
lEKCJA 9

KOŚCIÓŁ
W KONFLIKTACH
I UPRZEDZENIACH

w lekcji 8. studiowaliśmy l i 2 List do Tymoreuszu, List do Tytusa,
1 List Piotra i List do Hebrajczyków. Listy te ukazuj: rozwój organizacyjny
Kościoła, uczą reugownnta na przeslaclowan!a oraz podaja [aśnlejsze' zrozu-
mienie stosunku Kościoła do judaizmu. \V tej lekcji przestudiujemy te listy,
które zostały napisane \V następnych latach, po śmierci Pawia. Pod wieloma
względami był to trudny czas ola młodego Kościoła. Wyłaniali się fałszywi
nauczyciele podważający fundamentalne prawdy chrześcijańskie. Prześlą-
dawanie nasiliło się. Niektórzy wierni ulegali wzrastającej pokusie kompro-
misu ze światem.

Jednak Duch Boży znów dal mądrość i wskazówki. Listy pisane przez
Plotru, judę i Jana ostrzegały wierzących przed falszyw~ nauką. Księga Ob-
jawienia Jana zachęciła ich do tego, aby pozostali wierni Chrystusowi mimo
okrutnych cierpień oraz ciała im wspantalą wizję jego pełnego chwały po-
wrotu i całkowitego zwycięstwa. \Y/ miarę studiowania tej lekcji poznasz
wiele faktów, które pornogą ci zrozumieć te księgi. Dowiesz się, że i dzisiaj
są one dla nas przekazem pełnym mocy. Także obecnie stajemy wobec
podobnych rodzajów fałszywych nauk i pokus oraz jesteśmy znacznie bliżej
wypełnienia proroctw Objawienia niż ci wierzący, którzy czytali je jako
pierwsi.



"Aobliczejegojaśnialojak słońce... " (Obj 1,16)

plan lekcji
Kościół przeciwstawia się błędom:

2 List Piotra: List judy, Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana.

Kościół zapowiada powrót Chrystusa.
Kstcga Objawienia Jana.

cele lekcji
Kiedy zakończysz tę lekcję powinieneś umieć:

• Streścić 2 List Piotra, List judy oraz Pierwszy, Drugi i Trzeci List jana.

• Opisać fałszywe nauki, wobec których Piotr, juda iJan zajęli stanowisko
w swych listach.

• Podać fakty dotyczące tb historycznego księgi Objawienia Jana.

• Rozpoznać cztery główne moźliwości interpretacji księgi Objawienia
i omówić ich dzisiejsze znaczenie.
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czynności lekcyjne
1. Przestudiuj wszystkie części lekcji.

2. Przeczytaj 2 List Piotra, List judy, Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana
i księgę Objawienia jana według wskazówek .

.~. Wyszukaj na mapie siedem zborów wymienionych w rozdziałach 2 i 3
Księgi Objawienia.

1, Powtórz lekcję i wpisz odpowiedzi na pytania kontrolne. Popraw każdy
punkt, OJ który odpowiedziałeś nlcpruwtdlowo.

słowa kluczowe
antychryści
apostaza
gnostycyzm
herezje

przepowiednia
tyrański

treść lekcji
Najpierw przestudiujemy te księgi, które wypowiadają się przeciwko

wewnętrznemu wrogowi pielwolnego Kościoła: fałszywej nalice.

Następnie rozważymy unikalne cechy księgi Objawienia jana i jej wspa-
nialy przekaz nadziei i triumfu.

KOŚCIÓL SPRZECIWIA SIĘ BŁĘDOM: 2 UST PIOTRA,
UST ]UDY ORAZ PIERWSZY, DRUGI I TRZECI IlST JANA

Cel l. Poznauie stu-terdren ojJislIjqcycb tło i trosc 2 Listu Piotra, Listu [ndv.
1, 2, 3 Lis/u fana oraz opisujacvcb falszvu«: uautet, przccitn którym
listy te zostały napisane.

Już Paweł ostrzegal przclozonych zboru efeskiego, Tymotcusza i Ty-
tusa , że powstaną źli ludzie i będą nauczali nicprawdziwych rzeczy
(Dz 20,29-50, 21'm 1,5-4; Tt 1,10-11). W Drugim Liście Piotra, Liście judy
i Pierwszym. Drugim i Trzecim Liście Jana możemy przeczytać, w jaki spo-
sób inni przywódcy Kościoła reagowali na poszczególne rodzaje pojawiają-
cych się błędów,
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Drugi Ust Piotra

Drugi List Piotra został naptsanv prawdopodobnie między rokiem 65
i (,7. Jego treść wskazuje na to, że I'totr napisał go do tych samych wyznaw-
ców, do których wysiał Pierwszy List <21' 1.1; 5, I). Jednakże okazuje się, że
ich sytuacja uległa zmianie. Teraz byli \\' jeszcze większym nicbezpieczeń-
srwtc, płynącym od wewnątrz ze strony fulszvwych nauczycieli, niż zewnętrz-
nym, tj. prześladowaniu. \'\/ swym liście Piotr uwrdaczmu kontrast mtcdzy
prawdziwą nauką Chrystusa i herezjami fałszywyc-h nauczycieli. Daje swym
czytelnikom całościowy obraz tej sprawy oraz wskazuje na pochodzenie tej
hcrczu (2P l, l ~21), Ostrzega przed złymi osobnikami i przed destrukcyjny-
mi naukami falszywych nauczycieli (2,1-22l. Przepowiedział postawę nie-
wierności, jak} niektórzy przyjmą wobec dnia przyjścia Puna (3,1-7).
\V konkluzji napominał swych czytelników do przygotowania xic na ten
dzień poprzez pobożne życie (:~,R-HO. wtcrzacy. którzy zaakceptowali prze-
sb nie przedłożone przez Plotra lx-du tak wyposażeni, że wykryją fałszy-
wych nauczycieli we własnym gronie i unikną zwiedzenia.

l'rzeczyta] ten list wykorzvstuj.«; niżej podane punkty jako przewodnik.

DRUGI LIST PIOTRA:
PRAWDZIWA WIEDZA CHRZEściJAŃSKA

I. Nauka Chrystusa i jej podstawa. Przeczytaj 1,1-21.

II. Fałszywi nauczyciele i sąd nad nitni. Przeerytaj 2. J -22.
III. Dzień Pański i chrześcijańskie zachowanie.

Przeczytaj ,), J - J 8

1 \V'L'dług Drugiego Listu l'iotru 2,1-2 taiszvw! nauczyciele:
a) otwarcie wprowadzał! swoje herezje.
h) nie uzyskali żadnych zwolenników,

c) zaprzeczali Panu. który ich odkupił.

'2 Plotr powledzlał. że blszywi nauczyciele bt.;d~lwymyślać opowieści, żeby
oszukiwać wierzących UP 2.5). Powiedział on, że nic idzie za wymyślony-

mi historiami, lecz że jest . majestatu

P~lJl;I.Powiedział również. że mamy.

którzy przvchodza przez ludzi mowiących .

