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PRZYSZlOŚĆ OBJAWIENIE.
NAGRODA I ODPOCZNIENIE

Biblia ma wiele do powiedzerua na temat wypełnienia Bozego planu wzglę-
dem Jego ludu W SWOimpierwszym kazaniu po dniu Zielonych Swrąt Protr stwier
dził, że w przyszłości Bóg dokona "odnowy wszechrzeczy" (Dz 3,21) PÓZOlejPa-
weł w bardzo dramatyczny sposób ujawnił co czeka chrzescijan w przyszloset
(Rz 8, 18-25) Stworzenie, stwierdził, oczekuje objawienia Bozego płanu odkupienia

Od chwili upadku człowieka przyroda crerpi uagrczne skutki przeklenstwa
Człowiek także Jęczy pod brzemieniem koruecznosci wydobywania pożywrema
z przeklętej, upartej Ziemi Jego ciało cierpi skutki chorob I starzerua SIę Nastrajając
słuch na glos Srworcy człowiek (wraz z całym srworzeruem) oczekuje na bło-
gosławione słowa I me będzte juz ntc przeklętego (ObJ 22,3) Nadchodzi czas,
gdy Bóg rozprawi Się ze źródłem tych wszystkich problemow Nregodztwi wraz
z Szatanem zostaną osądzeni, a Jezus prZYJdZIe,aby zabrac sprawiedhwych, by
byli razem z mm w meble Oto błogosławiona nadzieja wierzącego'

W rumejszej lekcji omówimy wypełnienie proroctw biblijnych I przyszłe do-
konarne Bozego planu Kiedy będziesz rozważał te IStotne sprawy zachęcam Clę
do zastanowierna Się nad sobą I oczyszczema ze wszystkiego, co przeszkadza CI

W przygotowamach do przyjsera Panskrego



Plan lekcji
Błogosławiona nadzieja
UCISk
Objawienie SIę Jezusa Chrystusa
Tysiącletnie królestwo
Sąd nad Szatanem I bezbożnymi
Nowe stworzenie

Cele lekcji
Po skonczemu lekcji powuuenes urruec

• Przedstawić kolejnosc wydarzen w czasach ostatecznych I WYJaśnićznaczenie
każdego wydarzenia

• Wytłumaczyć cel I przebieg ucisku

• Omówić cele I dowody na nastamę tysrącletruego królestwa

• Zrozurmeć znaczenie powtomego prZYJscI3 naszego Pana Jezusa Chrystusa
dla wierzących I niewierzących
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Czynnosci lekcyjne
1 JakopodstawędolekCjlprz.eczytaJMt23,Mk 13,Lk2l I Kor 15 ITes4,13-17,

2Tes 21-12 IObJ 19 Parmętaj o przeczytanu. Innych fragmentów Btblu po
danych w lekcji Wykonaj zadam a lekcyjne I odpowiedz na pytania kontrolne
Jak zwykle

2 Powtórz lekcje 8 10 Odpowiedz na pytam a do CZęŚCI 3 w zeszycie ze spraw-
dzianem Po skonczemu prześlij arkusz odpowiedz: do instruktora ICI

Slowa kluczowe
bluzmerstwo
dopełruenre
konfrontacja
nieskazitelne
obrzydliwość

odnowa
ramy czasowe
rewindykacja
rok szabatowy

rozproszenie
skazuelne
spustoszenie
zagłada

Treść lekcji

BŁOGOSŁAWIONA NADZIEJA

Cel ł Napisz krottue definicje sław zwrqzanych z btogoslawsoną nadzieją

W liście do Tytusa apostoł Paweł stwierdza że ewangelia o łasce Bożej objawi
ła Się dla wszystkich ludzi Stawia przed nimi koruecznosc dokonania moralnego
wyboru czy sprzeciwrą Się bezboznoscl I świeckiej poządhwości I zaczną prowa-
dzic wstrzerruęzhwe l pobożne zycre w obecnym wieku czekając na wypełnienie
błogosławionej nadziel czy tez me Tą btogoslawronq nadzieją, stwierdza Jest
chwalebne objawrenie SIę naszego wielkiego Boga I Zbawreiela. Jezusa Chrystu-
sa (Tt 2,11-14) Jego pojawrenie Się przyniesie takze zniszczenie wszelkiej wła-
dzy sprzeciwtającej Się Bogu Zaczynając studium czasowostatecznych najpierw
zwrocimy uwagę na btogostawionq nadzieję człowieka wierzącego

W ostatnich godzmach przed srnrercią nasz Pan objawił dwunastu uczniom
podstawę nadziei człowieka wierzącego MowJl o domu Ojca w ktorymjest wiele
miejsca Powiedział Im, że odchodzi, aby przygotowac IITI (1 wszystkim ktorzy
w Niego uwierzą) miejsce Zapewnilich także, że tak jak od nich odchodzi tak
przyjdzie ponownie I wezrrue Ich do Siebie aby razem z Nim żyli (J 14 1-3)
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To poselstwo nadziei zostało potwierdzone przez aruołow, ktorzy pojawrlr Się

po wrnebowstąpremu Jezusa Powiedzieli om "Ten Jezus krory od llQS zostal
W:/ęty 'H gorę do meba rak przyjdzie jak go wtdztehscse Idącego do nieba
(Oz I, II) Apostoł Paweł dzręki Bozemu objawieruu srwrerdzrł, ze WIerzący
z ruecierphwoscrą oczekują odkuprema swoich crał (Rz 8,23) ktore zostaną prze
nueruone w chwrh pojawrema Się Pana Jezusa Chrystusa (FI P 3,20-21)

Pisrno Swręte rncwi o dwoch aspektach przyjścia Pana (I) przyjście po
wierzących I (2) przyjserc : wierzącynu jego przyjserc po wierzących nazwane
Jest pochwycernem a Jego przyjserc z wierzącynu określane Jest mianem objawie-
ma Omawiając temat czasowostatecznych, poruszymy zagadrueme I tych dwóch
wydarzeń Zastanówmy SI~ najpierw nad pochwycernem I otrzymaniem nagi ody
przez wierzących oraz Ich ZWląZ"U z innymi wydal zemarru

l (Wybierz najlepszą odpowiedz) Btogoslawsona nadzieja to
a) objawienie Się Chrystusa gdy przyjdzie r wierzącymi
b) pochwycenie wierzących kiedy Chrystus przyjdzie po Olch
c) wszystkie wydarzenia w czasach ostatecznych

Pochwyceme wierzących

Kiedy Sag w swojej mądroset zdecyduje ze zadanie głoszenia ewangelu zostało
zakonczone, dokona uwzenc::emQ (spelmerua) swojego planu

2 Porównaj Mt 24 14 z Mt 24 36 Czego dowiadujemy Sięz tych wierszy odnosme
czasu przyjścia Jezusa po tych ktorzy do Niego należą?

