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Wprowadzenie: Stare kłamstwo

Rhonda Byrne jest autorką szalenie popularnej książki zatytułowanej Tajemnica. W książce odkrywa to, na co -
jak twierdzi - natknęła się pod koniec 2004 roku.

W tym czasie wszystko w życiu Rhondy rozpadło się – fizycznie, emocjonalnie i finansowo – i była „totalnie
zrozpaczona”. Jej ojciec zmarł nagle i martwiła się o swoją pogrążoną w żałobie matkę. Opowiada o tamtym czasie:
„Bez końca płakałam i płakałam”.

To wtedy córka Rhondy dała jej egzemplarz Nauki o bogaceniu się, książki napisanej w 1910 roku przez Wallace
'a D. Wattlesa.

„Coś we  mnie  kazało mi  przewracać kolejne strony i  nadal  pamiętam,  jak  moje  łzy  kapały  na papier,  gdy
czytałam” - mówi Rhonda. - "To dało mi wgląd w Tajemnicę. Było jak płomień w moim sercu. I z każdym dniem od
tego czasu po prostu zamienia się w szalejący ogień chęci dzielenia się tym wszystkim ze światem.”

Rhonda twierdzi, że spędziła wiele godzin na śledzeniu Tajemnicy na kartach historii – od 3500 r. p.n.e. do dnia
dzisiejszego. Mówi: „Od czasu odkrycia Sekretu każda chwila mojego życia zmieniła się i po raz pierwszy naprawdę
żyję”.

A więc czym jest ten Sekret? Jest  to prawo przyciągania,  według zasady, że „podobne przyciąga podobne”.
Rhonda nazywa to „najpotężniejszym prawem we wszechświecie, które nigdy nie przestaje działać”. Dalej wyjaśnia:
„Chodzi o przyciąganie do naszego życia tego, czego pragniemy, a opiera się to na tym, co myślimy i czujemy. Ta
zasada wyjaśnia, że tworzymy własne okoliczności poprzez nasze własne myśli – co oznacza, że nasze myśli są
najpotężniejszymi narzędziami, jakie mamy tutaj na ziemi.”

Prawda o Tajemnicy jest taka, że nie wybierasz posłuszeństwa Bogu; przeciwnie, decydujesz rozpoznać w sobie
bóstwo – jesteś boski, jesteś suwerenny.

„Ewo, wyjawię ci tajemnicę ... zjedz ten owoc, a będziesz jak Bóg”.

Nie dziwi mnie, że ten rodzaj myślenia zwiódł cały świat.  To co mnie zaskakuje, to raczej fakt, że ta sama
fałszywa, oszukańcza koncepcja jest  głoszona w ramach ruchu ewangelii  sukcesu,  którego fałszywi nauczyciele
przepakowali to odwieczne kłamstwo w rzekome nowe objawienie od Boga.

Ci fałszywi nauczyciele prowadzą ludzi do błędnego, egocentrycznego systemu wierzeń, który oparty jest na
kłamstwie wroga, że ludzie są tak naprawdę bogami i cokolwiek wypowiedzą ma moc stwarzania rzeczywistości. To
jest ten sekret, którego ludzie mają się nauczyć – że są tak naprawdę bogami i mogą tworzyć, przy pomocy słów i
myśli, cokolwiek zechcą.

Pozwólcie, że zacytuję kilku czołowych rzeczników tej koncepcji:

Creflo Dollar powiedział niedawno:

Wszystko rozmnaża się według swojego rodzaju. Konie wydają na świat konie, psy wydają psy, a Bogowie
bogów!  .  .  .  Nigdy  o  tym  nie  słyszeliście. Konie  wydają  na  świat  konie,  psy  wydają  psy,  a  Bogowie
bogów! . . . I wtedy Bóg stworzył więcej bogów z ciałem, a potem bogowie z ciałem stworzyli więcej bogów z
ciałem.
Potem bogowie z ciałem stworzyli jeszcze więcej bogów z ciałem, aż Bóg bogów z ciałem przyszedł pewnego
dnia w ciele i  zamieszkał  wśród bogów z ciałem, aby pokazać tym innym bogom, jak mieć władzę nad
ciałem! . . . To jest historia, którą kościół religijny chce ukryć przed tobą, abyś nie wiedział, kim naprawdę
jesteś! i  

Innymi słowy, jest to tajemnica, którą kościół ukrywał przed tobą przez cały ten czas – jesteś małym bogiem w
ciele, stworzonym przez DUŻEGO Boga i masz tę samą moc, którą On ma, aby stwarzać własne przeznaczenie i
rzeczywistość.

