziejach 
angielskiej monarchii konstytucyjnej. Ponieważ rewolucja 1688 roku obyła się bez rozlewu krwi, 
została określona mianem Chwalebnej Rewolucji. 

 

 
 
W międzyczasie wielu purytanów i innych mniejszościowych grup chrześcijańskich, 

prześladowanych w Anglii, wyemigrowało w poszukiwaniu wolności religijnej na kontynent 
amerykański. Tam w 1776 roku utworzyli oni niepodległy naród oraz ustanowili zasady 
amerykańskiej demokracji, która stała się kolebką dzisiejszego światowego systemu 
demokratycznego. 

 
W dobie napoleońskiej Anglia była ośrodkiem oporu przeciwko Francji i choć zwyciężyła w 

walce, to nie była w stanie zapobiec rozszerzeniu się ideologii rewolucyjnej po całym kontynencie. 
Francja wyszła z tej epoki bardzo osłabiona i odrodziła monarchię. W ciągu następnych lat centrum 
nurtu ześrodkowanego w Szatanie przeniosło się do Niemiec, gdzie nie tylko powstał agresywny 
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militaryzm, ale rozwijała się ideologia komunistyczna. Centrum nurtu ześrodkowanego w Bogu, 
przeniosło się do Stanów Zjednoczonych. 

 
Anglia zrodziła Stany Zjednoczone, ale akuszerką była Francja, która wspomagała walkę 

Amerykanów o niepodległość. Opatrzność przesunęła swój ciężar tutaj, ale chociaż amerykanie 
wpisali na swoje pieniądze, że ufają Bogu, to doprowadzili do eksterminacji Indian i powstania 
rozległego niewolnictwa. Doprowadziło to do podziału na stronę reprezentującą Boga i Szatana, 
konfliktu i na końcu wojny secesyjnej pomiędzy Północą i Południem. 

 
Strona Boga dokonuje postępu na drodze ewolucji skupiając się na podnoszeniu 

wewnętrznych standardów ludzi. W przeciwieństwie do komunizmu hasłem strony Boga mogłoby 
być „świadomość kształtuje byt”. Bóg mówi, że to człowiek musi się zmienić, a sprawy materialne 
same się wtedy rozwiążą, np. „szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam 
przydane”. 

 

Rewolucja przemysłowa 
 
Boży ideał stworzenia nie może zostać urzeczywistniony przez samo tylko uwolnienie 

świata od grzechu. Bóg dał człowiekowi błogosławieństwo i nakaz panowania nad wszechświatem.  
Zadaniem ludzkości jest odkrywanie praw natury oraz rozwijanie nauki i technologii, a dzięki temu 
stworzenie dogodnych warunków życia. Dlatego w okresie poprzedzającym przyjście Mesjasza 
możemy oczekiwać postępu nauki, który pozwoli osiągnąć poziom umożliwiający stworzenie 
idealnego świata. Wybuch rewolucji przemysłowej związany był z koniecznością stworzenia 
warunków życia odpowiednich dla idealnego świata. Doprowadził on do nadprodukcji i powstania 
wielkich mocarstw europejskich, które popychane potrzebą znajdowania nowych rynków zbytu 
oraz źródeł surowców, rosły w siłę w zaciętym wyścigu o zdobycie kolonii.  

 
Rewolucja przemysłowa przeszła w rozpatrywanym okresie i po nim przez 3 fazy: pierwsza 

rozpoczęła się w Anglii w XVIII wieku w oparciu o silnik parowy i jego zastosowania w przemyśle 
włókienniczym, wydobywczym, hutniczym i transporcie. Druga rewolucja przemysłowa dokonała 
się w krajach europejskich w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX wieku w oparciu o 
elektryczność i silnik benzynowy. Uważano, że trzecia rewolucja wybuchnie, gdy nauczymy się w 
bezpieczny sposób wykorzystywać potęgę energii atomowej, ale tak naprawdę pojawiła się 
dopiero wraz z wykorzystaniem komputerów, które dramatycznie odmieniły życie na świecie. 
Pierwsze dwie rewolucje były szczególnym błogosławieństwem dla państw chrześcijańskich, które 
miały go wykorzystać do głoszenia Ewangelii na świecie. Trzecia rewolucja ułatwiła wyrównanie 
szans pomiędzy ludźmi całego świata oraz zaniosła demokrację do prawie wszystkich zakątków 
globu. 