W ITes 4, 17 czytamy, że wrei zący zostaną pochwyceru na sporkanie Pana na
powietrzu I zostaną zabrarn do nueszkama obiecanego W j 13,1-3 W IKor 15,50-
52 Paweł pisze, IZ fizyczne Ciała wszystkich wierzących zostaną przemreruone
w jednej chwili I będą przygotowane na wejscre do nieba Wydarzenie to nastąpi
ruespodziewanie Tam gdzie wierzący W danej chwih będzie, zostanie nagle po
chwycony Biblia porównuje to mespodziewane wydarzenie do przyjsera złodzieja
w nocy (ITes 5,2)

Wiesc dla wierzących brzrru tak żyjąc z dnia na dzien, muszą byc CZUjm
I wstrzermęzhwi pamiętając że sąd Bazy spadrue na tych, ktorży odrzucają Bożą
ofertę zbawrema (I Tes 5 l-l l) Zatem nadzieja wierzących to (l) urukrnęcie nad
chodzącego gniewu Bożego (2) przywilej oglądania Pana I (3) przermemerue na
jego podobrenstwo (I j 3,2)
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3 Przeczytaj 1Tes 4,13-17 I dokoncz zdania

a Pochwycone zostaną dwie grupy wierzących
I

b Nadzieja wierzących na powrot Pana opiera Się na
c Apostoł Paweł stwierdza że niewierzący smucą Się, ponieważ me mają

zrnartwychwstarua ciała l zycra wiecznego

Dokładne zbadanie IKor 15,50-54 pozwala na stwierdzenie, ze przy pochwy-
ceniu Koserola nastąpią pewne zmiany W chwih pochwycenia 2:)'\\'1 wierzący
zostaną w Jednej chwih przemienieni ze "śmiertelnych" w "mesrmertelnych"
Oznacza to że już me umrą Ciała wierzących, którzy umarli WChrystusie najpierw
zostaną wzbudzone z martwych a potem przemienione ze 'skazitelnych" (pod
legających zrnszczernu) W "rueskazitelne" (me podlegające zniszczemu) Ponie-
waż ciało I krew to znaczy nasze obecne ciała nie mogą odziedzrczyc Królestwa
Bożego otrzymamy pewien rodzaj uwtelbionego ciała Nie wszystko wiemy
o tym UWielbionym ciele ale wiemy, ze JUż nigdy me będzie doświadczać bólu
choroby ant śmieret I będzie wieczne

Chociaż pochwycenie nastąpi ruespodzrewarue l nikt Ole zna dokładnego cza
su oprocz Boga Ojca otrzymujemy pewne wskazowki dotyczące okresu, kiedy to
moze nastąpie Jezus stwierdził ze zauważymy znaki I zaburzenia na meble któ
re spowodują mepokój I strach wsrod narodów Ponadto tym znakom towarzy-
szyć będzie głod choroby I wojny (patrz Lk 21,10 25-28) Wydarzenia te będą
sygnahzowac zbliżający Się koruec Po tym wierzący rozpoznają, ze zbliża Się

chwila Ich polaeterna z Chrystusem a także czas połączenia z Ich umiłowanymi
przyjaciólnu I krewnymi, którzy odeszh do Pana

4 WYjaśnij ~IOt~O co starue Się z crałarm zywych I umarłych wierzących Wchwrh
pochwycenia

NagI oda d/a wierzqcych

Rozne fragmenty biblijne wskazują na to, że wierzący otrzymają nagrody
Wzaleznoscl od tego Jak prowadzrh swoje chrzescijanskte życie (patrz Mt 16,27,
2J 8, ObJ 22,12) Paweł zwracając Się do członków zboru W Koryncie, napisał

Albowtem my wszyscy musimy stanqc pr zed sądem Chrystusowym (2 Kor 5, lO)
Słowo przetłumaczone Jako sąd Chrystusowy to bema I lepiej mozna Je przełożyć
Jako stanowisko przeglądu nagrod Dobrym przykładem takiego stanowiska by-
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lo stanowisko sędziów w czasie zawodów ohrnpijskrch Z tego miejsca sędziowre
obserwowali przebieg zawodów aby zdecydowac kogo nagrodzić Jako ZWYCięZCę
W czasie takiego przeglądu kazdy wierzący zda sprawę Bogu ze swojego zycia
(Rz 14,10-12)

Bozy sąd nad nami to sprawdzenie naszej sluzby chrześcijanskiej Nie chodzi
tu tak bardzo o tlosc pracy, co o iakosc pracy Jaką wykonaliśmy dla Boga Jakie
motywacje kierowały nami w służbie? Czy bylo to pełne poddanie Się Bogu czy
sluzyhsmy po to by zwrocie uwagę na 5\\OJ talent, zdolnoser I rnozhwosct? Bib
ha wyraznie mówi, ze jakosc naszej pracy zostanie zbadana I sluzba, która ZWYClęS

ko przejdzie probę JakOSCI zostarue nagrodzona Sluzba wynikająca Zegoistycznych
pobudek I pychy nie będzie nagi odzona (patrz IKor3 II-I))

Chocraz czas takiego przeglądu me zastal konkretnie okreslony mektorzy
egzegeci uważają, ze nastąpi on po pochwyceniu W czasie gdy ludzie. ktorzy
odrzucili Boże zbawrenie, przezywają okres największej w historu ruegodzrwosci,
cierpienia l chaosu Wierni słudzy Pana zostaną w Jego obecności uhonorowani

5 (Wybierz najlepszą odpowiedz) Prsrno Święte poucza nas, że kazdy wierzący
zda sprawę ze swojej sluzby przed Bogiem I kazdy otrzyma
a) taką samą nagrodę, bez względu na to czy Jego służba była wielka, czy mala
b) nagi odę w zależnoset od rlosci l jakoset słuzby
c) nagrodę w zależnoset od motywacji maczej jakoser służby
d) nagrodę albo karę

6 W zeszycie zapisz ki otkre wyjasruerue każdego terminu
a uwielbione ciało wierzącego
b objawierue SIę Jezusa Chrystusa
c pochwycenie
d błogosław fana nadzieja
e sąd Chrystusowy

UCISK

W rozprawie na Gorze Oliwnej zapisanej W Mt 24, Mk 13 I Lk 21 Jezus od-
powredział na zadane przez UCZIllOW pytania (l) Kiedy zostanie zburzona ŚWią-
tynia? I (2) Jakle będą znaki powtomego przyjsera Jezusa I czasów ostatecznych?

Od po" redzi Jezusa na te dwa pytania są ze sobą połączone I dlatego trudno
Jest stwrerdzic która częsc od PO" iedzi odnosi Się do zburzenia swrątym I roz-
proszenia Zydow - wydarzenia ktore miało nastąpie wkrótce a ktora przedstawia
znaki poprzedzające powrot Jezusa I czasy ostateczne
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Duzą pomocą w zrozurmeruu odpowredzi Jezusa są nawiązania do proroctwa
Daniela które przedstawia pewne wydarzenia W czasach ostatecznych (Mt 24 15)
Dodatkowo posłużymy Się przeglądem historu narodu zydowskrego I Ich związku
z rozwazanyrm przez nas zagadnieniami Bóg przedstawił nam ogolny zarys
przyszlych zdarzen dotyczących narodu żydowskiego I Ich glównego miasta, Je-
iozohrny (Dn 9 24 27) Zarys ten prezentuje takze pewne ramy czasowe w których
zawiera Się zarowno histona Izraela Jak. lich przyszłosc Przeczytaj księgę Daniela
rozdz 9 jako przygotowanie do studium

Przegląd biblijnej historu narodu zydowskiego I proroctw

Cel 2 Z ltsty wydm zen pl zedstaw tonych w proroctwie Daniela 9 l Amosa 9 H-Y
bies z fe ktore JUZ Się dokonały

WIzJa Daniela

Pismo Swręte stwierdza ze z powodu meprzestrzegama przez narad zydowski
co siedem lat szabatu dla ZIemi Bog ogłosił IZ pozostaną w zrerm meprzyjacrela
przez siedemdzresrąt lat (Por 3MoJ 2'\,2 7 I 26,14-1631-35 z 2Km 36 21 Jako
wyjasruerue roku szabatowego I skutkow Jego meprzestrzcgama ) Wygląda na to
że przez 490 lat narod me obchodzi Iwymaganego roku szabatowego Wyjaśruerue
tego krotklego, ale bardzo ważnego proroctwa w On 9 wrąze Się z podobnym
okresem sredemdzresięcru ' siódemek 'albo sredemdzresręciu 'tygodni' lat wsporn-
ruanych w wersetach od 24 do 27