Inny fałszywy nauczyciel, Kenneth Copeland, od lat uczy tej samej koncepcji. Jakiś czas temu powiedział:

Możesz mieć cokolwiek wypowiesz! W rzeczywistości to, co mówisz, jest dokładnie tym, co dostajesz teraz.
Jeśli żyjesz w ubóstwie, zmień to, co mówisz. To zmieni to, co posiadasz.. . . Kontroluj wszystko, co robisz,
wszystko, co mówisz . . . Bóg będzie zmuszony do zaspokojenia Twoich potrzeb. ii  



Innymi słowy, stwórz to swoim słowem. Masz moc Boga, by stworzyć własną rzeczywistość.

Byłem  szczerze  zaskoczony,  ponieważ  dosłownie  miliony  ludzi  kupiły  książkę  Modlitwa  Jabesa  autorstwa
Bruce'a Wilkinson'a. [. . . ] Niezależnie od tego, czy był to zamierzony przez autora efekt, czy nie, miliony ludzi
zostały  usidlone  przez  naturalną  ludzką  skłonność  do  poszukiwania  tajemnic.  W przypadku  tej  książki  jest  to
specjalny zestaw słów, które mają niezawodnie działać. Subtelną implikacją jest to, że ta modlitwa, wypowiedzenie
tych samych słów nam również zapewni to, czego chcemy.

Bracia  i  siostry!  Nie  ma  zaklęcia;  nie  ma  specjalnej  modlitwy,  która  gwarantuje,  że  otrzymacie  to,  czego
pragniecie. Nie ma żadnego sekretu, który uleczy twoje choroby, przyniesie globalny pokój, przeleje pieniądze na
twoje konto bankowe i postawi nowy samochód w garażu - albo jeżeli nie nowy, to przynajmniej taki, który działa!

Tragiczne  dla  mnie  jest  to,  że  kościół  często  zmiękcza  glebę  ludzkich  serc,  aby  były  podatne  na  fałszywą
doktrynę. Fałszywą doktrynę taką jak Kurs cudów – książka, która niezmiennie zyskuje coraz większą popularność.
Książka ta została napisana przez Helen Schucman, profesor Uniwersytetu Columbia, która twierdzi, że wewnętrzny
głos zaczął jej mówić, że przejdzie kurs cudów i że musi spisać wszystko, czego się nauczy. Głos twierdził, że jest
Jezusem. Przez siedem lat zapisywała to, co słyszała. 

Jaka jest kluczowa koncepcja tej cudownej nauki? Każdy ma boską naturę – a przy okazji, grzech ani diabeł nie
istnieją.

Książka pani Schucman pozostała stosunkowo niezauważona, dopóki Marianne Williamson nie napisała książki
pod tytułem, Powrót do miłości: Refleksje na temat zasad kursu cudów. Kiedy Marianne pojawiła się w programie
Oprah Winfrey Show, Winfrey wychwalała książkę i oznajmiła swoim widzom, że zakupiła 1000 egzemplarzy, aby
rozdać wszystkim swoim przyjaciołom i pracownikom. Książka poszybowała w górę i pozostawała na szczycie listy
bestsellerów New York Timesa przez długie miesiące.

Ta nowa ewangelia stała się teraz głównym nurtem. Jezus jest cytowany w tym bestsellerowym dziele. Posłuchaj
niektórych słów Jezusa cytowanych z tej książce:

• „Zabity Chrystus nie ma znaczenia”.

• „Droga na krzyż jest bezużyteczna”. 

• „Imię Jezus Chrystus jest symbolem imion wszystkich bogów, do których się modlisz”.

• „Rozpoznanie Boga jest rozpoznaniem siebie”.   iii 

To brzmi jak powtórka przemowy kusiciela, prawda? Wszyscy ci fałszywi nauczyciele trzymają się tego samego
kłamstwa – ostatecznie jesteś bogiem; możesz działać jak Bóg, ponieważ jesteś bogiem; możesz kontrolować swoje
ciało i swoje konto bankowe za pomocą własnych życzeń; możesz wypowiedzieć swoje przeznaczenie.

„Zjedz to Ewo . . . a będziesz tak mądra jak Bóg.”

Zgodnie z tym, co przeczytałem w zeszłym tygodniu, począwszy od 1 stycznia 2008 Oprah Winfrey zaczęła
oferować  w swoim programie  XM Satellite  Radio  nauczanie  New Age  o  nazwie  "Kurs  cudów".  Jedna  lekcja
dziennie, prowadzona przez Marianne Williamson przez cały rok, to omówienie wszystkich 365 lekcji z  Zeszytu
ćwiczeń cudów.