(21' 1,16.19.21).

.... proroków,
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3 2P ?d-13 podaje kilka ważnych faktów o Dniu Pańskim. W'cdlug tych wersetów.
a) Dzień Puriski jeszcze nic nadszedł, ponieważ Bóg chce dać ludziom

czas na upamiętanie.
b) ci, którzy szydzą Z obietnicy Dnia Pnnsktego, czyni:) lo z niewiedzy,
c) każdy będzie oczekiwał na powrót Pana.

Drugi List Piotra jest poważnym ostrzeżeniem dla każdego, kto próbu-
je zniszczyć Kościół od wewnątrz. Oświadcza. że dzień sądu fałszywych
proroków nadejdzie z pewnosetą (2P .l,,] 2-1:'.17). Służy on rówrucź jako
ważne przypomnienie do przygotowania się na przyjście Pana i abyśmy
"starali ste, aby IWS zastal bez plamy i skazy - li' pokoju" (5, IIJ).

List)udy

Autor tego Listu był brałem Jakuba i być może bratem jczusa
(MI 13,5'5; Mk 6,~; jud 1, lecz prósze zwrócić uwagę. ze nie jest to len sam
luda, syn Jakuba, wzmiankowany w Oz l, 1:~). Po zm.ntwvchwstuntu uwie-
rzył w Chrystusa i był wśród tych, którzy otrzvmah Duciu Świętego w Dniu
Ptęcdzręsiqtrucv (j 7,5; Dz 1.14). Później odbywał. tak jak i inni bracia Pana.
podróże misyjne ( l Kor 9,').

List .Iuuy wykazuje bardzo duże podobieństwo do cz\,ści Drugiego
Listu Piotra (por. 2P .i,3 z Iud 18). Być mo ze Jucb widział List Piotra
i odczuwał potrzebę wysłania podoi mego listu do grupy znanych mu wic-
rżących. która stała w obliczu lego rodzaju trudności. Wtdoczruc wykrył, że
fulszywi nauczyciele przcnikncH skrycie do ich zgromadzenia. Ptsał do nich
w pośpiechu, aby ich ostrzec, przerywając inne zamierzenie rlud 3-4).
\Y/ liście nic wspomniano o miejscu, gdzie mieszkali ci wierzący; bibliści
sugerowali jako moźhwc jcrozohmc i Anuoclnc . jest prawdopodobne, że
[uda pisał jakiś czas po puszczeniu w obieg Drugiego Listu Plotra i przed
upadkicmlcrozoltrny w roku 70. \Y/ swym liście opisał obecne zachowanie
się fałszywych nauczycieli i przyszły sąd nad nimi (por. 1-ló). Powiedział
wierzącym jak powinni reagować w takiej sytuacji (por. 17-2'».

Przeczyl:lj ten list wvkorzystując niżej podane punkty [ako przewodnik.

LIST lUDY: lAK POSn;POWAĆ Z ODSTĘI'CAMI

I. Niebezpieczna obecność fałszywych nauczycieli.
Przeczytaj /-·-1.

II. Opis fałszywych nauczycieli. Przeczytaj 5-16.

III. Postawa wobec fałszywej nauki. Przeczytaj 17-25.
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.:I Opisz krótko w zeszycie ch.unktervsrykę falszvwych nauczycieli. Pornoc-
niczo podano numery wierszy.
a (.\) Jak dostali ste ci ludzie do Kośctoła?
b ('l) Na co zamienili oni łaskę Boga?
c (.j) Komu zaprzeczali?

d un Co odrzucali?
c (1() Czym sic chwulili?
f (19) Czego im brakowało?

5 juda mówi! wierzącym co mają robić w odpowiedzi na tę svruactc. Do-
kończ kazda wskazówkę przez wybranie pruwidłowego zakończenia (z pra-
wej) i rupisanic jego numeru na początku fragmentu (z lewej).

· a Walczyć o .

· b Parmętac o ..

· c Modlić się w .

l) Duch Święty
2) Ludzie, którzy wątpią
:\) wtarę daną śwtctym
'J) Miłość !loga
) Proroctwo apostołów· d Trzymać siC;w

· c Mieć miłosierdzie dla i uratować ...

Podobnic jak w Drugim Liście Protra. List .ludy jest również PO\V:IŻ-
nym ostrzeżeniem dla tych. którzy \\'ypaczaj~, ewangelię i próbula sprowa-
dzić wierzących na manowce. Przvponunu nam dzisi:lj, że nie powinniśmy
być zdumieni, kiedy pOjawi:lj:, się tacy ludzie . jak wskazuje juda, powinni-
śmy sprostać tej sytuacji poprzez w)'ci:!gnięcic miłosiernej ręki do tych,
którzy zawtcdlt. Bóg może nas również podtrzymać od upadku i dać nam
zwyctcskic wejście w jego obecność.

Pierwszy, Drugi iTrzeci List Jana

Wtdzlcltśrnv. że Listy Protra i Iudv ostrzegały czytelników przed szy-
dercami, którzy mówili, że nic nadeidzie Dzień Pariski i przed chełpliwymi
ludźmi żrj~C)·mi nicmorulnic. Z biegiem czasu wśród wierzących wył.minli
się inni odszczepieńcy. Mówili oni. że Chrystus w rzeczywistości nie przy-
był \\' postaci cielesnej <2.1 7). Trzy listy .I:lTl~1zosuly napisane po to, aby
poinstruować wierzących narażonych na ralszy\\'~) naukę tych złych ludzi
i aby również przekazać im prawdę () zbawieniu i życiu chrześcijańskim.
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la n jako naoczuv sutadete

Autorem listów Jana byl Jan Apostoł, ten 5al11, który napisał Ewangelię
Jana i księgę Objawienia. Pewne pisma historyczne wskazują. że udał się
do Efezu po zburzeniu Jerozolimy w roku 70. Dziab! lam i na terenach
okolicznych do czasu zesłania na wyspę Paunos \V późnym okresie pano-
wania cesarza rzymskiego Dorniciana (l.uu 81-96). \Viuocznie został uwol-
niony po śmierci Dornicjana i powrócił na teren Efezu, aby tam kontynuować
działalność. Te trzy pisma zostały prawdopodobnie napisane w blach 85-90
i wysłane do zborów iwierzących \V Azji, wśród którychlan pracował. Jako
naoczny świadek ŻYCi~l Chrystusa i jego bliski przyjaciel cieszył srę wielkim
autorytetem i mógł śmiało wystąpić przeciwko tym, którzy zaprzeczali Chrys-
tusowi i jego przyjściu na świat w postaci cielesnej.