Narod Izraelski znal wyrażenie tygodnie lat gdyz każdy siodmy rok miał
byc rokiem szabatowym odpoczynku dla Ziemi (3MoJ 253-4) Wielki rok JU
brleuszowy gdy następowały przemiany społeczne I ekonomiczne miał miejsce
co pręcdzresiąt lat - wielokrotnosc tygodni lat - siedem srodernek lub tygodni lat
(patrz 3MoJ 25 8-9) W czasre pręcdzresrątego roku umarzano wszystkie długi,
wyzwalano rnewolmkow, a Ziemie wracały do pierwotnych wlascrcreh

Jakze niezwykłe bylo to wydarzenie, gdy pod koruec siedemdziesięciu lat
mewcli aruoł objawił przez Daniela nowy początek Bozego dzralarua w narodzie
żydowskim Z proroctwa Daniela wyruka, że okres ten będzie li wał tak długo Jak
dlugo trwalo naruszanie zasady roku szabatowego, czyli 490 lat (to znaczy
stedemdzresrąt razy Siedem lat) PIZYJrZYJI1lYSię faktom podanym w wrdzeruu
Daniela a potem przejdziemy do interpretacji Widzenia
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Proroctwo dotyczy ludu Daniela, Zydow I Ich S\' rętego miasta, Jerozolimy
(w 24)

2 Proroctwo rnowi o okresie sredemdziestęcru razy siedem (tydzren) lat Jest
to 490 lat

3 Wydarzenia, ktore w tym czasie nastąpią
a Dopełruerue zbrodni
b Przypieczętowame grzechu
c Zmazanie wmy
d Namaszczenie Najświętszego
e Przywrócenie wiecznej sprawiedhwosct (w 24)

4 Początkowy okres wynosi siedem razy siedem (49 lat) I sześćdzrestąt dwa
razy Siedem (434 lata) co razem daje szescdzresrąt razy Siedem (483 lata
patrz w 25)

5 Czas rozpoczyna SIę w określonym momencie ogloszerue rozkazu odnowy
I odbudowy Jezrozohmy

6 Początkowy okres konczy Się okreslonym wydarzeniem przyjserem Poma
zanca I wkrotce potem zabiciem Go (w 25-26)

7 Widzimy dwoch wladcow Poma:anca (Jezus) I kSIęClQ ksor y wkroczy
(Antychryst) którego lud zruszczy miasto I swrątyruę (w 25-26)

8 Ostatnie siedem (tydzren) lat to czas gdy ksrązę (Antychryst) zawrze przy-
mierze z narodem zydowskun na okres siedmiu lat Jednak w połowie tego
okresu, po trzech I poł roku ksrązę zerwie przymierze zakaze czynnoset kul-
towych w swrątyrn I sprawi spustoszenie w swiątym a potem nadejdzie kres

7 W oparciu o podane wyżej mforrnacje rnozerny wyciagnąc wniosek, że okres
CLaSU przedstawiony w WIZJI Daniela opiel a SIę o liczbę
a) tego Ile razy narad żydowski nie przestrzegał roku szabatowego
b) władcow ktorzy przejmą władzę nad narodem żydowskim
c) tygodni w roku

Wyjas nieme WIdzenia

Przejdźmy teraz do wyjaśrnema Widzenia ktore w księdze Damela 9 25 roz-
poczyna Się tak

Przeto wiedz I zro::um Odkqd objawiło Się sIO\\ o o ponownej odbudowie
Jenaalemu az do Pomazanca-Kssęcsa jest Siedem tygodni W CIągU szesc-
dZIeSIęCIU dwu tygodni ;nowu będzie odbudowane z rynkiem Ilowaml

msejsksmi a będq lo ctezkie c;asy A po szescdziestęctu dwoch tygodmach
Pomazamec będzie zabity I nte będzie go (w 25-26)
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Slowo o odbudowie I odnowie Jerozolrmy zostało wydane w dwudziestym
roku panowania Artakserksesa (Neh 2 I 8) Zaprsk: lustoryczne datują dekret na
445 I przed Chr Miasto rzeczywrscie zostało odbudowane w lrudnych czasach
Pozniej, po 434 latach, dokladnie tak jak w proroctwie pojawił Się Pornazaruec
Obliczono, ze dokładnie w 434 lata po dekrecie Artakserksesa, jezus, Pornazaruec,
wkroczył tnumfalme do Jerozoluny na zakonczeme swojej ziemskiej sluzby (Łk
1928-38) Potem po kilku dniach zostal zabity przez ukrzyzowarue

Następnie w widzeniu Daniela anioł powiedział mu, ze lud nadchodzącego
księcia po SI1UelCI Pomazanea zruszczy miasto l swrątynię (w 26) Ta częsć pro
rocrwa wypełniła Się dokładnie w 70 r po Chr , gdy arrrua rzymska zniszczyła
Jerozolimę zburzyła mury, spalila swiąrynrę I rozrzuciła kamienie z których była
zbudowana (Mt24 2) W tym czasie Zydzi Izrael przestahrstruec Jako suwerenny
naród Rozptos.ryh Się po krancach zierrn, a wypełnienie długoplanowych celow
Bozych zostało pozornie opozmone (Dn 9,24)

Wydarzenia ost itruego tygodnia lat w WIZJI Daruela jeszcze Się IIlC wykonały
l wlasrue ten okres w Bozym planie dla narodu zydowskiego interesuje nas
szczególnie w związku z czasarm ostatecznymi Musimy zatem dokładnie zbadac
co JUż SIę wydat zylo aby U1111eSCIĆto w lamach czasowych określonych pJZCZ
Boga Rozpoczniemy od wczesnej historu narodu zydowskiego

Begjasno przedstawił narodowi rzraelskiemu po Ich wejsciu do Ziemi obieca
nej ze posłuszenstwo w wykonywaniu Zakonu przyniesie 1111 "-orZYSCI (5MoJ
28 1-14) Powiedztal także wyraznie o przeklenstwech jakie nastaprą.jesh narod
okaże nteposluszenstwo (3Moj 2614-45 5Moj 28 /)-68) Biblra srwrei dza ze z
powodu rueposluszensrwa I nieuleczalnej grzesznoser. Bog zezwolił w koncu na
rozproszerue Jego ludu z Ich Ziemi A potem dokonał spustoszenia ZIemI (Iz 6,11-
12, 17,9,64 10) Wczesmejszy okres 70 lat ruewoh nie nakłonił ludu Izraelskiego
do powrotu do Boga Dlatego po rozproszeniu spowodowanym przez podboj
I ZYI11Skl Zydzr stall SIQ tułaczarru l cierpieli ruewypowredzrane rueszczęscia
szukając schrcmerua przed wreguru poganskum narodarm

W ten sposob Izrael narad wybrany na pewien czas został pozbawiony Zie-
mi Obiecanej Bog w swojej łasce I miłosterdzru powredział ze me porzuci swoje-
go ludu na zawsze (3Moj 26,43-45), ale wezwie Ich z powrotem ze wszystkich
krancew ziemi (Iz 11,11-12) UZYjeroznych sposobow, by Ich zgrornadzic z tym-
czasowych domów na obczyzrue do ki aju ktory dał Ich OJCU, At raharnowi w wie
czne władanie (Jr 16 14-16)
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8 Jakle wydarzenie (wypełnienie proroctwa Daniela) miało miejsce, zaznaczyło
komec narodu żydowskiego oraz spowodowało rozproszenie Zydow po krancach
Ziemi?