Słuchacze programu w lekcji numer 29 mają powtarzać afirmację: „Bóg jest we wszystkim, co widzę”. Lekcja
numer 61 każe powtarzać: „Ja jestem światłością świata”. Lekcja numer 70 zaprowadzi cię jeszcze dalej,  każąc
powtórzyć: „Moje zbawienie pochodzi ode mnie”.

Warren  Smith,  w  książce  demaskującej  tę  samą  fałszywą  naukę,  zatytułowanej  Ponowne  wymyślanie  Jezusa
Chrystusa wspomina,  że  duża liczba autorów i  przywódców religijnych oraz osób publicznych przyjmuje  Kurs
Cudów, wierząc, że jego zasady przyniosą okres globalnej jedności. iv 

Interesujące jest to, że wraz z tą nową erą rzekomego pokoju na świecie, spowodowanego uznaniem, że każdy
jest w zasadzie bogiem, Bóg Biblii został odrzucony. Jezus w swoim objawieniu dla Heleny Schucman w zasadzie
pozbył  się  biblijnego Jezusa Chrystusa. O to  właśnie  chodzi  diabłu,  jest  to  najwyższy cel  oszustwa  – uwolnić
ludzkość od Chrystusa, pozbawić Chrystusa uwielbienia.

Cel ten jest wyraźnie ujawniony w dziele innego zwolennika Kursu cudów, o nazwisku Neale Walsch. Kilka lat
temu napisał on książkę pod tytułem Nowe Objawienia. Zwróć uwagę na ten tytuł – Nowe Objawienia. Książka ta
zawiera następujące słowa: „Era Jednego Zbawiciela zakończyła się”. v 

To nie jest nowe objawienie – to stare kłamstwo!

Stare Objawienie
Panie  i  panowie,  nie  jesteście  Bogami.  Przykro  mi,  że  muszę  pozbawić  was  złudzeń.  Ty  i  ja  jesteśmy

grzesznikami potrzebującymi naszego Jedynego Zbawiciela!



To dobry czas dla nas jako rodziny zborowej, aby zacząć wspólnie studiować – nie nowe, ale stare objawienie.
 
Nie chcę odkrywać potęgi moich własnych słów – chcę poznać potęgę Jego słów. Nie potrzebujesz objawienia

Stephena Davey'a. [. . .]  Ty i ja potrzebujemy objawienia Jezusa Chrystusa – który był, jest i zawsze będzie jedynym
Zbawicielem.

Musimy powrócić do starego objawienia  Słowa Bożego.  Proszę więc,  abyście  otworzyli  swoją Biblię – nie
sądziliście, że kiedykolwiek usłyszycie to ode mnie – na Księdze Objawienia.

W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, pierwsze trzy słowa mówią: Objawienie Jezusa Chrystusa . . 

Bracia  i  siostry,  nigdy  nie  zapominajcie,  kiedy  przeglądacie  te  strony,  śledząc  znaki,  czasze,  trąby,
zmartwychwstania, sądy, wojny i wizje, że ta księga: 

 jest w swoim najwyższym punkcie – objawieniem Jezusa Chrystusa;
 ma za swój najwspanialszy temat – osobę Jezusa Chrystusa;
 odkrywa jako swój największy skarb – zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa;
 buduje na swojej najgłębszej tezie – suwerenności Jezusa Chrystusa.

Przede wszystkim jest to objawienie Jezusa Chrystusa.

Czy  słowa  "Jezusa  Chrystusa"  w  tym  wyrażeniu  powinniśmy  traktować  jako  dopełniacz  podmiotowy  czy
przedmiotowy? Czy oznaczają, że to objawienie pochodzi od Jezusa Chrystusa; że On jest Tym, który objawia? Czy
raczej oznaczają, że jest tym, który zostaje objawiony; że to objawienie jest o Jezusie Chrystusie?

Możemy je interpretować w dowolny sposób, ponieważ obie interpretacje są prawdziwe. Jezus Chrystus jest
zarówno źródłem, jak i głównym przedmiotem objawienia.  vi To objawienie jest od naszego suwerennego Pana, a
także o Nim.

Mając to na uwadze, przygotowałem ogólny zarys tej księgi z Chrystusem jako centrum każdej z jej  części.
Nasze studium Księgi Objawienia, które z pewnością zajmie nam kilka ładnych tygodni, będzie miało cztery główne
wątki.

W styczniu zeszłego roku powiedziałem wam, że wyrobię się z omawianiem Księgi Joba w ciągu jednego roku.
Ta obietnica się spełniła, prawda? Nic takiego nie obiecuję o Księdze Objawienia. W rzeczywistości możemy nawet
nie skończyć jej  studiować przed porwaniem kościoła. Ci  z was, którzy nie wierzą w porwanie kościoła,  mogą
dokończyć to studium samodzielnie.