Fa/SZYII'1 nauczyciele

Fałszywi nauczyciele, przed którymi Jan ostrzegal ludzi wierzących,
nie potwierdzali prawdy, że Chrystus rzeczywiście stal się człowiekiem.
Według ich nauki materia jest zła, a duch dobry. Uważali, że jest nie do
pomyślenia. aby Bóg, który jest zródlcm dobra, stal sit;.'prawdziwą istotą
ludzką, przez co zjednoczył się ze złą materią. Niektórzy z nich mówili, że
Chrystus tylko wydawał się być rzeczywlstośctą. że uczniowie widzieli du-
cha lub zjawę. Inni mówili, że "duch Chrystusa" wstąpił w człowieka
o imieniu Jezus przy jego chrzcie i opuści! go przed ukrzyżowaniem. Obie
te idee zaprzeczały prawdzie, że Jezus Chrystus był Bogiem przyobleczo-
nym w ludzkie ciało.

Niektórzy z fałszywych nauczycieli wierzyli również, Że człowiek musi
starać się uciec ze sfery materialnej do duchowej poprzez otrzymanie szcze-
gólnego rodzaju wiedzy. Ta fałszywa nauka została polem nazwana gnosty-
cyzmem. W przeciwieństwie do tych fałszywych idei Jan opisał prawdziwą
naukę, która daje gwarancję życia wiecznego OJ 2,.:l,;3,10.11J; 5,20). Zapew-
nia o pełnej boskości i człowieczeństwie Chrystusa UJ 1,1-2; 2,22-23).

PiC'l1J'SZYLis/Jana

Jan był doniosłym pisarzem. W swe] Ewangelii stwierdza, że napisał tl,-'"
księgę aby ludzie mogli uwierzyć w Chrystusa i otrzymać życie (I 20,,:)1).
Natomiast w swym Pierwszym Liście Jan powtcdztal, że napisał go po to,
aby ludzie wiedzieli, że maj~l życie wieczne CI] 5,13). Te dwa cele są ściśle
związane ze sobą: Jan chciał pomóc wierzącym w zrozumieniu ich nowego
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stosunku do Boga i w uzyskaniu pewności zbawienia. Prawdy o Chrystusie,
które prezentuje, dalv odpowiedzi na wątpllwośct podnoszone przez fał-
szywych nauczycieli.

6 w/ zeszycie sporządź tabelkę, taką jak pokazano poniżej. Przeczytaj wysz-
czególnione w niej fragmenty l'tsmu Świętego. Naprzeciwko każdego od-
nośnika do l'Ismu krótko podaj prawdę, którą ten fragment przedstawia.
\V ostatniej kolumnie napisz 1, jeżcli przedstawiona prawda zaprzecza fał-
szywej idei, 'i,e Chrystus nic przyszedł w postaci cielesnej. Napisz 2, jeżeli
przedstawiona prawda zaprzecza fałszywe] idei, że Jezus nie był Synem
Boga t Mesjaszem). Pierwszy wiersz wypełniono dla przykladu.

Odniesienie
Zaprzeczenie

do Listu
Przedsra xviona prawda fałszywemu

wierzeniu

I,H Jan słyszat. dotyka/iwidzia/Chrystusa I

2,22

.'\,2.'
/1.1-3

'1,15

wraz z nauką prawd o Chrystusie, jn n podkreślał pewność i bezpic-
czeristwo. które mog:1 być udziałem wierz:!cego. Określił podstawy swej
wiedzy (U l, l -d ). Obj:L~nil W:lżność chodźemu w światłości (1,5 - 2,14)
i przestrzegł wierzących przed unułowantem świata i przed zwodzeniem
przez Antychrysta (2,1')-27). Powiedział im również, w jaki sposób mogą
dowiedzieć się , że s:! dziećmi Bogn (2,28 - ~,1O) i opisał, w [aki sposób
mogą dowiedzieć się. że .":1 w prawdzie oraz rozpoznać tych, którzy \V nic]
nic są Cl" 11 - 11,6) . jnn nnknzn! im kochać si\ wzajemnie <4,7-21) i zapewnił
ich o związku z Bogiem ('), 1-21). Przeo.yuj list posługując się nastepującym
planem jako ogólnym przewodnikiem po treści listu.

PIERWSZY LIST JANA: PEWNOŚĆ DLA WIERZĄCEGO

I. zapewnienic przez poznanie prawdy. Przeczvm] l, l ~4.

II. Zapewnienie przez chodzenie w światłości.
Przeczytaj 1,5 - L.lI
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III. Zapewnienie przez posiadanie namaszczenia Hożego.
Przeczytaj 2.15-29.

IV. Zapewnienie przez prawidłowe postępowanie.
Przeczytaj 3, t- J o.

v. Zapewnienie przez pokazanie prawdziwej umości.
Przeczy/aj 3.11-20.

VI. Zapewnienie przez posiadanie Ducha. Przeczyta] 3,21 -1,6.

VII. Zapewnienie przez poznanie Chrystusa. Przeczyta] 1, 7-2/.

VIII. Zapewnienic przez spełnienie przykazań Bożych.
Przeczytaj 5, /-/2.

IX. Zapewnienie przez trwanie w Chrystusie.
Przeczytaj 5.13-21

7 Zakreśl liter, na początku każdego PRAWDZIWEGO stwierdzenia.
a Jan napisał S\V~ł Ewangelię i Lisry z punktu widzenia osoby. która znała

Jezusa z przekazu innych,

b Fałszywi nauczyciele, przed którymi ostrzegał Jan, nic wierzyli, że Chrys-
tus przyszedł \V postaci cielesnej.

c Listy Jana ukazują, że głównym problemem wierzących. clo których pisał,
była kwestia, czy poganie powinni być obrzezani, czy też nic.

Drugi i Trzeci Listjana

Drugi i Trzeci List Jana to krótkie osobiste notatki, które Jan zamierzał
wykorzystać w trakcie bezpośrednich spotkań (2.1 12; 3.1 13-14). Drugi List
Jana był skierowany clo "ll.'viJraflcj Pani i do jej dzieci" (2.1l). Fragment ten
może odnosić się do pewnej kobiety i jej dzieci. Może to również znaczyć
zbór i jego członków (patrz dla przykładu użycie terminu "matka" li Pawła
w Liście do Galarjan 4,:ló). Z uwagi na to, że list kończy się wzmianką
.urvbrana siostrorvx druga możliwość może być bardziej prawdopodobna.
W każdym razie myśl Jana jest oczywista: chce on, aby wierzący chodzili
w prawdzie i miłości (por. 1-6) całkowicie odrzucając antychrystów, którzy
zaprzeczalt. ŻeJezus Chrystus przyszedł w postne! cielesnej (por. 7-15). Prze-
czytaj ten list wykorzystując niżej podane punkty jako przewodnik.