Powrot /ZI aela

Na początku naszego wieku, po wiekach straszliwych prześladowań wielu Zy-
dow odkryło, ze me są juz tak zmenawrdzem Dlatego osredhli Się w wielu częś-
ciach swiata, żyli tam stosunkowo spokojnie 1 zaczęli zapormnac o swojej łącznoset
z Ziemią Obiecaną

Jednak pewien przywódca żydowski W Europie dr Teodor Herzl, czuł Się bar
dzo zle obserwując przesladowama Zydow W RosJI pod kornec XIX wieku Uwa-
zając ze sytuacja Jego narodu moze Się Jeszcze pogorszyć starał Się zamteresowac
Żydów myślą o ustanowieruu panstwa w Palestyrue Jego wysrlki ustanowierua
wspołczesnego ruchu syjornsrycznego okazały Się Jednak malo skuteczne Zydzi
w N rem czech na przykład, powiedzieli 'N te wiemy OIC o Syjonie N ierncy są na-
szą Palestyną a Monachium Jest naszą Jerozolimą'

Gdy swrat zbliżał Się do wojny W Europie, Zydzi srwrerdzrh Jednak, ze Ich ży-
cie staje Się coraz trudniejsze I wtedy w czasie I wojny światowej, ruch syjo-
rustyczny zaczął wywierac nacrski na rząd brytyjski, co doprowadziło w koncu do
wydania Deklaracji Balfout a W dokumencie tym Brytyjczycy zobowiązywali Się
pomóc Zydom w ustanowiemu panstwa w Palestyme Gdy po wOJme Wielka Bry-
tama przejęła kontrolę nad Ziemią Swiętą, zachęcano Zydów do nmgracjr do Pa-
lestyny Wielu Zydow powróciło, aby zyc obok Arabów, którzy zanueszkrwah ten
teren JUl od wielu wrekow

Wkrótce nastała grozba wybuchu II wojny swiatowej, a przesladowarua Zy-
dow zaczęły Się na dobre W Europie prześladowarua były tak natęzone, ze wielu
Zydow zrozumiało, IZ Ich Jedyną nadzieją na przetrwanie Jest UCieczka z Europy
I powrot do dawnego kraju Po II wojnie SW ratowej rzesze Zydow opuszczało swo-
Je domy I osiedlało Się w Palesryrue W polowre maja 1948 r Zydz: ogłosili naro
dżiny pansrwa Izrael I wkrótce zaczęło Się wypełniać proroctwo Amosa 9 14-15

I odnnemę los mojego ludu Izraelskiego tak ze odbudują spustoszone

miasta I osiedlą Się w ntch Nasadze li mruce I będą pIC Ich wino założą
ogrody I bedą jesc Ich owoce Zaszczepię ich na ich ztemt I ntkt Ich juz
me wyrwie z Ich ziemi ktorą mi dałem - lnOWI Pan twoj Bog
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Przez około 1900 lat ZIemIO palestynska wydawała SIę bezwartościowa A Bóg
powredział. ze zakwitrue jak kwiat (Iz 35 1~2) Proroctwo Izajasza spełniło SIę
dosłowme Opustoszałe miejsca zaludmły Się zburzone miasta zostały odbudowane
wzmocruone I napełniły Się ludzrm (Ez 3633-36 patrz takze Iz 61,4)

Jedenz historyków stwrerdzil ze I wojna SW latowa przygotowała Ziemię Obie-
caną dla narodu zydowskiego II wojna światowa przygotowała naród żydowski
dla Ich zrerm Nadchodząca WOjna przygotuje naród zydowski dla Ich Boga

Powrot Zydow na Ich dawne tereny spowodował WYSiedlenie ludzi zarruesz-
kujących tamte ZIemie przez długi czas I stali SIę om uchodzcanu W wielu krajach
Srodkowego Wschodu Doprowadza to do napięc I walk między Zydarrn a Ich
arabsktrru sąsiadami Jak Sięo tym przekonamy, doprowadzi to do koncowego wy-
pełnienia proroctwa dotyczącego SrodkO\vego Wschodu

Mając W myślech ten prorocki obraz zwrócmy Się ponownie do On 927
w którym czytamy o kSięCIU I dokonczeruu wydarzen ogłoszonych przez Boga
w wersecie 24

9 Zakres I literę poprzedzającą wydarzenie prorocze które JUZ SIę wypełniło

a Stedemdztesięctoletma niewola lydow spowodowana Ich meposłuszensrwern
b Odnowienie I odbudowanie Jerozolimy po srederndziestęcru latach niewoli
c Przyjscre Mesjasza
d Przyjserc Antychrysta
e Zabrcre Mesjasza
r Lud wkraczającego ksręcra burzy Swięte Miasto I swiątymę
g Zakonczerue Istnienia Zydow jako suwerennego narodu
II PIOIOctwO zAmosa 9 ze n310d Izraelski zostanie odnowiony iludzte powt ocą,

aby zakładac ogrody I sadzić wrnruce
J Przymierze między narodem żydowskim a księciem kto re zostarue zerwane po

trzech I pol roku

Siódmy rydzren "' widzemu Damela

Cel 3 WybICI: prawdsiwe zdania dotyc:ące wydarzen : okresu panowania Anty
chrysta I bnwy Armagedon

Wtdziehsmy, że po ukrzyzowaniu Mesjasza nastał komec narodu Izraelskiego
W tym samym czasie narodził SIę Koscrol II ozpoczął swoją misję Apostoł Paweł
stwierdza w Rz r 9-11, ze Bog nie odrzuci I Izraela całkowicie W tym czasie po
wołał KoscIOI, aby działał jako jego narzędzie ewangelizacjl- wierzący dzielą SIę
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dobrą nowmąz ludzrm w swrecie W czasie między zabiciem Mesjasza a przyszłym
dopehueruem Bozego planu dotyczącego Izraela, Kościół pełni swoją sluzbę

Pismo Swięte mewi nam o tym ze Koscioł oczekuje powtomego przyjsera
Pana I pochwycerua (1 Kor 15 5{}-)2, ITes 4 13 17) Widzimy tez ze nadchodzący
książę Jest powstrzymywany przed wypełruernem swoich ruegodziwych planow
przez Ducha Swiętego który działa poprzez Koseroi (2Tes 2 1-12) Gdy tylko
Koseteł zostanie pochwycony objawi Się ow megodzrwiec Wtedy Beg ponownie
ZWIOCI swoją uwagę na Izrael I rozpoczną Się wydarzenia siodrnego tygodnia

Zauwazyhsmy że Dn 9 24 27 dotyczy narodu żydowskiego Jeremiasz oglą-
dając te wydm zen 13 porównuje doswiadczerue Izraela do Cierpienia rodzącej matki
(11 30,1 11) Będzie to okres cierpterua Jakiego Ole było W historu będzie to czas
"utrapienia dla Jakuba' (w 7) Oznacza to czas utraprema dla narodu Izraelskiego
Ja), dojdzie do tego uli apierua?

