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Znaki czasu 
 
jako temat biblijnego rozważania należy traktować bardzo poważnie, chociaż wyrażenia aktualne 
znaki czasu nie znajdziemy w Piśmie Świętym. My używamy tego określenia znaki czasu. 
W różnych tłumaczeniach Biblii stosowane są rzeczywiście różnorodne terminy (synonimy). 
 
W Mat. 16:3 mowa jest w zależności od tłumaczenia o „symbolach czasu”, „wydarzeniach tego 
czasu”, „oczywistych znakach czasu”, „znakach tego czasu” i w przeważającej części o „znakach 
czasu”.  
 
Słowo Boże jako pochodzące od Wszechmocnego przesłanie jest prawdziwe, bezbłędne 
i nienaruszalne. Niestety w tym sensie ani jeden przekład Biblii nie może być nazwany taką Biblią, 
w której wszystko zostało przetłumaczone poprawnie. Jest wiele poszczególnych przekładów 
biblijnych, które jednak różnią się od siebie. Różnice te dotyczą nie tylko doboru słów, ale można 
także zauważyć rozbieżności, jeśli chodzi o sens. Przykład stanowi zapis w Izaj. 13:12 
w przekładzie Lutra, wyd. 2017, odmienny od wielu innych tłumaczeń. 
 
Jak zatem wobec takich utrudnień wyczytać niesfałszowane słowo Boga z tych obarczonych 
błędami tłumaczeń Biblii? W 1 Tes. 5:21 mamy napisane: „Wszystko badajcie, a trzymajcie się 
tego, co dobre”. 
 
Jest zatem naszym zadaniem szukanie tego, co dobre. Jak rozpoznać to, co dobre? Wszystko, co 
współgra ze Słowem Bożym, jest dobre. Komu objawiony został sens Słowa Bożego, będzie 
w stanie rozpoznać w poszczególnych tłumaczeniach Biblii nieodpowiednie wyrażenia. Przekaz 
Słowa Bożego to nie tylko słowa, ale też słowne powiązania, które tworzą logiczne wypowiedzi, 
stale się uzupełniające i nigdy ze sobą sprzeczne. Gdy pojawia się sprzeczność w przekładach 
biblijnych, odpowiada za to nie przekaz Słowa Bożego, tylko błąd w tłumaczeniu. Dlatego każdy 
badacz Biblii jest zobowiązany sprawdzać, czy to, co czyta, słyszy lub o czym się w kręgu 
wierzących dyskutuje, współgra z sensem Słowa Bożego. Słowo Boże to wspaniała duchowa 
całość, która objawia podniosłość, wolę i plan Boga. 
 
Stąd też musimy również sens wyrażenia znaki czasu pojąć właściwie, aby rozróżnić, czym są 
znaki czasu, a czym uwarunkowane czasem wydarzenia, jakie dzieją się za naszego życia. 
 
Za czasów Jezusa Żydów okupowali Rzymianie, a panująca wówczas niedola i bieda nie jest obca 
także dzisiejszym społeczeństwom. Jednak podczas swojej pierwszej obecności nasz Pan Jezus 
żadnego z tych zdarzeń nie nazwał znakiem czasu. W Mat. 11:2-6 Jezus wymienia znaki owego 
czasu. Przeczytajmy : „A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze 
swoich uczniów z pytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? 
A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, chromi 
chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim 
opowiadana jest ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu”. 
 
Czy za czasów Jezus ludzie byli w stanie rozpoznać wymienione przez Jezusa zjawiska jako znaki 
czasu? 
 
A jak jest dzisiaj? Ogólnie ludzkość nie chce słyszeć o takich rzeczach. Gdy zwrócimy się do wielu 
dzisiejszych społeczności, które kierują się Biblią, stwierdzimy, że przeważnie zajmują się one 
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same sobą. U wszystkich na pierwszym miejscu znajduje się własna filozofia danej społeczności 
i własne poglądy. Cytowane są przez nie nawet zapisy biblijne, ale stale w interesie własnej 
filozofii i lub własnych poglądów. 
 
Znaki czasu można między innymi rozpoznać po tym, że stanowią wypełnienie biblijnych 
przepowiedni. Spróbujmy zatem wyróżnić możliwe znaki czasu z naszej teraźniejszości. Czy nam 
się uda? 
 