197

DRUGI LIST JANA:
POSTĘPOWANIE W PRAWDZIE I MILOŚCI

I. Posłuszeństwo Bożemu przykazaniu miłości. Przeczytaj /-G.

II. Odrzucenie fałszywych nauczycieli, którzy zaprzeczają
Chrystusowi. Przeerytaj 7-13.

8 Czy wg 2.19-10. od \....fcrzącvch \vymaga si\~,aby udzielali gościnności
każdemu? Proszę uzasadnić SW;! odpowtedź.

Trzeci List Jana byl skierowany do przyjaciela autora, Gajusa. List len
zajmuje się również gośctnnoęctą. \\' tym jednak przypadku gościnność jak}
ma na myśli Jan była q, która powinna być okazana bractom-chrzcścija-
nom. \Vidocznie byli pewni ludzie. którzy podróżowali dla spraw)' Chrvstu-
sa (5.17). Diotrcfes, przclozony zboru. którego członkiem był Garus. odmawiał
pomocy tym ludziom (por. 9-10). Dernetriusz mógł być jednym z podróżu-
j~lcych braci. który zabrał list .I~m~ldo Gajlls~1.

\'1/ swym liście Jan poleca Gajusow! gościnność dla podroźujqcych
braci <5.1 l-S). Powieclział. że ukarze utrudniając} działalność Diotrcfesa
<por. 9-IO).Jan zachęcił Catusu do trwania wchrzcściiariskim życiu i polecił
mu Dcmctriuszn (por. \\-1 'I l. Przeczytaj len list wykorzystując niżej podane
punkty jako przewodnik.

TRZECI LIST JANA:
PRAKTYKA GOŚCINNOŚCI CHRZEŚCiJAŃSKIEJ

I. Pochwala oddanego gospodarza. Przeczytaj l-S.

II. Przestroga dumnego wroga. Przcc zvta] 9-/0.

III. Pochwala dobrego pracownika. Przeczytuj II-II

9 \'l/cdlug 3.1 8 ci, którzy wykazują gościnność podróżującym dla sprawy
Chrystusa

Trzy listy Jana dają nam wgląd w serce ucznia, ..tetorcgo jczus leochuł"
U 21,20). Dla niego prawda i miłość były nierozdzielne. Znający prawdę
byli tymi, którzy kochali, a kochający byli tymi, którzy znali prawdę. Obie te
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postawy stanowiły n~liwyższy w/ar lec. Każda z nich znajdowała swój cał-
kowity wyraz w osobie: samego Chrystusa (I.J ·j,16; 5.20).

Drugi List Piotra , lisi Iudv i trzy listy .lana stanowią łącznic mocną
obronę przed fulszywyrn! naukami i złymi praktykami. Ponurgają one
\\' zrozumieniu niektórych problemów, jakie wyłoniły stę w Kościele pierw-
slego wieku oraz w poznaniu sposobu, \\' jaki przywódcy zareagowali na
nic. \V/ dodatku pokazują one nam, że dla wierzących ważna jest nie tylko
wiedza o prawdzie, lecz również sprawdzenie podających się za nauczycie-
li, aby wiedzieć, czy są oni prawdziwymi naśladowcami Chrystusa.

KOŚCIÓL ZAPOWIADA POWRÓT CHRYSTUSA:

KSIĘGA OBJAWlENL\JANA

Cd 2. Okreslenie aspcleton- osadzenia bisI01)'CZ11CgO, cccb literaclereb i og61-
ll(:~oprzesłania ksif:~i Objau-tenta.

Księga Objawienia stanowi punkt kulminacyjny Nowego Testamentu
(i całej Biblij). Stwierdza ona. że Jezus Chrystus, Zbawiciel urodzony
w ubóstwie i odrzucony przez ludzi, pewnego dnia powróci na ziemię
z wielką mocą i cliwalą jako prawowity Król. Ta księga nic pozostawia
żadnych wątpltwośct. że wszystkie cele Boga 1>ędqspełnione. Przestudiuje-
my jej tlo, szczególne cechy, treść i trucrprctuc],-.

Tlo

Żydzi z Pulcstvny byli w ciągle! opozycji wobec rzymskich władców.
Kiedy ten opór wzrósł i rozprzestrzenił sil,,' w późnych blach oo., wtedy
wojsko rzymskie ruszyło, aby go skruszyć. Galilea została ujarzmiona. Na-
stępnie otoczono jcrozolimc i oblegano ją. \V obrębie murów wielu Żydów
umierało wskutek głodu i chorób. Rzymianie zabili tvsiace ludzi. \'\'reszcie,
po kilkuletnim oporze, Jerozolima padła w roku 70. \Vspaniab świątvnia
została zburzona tak, że nic pozostał kamień na kamieniu, jak to powie-
dzra] jezus (:\-lt 2,1,2). Prl-cd laty ostrzegał on swych naśladowców i zalecał
ucieczkę z miasta wówczas, kiedy będą miały miejsce pewne wydarzenia
(Mt 2(1.,15-25). Jan AposLoł mógl być wśród tych, którzy opuścili miasto,
zanim było za późno . jak już nadmienialiśmy, okazało się, że udał siC;do
Efezu w roku 69 lub 70 i pracowal tam i na okolicznych terenach.
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Po upadku .Jerozolimy stosunek Rzymian do chrześcijan zmienił się
z podejrzliwego w nienawistny. Ten podejrzliwy stosunek uwidocznił sic
najpierw LI Nerona, który oskarżył chrześcijan O podpalenie Rzymu w roku
(i.'j i spowodował śmierć wiciu z nich. Później to nastawienie przybrało inne
formy. Chrześcijanie, którzy przedtem byli pouczcni o podporządkowywa-
niu si~ władzom (Rz l.~,1), obecnie dowiedzieli się, że posłuszeństwo wo-
bec władzy stało się niemożliwe.

Na przykład, cesarz Domicjan (Sl-9(), nukazał oddawanie sobie bo-
skiej czci, a ci, którzy tego nic czynili, byli prześladowani. Zupełnie możli-
we, że jan był jednym z przcśladowanvch. To moglo być przyczyną zesłania
go na wyspę Paunos w późniejszym okresie panowania Dorniciana (Obj
1,9). podczas pobytu Jana TU wyspie, Bóg przekazał mu przesianie do wie-
rzqcych w Azji, uciskanych przez tyrani',' państwa rzymskiego. Przesianie
Boga nie było jednak dla nich, ponieważ zawiera ono wizję Chrystusa i jego
ostatecznego zwycięstwa, która powinien posiadać każdy chrześcijanin.