Te cztery główne tematy, o których wspomniałem, to:

 Po pierwsze – suwerenność Chrystusa w Jego Kościele;
 Po drugie – surowość Chrystusa w wymierzaniu kary;
 Po trzecie – wyższość Chrystusa w Jego przyjściu;
 Po czwarte – zwierzchnictwo Chrystusa w Jego nowym stworzeniu.

Podstawowe pytania dotyczące Objawienia
Już  na  samym swoim początku  księga  ta,  która  ma  2000  lat,  odpowiada  bez  owijania  w  bawełnę  na  siedem
podstawowych pytań.

1. Czym jest prawdziwe objawienie?     

Odpowiedź  na  to  pytanie  znajduje  się  w znaczeniu  samego słowa "objawienie".  „Objawienie”  to  transliteracja
greckiego słowa „apokalipsis”, co oznacza „odsłonić; odkryć to, co wcześniej było ukryte”. vii 

Czyż nie jest ironią, że księga Biblii, której nazwa oznacza „objawiona i otwarta”, jest przez wielu chrześcijan
uważana za najbardziej tajemniczą i zamkniętą ze wszystkich ksiąg? 

Jednak ta księga nie nosi nazwy „Tajemnica Jezusa Chrystusa” ani „Zagadka Jezusa Chrystusa”, ale  dosłownie
„Odsłonięcie Jezusa Chrystusa” lub „Otwarta Księga Jezusa Chrystusa”. viii A pomimo to wielu boi się ją otworzyć i
przeczytać.

Bez wątpienia  największą przeszkodą w zrozumieniu Księgi  Objawienia  jest  podejście,  jakie  się  przyjmuje.
Istnieją cztery podstawowe podejścia do tego objawienia i kilka drobniejszych odgałęzień,  których nawet nie będę
tu wymieniał.

• Po pierwsze, istnieje preterystyczne podejście do zrozumienia Objawienia.



To podejście mówi, że Objawienie jest po prostu książką historyczną. Pogląd ten uważa, że - poza nielicznymi
wyjątkami - wydarzenia w Księdze Objawienia już miały miejsce.

W rezultacie ci, którzy wyznają ten pogląd, muszą rozumieć upadek Świątyni w 70 r. w sensie duchowym, jako
czas powrotu Chrystusa. Problem w tym, że Chrystus nawet się wtedy nie pojawił. Ponadto nie pozostawiają miejsca
na interpretację dosłownego wypełnienia się pieczęci i trąb oraz sądów czasz.

Interesujące jest to, że takie podejście wydaje się ignorować jasną deklarację pierwszych i ostatnich wersetów
Apokalipsy, które wyraźnie stwierdzają, że jest to księga prorocza, a nie historyczna.

Jeden autor powiedział, że preterysta buduje mocny piedestał, ale nie ma rzeźby, którą można by umieścić na
nim, gdy jest on już skończony.

• Drugim podejściem do interpretacji Objawienia jest podejście historyczne .

Ci,  którzy interpretują  zgodnie  z  tym podejściem,  wierzą,  że  wszystkie  proroctwa zostały wypełnione w ciągu
ostatnich 2000 lat. Takie podejście jest interesujące, ponieważ muszą znaleźć historyczne powiązania z rzeczami i
wydarzeniami,  co  wymaga  bardzo  dobrej  wyobraźni.  Widzą  oni  szarańczę  jako  odniesienie  do  mnichów  i
zakonników. Widzą Mahometa jako upadłą gwiazdę, a Alaryka Gota jako pierwszą trąbę; Elżbietę I jako pierwszą
czaszę, Marcina Lutra jako anioła Sardes, Adolfa Hitlera jako rudego konia itp., itd. ix

• Trzecim podejściem jest podejście idealistyczne .

Pogląd ten zasadniczo mówi, że Objawienie jest zbiorem ideałów związanych ze zmaganiem się dobra ze złem.
Alegoryzuje on całą księgę jako konflikt duchowy i mówi, że nic w niej nie odnosi się do dosłownych wydarzeń w
historii ani w przyszłości. Ucisk jest po prostu wewnętrznym konfliktem człowieka z grzechem i bólem; powrót
Chrystusa ma miejsce w naszym sercu i umyśle. x 

• Czwarte podejście jest podejściem, które przyjmuje Księgę Objawienia dosłownie – nazywa się ono
podejściem futurystycznym.