1. Jest dla nas w międzyczasie oczywiste, że w Europie od 70 lat żyjemy w pokoju, wolności, 
dostatku i poczuciu bezpieczeństwa. Czy naprawdę taki stan rzeczy jest oczywisty? Raczej nie! Ale 
jaka jest tego przyczyna? 
 
– W 1945 r. zakończyła się druga wojna światowa. Niemcy przyjęły na początku tego nowego 
okresu pokoju nową konstytucję. 
– Niemcy i Francuzi zakopali wiszący od stuleci „topór wojenny” i z dnia na dzień zbliżali się do 
siebie, aż do panującej dzisiaj przyjaźni niemiecko-francuskiej. 
– Z małymi wyjątkami dotyczy to także innych narodów europejskich. 
– Co się wydarzyło? Czy owe narody same z siebie stały się takie miłe i sprawiedliwe?  
 
Na pewno nie. Są one przede wszystkim kierowane przez nadrzędną siłę. Kto ma taką zwierzchnią 
władzę, która może wykonać tego typu zadanie? Według Słowa Bożego tylko i wyłącznie nasz Pan 
Jezus, gdyż On stał się Panem świata po tym, jak wykonał wolę Boga. 
 
W myśl filozofii naszej społeczności taki stan może zaistnieć dopiero w Tysiącleciu, tymczasem 
zgodnie z naszymi wyobrażeniami Tysiąclecie jeszcze się nie rozpoczęło.  
 
My oczekujemy jakiegoś nagłego wydarzenia, po którym Tysiąclecie objawi się nagle, tak że 
wszystkie ziemskie władze się załamią, a Jezus będzie wtedy mógł ustanowić swoje królestwo. Czy 
jest tak rzeczywiście? Nie, z pewnością nie! Nasz Pan Jezus na pewno nie zamierza czekać, aż 
królestwa tego świata wezmą swój kres, by potem, na ich ruinach, mógł założyć swoje królestwo. 
On może panować pośrodku swoich nieprzyjaciół w najwyższym rozkwicie panowania tych 
królestw i ich pokonać. 
 
Powinniśmy także zwrócić uwagę, że określenie Millennium nie występuje w Słowie Boży, czyli 
w Biblii, a tym samym nie jest biblijnego pochodzenia. Jest to ludzka terminologia, synonim, 
ludzkie przyporządkowanie słowa. A poza tym wiemy, że nasz Pan Jezus, jak powiedziano wyżej, 
będzie panować pośród swych nieprzyjaciół.  
 
Ponadto mógłby pojawić się zarzut, że Tysiąclecie będzie królestwem pokoju i że nie będzie już 
wówczas na świecie żadnych wojen. Odnośnie tego musimy wyjaśnić dwie kwestie: 
a) Nie ma w Piśmie Świętym ani jednego miejsca, które by stwierdzało, że Tysiąclecie będzie 
królestwem pokoju i 
b) Pan zapowiada wojny i wieści o wojnach. W Mat. 24:6 czytamy: „Usłyszycie też o wojnach 
i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to 
jeszcze nie koniec”. 
 
Kim są w tym wersecie ci, którzy usłyszą o wojnach i wieści wojenne? Można przyjąć, że to ludzie, 
którzy żyją w bezpiecznych regionach, pod ochroną Pana, podczas gdy na terenach niebędących 
jeszcze pod tą ochroną nadal będą wojny i wieści o wojnach. W konkretnym przypadku terenem 
chronionym przez Pana mogłaby być Europa, gdy zaś na pozostałym obszarze globu ziemskiego 
nadal będą występować wojny i pogłoski o wojnach.  
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2. W przeszłości stosunkowo nisko ceniono wartość człowieka. Na początku drugiej wojny 
światowej ówczesna Jugosławia była okupowana przez oddziały niemieckie. Pewnego słonecznego 
dnia, kiedy to Belgrad był bombardowany przez lotnictwo niemieckie, jako dziecko zostałem 
zabrany na położoną na uboczu winnicę, skąd słychać było wybuchy bomb w oddalonym o 56 km 
Belgradzie. Później dowiedzieliśmy się, że co drugi człowiek spotkany na ulicach Belgradu został 
zastrzelony przez żołnierzy niemieckiego Wermachtu. Tyle wspomnień odnośnie wydarzenia 
z mojego wczesnego dzieciństwa. Od tamtej pory do dziś nastąpiła istotna przemiana w społeczno-
politycznym krajobrazie Europy. 
 