10 Uzupełnij następujący tekst. wpisując prawidłowe słowa lub fragmenty.

Okazuje się, że po zburzeniu

terytorium. ...... ~IŻ do jego.

jan działa I na

. na wysp,

za czasów panowania Douucunu. Wf czasie kiedy

Jan napisał Objawienie, postawa Rzymian wobec chrześcijan była

Chrześctunic nie mogli by{ posłuszni cesarzowi Domleja-

nowi, ponieważ nakazywał im

Cechy szczególne

Jan wyraził otrzymane przesianie w formie literackiej, zwanej apoka-
liptyczna (Księg~l Daniela w Starym Testamencie uźywa w niektórych częś-
ciach tej samej formy). \\1 tym typie pisania używa się często przedmiotów
dla przedstawienia innych rzeczy. Dla przvkladu. .Janwidział Chrystusa wśród
siedmiu złotych świeczników t Ob] 1,12-15). Parę wierszy dalej czytamy, że
re złote świeczniki przedstawtują siedem zborów, do których, jak powie-
dziano janowi, miał napisać ( 1,10 - 11,20), \Y./ apokaliptycznej formie pisars-
kiej pewne liczby także mog~, mieć inne znaczenie. Ob przykładu, liczba
siedem często wyraża kompletność. Fakt. że zwracano się clo siedmiu zbo-
rów (1,11 ) OZllaCZ~I.że przesianie odnosi si(,.'nil' tylko do nich, lecz równtcz
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do calego Kościoła. Fakt, że jest siedem preczcer. trąb i plag (czasz) ozna-
cza, że sqdy i cele Boga na ziemi będą ostateczne (patrz 6, l; 8,2; 1).1; 16,1).

Oprócz posiadanta pewnych cech apokaliptycznych, Objawienie jest
również ściśle związane z pismami Starego Testamentu. Nic ma żadnej wat-
pliwości. że Jan był z nimi całkowicie zaznajomiony. WI lej kstcdzc jest
więcej niż 275 odniesień clo różnych fragmentów Stan..go Testamentu . jcd-
nakże ja n nic tylko cytuje Stary Testament. Użyte tam obrazy i wyobrażenia
zestawia na nowo \V laki sposób, że z pełną mocą przenosi prorocze praw-
dy, które Duch Świ\,ly mu ujawnia.

11 Porówna] opis drzewa życia w l Mo] 2,9; 3,22-2;i i w Ob! 22,1-2 i odpo-
wiedz w zeszycie na następujące pytania.

a IMoj 3,22-21j mówi, że Adiunowi i Ewie nic pozwolono jeść z drzewa
życiJ po upadku w grzech. Co powicdziallan o drzewie życia w Obj 22,2?

b Jaka jest według ciebie przyczyna tej różnicy?

12 Poniżej podano cztery wiersze z ksi<;gi Objawienia. Zakrcśl Htcrc na
początku każdego wiersza, który jest przykładem szczególnej, apokaliptycz-
nej formy pisania.

a Błogosławiony. który odczytuje słowa lego proroctwa (1,3).

b I plonie przed tronem siedem lamp ognistych . .Jest to siedem Duchów
Boga 14,5).

c I ujrzałem Bcsue wvchodzacą Z morza. mającą dziesięć rogów i siedem
głów 1 15, l J.

d Oto przyjdę niebawem' Moja zapłata jest ze mną (22,12).

Treść i plan

Treść księgi Objawienin można podzielić na cztery części, które za-
wierają cztery główne wizje, jakie miał jnn. Każda z tych wizji rozpoczyna
się słowami" li! Dncbn" <lub "jx)j)(łdlcm u' mcbu-vcen ic" - według niektórych
tlumaczcńr t Ob] I,H); '1,2; 17,1-5; 21,9-10).

\Y/ pierwszej wizj] (Ob] 1,l O - :'.22> jn n widzlal Chrystusa wśród zbo-
rów, Znał on te zbory, ponieważ były na terenie Efezu \v Azji Mniejszej,
gdzie działał po opuszczeniu .Jerozolimy. Chrystus dał ja nowi przesianie,
które było szczególnie odpowiednie dla tych zborów, ujawniając każdemu
z nich pewien aspekt swej natury. Dla przykbdu, do zboru w Smyrnie
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mówił jako ..Pienrszv i Ostatni" (2.8). Do zboru w Laodycct mówtl jako
..su-tadct: uicrnv i prau-dzurv" (.~.1'I).

\V drugim widzeniu (Ob] ,1.1 16.2I) Jan widział tron Boga w niebie
i Chrvstusa lako Baranka. który był godny ol\\'OC'Y( księgę. która Bóg trzy
mai w swych rekach. Jan opisał treść pod każdą pieczęcią księgi. W części
z.uukructc] siódma pleczcciu było siedem trąb. Trąby te poprzedzały siedem
plag lub czasz z gniewem. Wydarzenia związane z ptcczcctaml. trąbarui
i plagami odzwierciedlają aspekty Sądu Bożego nad ziemią i jego wolę-
wobec odkupionych. Chrystus jest \V lej wizji ukazany jako ten. który ma
władzę urzeczywistnienia planów Boga.

\'(/ wizji trzeciel (Obi 17.1 ·21.8) Jan widział Chrystusa jako zwycięzcę
nad królami ztcmt i ich armiami. Słyszał lament nad Babtlenem i widział
jego zniszczenie. \Viuziallakże ostateczna zguh\, Szatana. osadzenie zmar-
łych oraz nowe niebiosa i nową zicrnic. Ta trzecia wersja pokazuje tryumfu-
i:~cego Chrystusa. który kieruje historią świata do jej końca.

\'V czwartej wizji Jan widział oblubieniec Chrystusa - nowe jerużalem
(Obj 21,9 - 22,5). \V tej wizji Chrystus jest pokazany jako świątynia i świa-
tlość miasta, dom wszystkich tych, których imiona 54 zapisane w księdze
żYCia.

PrZeCZ)1ajksicgc Objawienia wykorzystując jako przewodnik poniż-
szy plan.

APOKALIPSA: ZWYCIĘSKI CHRYSTUS

l. Wstęp: Pozdr-owien ia i pochwała. Przeczytaj 1./-8.

II. Pierwsza wizja: Chrystus mówi do zborów.
Przeczytaj 1,9 - 3.22.

III. Druga wizja: Chrystus kieruje wydarzeniami świata.
Przeczytaj .J./ - 16,21.

IV. Trzecia wizja: Chr-ystus zwycięża 7Je moce.
Przeczytaj 17.1 - 1/.8.

V. Czwarta wizja: Chrystus panuje na swym tronie.
Przeczytaj 2/.9·22.5.

VI. Wniosek: Wyr.wanie i zaproszenie. Przeczytaj 22,6~21.

13 Napisz \\' zeszycie krótką odpowiedz na każde z nastepujących pytań
dotyczących czterech wizji w księdze Objawienia. Rozdztuly podano dla
ul.uwtcnkt.
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a Wizja pierwsza: Komu udzielał Chrystus swych obietnic za każdym 1'..1-

zem \\' Swym posłaniu do siedmiu zborów (r. 2-.~)?
b \'V'izja druga: Dlaczego Chrystus był godzien otworzenia księgi (I". SP
c \X!izja trzecia: jak wielu aniołów bylo potrzebnych, aby związać Szata-

na i rzucić go \V Otchłań (r. ZO)?
d Wizja czwarta: Kto mógł wejść do Świętego Miast;1(r. 21)?