 

Znaczenie rozdziału władzy 
 
Świat idealny będzie w swej strukturze i funkcjach przypominał doskonałego człowieka.  

Tak jak w ciele człowieka poszczególne organy funkcjonują zgodnie z poleceniami płynącymi z 
mózgu, podobnie wszystkie instytucje idealnego społeczeństwa mają funkcjonować zgodnie z 
Wolą Boga. Tak jak w ciele człowieka zachodzi harmonijna współpraca pomiędzy płucami, sercem i 
żołądkiem. Analogicznie, trzy części rządu w idealnym świecie - tj. władza ustawodawcza, władza 
wykonawcza i władza sądownicza - będą harmonijnie ze sobą współpracować zgodnie z Wolą 
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Boga. Tak jak cztery kończyny w ludzkim ciele działają dla dobra całego ciała, tak też ekonomiczne 
instytucje w idealnym świecie, będą troszczyć się o dobro całego świata. 

 
Ponieważ każda część ludzkiego ciała jest połączona z mózgiem, poszczególne organy w 

naturalny sposób ustanawiają między sobą zależności, tworząc w ten sposób jeden zintegrowany 
organizm. Podobnie w idealnym świecie, w którym relacje międzyludzkie będą pochodną więzi z 
Bogiem. Ludzie utworzą zjednoczone i połączone nićmi współzależności społeczeństwo, w którym 
wspólnie będą dzielić wszystkie radości i smutki. W takim społeczeństwie ludzie będą odczuwać 
cierpienie bliźnich jak swoje własne, dlatego nikt nie będzie zdolny do popełniania zbrodni. 

 
Struktura ekonomiczna idealnego społeczeństwa również odzwierciedla strukturę 

zdrowego ciała ludzkiego. Produkcja, dystrybucja i konsumpcja powinny pozostawać w naturalnej, 
harmonijnej zależności na wzór tej, jaka istnieje między układem trawiennym, układem krążenia i 
układem wydalania w organizmie człowieka. W takim świecie nie ma miejsca na wyniszczającą 
konkurencję powodowaną nadprodukcją; nie powinno również dochodzić do nadmiernego 
gromadzenia dóbr i nadmiernej konsumpcji, które są wynikiem niesprawiedliwej dystrybucji, 
sprzecznej z interesem ogółu. 

 
W historii Europy Zachodniej był taki okres, kiedy w ręku jednej osoby - króla skupiała się 

cała władza: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. W czasach Rewolucji Francuskiej i 
Amerykańskiej system polityczny przeszedł fundamentalne zmiany; rząd uległ rozdziałowi na trzy 
części: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wraz z ustanowieniem demokracji 
konstytucyjnej wykształcił się szkielet idealnego systemu politycznego, który miał się 
charakteryzować trójpodziałem władzy. A więc w sferze polityki też możemy mówić o tym, że 
rozwój przebiega w trzech etapach: najpierw średniowieczne systemy feudalne, następnie 
monarchie oświecone, w końcu społeczeństwa demokratyczne.  

 

 
 
Powodem dla którego Bóg ustanowił demokrację jako fundament przed przyjściem 

mesjasza jest to, że demokracja pozwala chronić jednostki przed monopolem władzy tyranów. 
Mesjasz, który przynosi nowe zrozumienie prawdy z dużym prawdopodobieństwem będzie w 
konflikcie z istniejącymi instytucjami władzy przywiązanymi do istniejących struktur i istniejącego 
zrozumienia świata. Demokracja pozwala ochronić go przed agresją ze strony tych struktur, które 
odczuwając zagrożenie może dążyć do tego, by go zniszczyć. 
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ROZDZIAŁ 30: WOJNY ŚWIATOWE 
 
Przyczyny wybuchu wojen są zarówno zewnętrzne - sprzeczne interesy polityczne i 

ekonomiczne oraz ideologiczne różnice, jak i wewnętrzne - walka pomiędzy Bogiem i Szatanem o 
władzę nad człowiekiem i światem. Opatrznościowego wymiaru wojen światowych nie można 
zrozumieć skupiając się jedynie na zewnętrznych przyczynach. Jakie więc były wewnętrzne 
przyczyny wojen światowych?  