Dzisiaj dziwimy się często niedbałym wyrokom prawnym, jakie zapadają w sądach, szczególnie 
w Niemczech. W wielu przypadkach domniemani sprawcy są traktowani bardzo łagodnie albo są 
uniewinniani. Czy mamy jakieś punkty zaczepienia, by takie postępowanie kierowało nas do 
jakichś wypowiedzi biblijnych? Nie stosuje się dzisiaj drakońskich kar z przeszłości; człowiek 
traktowany jest jako coś wartościowego. Mogłoby to odpowiadać zapisowi z Izaj. 13:12, gdzie 
czytamy: „Uczynię człowieka droższym niż czyste złoto, a nawet droższym niż złoto z Ofiru”. 
 
Zatem to człowiek znalazł się w centrum, a nie ludzkie poglądy społeczeństwa, według których 
każdy przestępca mógłby być ścigany, karany czy zabity według własnego uznania. 
 
3. Pozbawienie władzy możnych tej ziemi. 
 
Może się ono w naszych czasach odbywać np. w ten sposób, że: 
 
Możni byli lub są pociągani są do odpowiedzialności, jeśli na mocy swego urzędu dopuszczali się 
albo wciąż się dopuszczają przestępstw wojennych. Znany nam przykład takiego postępowania to 
rozpoczęte w 1945 roku procesy norymberskie. 
 
Pierwszy proces przed Międzynarodowym Sądem Wojennym utorował drogę dzisiejszemu 
Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w holenderskiej Hadze. Tym samym 
Norymberga uważana jest za jeden z najważniejszych kamieni milowych na drodze rozwoju 
współczesnego narodowego prawa karnego od końca XIX w. (cytat z artykułu w internecie). 
 
Dla przykładu: w Hadze osądzono dwóch znanych przestępców wojennych: Radowana Karadżica 
i Ratko Mladica, których jeszcze dobrze pamiętamy. 
 
Mogłoby to np. odpowiadać biblijnym wypowiedziom w Izaj. 13:11, gdzie czytamy: „I ukarzę 
świat za jego zło i niegodziwych za ich nieprawość; położę kres pysze zuchwałych i poniżę 
wyniosłość okrutników”. 
 
4. Kolejny znak czasu to wypełnienie się zapowiedzi Pisma Świętego zapisanych w:  
a) Mat. 24:3, gdzie czytamy: „A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie 
i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia 
(właściwie powrotu) i końca świata?” 
b) Nasz Pan daje odpowiedź w Mat. 24:35-38: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój 
Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych 
dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł 
do arki”. 
 
Co było takiego szczególnego w owych dniach, na które wskazuje nasz Pan w Mat. 24:38, gdzie 
napisane jest: „Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do 
tego dnia, w którym Noe wszedł do arki”? 
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Czy było to jedyne wydarzenie w owych czasach, które było takie, jak ma być, a właściwie jest za 
naszych dni? Nie, była to tylko część zdarzeń, które były takie, jakie są znowu za naszych dni. 
W 1 Mojż. 6:4 czytamy: „A w tych dniach byli na ziemi olbrzymi; nawet i potem, gdy synowie 
Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. To są mocarze, którzy od dawna byli 
sławnymi mężczyznami”. 
 
Co było cechą szczególną tych olbrzymów? Znacznie przewyższali oni innych ludzi. Pismo Święte 
nie podaje żadnych bliższych informacji na temat wyglądu tych olbrzymów. Przypuszczalnie nie 
chodzi o ludzi fizycznie większych, tylko mentalnie, o ludzi, którzy przewyższali innych ludzi 
swymi zdolnościami. 
 
Gdzie dzisiaj w naszym ludzkim społeczeństwie widzimy takich olbrzymów? Występują oni 
w formie potężnych przedsiębiorstw, takich jak banki (Deutsche Bank, Commerz Bank, ...) albo 
wielkie firmy w przemyśle samochodowym (VW, Daimler Benz, Audi, Honda, General Motors 
itp.) czy branży elektronicznej, jak Siemens, Apple, Nokia itd. Ci olbrzymi wpływają na 
gospodarcze, społeczne i polityczne procesy w naszych czasach. 
 