Znaczenie

Ze względu na swą formę i materia! przedmiotowy kstcga Objawienia
jest trudna do zrozumienia. Przez GIle lata chrześcijanie mieli różniące się,
a czasami przeciwstawne, opinie co do jej znaczenia. Prześledzimy cztery
najwaźrucjsze interpretacje jej treści. Następnie rozważymy przesianie, jakie
księga niosła dla jej pierwotnych czytelników oraz przesłanie, jakie przeka-
zuje n:1I11ona dzisiaj.

Cztery interpretacje

Szkoła prctervstvczna utrzymuje, że kstcga Objawienia Jana odnosi się
tylko do tego czasu, \V którym była ona napisana. Zgodnie z tym poglądem.
księga ta nie ma proroczego znaczenia dla przyszłości. Jest to po prostu
żywy obraz walki Kościoła z bezbożnymi siłami Hzymu. Pogląd ten jest
dobry w tym, że przcdstawta znaczenie, jakie księga miała dla jej pierwot-
nych czytelników. Jest on jednak słaby, pontcwaź nic wyjaśnia wielu wyda-
rzeń widzianych przez Jana, które jeszcze nie nualv miejsca; np. panowanie
Chrystusa wraz z męczennikami rOb! 20,1-6).

Szkoła idealistyczna utrzymuje, że Objawienie jest symbolicznym ob-
razem trwającego konfliktu między dobrem i złem. Ci, którzy reprezentują
ten pogląd, twierdzą, że rzeczywistym celem księgi jest ujawnienie natury
Boga i mocy Chrystusa jako Zbawiciela. To jest ważny cel. Jednakże szkoła
idealistyczna jest w błędzie, pontcwuż nie wierzy. że symbole księgi mogą
również wskazywać na szczególne wydarzenia w przyszłości. Ignoruje też
fakt, że wiele proroctw biblijnych podanych w formie symbolicznej już się
wypełniło; np. niektóre z ksi<;gi Ezechiela i Daniela.

Szkoła historvczna widzi symbole ksi~'gi Objawienia jako przepowred-
nic historii Kościoła od Zesłania Ducha Świętego do powrotu Chrystusa.
\Xfcdłllg tego poglądu, symbole k5it;~gi5:1powiązane z wydarzeniami lusto-
rycznymi, które dotvczyly Kościola. a niektóre z nich już nastąpily. Dla
przvkludu. pieczęcie opisane w r. 6. S;} interpretowane jako oznaczające
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upadek cesarstwa rzymskiego i prześladowarun chrześcijan w pierwszym
wieku. Ci. którzy utrzvmvwah ten pogląd. nie zgadzają się ze sobą w wielu
punktach, ponieważ ich metoda pozwalała na [o. aby symbol przedstawiał
kilka wydarzeń lub osób. 1\ zatem rucmozliwc jest uzyskanie przez nich
jakiegoś określonego zrozumienia pOSLU1i~l księgi.

Szkoła [uturystvczna utrzymuje, że większość wizji jana dotyczyła przv-
s/.łych wydarzeń. Wydarzenia opisane \V rozdziałach tł-J9 będą nuałv miejs-
ce w okresie na kilka lat przed powrotem Chrystusa. Okres ten jest zwany
"\'qielkim Uciskiem", \'X1edługtego poglądu. na przykład, bcstln z r. 13. ozna-
CZ;1 rząd śwtatowy ....a nierządnica (Babilon) z r. 17. przedstawia falszywq
rcligie;.'istniejącą w czasie powrotu Chrystusa. Niektórzy futuryści mówią, że
siedem zborów w r. 2. i .~.przedstawia siedem okresów historii Kościoła, jak
również siedem istniejących wówczas zborów, do których pisał Jan.

14 Polącz interpretację (z prawej) z każdym
(z lewej).

· ... a \V'yd:uzenia w Objawieniu są jak kalcn-
darz historii Kościoła od Zesłaruu Ducha
Świętego do powrotu Chrystusa.

· ... h \Vszystkie wydarzenia opisane w Objawie-
niu zdarzaly się krótko po ich opisaniu.

· ... c Upadek Babilonu w r. 18. zcL1rzysie;.'krót-
ko przed powrotem Chrystusa.

· ... d Szarańcza w r. 9. symbolizuje zło \V odwie-
cznej wojnic dobra i zb.

· ... e Dwaj świadkowie w r. 11. będą proroc-
twem w okresie \V'ielkiego Ucisku.

opisem lub przykładem

1) Prctervstvczna
2) ldcalistvczna
.;) Historyczna
-i ) Futurystyczna

Wielu chrześcijan [cxt przekonanych, że większość księgi Objawienia
należy interpretować zgodnie z poglądem futurystycznym, szczególnie roz-
działy 4-22. Interpretacja futurystyczna jest prawdopodobnie najlepszym po-
dejściem, ponieważ pozwala na zharmomzowame proroctw Objawienia
z innymi proroctwami biblijnymi. Stojąc na tvm stanowisku można wyka-
;'-=:IĆ, w jaki sposób proroctwa Objawienia poszerzają znaczenie wcześniej-
szych proroctw.

Na przykład, \V księdze Daniela 7.15 i Dziejach Apostolskich 1,11 czy-
lamy, że jezus powróci na ziemie. Interpretacja futurystyczna mówi, że wie-
le fragmentów Objawienia, takich jak Ob] 19,ł 1-21, podaje nam więcej
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szczegółów na lemat jego powrotu i zdarzeń, które wtedy wystąpiq.
W dodatku interpretacja futurystyczna pokazuje, że Janowa wizja powtór-
nego przyjścia Chrystusa. zmartwvchwstan!a i ostatecznego oddzielenia \vy-
bawionych ipotępionych, nie przedstawia po prostu idei. lecz odzwierciedla
rzeczywiste wydarzenia. jakie będą miały wówczas miejsce.

Przesłanie WÓWCZ{lS ileraz

Dla zborów w Azji Mniejszej księ-ga Objawienia zawierała przesłanie
zachęty i napomnienia. Siedem listów ujawnia, że niektórzy wierzący tole-
rowali fałszywe nauki i stali się beztroscy i obojętni wobec spraw ducho-
wych (Ob] 2,1.11-16.20; 5,1-5.15.IHJ. CiUYSlllS napomina tych wierzących,
aby podporządkował! srę jego dyscyplinie i aby odnowili swe poświęcenie
dla niego. Listy te wskazują również, że niektórzy wierzący doświadczali
okrutnych prześladowań (2,3.9.13). Proroctwa księgi podtrzymują ich na
duchu pokazując im, że pewnego dnia Bóg ukarze grzesznych i nagrodzi
wiernych. Wskazanie znanych wydarzeń i osób poprzez pewne symbole
w Objawieniu były przypuszczalnie rozpoznane przez tych wierzących. Na
przykład, jest prawdopodobne, że widzieli oni w bestii z r. 1:~.obraz pań-
stwa rzymsktego, które ich prześladowało. Dowiedzieli się, że ich modlitwy
i cierpienia były znane Bogu (6,9-11; 8.1; 11,15), że męczennicy będą kró-
lować z Chrystusem (20,4) i że sam Bóg zetrze wszystkie łzy (2 l ,.:.l,-Ij).