Pogląd  ten  rozumie  Objawienie  jako  proroczą  relację  z  rzeczywistych  przyszłych  wydarzeń,  szczególnie
skoncentrowaną na końcu obecnego okresu.

Jeden z autorów zauważył,  że jest  to po prostu naturalny wynik uważnego czytania tej  księgi,  podczas gdy
pozostałe trzy podejścia są często zmuszone uciekać się do alegorii lub uduchawiania tekstu w celu podtrzymania
własnych interpretacji. xi 

Interpretujemy proroków dosłownie – przyjmujemy ich słowa literalnie. Nie powinno więc dziwić takie samo
podejście do Księgi Objawienia. 

Połowa Księgi Objawienia to w rzeczywistości odniesienia do Starego Testamentu. To, co zostało ukryte, zostało
teraz ujawnione! Kilku komentatorów wspomniało, że 278 z 404 wersetów w Księdze Objawienia jest odniesieniem
do czegoś, o czym jest mowa w Starym Testamencie.

Willmington w swoim przeglądzie Apokalipsy skatalogował je wszystkie. Nie zazdroszczę mu jego pracy, ale
cieszę się, że to zrobił. W swojej pracy skatalogował on odniesienia do Starego Testamentu w Księdze Objawienia
następująco:

 13 z Księgi Rodzaju;
 27 z Księgi Wyjścia;
 4 z Księgi Kapłańskiej;
 3 z Księgi Liczb;
 10 z Powtórzonego Prawa;
 po jednej z Ksiąg Jozuego, Sędziów i Samuela II;
 6 z I Księgi Królewskiej;
 po jednej z Księgi Kronik i Nehemiasza;
 43 z Psalmów;
 2 z Przypowieści Salomona;
 79 z Księgi Izajasza;
 22 z Księgi Jeremiasza;
 43 z Księgi Ezechiela;
 53 z Księgi Daniela;
 2 z Księgi Ozeasza;
 8 z Księgi Joela;
 9 z Księgi Amosa;
 1 z Księgi Habakuka;
 2 z Księgi Sofoniasza;



 15 z Księgi Zachariasza;
 1 z Księgi Malachiasza. xii 

Osoba interpretująca Objawienie ma połowę problemu z głowy, jeśli interpretuje Stary Testament dosłownie.

Pierwsze  pytanie  brzmiało:  „Czym  jest  Księga  Objawienia?” Odpowiedź:  to  ostatnie  słowo  proroctwa,
zwieńczenie proroczego objawienia. 

Spójrzmy na drugie pytanie:

2.    O czym jest to objawienie?     

Jan pisze w pierwszych kilku słowach,   .  .    Jezus Chrystus  .  .  . To jest  objawienie od Niego,  ale co
najważniejsze, o Nim. Z tej księgi dowiemy się, kim On jest, co mówi i co robi.  To jest to stare objawienie, do
którego musimy powrócić.

• On jest Jezusem Chrystusem (1:1);

• On jest władcą królów ziemi (1:5);

• On jest pierwszym i ostatnim (2:8) (To jest tytuł Izajasza dla Jahwe, Króla Izraela, teraz zastosowany do
Jezusa Chrystusa);

• On jest Synem Bożym (2:18);

• On jest Tym, który bada umysły i serca (2:23);

• On jest Tym, który ma klucz Dawida (3:7);

• On jest Tym, który otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć (3:7);

• On jest Amen (3:14);

• On jest wiernym i prawdziwym Świadkiem (3:14);

• On jest Lwem z pokolenia Judy (5:5);

• On jest Korzeniem Dawida (5:5);

• On jest Prawdziwy (6:10);

• On jest Święty (6:10);

• On jest Panem (11:8);
• On jest Chrystusem (11:15);

• On jest Barankiem (12:11);

• On jest Królem (15:3);

• On jest Słowem Bożym (19:13);

• On jest Królem Królów i Panem Panów (19:16);

• On jest Alfą i Omegą (21:6);

• On jest początkiem i końcem (22:13);

• On jest jasną gwiazdą poranną (22:16);

• On jest Panem Jezusem(11:8).

Każdy z tych tytułów jest objawieniem zbawczej prawdy.

• Chrystus nazwany jest Alfą i Omegą, które są pierwszą i ostatnią literą greckiego alfabetu. Sugerują one
literaturę, co może oznaczać, że w literaturze objawienia - w Biblii, której istotą jest Chrystus, jest On prawdą
od jej pierwszej do ostatniej litery.

• Nazywa  się  go  też  Pierwszym i  Ostatnim –  tytuł,  który  zdaje  się  wyrażać  ideę  historii,  a  zatem może
oznaczać, że Chrystus jest ukoronowaniem całej historii.