Antychryst

W Dn 926, jak pamiętasz mowa jest o nadchodzącym kSięCIU, natomiast
w 27 opisuje Jego dzrałanre Zwrocrny uwagę na to, ze zawrze on przymierze
z wieloma na jeden tydzren" (Siedem lat) Widocznie napięcia na Srodkowym
Wschodzie między Zydarru a Arabami będą trwały aż do wystąprema powaznego
kryzysu zagrazającego pokojowi na swiecie W tym okresie nadchodzqcy kstqzę
(Antychryst) w~ raczy na scenę, aby uratować pokój jego osrągnręcia dyploma-
tyczne chwalone będą Jako wrelkr u rumf I narody ŚWIata ogłoszą go niezrówna-
nym (Obj 134)

171 ael zwroci SIę do mego jako gwai anta pokoju Uwolmeru od komeczności
trwania w ciągłej militarnej czujności Zydzi przeznaczą swoje pieruądze I energię
na cele pokojowe rozwój kraju, podnoszenie stopy życiowej, budowarne domow
l przygotowywarne miejsc pracy dla wysiedlcnych ludzi Zawarcie przymierza po-
kOJUpozwoli na ztdenryfikowarue człowieka pokojujako ruegodzrwca ' (2Tes 23)

Przez pewien czas na całym tym obszarze będzie Się dobrze działo ale w po
łowie przymierza książę ziarnie swoje slowo (Dn 9,27) Bibha PO\\ rada że odbie
rze Zydom prawa cywilne l religijne W swrąryru w miejscu prawowiernego od-
dawania CZCI, postawi obra: obrzvdhwosci (nastąpi ohydne zbezczeszczerue
miejsca poswięconego Bogu) Poruewaz człowiek ten ogłosi Się bostwem I będzie
Się domagal CZCI(panz 2Tcs 248 11 ObJ 13 13-15), mozna przypuszezac ze
postawi w swrątym swój obraz I będzie Się od Zydow domagał CZCI po grozbą
śnuerci Towar zyszyc mu będzie człowiek, którego mozna by nazwać' ninustrem
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propagandy" Falszywy prorok czynic będzie cuda I WYWierać potężny, zly wpływ
na ludzi (ObJ 13 13 16,/3)

Jezus mówiąc o tym koronnym akcie bluzruerstwa nazwal Je "ohydą spusto
szenia" 1 ostrzegł Gdy wręc UJrzyCie na mIeJSCU swsętym ohydę spustoszenia
ktorą przepowiedzsal prorok Daniel [ ] wtedy CJ co są w Judei mech uciekają
W gary (Mt 24, I 5-1 6) Mocne, symboliczne wyrazem a ukazują nam przerażają-
ce doswiadczerua Zydow, kiedy twórca megodziwego systemu czasów ostatecz-
nych będzie dążył do zruszczerua narodu Izraelskiego (patrz ObJ 12,13-17, Dn
12,16-7)

W tym samym czasie nastanie takze chaos I rozpoczną Się kłopoty rue-Zydow,
potnewaz na rrueszkancow Ziemi trzy razy zostanie zeslany sąd W ObJrozdz 6,8,
9,15 116 znajdujemy opis narastającego gniewu Bozego, który w koncu zostanie
wylany na królestwo "nadchodzącego księcia'

Starając sre wzmocruc swoją pozycję, ruegodziwrec wykorzysta światowy sys-
tem kontroli finansow I kredytow Za pomocą tych srodkow zmUSI ludzi do prZYJę-
era Jego przywództwa, poruewaz nikt me będzie rnogł prowadzi c biznesu bez
przyjęcia znaku tdentyfikacyjnego księcra (ObJ 13,16-17) Zmierzając w kierunku
ustanowierna rządu światowego ~SląZę napotka Jednak na opór Dlatego wojna
zdormnuje drugą połowę jego siedrmoletmego panowania

W proroczym natchruentu Ezecłuel mowi o konfederacji SIł na północy ktora
zaatakuje naród izraelskt który będzie SIę cieszył bezpteczenstwern zapewnio-
nym przez' megodziwca Bezbozm spodziewają Sięzniszczenia Izraela nie spo
dzrewają srę jednak że Bóg zatroszczy Się o swój lud W chwrli ataku Bog podejmie
Się obi ony swojego ludu I prawie doszczętnie zniszczy najezdzców (Ez 38 I 39)
Zmobihzują Się także mne siły r nregodzrwiec zmuszony będzie broruć swoich
roszczen

Armagedon

Także Daniel pisze o tym, IZ w WIelu miejscach powstanie opozycja Zmusi to
rnegodziwca" do dalszego dzralarua zmierzającego do zmszczerua OpOZYCJI

(Dn II 40-45) W efekcie W miarę zblrzarua Się konca, Jego rząd światowy roz-
padnie SIę z powodu nieporozumlen Gdy kornec będzie Się przybliżał, Bóg zgro-
rnadzi anme swiata do największej I ostatecznej bitwy w historu. w miejscu zwanym
Armagedon (ObJ 16,16)

Jednakle bitwa pod Armagedon me zostanie rozstrzygnięta dzręki wymysł-
nej brom ludzkiej ani dzręki wielkoset armn aru tez dztęki pełnej poswięcerua
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postawie zołruerzy Bog zaskoczy :gromadzone armie atakiem spoza ztemt Rezul-
tat będzie straszny, me do opisarua (patrz ObJ 19,19-21)

Aroganccy ludzie me tylko wystąpią przecrw Bogu ale takze w pewnej chwrh
prawie zruszczą Izrael Jednak kiedy na scenie pojawi Się Jezus wydarzy Się kilka
faktów Izrael oglądając zruszczeme swoich wrogow doświadczy przemiany serca
(patrz Za 14,4-5 12 15) Ten który stoczy bitwę (Jezus) nie Jest tym samym, kto-
rego odrzucili Ich ojcowie Teraz ten ktorego przybili do krzyza, przyniesie wyz-
wolerue W chwili Jego objawrema Zydzi, którzy przezyh, doznają skruchy (Za
12, I0-13, I) I przyjmą tego który przychodzi W Imię Panskie Zaczną Się wypełniać
następne punkty planu pt zedstawrone w Dn 9 24 Dowiemy SIę o tym w następ
nym paragrafie

10 Które z poniższych zdan są PRA WDZIWE w odmesteruu do wydarzen z okresu
Antychrysta I bitwy pod Armagedon?
a Inne okreslenia Antychrysta to' nadchodzący książę" I "megodziwrec
b Tytuł Pornazaruec odnosi Się do Jezusa Chrystusa
c W chwili narodzrn Koserola. Beg calkowicre odrzucił narod Izraelski
d Zamrn pojawi Się książę. Kościoł zostanie pochwycony
e Izraelowi zostaną oszczędzone proby I UCJsl... czasow ostatecznych
f Antychryst wypełni sredrmoletme przyrmerze pokoju z Izraelem, będzie to okres

WIelkiego pokoju I dobrobytu na całym swiecre
g Pismo Swięte stwierdza, że Antychryst zerwie przymierze z Izraelem l wkroczy

do swrąryru
h Antychryst zdobędzie kontrolę nad całym światem I zmusi wszystkich parają

cych Się biznesem do przyjęcia Jego znaku
I W buwie pod Armagedon pierwsze uderzą zgromadzone armie uzbrojone

W potężną bron
Jezus objawi Się w koncu narodowi zydowskrernu Jako Ich Pan

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA CHRYSTUSA

Cel4 WYJGsny co doprowadzi do objawrenta Się Chrystusa l OpiSZ wynik kon-
frontacjt dwoch przectwntkow

Stan człowieka

W czasie, gdy dzieją Się wydarzenia Wielkrego UCisku, wierzący przebywają
z Panem W rmarę Jak narasta fala megodziwoset I W chwih gdy grzech człowieka
osiągme swoj szczyt, nastąpi drugie przyjscie Panskre Jego objawreme SIę naro-
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dom swrata I zgromadzonym armiom zierm (ObJ 1,7, 19,11-21) W czasie tego
powrotu Pana na ZIemię wierzący przyjdą razem z Nim (Kol 3,4)