W proroctwie powiedziano im, że muszą być cierpliwi i wierni, ponieważ
Bóg ukarze bcsnc (Ob] U,IO; 20,10).

Księga Objawienia niesie również przekaz dla nas, ponieważ była
przeznaczona dla calego Kościoła. Powinniśmy przyjąć i całym sercem od-
powiedzieć na jej słowa przestrogi. napomnienia i zachęty. Mogą nadejść
czasy, tak [ak dla Efezjan. kiedy bcdztemy musieli pokutować i odnowić
nasze poświęcenie dla Chrystusa (Obj 2,4-6). Mogą być także takie czasy,
kiedy będziemy cierpieli ntcszczcścia i ubóstwo, lak jak wierzący w Srnyr-
nie (2,8-11). W lakich c/..asach obietnice Objawienia mogą zapewnić nam
wielkie ukojenie. ponieważ przedstawtarą wizję naszego wiecznego domu
i zapewniają nas. że pewnego dnia Bóg otrze wszystkie łzy (21,3-4;22,3-5).

Proroctwa Objawienia mają znaczenie także dla nas. To prawda, że
część z nich przepowiadała sytuację jaka zaistniała wkrótce po ich napisa-
niu. Lecz okazuje się, że te same proroctwa odnoszą się do wydarzeń, jakie
będą miały miejsce przy końcu świata.

Są one podobne do innych proroctw biblijnych, które miały dwojakie
spełnienie. Dla przykład li, w Pierwszej Księdze Mojżeszowej 46,4 i 50,21
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czytamy, że potomkowie jakuhu pewnego dnia wyjdą z Egiptu. Zdarzyło
się to później, kiedy wyprowadził ich Mojżesz (2tvloj 12,311-42).Dużo póź-
nie] proroctwo spełniło si<;również. kiedy inny potomcklakuba.Jezus Chrys-
tus, również wyszedł z Egiptu (Oz 11, l; ;""112,15).

Wf podobny sposób niektóre proroctwa Objawrema mają podwóinc
spełnienie. Na przykład, v...-iclu studiujących Biblię wierzy, że proroctwo
o bestii w r. 15. wskazuje na dwie sprawy: (1 ) rzadv Rzymu z czasów wspól-
czesnych janowi. (2) moc świata, która będzie LI władzy w czasach bezpoś-
rednio poprzedzającvch powrót Chrystusa. Proroctwo to ostrzega nas.
Podobnie jak ci pierwsi chrześcijanie musimy być ostrożni w okazvwamu
posluszeristwa [akieikolwick władzy, która wymaga od nas czci należnej
przecież tylko Bogu (Ob] 13,'1-8; 15,2l. Inne proroctwa \v Objawieniu, takie
iak w rozdziale 20-22, będą mialy tylko jedno spełnienie, ponieważ dotyczą
one wieczności i końca świa tn.

15 Proroctwo, które ma (lub może mieć) podwójne spełnienie, jest to takie
proroctwo, które:

al obecnie ma tylko jedno pierwotne znaczenie. bez względu na jego formę,
b) cytuje przynajmniej dwa razy Stary Testament,

c) wskazuje na dwa podobne wydarzenia oddzielone czasowo,

d) ma jedno znaczenie dla chrześcijan. a inne dla niewierzącvch.

Nie powinno nas zaskakiwać, że proroctwa Objawlenta często wydmą
sit,:'trudne do zrozumienia . jednakże możemy oczekrwać. żc ich znaczenie
stanie się jaśniejsze, kiedy nadejdzie czas ich spełnienia, tak jak to było
w przypadku innych proroctw biblijnych. Ostrzeżenia przed odszczepień-
stwem, zachętę do poświęcenia i apel o jedność, ukazanie w tej księdze
zwycięskiego Chrystusa, mogą zrozumieć wszyscy chrześcijanie, niezależ-
nie od czasu i miejsca.

16 Futurystyczne podejście do księgi Objawienia jest dobre, ponieważ:

a) wyjaśnia jak wszystkie opisane wydarzenia miały się do siedmiu histo-
rycznych zborów w Azji Mniejszej,

b) podaje szczegółowy opis historii Kościoła od Zesłania Ducha Święte-
go do chwili obecnej,

c) dowodzi. że większość jego proroctw to symboliczne obrazy wojny
dobra ze złem,
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(I) pozwala połączyć jej proroctwa i poszerzyć pierwotne proroctwa
biblijne.

17 Osoba, która dobrze zrozumiała księgę Objawienia. lak [ak to wyjaśnio-
no w tej lekcji, powie:

a) "Wicie ostrzeżeń i nakazów podanych w listach do siedmiu zborów
może znaleźć zastosowanie w dzisiejszym życiu ludzi wierzących."

b) .Proroctwa Objawienia sq podane w [ezyku symbolicznym, a więc nic
odnoszą się do rzeczywistych ludzi czy wydarzeń."

e) "Większość treści księgi Objawienia ma małe znaczenie dla chrześci-
jan, którzy nie cierpią z powodu prześladowań czy nieszczęść."

ci) "Księga Objawienia zawiera prawdy () Clirystustc i o jego calkowttvm
zwycięstwie, które powinni znać wszyscy chrześcijanie."

Księga Objawienia zamyka Nowy Testament i całą Biblię opisem zwy-
cięstwa i ostrzcźerua. Daje nam żywy obraz triumfu Zbawiciela i zapis Jana
słyszącego jak Zbawiciel mówił nam takie ostatnie słowa: "Zaiste, przyjde
niebatrem" (Ob] 22,20). Zwróćmy uwagę na jej przekaz i przygotujmy się
do przcpowtadanych wydarzeń, służąc Chrystusowi z calą siłą i niosąc jego
ewangelie do każdego zakątka świata.
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I KOJARZENIE. Połącz list lub kstęge (po prawej) z tytułem planu
i z każdym faktem historycznym lub wynikającym z treści (po lewej).

· •.. a Nakazuje Gajusowi pomoc podróżującym
braciom chrześcijanom.

· b Tytuł. Zapon-ntente d/a u-ierraceoo.
· c Jest naptsanyr a j w stylu zwanym apoka-

liptycznym.
· d Tytuł: Stosuucte u obec odsrepstu od roiary.
· e Ty1UI: Praluykou 'a 11 ie gosciiinosci cbrzcs-

cijanstetej.
· ... f Ma niektóre treści podobne do treści Listu

ludy.
· .•. g Tytuł: Zu-ycieslei Chrystus.
· ... h Był napisany, aby zapewnić wterzącvch

o życiu wiecznym i przcctwstawić się
nauczycielom mówiącym, ż'e Chrystus nic
był rzcczvwistą osoba.