• On jest również nazwany początkiem i końcem, który wydaje się mieć odniesienie do stworzenia i czasu, tak
że jest On na obu końcach czasu, będąc przyczyną i mocą podtrzymującą stworzenie.

• On jest nazwany pierwszym zrodzonym w rozdziale 1 – nawiązanie do Jego zmartwychwstania.

• W rozdziale 5 nazywany jest  Barankiem – tytułem, który mówi o odkupieniu.  W całej księdze tytuł  ten
pojawia się 26 razy. On jest Jedynym Zbawicielem.

• Nazwany jest Lwem z pokolenia Judy, który odnosi się do Jego królewskiego majestatu.



• Jest on nazywany korzeniem i potomstwem Dawida – co oznacza, że był przed Dawidem, ale także po nim.

• On jest gwiazdą poranną w rozdziale 22, który mówi nam, że On zapoczątkuje wieczny dzień.

Cała ta księga skupia się na wywyższaniu Go.  xiii To jest stare objawienie – to jest prawda od Boga. Cieśla z
Nazaretu jest królem świata – ukrzyżowany Żyd jest jednocześnie Barankiem i Panem wszechświata! xiv 

3.      Kto jest odbiorcą tego objawienia?     

Jan pisze dalej w wersecie 1, że to objawienie od Boga ma być przekazane . . . Jego sługom . . . 

Aby jeszcze bardziej  wywyższyć i  uwielbić swego Syna,  Ojciec  udzielił  konkretnej  grupie ludzi  przywileju
zrozumienia tej księgi. Jan opisuje tych ludzi tym słowem przetłumaczonym jako „słudzy”, od greckiego słowa,
które dosłownie oznacza „niewolnik”. xv 

Zgadzam  się  z  jednym  autorem,  który  twierdzi  że  słowo  „niewolnik”  nie  powinno  być  łagodzone  lub
"rozwadniane", aby dopasować je do naszych gustów. W czasach Jana często zdarzało się, że człowiek sprzedawał
się w niewolę w pogańskiej świątyni, by służyć bożkowi. xvi 

W czasach  Starego  Testamentu,  podczas  obchodów  Jubileuszu,  kiedy  wszyscy  słudzy  w  Izraelu  zostawali
uwolnieni, a ich długi były spłacane, jeśli niewolnik tak kochał swego pana, że chciał pozostać w jego służbie do
końca życia, był zabierany do drzwi Przybytku. Tam jego ucho było przekłuwane i obrączkowane, co oznaczało, że
był sługą, który wybrał swego pana z miłości i lojalności.

To miał na myśli Paweł, kiedy mówił o sobie jako o niewolniku Jezusa Chrystusa.  Objawienie Chrystusa jest
dane Jego lojalnym i kochającym niewolnikom.

Ci, którzy nie chcą uznać Chrystusa za Pana nie mogą . . pojąć tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem
dla [nich] głupstwem i nie mog[ą] ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.   (1 Koryntian 2:14) 

Niewierzący sceptyk uzna Objawienie za stek bzdur. Ale wierzący, który jest dobrowolnie zniewolony z miłości i
lojalności do Chrystusa, zrozumie i uwierzy w prorocze prawdy o przyszłości świata.

Odpowiedzmy na czwarte pytanie.

4.    Jak przekazywane jest objawienie  ?        

Zwróć uwagę na ostatnią część wersetu 1: . . a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi.

Możesz pomyśleć: „Czy to nie jest niebezpieczne? Czy to nie ryzykowne? Czyż nie zostaliśmy ostrzeżeni przed
ewangeliami otrzymywanymi od aniołów? To właśnie istoty duchowe przyniosły ludziom fałszywe przesłania islamu
i mormonizmu, a także Kurs Cudów, który obiecuje zapoczątkować światowy pokój ”.

Anioły  są  obecne  wszędzie  w  tej  księdze.  Są  one  wymienione  71  razy!  Ktoś  obliczył,  że  1/4  wszystkich
wzmianek o aniołach znajduje się w Księdze Objawienia.

To prowadzi nas do piątego pytania, które trzeba zadać i na nie odpowiedzieć.

5.    W jaki sposób to objawienie jest uwierzytelnione?     

Wiersz 2 mówi nam, że jest poświadczone przez . .. słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co
[Jan] widział. 

Zwróć uwagę na potrójne świadectwo:

• Najpierw uwierzytelnia je  słowo Boże .

Innymi słowy, to objawienie jest zgodne z resztą Pisma Świętego. Porównujmy więc Pismo Święte z Pismem
Świętym; pozwólmy Słowu Bożemu definiować i wyjaśniać Słowo Boże.