W tym czasie stan upadku człowieka osiągnął swoje szczyty w dwóch dzie-
dzrnach Pierwsza to bezboznosc l egOl=m ludzki Dlatego dwaj aniołowie wołają,
że żniwo dOJIzalo (ObJ 14 15) Nadszedl czas żniwa sądu Bóg, który dal czlowre-
kowi wolnosc wyboru, nie pozwoli mu JUZ dłuzej działać według Jego wypaczo-
nych poządhwosci Wątpiącym r mewierzącyrn którzy poddają w wątpliwosć Ideę
swiętego Boga zostaną zamknięte usta Problem grzechu mUSI zostac rozwiązany
raz na zawsze W odpowtedzi na ZWiastowanie dwoch aruołow, mny anioł zapus
CI swoj sierp mowiąc obrazowo zbierze grona 1WrzUCI Je do tłoczni gniewu Bożego
(ObJ 14,19)

Drugi stan którego Beg już dłuzej nie będzie tolerował - to przesladowanie
Izraela Jak JUż stwrerdzrhsmy, nadrzędnym celem niegodziwca Jest zagłada (cał
kowite wymszczerue) braci Panskich Bog me będzie WIecznie milczał kiedy lo
Się dzieje Nadchodzi czas Bożej mterwencjr, która takze doprowadzi do powrotu
Jezusa na Ziemię

II (Wybierz Jedną odpowiedz ) Obrazowy Język ObJ 14 19 przedstawia nam, że
nadchodzi czas, gdy Bog
a) zruszczy wszystkie rosimy na Ziemi
b) doprowadzi do ostatecznego osądzenia ludzi, ktorzy Go odrzucają
c) pochwyci Kosc101
d) sprawi, ze ludzie rnegodzrwr nawzajem Się ZniSZCZą

Wydarzenie

Jezus, kredy przyszedl po raz pierwszy, wystąpił jako cierpiący Sluga Urodzrł
Się bez żadnej cerernonn czy uznania w mało znanej wiosce Tylko kilku pasterzy
oglądało chwałę jaka objawiła Się na opustoszałych wzgorzach Judei, gdy zastępy
niebieskie witały Jego narodzenie (Lk 2,8- 15) Przy powtornym przyjscru Jezus
pojawi SIę w tym samym kraju w pełni chwały I CZCI Tym razem me będzie ludzi
prosił PrZYJdZie, aby zniszczyć zło zwycięzac I Siłą narzucie SWOj autorytet

Ludzie Ujrzą arnue ruebranskte towarzyszące Jezusowi SWOjemu przywodcy
Wezmą udział W konfrontacji między naszym Panem a silami ntegodztwca Przy!
rżyjmy Się pokrótce temu co będzie towarzyszyć objawiemu się naszego Pana

PIerwszym celem będzie zakonczerne wojny I buntu o zasięgu swiatowym
(ObJ 16,12~21, 19 I I 21)
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2 Nasz Pan objawi SIęJako KroI krolów I Pan panow Szatan, który do tej po-
ry czymł SIę władcą tego swiata, zostanie usunięty I Jezus, prawowiry Król,
obejmie sWÓJ urząd królewski

3 Jezus sprawi ze przywodcy Sil szatanskich staną SIę bezsilru Iszybko urmes
CI Ich WJeziorze ognistym (ObJ 19,19-21)

4 Oczywiscie, Jak JUl. srwierdzihsmy, Jednym z celow będzie też zbawrenie
Izraela Przyjscie Panskie doprowadzi do zwrócenia SIę narodu Izraelskiego
w pokucie I zalu do Boga Nastąpi duchowa odnowa jakiej dotąd me było
w hrstoru ludzie duchowo zaślepteru zrmeruą swoje kamienne serca I otrzy
mają serca rruęsrste dzięki mocy Ducha, który uzdolrn Ich do przesnzegama
Zakonu Stwórcy (Ez 36 26-27)

5 I wreszcie, przyjście Pana w chwale dopi owadzi do ustanowierna ziemskiego
Krolestwa sprawiedhwosci tysrącletmego krolestwa, inaczej Millernum
Wyrazne wskazówki, od czego zalezec będzie wejscie do Królestwa, znaj-
dujemy w Mt 25,31-46) Wygląda na to, że zalezec będzie to od traktowarna
Zydow, braci Panskich (patrz Mt 25,40 I I MOJ 12,1-3) Temat rysiącletruego
krolesrwa omówimy Jako następny

12 Jakle dwie rzeczy (stan człowieka) doprowadzą do objawienia SIę Jezusa Chrys-
tusa, gdy razem z nim ukazą Się wszyscy odkupieru?

13 Jaki będzie efekt konfrontacj I przywodców dwoch przeciwnych SIl spotykających
Się po raz ostatm?

TYSIĄCLETNIE KROLESTWO

Cel 5 Fodaj cele nastama l scharakteryzuj tysiqcletme krolestwo

Cele tysrącletmego królestwa

Biblia mOWI o erze sprawtedhwosci, pokoju i obfitoser w powiązarnu z pow
tómym przyjściem naszego Pana (Iz 2,1-4,65,20-22, MI 4,1-5) W ObJ 20,1-7
czas trwania tej ery określony Jest na 1000 lat Słowo millemurn pochodzi od
łacmskiego mtl!e (tysiąc) I annum (rok), a oznacza po prostu' tysiąc lat" W BIblII
odnośniki do tego Królestwa są rozne W modlitwie Panskiej nazwane ~est ono
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'nadchodzącym królestwem" (Mt 6 10) W ewangelu Lukasza 19, I J nazwane Jest
ono "Królestwem Bozym" ObJ 11,15 rnowr o rum Jako o "krolestwie naszego
Pana I Jego Chrystusa" On 7 nazywa Je "władzą wieczną, rnezrruenną I rnezrusz
czalną" (w 14)

Jakijest cel nastania tego Królestwa? Po pierwsze na początku Beg ustanowił
porządek moralny na ziemi w ktorym ludzie podlegali kuszeniu przez Szatana
I Ziemia popadia w zmewolerne zlega ducha Dlatego konieczne Jest, aby nastąpiło
przywrócenie Bożej chwały przez zwycięzeme panowania Szatana Po zmesieruu
skutkow przeklensn-va l zwrązaruu Szatana człowiek będzie w stanie trwać w rru-
10ŚCI,sprawredhwości I opiece Pana, który będzie rządził w rownosci I prawdzie
Dlatego ludzie lojalnie zwrócą Siędo Pana W swoim królestwie dobroci Pan okaże,
że potrzeby człowieka zostały zaspokojone, sprawiedliwość naprawdę rstrueje,
a pokój I harmonia na zrerru są mozliwe

Po drugie, Era Królestwa konieczna Jest do wypełruerua proroctwa Bóg oble
cal Dawidowr, ze Jego potomkowie będą rządzili na wieki (2Sm 7,8 17, Ps 89,
3-4 19-37, Jr 33,14-26) Jak widzimy W Biblu nastąpiło przerwanie tego pana
warua, proroctwo nadal oczekuje na wypelmerue W pełni czasu Jezus narodził Się

z Mam z rodu Dawida, ale rugdy nie zasiadał na tronie Dawida w Izraelu Proroet
wo to oczekuje na wypełruerue w przyszłoset (Patrz takze On 2,34-35 44-45 IRz
818-25 )

Charakterystyka Królestwa

Wiele fragmentów biblijnych poszerza naszą Wiedzę na temat wladzy I wa
Iunków duchowych, które będą panowały w czasie władarua Pomazanca PrZYJ-
rżyjmy Się irn uwazrue

Nastąpi doslowne panowanie na ziemi (Za 14,9)

2 W Krolestwre znajdą Się ludzie pozostający na ziemi (Ps 72,8-11, On 7,14,
Mt 25,31-32)

3 Po ZJ1leSlenIU skutkow przeklenstwa Ziemia będzie rodziła obficie Nie bę
dzie głodu I niedostatku zywnosci (Iz 35, I MI 4, 1-4)