· i Tytuł: Prau-dztu-a naulea cbrzcscijanstea.
· j T)1UL Droga 11' prau -drtc i mtlcsci,
· k Ostrzega wybraną pa nią aby nic dawała

posłuchu fałszywym nauczycielom.

l) Drugi List Protra
2) LiSIjudy
3) Pierwszy List jana
.j) Drugi List jana
5) Trzeci List Jana
6) Objawienie św. Jana

2 Pot!CZ list lub księgę (z prn wc] ) z każdym zdaniem optsującym sytuncję
wierzących, którymi zajmuje si<; ten tekst (z lewej).

· ••. a Ci wierzący należeli do siedmiu zborów
w Azji. Niektórzy stawali si\' duchowo bez-
troscy i obolctm. a inni cierpieli ze wzglę-
du na prześladowaruc i mcczcristwo.

· ... b \\!ierzqcy byli narażeni na dziablność fał-
szywych nauczycieli, którzy zaprzecz.rl!
prawdziwemu człowieczeństwu i całkowi-
tej boskości Chrystusa.

· ... c \'lierz:jcy ci musieli być ostrzeżeni przed
niemoralnymi nauczycielami, którzy pota-
jemnie dostali si<; miedzy nich i zaprze-
czali Chrystusowi.

I) List judy
2) Trzeci List jana
:)) Objawienie Jana
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· ... d \V'yznawcy ci Ż'yli w czasach rzymskiego
cesarza Dornk'[ana. który lAcb! od nich czci.

WIELORAKI WYBÓR. \'Vybicrz jeden Fragment. który najlepiej kończy każ-
dy z nastepujących tekstów.

3 Przypuśćmy, że należy I1JlICZYĆ podstawowych prawd o zbawlentu grupę
nowych wrcrzących. Najburdztc! odpowrcdruu księg:j do zastosowania
w takiej nauce bylby.
a) Drugi List l'Iorra.

u) Pierwszy List Piotra,
e) Trzeci List jana,

d) Objawienie jana.

4 Poglqdcm na Objawienie, który pozwala na najiatwicjszc zharmonizowa-
nie jej proroctw z innymi proroctwami biblijnymi jest:

J) pogląd prcterysrycznv, ej pogląd idealistyczny,
b ) pogląd historyczny, JI pogląd futurystyczny.

5 ż.ywy opis fałszywych nauczycieli i kary jaka ich oczekuje, jest zawarty w:

a) Drugim Liście .Ian~l,
b) Trzecim Liście jana,
ci Liście .IuJy.

6 W Objawieniu 1,12-15 Jan powiedział, że widzia! Chrystusa wśród sied-
miu zlorych świeczników. fragment ten jest przykładem:

a) symbolizmu apokaliptycznego,
b) podwójnego spełnienia proroctwa,

c) ptsanla historycznego.

7 Przyczvną rucfasnośct wiciu proroctw Objawienia jest to, że:

a) Bóg nic zamierzał, abyśmy je zrozumieli,

b) nic nadszedł jeszcze czas ich spełnienia,

c) były pisane wicie setek lat ternu.

d) były kierowane do wyznawców w Azji Mniejszej

8 CHlłONOLOGIA. Ułóż poniższe wvdurzcrua w kolejno-ści historycznej
pisząc 1 na początku wydarzenia. które zdarzyło si~ najpierw, 2 na począt-
ku wydarzenia, które wydarzvlo sic:.:nasrcpntc, nd.
· ... a J~1O Apostoł n.rptsał ksi~g~' Objawienia.
· .•. h Upadek Jerozolimy i zburzenie świątyni.
· c fan Apostoł został zesłany na Patmos.
· d Neron podpalii Hzym i oskarżył chrześcijan.
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odpowiedzi na pytania nauczające
9 pracują razem z nimi dla prawdy. (T\\'oj~1 odpowiedź powinna być

podobnu.j

1 c) zaprzeczali Parw, który ich odkupił.

10 lcrozollmv, Efezu, wygnania, paunos. nienawistna. czcić go jako boga.

2 świadkiem, słowo. od Boga. Crwoic odpowiedzi powinny być podobnc.)

11 a Powiedział on, że jego liście sluz., clo leczenia narodów,

b Twoja odpowiedz. Ja po' v·icdzi:diJym, że przyczyna tej różnicy jest
taka, że Chrystus wymazał grzech narodów i uczynił drzewo ź ycin
dostępne dla nich.

3 a) Dzieli Puriski jeszcze nic nadszedł upamlct.mie.

12 b l płonic przed tronem. Duchów Boga (,i,')).

c [ujrzałem Bestię o •• siedem glow (L~,1l.

4 a Przyszli potnjernnie.

b Zamienili j:J na niemoralność.

c Zaprzeczali jezusowi Cluvsursowi.
d Odrzucali władze.
e Chwalili się sarni sobą.
f Nic mieli Ducha.

13 a Udzielał ich temu, który zwYCi(,'Z:lU,7.11.17.2(); ,">,5.12.21).
b Był godzien, potue-waz zostal zabity i wykupił swą krwią ludzi dla

Boga ('),9).

c JedenI20.1-51.
d Tylko ci, których imiona sa zapis.uu- \\. księdze źvcia Baranka będą

mogli wCj,<ć' do Świętego ,\1i:lst:1(21.27).

5 a 3) wiarc danq świętym (w. )l,

b 5) proroctwie apostołów (w. 17),
cI) Duchu Świętym (w. 20 J,
d .'1) miłości Boga (w. 21),
c 2) ludzi. którzy wątpią. ich (w 22-23),
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14 a ,'1) l llstoryczna.

b 1) Prcrcrystvczna.

c 'l) Futurvstvczna.
d 2) Idealistyczna.
c ·1) Futurystyczna.

6 Twoja tabelka powinna wyglądać podobnie jak narysowano niżej:

PI(AWDY O CllHYSTlISIE W PIERWSZYM LIŚCIE JANA

Odniesienie
Zaprzeczenie

do Listu
Przedstawtona prawda falszywcmu

wierzeniu

1,1-5 lun slyszał. dotyka I i widział Chrystusa I

2.22 Kłamcy zaprzeczają. że JezlIs jest Chry- l
stusom

5,25 Musimy wierzyć w imię Synu Bożego, Je- l
zusa Chrystusa

'U-.' Duch, który pochodzi od BO~l 1116\\;,że je- I
zus Chrystus przyszedł w postaci cielesne!

1,1 'j Bóg mieszka w tych, którzy wyznają, że 2
JCZlIS jest Synem Bożym

15 e) wskazuje na dwa podobne wydarzeniu oddzielone czasowo.
7 a Nicprawdziwe.

b Prawdziwe.
c Nicprawdziwe.

16 ci) pOZWJIa połączyć jej proroctwa ... pierwotne proroctwa biblijne.

8 Nie. \VierLący nic mają udzielać gościny falszywyn, nauczycielom, któ-
rzy zaprzeczają Chrystusowi. (Twoja odpowiedz powinna być po-
dobna.)

17 a ,,\'Vide ostrzeżeń ... ludzi wierzących".
d .Księga Objawienia ... znać wszyscy chrześcijanie".