 
Po pierwsze, wojny światowe są wynikiem wysiłków Szatana, by zachować władzę nad 

ludzkością. Ponieważ władza ta zakończy się wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa, więc w tym 
przełomowym momencie podejmuje on walkę ostatniej szansy. Jest to analogiczne do sytuacji, 
kiedy Szatan, działając przez faraona, podjął walkę o zatrzymanie Izraelitów w niewoli w Egipcie. 
Po drugie, były warunkami odszkodowania, koniecznymi do odnowy Trzech Błogosławieństw na 
poziomie światowym. Po trzecie, jako uczniowie Jezusa chrześcijanie muszą pójść tą samą drogą, 
jaką podążał ich Mistrz, i przezwyciężyć te same trzy kuszenia w skali jednostki, rodziny, narodu i 
świata. Wojny światowe miały umożliwić całej ludzkości przezwyciężenie na poziomie światowym 
trzech kuszeń, którymi Szatan wystawił Jezusa na próbę na pustyni. Po czwarte, miały umożliwić 
wypełnienie warunków odszkodowania wymaganych do odnowy na poziomie światowym 
zabójstwa Abla przez Kaina. Dlatego, aby mógł powstać świat pod panowaniem Boga, trzy wojny 
światowe musiały zostać stoczone. 

 
Przez całą historię Bóg usiłował odtworzyć idealny świat, który miał pierwotnie zostać 

ustanowiony przez Adama. Szatan natomiast starał się z pewnym wyprzedzeniem skonstruować 
wypaczoną imitację idealnego świata. Dlatego pod koniec historii należy oczekiwać powstania 
świata sprzecznego z Zasadą, w którym Trzy Błogosławieństwa urzeczywistnione zostaną w 
wypaczony sposób. Świat taki byłby rządzony przez człowieka będącego przeciwieństwem 
idealnego Adama. Strona Boga powinna przezwyciężyć ten fałszywy świat, obnażając jego ułudę. 

 
Zgodnie z opatrznością odnowy poszczególne narody reprezentują w różnych momentach 

historii stronę Boga lub stronę Szatana. Ci, którzy postępują zgodnie z kierunkiem Bożej 
opatrzności, choćby nie do końca świadomie, znajdują się po stronie Boga; natomiast ci, którzy 
przeciwstawiają się Bożej opatrzności, nawet nie do końca świadomie, należą do strony Szatana. 
Podobnie jest w odniesieniu do religii: ponieważ celem wszystkich religii jest dobro, każda z nich 
należy do strony Boga. Kiedy jednak jakaś religia stanie na drodze rozwoju religii znajdującej się 
bliżej centrum Bożej opatrzności, to znajdzie się po stronie Szatana, bo będzie przeciwstawiała się 
Bożej opatrzności. Przed przyjściem Jezusa judaizm i jego wyznawcy znajdowali się po stronie 
Boga. Kiedy jednak zaczęli oni prześladować Jezusa, to przeszli na stronę Szatana niezależnie od 
tego, jak bardzo gorliwie służyli Bogu w przeszłości. 

 
Bóg zawsze chce uniknąć wojny. Każda z trzech wojen światowych mogła przybrać formę 

konfliktu militarnego, tak jak pierwsze dwie, albo konfliktu nie zakończonego militarną 
konfrontacją tak jak ostatnia. Wszystko zależało od ludzi, czy byli w stanie stanąć po stronie Boga i 
Jego wartości i wypełnić swoją odpowiedzialność. 

 
Istotne jest w naszym życiu, by pytać Boga, jakie działanie w danym momencie wspiera 

Jego opatrzność najbardziej, tak aby nie tylko nie popełniać błędu przed którym ostrzegał Gamaliel 
(Dz 5:39), ale także by cały czas wspierać główny nurt opatrzności. 
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I wojna światowa 
 
Podczas pierwszej wojny światowej państwa Ententy pod wodzą Wielkiej Brytanii, Stanów 

Zjednoczonych, Francji i Rosji należały do strony Boga. Z drugiej strony, Niemcy i Austro-Węgry, 
wiodące mocarstwa Osi, wspierały Turcję, kraj, który prześladował chrześcijan, centralną religię 
opatrzności. Były one agresorami w tej wojnie i znalazły się po stronie Szatana. Fałszywym 
Adamem po stronie Szatana był cesarz niemiecki Wilhelm II. Stworzył on sprzeczny z Zasadą świat 
imitujący ideał z pan-germanizmem jako centralną ideologią.  