5. Jakie są dzisiejsze znaki czasu, które na przykład obserwujemy wokół nas?  
 
W Biblii opisane jest pewne wydarzenie z tamtego czasu, które może posłużyć jako obraz naszego 
dzisiejszego czasu. W 1 Mojż. 19:1-11 czytamy:  
 
„I dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich 
zobaczył, wstał i wyszedł im naprzeciw, i skłonił się twarzą do ziemi. I powiedział: Oto proszę, moi 
panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi, przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano 
wstaniecie i pójdziecie w swoją drogę. Oni odpowiedzieli: Nie, przenocujemy na ulicy. Gdy bardzo 
na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Wtedy wyprawił im ucztę i napiekł 
przaśnego chleba, i jedli. Lecz zanim się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomy, 
młodzi i starzy, mieszkańcy ze wszystkich stron, otoczyli dom. I wołali do Lota, i zapytali go: 
Gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi 
obcowali. Wtedy Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął za sobą drzwi. I powiedział: Moi 
bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie. Mam dwie córki, które jeszcze nie obcowały 
z mężczyzną. Pozwólcie, że wyprowadzę je do was, a czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko 
tym mężczyznom nic nie czyńcie, bo dlatego weszli pod cień mego dachu. A oni odpowiedzieli: 
Odsuń się! I dodali: Ten przyszedł tu jako przybysz, a nas chce sądzić? Z tobą postąpimy gorzej niż 
z nimi. I napierali gwałtownie na tego mężczyznę, na Lota, i przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. 
Ale ci mężczyźni wysunęli ręce, wciągnęli Lota do siebie, do domu, i zamknęli drzwi. Mężczyzn 
zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego aż do największego, porazili ślepotą, tak że na 
próżno usiłowali znaleźć drzwi”. 
 
W naszych czasach przeżywamy podobne wydarzenia. 
 
Być może nie mamy świadomości tego, że co roku w czwartą sobotę czerwca odbywa się 
w Berlinie „Berliner Christopher Street Day”. Co to jest?  
 
„Berlin Christopher Street Day” to odbywająca się corocznie w Berlinie demonstracja praw 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queerowych w Europie. 
(Od połowy lat 90. queer to zwrot używany jako pozytywne samookreślenie osób 
nieheteroseksualnych). Powyższe informacje o „CSD Berlin” pochodzą z ankiety Google z 24 
marca 2021 roku. 
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Pod naciskiem opinii publicznej lub zainteresowanych grup i wpływowych jednostek geje i lesbijki, 
wskutek wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich, mogą od 2001 r. zawrzeć zarejestrowany 
związek partnerski.  
 
Pary tej samej płci mogą w Niemczech od 1 października 2017 r. zawierać związki małżeńskie lub 
uzyskać uznanie ich związku partnerskiego za małżeństwo. 
 
W Słowie Bożym mamy jednak podane inne zasady. Odnośnie małżeństwa mamy zapis 1 Mojż. 
2:21-24: „Wtedy PAN Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber 
i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę 
i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego 
ciała; dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna 
swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem”. 
 
Stworzeni przez Boga ludzie otrzymali polecenie dotyczące małżeństwa w 1 Mojż. 1:27-28, gdzie 
czytamy: „I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną...”. 
 
Wprowadzone przez ludzi „małżeństwo dla wszystkich” jest pogwałceniem przykazania Bożego, 
ponieważ takowe jest bezpłodne i nie może wydać potomstwa. W 3 Mojż. 20:13 mamy poza tym 
napisane: „Także jeśli mężczyzna obcuje z mężczyzną tak jak z kobietą, to obaj popełnili 
obrzydliwość. Poniosą śmierć, ich krew spadnie na nich”. 
 
6. Jako szósty znak naszych czasów można wskazać walkę między płciami. 
 
W społeczeństwie ludzkim istnieje wyraźna, jednostronna walka między płciami. Kobiety chcą być 
mężczyznami. Artykuł 3 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec stanowi między 
innymi: 
(1) Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. (2) Mężczyźni i kobiety mają równe prawa. Państwo 
promuje faktyczne wdrażanie równości kobiet i mężczyzn oraz działa na rzecz eliminacji 
istniejących niekorzystnych warunków. 
 