• Ponadto istnieje  świadectwo Jezusa Chrystusa .

Apostoł Paweł nie ostrzegał ludzi, aby nie słuchali prawdy wypowiedzianej przez aniołów. W rzeczywistości, nie
powiedział, że anioł nie może dostarczyć Ewangelii. Powiedział, w Galacjan 1:8, że

 . . . choćby nawet . . .   anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy . .   niech będzie
przeklęty! 

Co anioł w Objawieniu mówi o Chrystusie? 

Wiele religii mówi, że Chrystus jest kimś innym niż sam Bóg. Oni mówią: "To ty sam jesteś bogiem ! Jesteś
duchem Jezusa ”.



Uwierzytelniamy świadectwo Jana przez świadectwo Pisma Świętego i Chrystusa.

• Trzecią weryfikacją w tekście jest naoczny świadek - sam Jan –   i wszystko, co [Jan] widział. 

Gdyby  to  objawienie  było  sądzone  w  sądzie  w  celu  udowodnienia  czy  jest  prawdziwe  czy  nie,  obrońca
przedstawiłby pisemne świadectwo Boga Ojca, odniósłby się do ustnego świadectwa Syna Bożego i pokazał, jak
doskonale te świadectwa zgadzają się ze sobą, a następnie wezwałby naocznego świadka.

Wtedy usłyszymy, jak Jan Apostoł mówi: „To jest to, co widziałem!” Spójrz na Apokalipsę 1:12-13:

 I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem
siedem  złotych  świeczników; a  pośród  tych  siedmiu  świeczników  kogoś  podobnego  do  Syna
Człowieczego, ubranego w długą szatę .. .

Przejdźmy do wersetu 17a.

 Gdy go zobaczyłem, padłem do Jego stóp jak martwy. . . 

Przejdźmy teraz do rozdziału 5, werset 1.

 I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz .. . 

Zwróć uwagę na rozdział 21, werset 1.

 Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię . . 

Czterdzieści cztery razy John powie: "Widziałem! Świadectwo tego objawienia mogę zweryfikować tym, co
widziałem na własne oczy.”   xvii 

Są ludzie,  którzy doznali  śmierci klinicznej w szpitalu lub na miejscu wypadku i po pewnym czasie zostali
skutecznie reanimowani, aby potem opowiadać niesamowite historie o tym, co widzieli w niebie, a niektórzy nawet
w piekle. Ich książki biją rekordy sprzedaży. Dlaczego? Ich świadectwo nie brzmi: „To jest to, co przeczytałem” lub
„To jest to, co usłyszałem”. Ich świadectwo, dobre lub złe, jest tym bardziej przekonujące, że mówią: „To jest to, co
widziałem”.

Mamy przed sobą najdokładniejszą, szczegółową relację naocznego świadka z wizyty w niebie, świadka, który z
pasją i ponaglaniem mówi: „Muszę ci opowiedzieć, co widziałem”.

Odpowiedzieliśmy już na następujące pytania:

• Czym jest objawienie? 

• O kim jest?

• Komu to było dane?

• Kto przekazał je Janowi?

• W jaki sposób zostało zweryfikowane?

Pozwól, że odpowiem na jeszcze jedno pytanie.

6.    Dlaczego powinienem studiować to objawienie?     

Jan kontynuuje w Objawieniu 1:3, mówiąc: Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego
proroctwa i zachowują to, co jest w nim napisane; . . 

Jest to jedyna księga w Biblii, która obiecuje szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy czynią trzy rzeczy.

Błogosławieni, którzy je czytają. Było to zapewne zachętą dla lektora – odpowiedzialnego za publiczne czytanie
w  synagodze  lub  kościele  Pisma  Świętego.  xviii W  pierwszych  dniach  istnienia  kościoła  ograniczona  liczba
egzemplarzy Pisma Świętego wymagała, aby było ono czytane publicznie.

Inaczej niż obecnie, kiedy kompletne Pismo Święte jest tak powszechne. Mam na jednym z moich regałów w
gabinecie w domu oprawioną w ramkę kartkę z notatnika z odręcznymi chińskimi znakami napisanymi w równych
linijkach. Podarowali mi ją misjonarze z Chin. Ta kartka papieru pochodzi z czyjejś odręcznie przepisanej Biblii. 

Jest to dla mnie wyjątkowa pamiątka. Przede wszystkim daje mi do myślenia, gdy siedzę w otoczeniu Biblii i
komentarzy. Mam 80 komentarzy do tej jednej Księgi Objawienia – każdy z nich zawiera tekst Pisma Świętego.
Przeczytałem 60 z nich w ramach przygotowań do tego nauczania. Ten chiński wierzący prawdopodobnie nie ma
jednej kompletnej kopii Pisma Świętego, a to, co ma, zostało zapisane tak szybko, jak tylko mógł, kiedy pożyczył
egzemplarz od kogoś innego.



