ZESZYT
Zwróć uwagę na następujące wyrażenia z Ap 12: „ma miejsce przygotowane
przez Boga” (w. 6); „gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu” (w. 14); „ziemia
przyszła niewieście z pomocą” (w. 16). Kiedy diabeł atakuje dzieci Boże, Bóg ma
przygotowane dla nich miejsce schronienia. Chrystus powołał nas do zwycięstwa,
a nie do porażki; do triumfu, a nie do straty; do sukcesu, a nie do klęski.

Epizod 4. Szatan gwałtownie zaatakuje Kościół Ostatków, wierny lud
Boży w czasie końca

1

TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA

4. Jakie są cechy Bożego Kościoła Ostatków — Kościoła w czasie ostatecznym? (Ap 12,17).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Według Ap 12,9 smok symbolizuje szatana. Zgodnie z tym wersetem diabeł
pała gniewem wobec niewiasty, czyli Kościoła Bożego. Jest wściekły na ludzi, którzy przestrzegają Bożych przykazań, uczyni więc wszystko, aby ich unicestwić.
Ostatecznie doprowadzi do uchwalenia przepisów prawa zakazujących wiernym kupowania i sprzedawania oraz grożących im więzieniem i śmiercią. Ostatnia
bitwa na Ziemi nie będzie militarnym konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale bitwą
o ludzkie umysły. Siły nieba stoczą w niej walkę z siłami ciemności.
Najważniejsze pytanie w tej ostatniej bitwie brzmi: „Komu jesteśmy wierni?
Wobec kogo zachowujemy lojalność?”. Bóg pragnie mieć ostatnie pokolenie
wierzących, którzy są tak ogarnięci miłością Chrystusa, odkupieni Jego łaską,
poświęceni realizacji Jego zamierzeń, obdarzeni mocą Jego Ducha i posłuszni
Jego przykazaniom, iż są gotowi nawet oddać życie dla Jego sprawy.
Nasz świat zmierza do kryzysu. Jesteśmy na kursie kolizyjnym. Ale istnieje też
dobra nowina: znajdujemy się po zwycięskiej stronie! Chrystus i Jego Kościół zwyciężą. W Jezusie, przez Jezusa i dzięki Jezusowi w końcu zwyciężymy!
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Jezus kontra szatan

Wprowadzenie do przesłań trzech aniołów

W

ielka Brytania toczyła walkę o przetrwanie. Niespełna czterdzieści kilometrów od jej wybrzeży, po drugiej stronie Kanału LaManche, potężne
siły hitlerowskich Niemiec przygotowywały się do podboju Wysp Brytyjskich. Ale w podziemnych bunkrach, które obecnie są udostępniane do zwiedzania, premier Churchill i jego sztab układali zwycięską strategię. Jednym z jej
elementów było złamanie skomplikowanego szyfru, jakim posługiwali się Niemcy.
W wielkiej wszechświatowej wojnie między dobrem a złem my także możemy
złamać szyfr nieprzyjaciela. Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa Jana, stanowi narzędzie służące temu celowi. Demaskuje ona plany szatana i objawia plan Boga
prowadzący do całkowitego zwycięstwa. Ukazuje w szczegółach Bożą strategię
zwycięstwa w ostatniej wojnie na Ziemi. Dwunasty rozdział Apokalipsy przedstawia tło wielkiego boju między dobrem a złem, który toczy się we wszechświecie.
Tworzy on kontekst najpilniejszego przesłania nieba skierowanego do ostatniego
pokolenia mieszkańców świata — przesłania trzech aniołów z Ap 14.

Temat ostatniej księgi Biblii, Apokalipsy Jana, można ująć następująco:

Jezus zwycięża, szatan przegrywa.
Ostatnia ziemska bitwa w wielkim wszechświatowym boju została przedstawiona w Ap 12. Rozdział ten opisuje cztery epizody — od początku wielkiego
boju w niebie aż po ostatnią bitwę na Ziemi.