W praktyce społeczeństwa niemieckiego istnieją z. B. następujące formy tego zjawiska: 
 
Słychać głośne wołanie: 
- kobiety wykonujące męskie zawody, 
- kobiety na kierowniczych stanowiskach, 
- kobiety na etatach szefów 
- i tym podobne. 
 
- W kościołach kobiety dążą do kapłaństwa. 
- Nie jest brane pod uwagę, że Jezus, nasz Pan, miał 12 apostołów, ale ani jednej kobiety apostoła. 
- Teksty biblijne są kwestionowane, zmieniane i fałszowane. 
- Pozdrowienie „Drodzy bracia” zostało uzupełnione w kilku przekładach Biblii i brzmi: „Drodzy 
bracia i siostry”. 
- W niektórych innych tłumaczeniach tylko w kilku miejscach zamieniono na „Drodzy bracia 
i siostry”, reszta pozostała.  
 
Ta praktyka ma miejsce również w nieco innej formie we wspólnotach religijnych. 
- W przypadku Badaczy Pisma Świętego występują również odchylenia (nieprawidłowości). 
- Irytacja jest wielka; nawet w naszej wspólnocie zwrot „Drodzy bracia” został oczywiście 
uzupełniony przez braci mówców o „siostry”! Przemawiający brat widzi siedzących przed sobą 
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braci i siostry. Jego poczucie sprawiedliwości mówi mu, że w myśl jego opinii musi zwracać się 
również do sióstr. Zwłaszcza, że dowiedział się już, że zgodnie z niemiecką ustawą zasadniczą, 
której oświadczenia są dla niego równie wartościowe co stwierdzenia biblijne, mężczyźni i kobiety 
mają równe prawa.  
 
Co możemy na to powiedzieć? Taki brat wypowiada się na temat natchnionego słowa Bożego 
i myśli, że zna je lepiej niż sam wszechmocny Stwórca. Nie, wszechwiedzący Stwórca nie 
dyskryminuje ani jednego ze swoich stworzeń. Czy możemy rozeznać i uzasadnić poprawność 
zwrotu „Drodzy bracia” w Piśmie Świętym? Jeśli Pan pozwoli nam to rozeznać, to tak! 
 
Dlatego chcemy spojrzeć na Pismo Święte z pokorą i błagać Pana o błogosławieństwo.  
 
W 1 Mojż. 1:27 mamy napisane: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go 
stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą”. 
 
W ten sposób niewidzialny Bóg stworzył na swój obraz widzialnego człowieka jako widzialną 
jedność, składającą się z mężczyzny i kobiety. 
 
Niewidzialny Bóg, jedyny Stwórca, który połączył w sobie cechy stwarzania życia, stworzył 
w pozaziemskiej chwale swego jedynego i bardzo umiłowanego Syna, pierworodnego stworzenia 
przez poczęcie i narodziny. 
 
Ta dwuczęściowa widzialna jednostka: mężczyzna i kobieta, jako całość – człowiek, jest 
widzialnym obrazem niewidzialnego Boga, ponieważ w 1 Mojż. 1:27 czytamy: „Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył”. 
 
Jeśli więc do człowieka, który składa się z mężczyzny i kobiety i jest widzialnym obrazem Boga, 
kierowany jest w Piśmie Świętym zwrot „Drodzy bracia”, to automatycznie zwrot ten obejmuje 
siostry, ponieważ 1 Mojż. 1:27 mówi jednoznacznie: „(...) na obraz Boga go stworzył; stworzył ich 
mężczyzną i kobietą”. Przez „stworzył go” według Pisma Świętego rozumie się dwuczęściową 
widzialną jednostkę ludzką jako mężczyzna i kobieta. 
 
Jaka jest specyfika obrazu Boga, na podstawie którego został stworzony człowiek? W całym 
inteligentnym stworzeniu Bożym tylko człowiek może się rozmnażać poprzez stworzenie nowego 
życia. 
 
Możemy w pełni zaufać słowu Jezusa, naszego Pana i Mistrza, kiedy mówi: „Jest napisane”. 
I postąpilibyśmy dobrze, gdybyśmy przestrzegali 1 Tes. 5: 21-22, gdzie jest napisane: „Wszystko 
badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się”. 
 