 
Jakie były opatrznościowe przyczyny pierwszej wojny światowej? Jej celem było 

wypełnienie warunku odszkodowania wymaganego do odnowy pierwszego Bożego 
błogosławieństwa na poziomie światowym. Dzięki zwycięstwu sił Ententy zostało to osiągnięte. 
Dzięki temu została także stworzona podstawa, na której powracający Chrystus mógł się narodzić. 
Wojna ta była też ostatecznym konfliktem pomiędzy demokracją, a autorytarnymi reżimami 
monarchicznymi. W tym samym czasie w Rosji ustanowiona została władza komunistyczna. 
Przywództwo objął Stalin, który zaczął wyrastać na centralną postać po stronie Szatana. 

 

 
 
I wojna zaczęła się od konfliktu pomiędzy państwami Europy, a działania wojenne toczyły 

się głównie na terenie Europy. Wśród państw reprezentujących stronę Boga była Rosja, która sama 
była autorytarną monarchią. W trakcie wojny Szatan zaczął przeciągać ten kraj na swoją stronę, 
przenosząc do niej swoją ideologię zdegenerowanego ideału – komunizm. Lenin został wysłany z 
Niemiec do Rosji i to Rosja podpisała separatystyczny pokój z Niemcami w marcu 1918 roku. Rosja 
zaczęła opuszczać stronę Boga. Na jej miejscu stanęły Stany Zjednoczone, które przystąpiły do 
wojny dopiero w 1917 roku i po wojnie stały się mocarstwem światowym. To I wojna światowa 
wykreowała główne strony konfliktu pomiędzy komunizmem i demokracją. 

 

II wojna światowa 
 
Kiedy w latach 30 XX wieku świat objął głęboki kryzys gospodarczy, Niemcy, Japonia i 

Włochy usiłowały przezwyciężyć go posiłkując się ideologią faszystowską. Według niej najwyższą 
wartością staje się przynależność rasowa lub narodowa, na straży której stoi silne państwo. 
Jednostki i instytucje istnieją wyłącznie po to, by temu państwu służyć. Cała władza jest oddana w 
ręce przywódcy, a nie rozdzielona pomiędzy obywateli. 
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W czasie drugiej wojny światowej sojusz krajów demokratycznych: Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii i Francji był siłą wiodącą narody należące do strony Boga. Stronę Szatana 
stanowiło przymierze narodów faszystowskich: Niemiec, Japonii i Włoch, które były agresorami i 
prześladowały chrześcijaństwo. Fałszywym Adamem po stronie Szatana był Hitler, który stworzył 
sprzeczny z Zasadą świat imitujący ideał z faszyzmem i czystością rasy germańskiej jako centralną 
ideologią. Niemcy, odgrywający rolę przywódczą wśród państw Osi, wymordowały sześć milionów 
Żydów i zmierzały  do podporządkowania sobie kościołów. Japończycy zmusili wszystkie kościoły w 
Korei do wystawienia ołtarza poświęconego japońskim bóstwom szintoistycznym i zmuszali 
chrześcijan do oddawania czci w miejscach kultu shinto. Ci, którzy się nie podporządkowali, byli 
więzieni lub zabijani.  

 
W początkowej fazie wojny faszyzm współpracował z komunizmem, podbijając państwa 

Europy, ale po kilku latach konflikt faszyzm stał się przeszkodą dla dalszego rozwoju komunizmu. 
Dlatego Niemcy zaatakowały Związek Radziecki umożliwiając mu chwilowe przyłączenie się do 
strony Boga. Dzięki temu ZSRR uczestniczył w zniszczeniu faszyzmu i mógł rozprzestrzenić system 
komunistyczny na inne kraje. Podobną współpracę można było zaobserwować przy obalaniu 
średniowiecznego społeczeństwa feudalnego przez Renesans i Reformację. 