4 Wszyscy ludzie będą przestrzegali Zakonu Pana Jego władanie, miłe Idobre,
będzie takze stanowcze Panować będzie doskonały sąd I sprawiedhwosc
Kazdy sprzeciwrający Siębędzie karany (Ps 2,9, Iz 11,4,65,20, za 14,16-19)

5 Poddanynn Krola w tym ziemskim Królestwie będą najwyrazniej ludzie,
ktorzy przezyh UCISk,zarowno Zydzl Jak I poganie
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6 Główną cechąpanowania KSięcia Pokoju będzie własme pokój Bez wpływu
Szatana Ole będzie JUZ więcej WOjny (lz II 6-7)

7 Najwyrazmej odkupteru wierzący będą pomagah Wzarządzam u Królestwem
Apostołowie będą władah Izraelem, Dawid zostanie wzbudzony z martwych
I będzie regent. m podlegającym Panu (1Kor 6,2-3, ObJ 5 10, Mt 1928
25 31, Jr 30,9 Ez 37 24-25)

8 SWIat zwierzęcy dozna cudownej odmrany ZWierzęta draprezne staną Się

łagodne a lagodne zwierzęta Ole będą się juz bac Będązyc wspolme W po
koju (lz II 6-9)

9 Ludzie będą pragnę h społecznoset z Bogiem I duchowych spraw Będąpo
znawali Słowo Boze tak ze Jego poznarne będzie powszechne (Iz 2 3, l I 9,
Za 8 20-23)

14 Ktore z poruzszych zdan przedstawiają cele nastama Tysrącletruego Królestwa?
a) Darue Szatanowi I grzesznikom ostatniej szansy pokuty I przyjsera do Boga
b) Wypelmeme proroctwa dotyczącego potomków Dawida
c) Przywrocerue Bożej chwały I stwrerdzerue ze Jego droga Jest Jedyną prawdziwą

I właściwą drogą

15 W zeszycie okiesl sytuację Jaka będzie panowac w poszczególnych dziedzinach
w czasie TYSiącletniego Krolestwa
a SWl3t zwierzęcy
b Zakon Pana
c Miejsce laolestwa
d Odkupieni wierzący którzy powrocą z Chrystusem
e Kroi Dawrd
f Zydzi I poganie którzy przetrwa h UCISk
g Słowo Boze I sprawy duchowe
h Produkcja zywnosci

SĄD NAD SZATANEM I UMARŁYMI GRZESZNIKAMI

Cel6 WY1QSn1} dlaczego Szatan zostanie na kratko uwolniony po TYSiąc/e/mm
Krotestwie i jaki jest cel sqdu przed wielkim bsatym tronem

Ostatnie ZWiedzenie

Pod koniec Tysiącletmego Krolestwa Szatan zostarue uwolniony (ObJ 20,7 10)
Natychmiast zacznie zwodzi C ludzi na całej Ziemi, zachęcając Ich do buntu przeciw
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Panu Czytamy, że tłumy przyłączą Się do mego I przygotują do walki przeciw lu-
dowi Bożemu w Ich stohcy

Mozna zapytać Jak to mozhwe, zeby ludzie, którzy żyli pod panowaniem
Króla Jezusa zwrocrh Się przeciw Niemu I U"" rerzyli, ze są w stanie Go ZWYClężyC?

Musimy parruętac, ze w czasie Millenium Szatan będzie ZWiązany Ludzie będą
zobowrązaru wypełmac prawa Krolestwa Chociaz będą posłuszni Panu, wielu
z Olch me zechce przyjąć zbawczej laski Bóg me będzie Ich zmuszał do przyjęcia
Zbawretela Dlatego pod koniec Tystącletruego Krolestwa wielu me będzie ufało
Chrystusowi Jako Zbawrciclowr I gdy pojawi Się Szatan aby zwodzić, ludzie CI

będą mieli rnożhwosć zbuntowania Się Będą mogli skorzystac ze SWOjego prawa
wyboru

Bunt agamie cały swrar I w koneu Szatan skieruje swoje Siły przeciw obozowi
ludu Bożego Jednak w tym momencie Bog zesle ogrusry sąd na buntowmkow
I zostaną spaleni Ich przywodca, Szatan zostanie związany na zawsze I zamknięty
w Jeziorze ognistym razem ze Z\\ rerzęcrem I fałszywym prorokiem. gdzie będą po
nostli konsekwencje swojego buntu

WIelki blaty tron

Po tym ostatnim buncie Szatana nastanie czas sądu Będzie to chwila grozy
I majestatu - całe stworzenie stanie w Bozej obecności Wszyscy, którzy umarli,
nie przyjąwszy Bożego zbawrema powstaną z martwych I staną przed wielkim,
białym tronem (ObJ 20,11-15) Wszyscy ktorzy umarli W Chrystusie, Jak pamię-
tacie zmartwychwstali w chwili pochwycerua Kościoła (I Tes 4,13-17)

Ludzie stojący przed wielkim, białym tronem zostaną osądzeru na podstawie
SWOIchuczynków oraz na podstawie tego czy Ich Imiona zapisane są w księdze
życia Gdy trwa sąd następuje przegląd uczynków każdego człowieka Potem
sprawdza Się, CL.y Imię człowieka znajduje SięW księdze życia POnieważ ludzie CI
umarli nie przyjąwszy Bożego zbawienia Ich Imiona nie znajdują Się w księdze
życia Na podstawie doskonałej sprawiedhwości każdy grzesztuk otrzyma wyrok
wiecznego zamknięcia w Jeziorze ognistym To wygnanie to nie tylko wieczny
ogren ale takze miejsce ClemnOSCII strachu Jezus mówił o przerażającym strachu
I powiedział że ludzie będą płakac I zgrzytac zębami (Mt 8,12, 13,42,22,13,
24,51,25,30) W ten sposob Bog rozprawi Się I na zawsze skon czy ze złem

t 6 Dokoncz poniższe zdarua
a Pod koniec Tysiąletrnego Krolestwa Szatan zostanie rozwiązany, aby



232 Podwaliny prawdy

b Celem sądu przed wielkim białym tronem Jest

NOWE STWORZENIE

Cel 7 Napisz na jakte] podstawie spodziewasz SIę ze będziesz CZęSCfq porządku
nowego stworzenia ktor e uslanOWl Sag

Apostoł Pion prsząc o obecnym porządku SWlata srwierdził, że zostanie on
spalony Wygląda na to ze Ziemia przejdzie odnowę przez ogren (Iz 65 17, 2P
3,7) Apostol mówr Jednak ze po tych wydarzeniach, mamy oczekiwać nowych
ntebtos l nawet Ziemi H ksorych mieszka sprawtedltwosc ' (2P 3 \0-13) W ten
sposob Bog w koneu wprowadzi lojalnych Mu ludzi w swoje chwalebne I wieczne
stworzenie

Chceraz okres Tysiącletmego Królestwa będzie rzeczywiscle Złotym Wiekiem,
to doprero Wiei zący wkroczą w coś WIelkiego w nową erę, w kto rej Bóg Ojcrec
będzie wszystkim we wszystkun W tym czasie Bóg ustanowi swoje mieszkanie na
Ziemi Miasto, które On przygotowal Jest poza mozhwością OpiSU(1 Kor 2,9-10)
Jest piękniejsze od wszystkiego co widziehsmy dotychczas (ObJ 21 22)