Apostoł Jan wiedział, że to objawienie było niezwykle ważne. Dlatego dodał zachętę Bożego błogosławieństwa
dla wszystkich, którzy będą czytać ją na głos innym.

Błogosławieństwo to obejmowało nie tylko czytającego, ale również słuchacza. Ale nie tylko słuchacza, ale także
wykonawcę. Zauważcie, że ci, którzy zachowują te słowa, są im posłuszni. Słyszymy tutaj echa słów Jakuba, który
oświadcza,  że  błogosławiony  jest  wierzący,  który  nie  tylko  słucha  skierowanych  do  niego  słów,  ale  również
wykonuje ich nakazy (Jakuba 1:25).

Dodam jeszcze jedno pytanie.

7.    Poza osobistym błogosławieństwem, dlaczego to objawienie ma tak wielkie znaczenie?     

Ostatnia część wersetu 3 dodaje ponaglenie,  . .   bo czas jest bliski. 

Słowo przetłumaczone w tym wersecie jako „czas” nie odnosi się do zegara ani kalendarza. To słowo „kairos”,
które odnosi się do epok lub pór roku.

Jan mówi: „Ta epoka jest blisko. Jest na wyciągnięcie ręki. Nadchodzi kolejna wielka era w Bożej zbawczej
historii. Powrót Chrystusa jest bliski ”.

Naglący ton Objawienia wskazuje na powrót Chrystusa. Zmartwychwstały Zbawiciel, który ukazał się Janowi,
jest Władcą, który powróci ze swoim triumfalnym kościołem na końcu księgi. Wszystko wskazuje na Jego dosłowny
powrót.

Era Jedynego Zbawiciela wcale się nie skończyła – wręcz przeciwnie - niedługo się rozpocznie, z większym
majestatem i potęgą niż moglibyśmy sobie wyobrazić.

Jezus Chrystus mówi:

 „Oto przyjdę wkrótce . .   .” (3:11) 
 I znowu: “Oto przyjdę wkrótce.   Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.”  (22:7)

 I dalej: „A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną . .   .” (22:12) 

 . .. “Zaprawdę, przyjdę wkrótce.”  . . . (22:20)

A John krzyczy, na końcu księgi, . . . Amen.    Przyjdź[!] . .   (20:20) „Przyjdź więc – czekamy i tym razem
wypatrujemy!”

Bracia  i  siostry!  Nigdy nie  zapominajcie,  że  było  ponad  100  proroctw o  pierwszym przyjściu  Chrystusa  i
wszyscy je przeoczyli! Ludzie to przegapili! 

Istnieje ponad 200 proroctw na temat tego, co przed nami – i lepiej tego nie przegapić. Nie przegap Go z powodu
niewiary.

Jak Go odnaleźć? Jest stare objawienie, które mówi o Nim. To jest nasza odpowiedź; przewodnik; wyjawiona
tajemnica.  Daj  mi  to  stare  dobre  objawienie  –  jest  to  objawienie,  które  wywyższa  i  ukazuje  potęgę  Jedynego
Zbawiciela – a ty nim nie jesteś! Ja też nie. Jest nim Jezus Chrystus, który znowu przychodzi.

Zakończenie
Phoebe  Knapp była  bliską  przyjaciółką  Fanny Crosby,  słynnej  autorki  hymnów.  Phoebe  sama była  pisarką

hymnów, ale też często dostarczała melodii, których Crosby używała w swoich hymnach. Jedną z najsłynniejszych
melodii Phoebe Knapp była ta skomponowana do tekstu hymnu Fannie Crosby: „Błogosławiona pewność, Jezus jest
mój”.

Jeszcze bardziej  interesujący jest  dla mnie  fakt,  że Phoebe Knapp była żoną Josepha Knappa,  założyciela i
prezesa  firmy  ubezpieczeniowej  Metropolitan  Life.  Phoebe  później  powiedziała:  „To  wspaniała  rzecz  mieć
ubezpieczenie na życie, ale o wiele lepszą rzeczą jest mieć zapewnienie na życie wieczne”.

Tę błogosławioną pewność możesz znaleźć tylko wtedy, gdy powrócisz do starego objawienia, które wywyższa i
wysławia naszego wspaniałego Zbawiciela.

Ten zapis pochodzi z kazania wygłoszonego w dniu 1/6/2008 przez Stephena Daveya.
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