 
Opatrznościowym celem drugiej wojny światowej było wypełnienie warunku 

odszkodowania wymaganego do odnowy drugiego Bożego błogosławieństwa na poziomie 
światowym. Dzięki zwycięstwu sił alianckich zostało to osiągnięte. Ponieważ drugie 
błogosławieństwo jest podstawą do posiadania dzieci, więc dzięki temu zwycięstwu powracający 
Chrystus mógł rozpocząć swoją misję i pomnażać swoje duchowe dzieci. Wojna ta była też 
ostatecznym konfliktem pomiędzy demokracją, a autorytarnymi reżimami narodowymi. W tym 
samym czasie władza komunistyczna ogarnęła wiele państw na świecie. 

 

 
 
W sensie opatrznościowym druga wojna światowa zaczęła się przed 1939 roku. W 1936 

roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii. Obie strony wojny miały wsparcie z zagranicy: 
nacjonalistów wspierały bezpośrednio oddziały wojskowe przysłane przez Włochy i III Rzeszę, siły 
rządowe mogły liczyć na ochotników zorganizowanych przez Komintern oraz odpłatne dostawy 
broni z ZSRR. Włochy zaatakowały Etiopię już w 1935r., Niemcy zaanektowały Austrię i 
Czechosłowację w latach 1938-39. Gdyby państwa reprezentujące stronę Boga zdecydowanie 
zareagowały wcześniej może udałoby się uniknąć konfliktu militarnego o światowym zasięgu. 
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III wojna światowa 
 
Na skutek dwóch wojen światowych doszło do podzielenia świata na część demokratyczną 

pod panowaniem Boga i część komunistyczną pod panowaniem Szatana. Konflikt pomiędzy nimi 
jest odpowiednikiem konfliktu pomiędzy Ablem i Kainem. Konflikt ten jest nieunikniony, ale mógł 
wyrazić się na dwa sposoby: albo poprzez konfrontację zbrojną, albo poprzez konfrontację 
pokojową. Bóg zawsze unika konfrontacji militarnej, bo celem nie jest zniszczenie strony 
reprezentującej Szatana, ale zdobycie jej serca, tak jak to zrobił Jakub z Ezawem. Po zakończeniu 
konfliktu obie strony mają razem współtworzyć idealny świat, w którym cała ludzkość będzie 
wspólnie żyć w szczęściu. Taki świat nie może zostać stworzony przez pokonanie wroga w walce. 
Oponenci muszą dobrowolnie się pogodzić. 

 
Fałszywym Adamem po stronie Szatana był Stalin, który stworzył sprzeczny z Zasadą świat 

będący monstrualną karykaturą Królestwa Niebieskiego. Świat demokratyczny i świat 
komunistyczny trwały przez ponad 40 lat od zakończenia II wojny światowej w okresie zimnej 
wojny. Był to ostateczny konflikt pomiędzy demokracją, a komunizmem. Bazą komunizmu był 
Związek Radziecki i Chiny, ale opanował on nie tylko Europę Wschodnią, ale i wiele krajów w Azji, 
Afryce i Ameryce Południowej. Wielokrotnie dochodziło do konfrontacji pomiędzy tymi dwoma 
obozami, czasami toczyły się krwawe wojny, tak jak te w Korei i Wietnamie, czasami świat był na 
krawędzie kolejnej wojny światowej (np. konflikt kubański). Ta III wojna skończyła się zwycięstwem 
strony demokratycznej pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych wraz z upadkiem komunizmu 
w Rosji na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. 

 
Opatrznościowym celem trzeciej wojny światowej było wypełnienie warunku 

odszkodowania wymaganego do odnowy trzeciego Bożego błogosławieństwa na poziomie 
światowym. Ponieważ jest ono podstawą do panowania nad światem stworzonym, więc w ten 
sposób stworzona została podstawa, na której powracający Chrystus mógł w imieniu Boga 
zapanować nad światem stworzonym i stworzyć sferę panowania Boga.  

 

 
 
W okresie zimnej wojny komunizm objął wiele państw na świecie, a także infiltrował 

uniwersytety w Zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych. Był okrutną bezbożną grozą dla 
całego świata. Ideologia komunistyczna nadal pozostaje jednym z głównych zagrożeń dla religii w 
państwach chrześcijańskiego zachodu promując libertynizm i zlaicyzowany świat bez wartości 
religijnych i moralnych. 

 