Zycie Wieczne, Jak to ktoś zauwazył nie Jest nudą bez zmiany I różnorodnoser
ant tez Bóg rne zamierza przejść na emeryturę po wykonaniu swojego planu 011
Jest Bogiem zywych a my będzremy do Niego podobni! On stworzył ogromny
wszechświat który ustawrczme Się odnawia W przyszłym eonie my, którzy obecrue
widzimy tylko mgliste odbrcre, będziemy mieli całą wrecznosc na poznawanie cu
dow Jego stworzenia (I Kor 13 12) Mozemy przyłączyć Się do chóru starców wokół
tronu którzy spiewają na chwalę naszemu Bogu

Godzien jestes Pame I Boze nasz
przyjqc chwałę f ciesc f moc

pontewaz Ty stworzyłes wszystko
J z H oh twojej zostalo stworzone

f zatstrnalo

-ObJ 4,1 J

Możemy spojrzeć wstecz na rozwój histern od chwih, gdy aniołowie powie-
dzieh ze Jezus przyjdzie ponownie (Dz I 11) Tak Wiele Się wydarzyło' Tak Wiele
proroctw JUz Się wypełniło Wydarzenia na świecie doprowadziły nas az do
dzrsiejszego dnia żyjemy tuz przed ostatnią fazq Bozego planu Cieszymy Się
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z tego, bowiem Jestesmy blrzej dnia ostatecznego odkupienia Musimy zawsze
pannętac o tym, ze oczekuje nas nowe stworzenie z Jezusem Królem! "Ioto przyjdę
H kratce - mówi Jezus Błogosławiony klary strzeże sław proroctwa te) księgi
(Obj 22,7) A wtedy odkupieni przez Pana odpowiadają "Amen przyjd: Pame
Jezu!

17 Koncząc tę lekcję zastanów Się nad swojąsytuacją I naprsz w zeszycie, najakiej
podstawie spodziewasz Się uczestnrczyc w nowym stworzeniu, ktore ustanowi Bóg
(patrz Obj 22 12-17)

Koncząc rozważania musimy parmętac o tym że w studrowaruu Słowa Bożego
Jest wartosc etyczna szczególnie słowa proroczego

'Umtlowant tera: dnecmi Bozymt jestesmy ale jeszcze Się me objawiło
c=ym beduemy Lec: wiemy ze gdy Się objawi będziemy do mego podebru
gdyz Ujrzymy go takim Jakim Jest l każdy kto tę nadzieję w mm pokłada
oczyszcza SIę, tak Jak On [Chrystus} Jest czysty" (11 3,2-3)

Pytania kontrolne

PRA WDA-F ALSZ Napisz P przed zdaniami prawdziwymi I F przed zdaniami
rueprawdzrwyrru

Wydal zerua ktoie nastąpią na zrerm po pochwyceniu nazywamy 'błogosła-
wioną nadzieją"

2 Pochwyceme I Objawrenie Się Chrystusa to dwa oddzielne wydarzenia
pierwsze to Jego przyjsetę po wierzących, drugie to, przyjsetę Chrystusa
: WIerzącymi na zrermę

3 Na podstawie studium księgt Daniela 7 I list "siódemek" mozna dokładnie
ustalic dzien I godzinę powrotu Jezusa

4 Zarówno umarli, Jak I żyjący wierzący wezmą udział w Pochwyceruu Kos
ciola

S Biblia rnowi o tym że ludzie wierząc} otrzymająrozne nagrody (stopniowa-
me nagrod)
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6 Większośc proroctw z Dn 9 JUz Się wypelrulo

7 Sformułowanie zabity Pomazanrec odnosi Się do Antychrysta

8 Okres UCisku będzie trwal siedem lat Iw połowie tego czasu antychryst zer-
wie przymierze z Zydarm

9 Izrael zastal rozproszony z Ziemi Obiecanej z powodu meposłuszenstwa

10 Odrodzerue Się narodu izraelskiego w maju 1948 r Jest wypelmeruem pro-
ioctwa

11 Antychryst przyniesie pokoj swratu na 1000 lat

12 Tylko od Zydów będzie wymagane noszenie znaku Antychrysta przy zaj
rnowaruu Się biznesem

13 Armagedon - to przerażająca bitwa między narodem zydowskim a Jego
wrogami Jerozolima IJej rrueszkancy zostaną wygubieni

14 Objawienie Się Jezusa nastąpi wtedy, gdy prześladowanie Zydow I bezboz
ność ludzr osiągrue swój szczyt

15 Przy objawiemu Się Jezusa Chrystusa ruegodzrwrec ijego armie zostaną po
konani, a Jezus objawi Się Jako Kroi królow I Pan panów

Parmętaj o wypelrueruu arkusza odpowiedzt do CZęSCI 3
w zeszycie ze sprawdzianarnt I wysłaniu go do mstruktora ICI

Odpowiedzi na pytania nauczające
9 Wydarzenia opisane w punktach a, b, c, e, f, g l h JUż nastapily Zdarzenia

z punktów d I I Jeszcze nie nastąpiły

b) pochwycenie wierzących kiedy Chrystus przyjdzie po Olch

10 a Prawda f Fałsz
b Prawda g Prawda
c Fałsz h Prawda
d Prawda I Falsz
e Falsz Pi awda

2 Jego powrót nastąpi po tym.jak ewangelia będzie zwiastowana na całym swrecie
Nikt nie zna dnia arn godziny
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II b) doprowadzi do ostatecznego osądzenia ludzi, którzy Go odrzucają

3 a umarli I ŻYWi
b słowie samego Pana
c nadziei

12 Krancowa bezbożność l egoizm ludzki przesladowarne narodu rzraelskrego

4 Oble grupy otrzymają nowe, UWielbione ciała, ruesrruertelne I nieskazitelne

13 Szatan IJego Siły zostaną pozbawione władzy I wrzucone do ognistego Jeziora
Jezus zajmie nalezne Mu miejsce Jako Kroi krolew l Pan panow

5 c) nagrodę w zaleznosci od motywacji inaczej jakoset sluzby

14 Punkty b) I c) przedstawrają cele Tysiącletniego Krolestwa

6 a Nresmrertelne, meskazrtelne ciało, kto re zastąpi ciało fizyczne w chwih poch-
wycenia

b Chwila, kiedy Jezus powroci .e swoim ludem, aby ustanowic królestwo
c Chwila, kiedy Jezus powrocr po swoich naj pletw powstaną umarli w Chrys

tusie, potem żyjący wierzący zostaną pochwyceni, aby spotkać Się z Jezusem
na obłokach

d Powtórne przyjście Chrystusa (pochwycenie)
e Stanowisko przeglądu, skąd Jezus będzie sądzrl uczynki wierzących I roz

dawał nagrody w zaleznosci od jakosci zycia l sluzby chrześcijansktej

15 a Wszystkie zwrerząta żyją ze sobą w pokoju
b Zakon Pana jest przestrzegany, Istnieje doskonaly sąd I sprawredhwość
c Ztenua
d Będą panować z Chrystusem
e Będzie regentem podległym Chrystusowi
f Będą poddanymi meb.anskrego Krola
g Ludzie będą Ich pragnąć I poznawac
h Będzie obfita

7 a) tego ile razy naród zydowski me przestrzegał roku szabatowego

16 a Dać nueszkancom ziem: rnozhwosc opowiedzema Się za albo przeciw Bogu
b Osądzenie grzeszrukow przez Boga na podstawie tego czy ich urnona zapisa-

ne są w księdze życia

8 Zmszczerne śwrąryru w roku 70 po Chr
17 Odpowiedz własna Nowe stworzenie Jest dla wszystkich, którzy uznali Jezusa

Panem swojego zycra, ktorych urnona zapisane są w księdze zycia i l•.torzy
oczekują Jego przyjsera