Epizod 1. Bitwa o tron: Jezus zwycięża, szatan przegrywa
1. Opisz wszechświatowy konflikt między dobrem a złem. Co w tych wersetach szczególnie zwraca twoją uwagę w kwestii wiecznych wyborów,
których dokonujemy jako ludzie? (Ap 12,7-9).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Każdy z aniołów musiał dokonać wyboru, po czyjej stanie stronie. W ostatnim
konflikcie na Ziemi także nie będzie neutralności. Przesłania z sali tronowej Boga,
w tym zwłaszcza te z czternastego rozdziału Apokalipsy Jana, są Jego ostatnim
przesłaniem do ludzkości. Wskazują one na wybory, które zadecydują o naszym
wiecznym przeznaczeniu.
Wolność wyboru stanowi podstawową zasadę Bożego panowania, ale każdy
z nas odpowiada za podejmowane decyzje. Poniższe trafne stwierdzenie zostało
napisane w 1899 roku, ale zawiera ponadczasowe duchowe spostrzeżenie:
„Chrystus wskazuje, że nie może istnieć neutralność wobec wezwania do służby
dla Niego. Nikt nie może się zadowolić czymkolwiek mniejszym niż zupełne
poświęcenie myśli, mowy, ducha oraz całego umysłu i ciała. Nie wystarczy opróżnić naczynia. Musi ono zostać napełnione łaską Chrystusa” (Ellen G. White, Manuscript 78, 1899).

W ostatniej ziemskiej bitwie nie ma stanowiska neutralnego. Ale oto dobra
nowina: Ap 12 opisuje zwycięstwo Chrystusa w wielkim boju, konflikcie rozpoczętym dawno temu w niebie. W tej bitwie Jezus pokonał szatana, który został
wyrzucony z nieba. Jak opisuje Ap 12,8, diabeł i jego aniołowie „nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło”. Jezus nigdy nie przegrał w walce
z szatanem.

Epizod 2. Szatan atakuje Jezusa: Jezus zwycięża, szatan przegrywa
2. Na czym szatan skupia swoją uwagę w drugim epizodzie konfliktu? Opisz
wymienione symbole (Ap 12,4-5).
a. Smok ________________________________________________________
b. Niewiasta ____________________________________________________
c. Dziecię ______________________________________________________
d. Rózga żelazna ________________________________________________
W Biblii rózga jest symbolem panowania. Rózga żelazna to symbol niezbywalnego, potężnego, niepokonanego panowania. Jezus stawił czoło wszelkim pokusom, jakich doświadczamy, i wyszedł z nich zwycięsko. Diabeł to wróg pokonany.
Chrystus zwyciężył przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Skoro Jezus
pokonał diabła na Golgocie, my także możemy być zwycięzcami. Jego zwycięstwo
nad szatanem było całkowite, ale wielki bój między nimi jeszcze się nie zakończył.
Diabeł został pokonany na Golgocie, ale walka toczy się dalej.
Baranek stanowi centralną postać Apokalipsy Jana. Księga ta dwadzieścia
osiem razy wymienia Baranka Bożego, naszego doskonałego Zbawiciela, który
oddał swoje życie w doskonałej ofierze.
Kiedy przez wiarę przyjmujemy to, czego Chrystus dla nas dokonał, nasz dług
zostaje anulowany. Nasze grzechy zostają odpuszczone. Skoro otrzymujemy przebaczenie, nie ma nic, o co moglibyśmy zostać oskarżeni.
Przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezus zwyciężył i przełamał
na zawsze moc grzechu i zła. Przypuścił na zło frontalny atak i pokonał je. Kiedy
przyjmujemy Go przez wiarę, Jego zwycięstwo staje się naszym.

Epizod 3. Szatan atakuje w średniowieczu
3. Co oznaczają okresy wymienione w Ap 12? Co te wersety oznaczają dla ciebie? W jaki sposób budują twoją wiarę? (Ap 12,6.13-14).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

