ZESZYT
stawia ludzkie poglądy czy tradycje w miejscu Pisma Świętego, przyczynia się
do pogłębienia babilońskiego zamieszania.

Ludzki przywódca czy Boska Głowa?
W czasach starożytnego Babilonu religia i państwo były ze sobą zjednoczone.
Kiedy król Nebukadnesar zasiadał na swoim tronie, przemawiał rzekomo w imieniu bogów. Wydał powszechny nakaz podporządkowania się jego władzy jako
pochodzącej od bóstwa. W ostatnich dniach historii świata system kościelno-państwowy, czyli duchowy Babilon, będzie kierowany przez duchowego przywódcę twierdzącego, że przemawia w imieniu Boga. Przez wieki rzymscy papieże
twierdzili, że zajmują miejsce Boga na Ziemi. W encyklice z 20 czerwca 1894 roku
papież Leon XII stwierdził: „Na tej Ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego”. Apostoł Paweł obnażył tę potęgę, mówiąc, że będzie to „przeciwnik, który
wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci,
a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga” (2 Tes 2,4).
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Babilon był ośrodkiem bałwochwalstwa
W Babilonie oddawano cześć posągom bogów. Bałwochwalstwo stanowiło
sedno babilońskiego kultu. Babilończycy wierzyli, że posągi są wyobrażeniem
ich bóstw. Duchowy Babilon kładzie nacisk na oddawanie czci obrazom Chrystusa, Marii, apostołów i różnych tzw. świętych. Kult wizerunków sprawia, że Duch
Święty nie może dotrzeć do umysłu człowieka z wiecznymi sprawami i natchnąć
go do oddawania czci wyłącznie Bogu. Jezus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel, zaprasza nas, abyśmy oddawali Mu cześć bezpośrednio.
7. Co Biblia mówi na temat właściwego sposobu oddawania czci Bogu?
(Wj 20,4-5; Ps 115,4-8).
_______________________________________________________________
Babilon w swoim kulcie uprawiał bałwochwalcze praktyki. Wiele z babilońskich
posągów trafiło do Rzymu, a potem do Kościoła rzymskiego. Były one czczone
jako babilońscy bogowie. Niestety, miliony chrześcijan zaczęły czcić posągi
i obrazy jako obiekty kultu. To szatańskie zwiedzenie jest rażącym odrzuceniem
Słowa Bożego. W 1 Tm 2,5 apostoł Paweł stwierdza, że „jeden jest Bóg, jeden też
pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. On jest „obrazem
Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). Przychodzimy do Boga przez Jezusa Chrystusa,
naszego potężnego Zbawiciela, Pośrednika, Kapłana i przychodzącego Króla.
Chwała niech będzie Jego świętemu imieniu!
Więcej informacji: TrzyKosmicznePrzeslania.pl
Pytania i intencje modlitewne: TrzyKosmicznePrzeslania.pl
© 2020 Hart Research Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy materiał może być w całości kopiowany i publikowany bez żadnych ograniczeń.

OSTATNI ZIEMSKI
MARK FINLE Y

Miasto zwane zamieszaniem

A

pokalipsa Jana opisuje dwa systemy religijne. Zawiera także mocne wezwanie skierowane do ludzi żyjących w ostatnich dniach historii świata. Zostało
ono podsumowane w symbolu dwóch kobiet — jedna z nich jest ubrana
w biel i opisana w Ap 12, a druga jest ubrana w purpurę i szkarłat i opisana w Ap 17.
Kobieta ubrana w biel symbolizuje wierny Jezusowi lud Boży. Jest to lud czysty,
nieskalany błędnymi doktrynami. Prorok Jeremiasz napisał: „Pięknej, rozkosznej
pannie przypodobałem był córkę Syońską” (Jr 6,2 BG).
„Córka syońska” to wyrażenie oznaczające lud Boży. W Ef 5 apostoł Paweł
porównuje Kościół Chrystusa do oblubienicy.
1. Jak opisany jest Kościół Chrystusa, czyli Jego oblubienica? (Ap 12,17).
_______________________________________________________________

Kościół łączy się z państwem. Prawdziwy Kościół Boży jest zjednoczony z Jezusem
Chrystusem. Upadły Kościół polega na władzy i autorytecie przywódców politycznych świata. W Ap 17,2 czytamy dalej: „(...) a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi”. Upadły Kościół polega na sile państwa, angażując je w popieranie
swoich fałszywych doktryn. W Biblii bestie symbolizują królów albo królestwa.
Kiedy naród odwraca się od zasad królestwa Bożego, staje się podobny do bestii.
Kiedy Kościół oczekuje poparcia od państwa, idzie na kompromis w kwestii biblijnych zasad i staje się nierządnicą.
4. Jaki kolor mają szaty duchowych przywódców tego systemu religijnego
i co nierządnica trzyma w swojej ręce? (Ap 17,4).
_______________________________________________________________

Bóg zawsze miał swój wierny lud. Jego wierni, motywowani miłością, w mocy
Ducha Świętego żyli pobożnie i posłusznie.

Upadły system religijny ma w swojej ręce kielich wina. Cały świat, z wyjątkiem
wiernego ludu Bożego, pije z tego kielicha i poddaje się zwiedzeniu.

Odstępstwo

Tajemnicze imię: Wielki Babilon

Ap 14 opisuje dwa nurty religijne wypływające z dwóch różnych źródeł —
źródła prawdy i źródła fałszu. Przedstawiona w Apokalipsie wieczna ewangelia
zawiera doniosłe prawdy Słowa Bożego głoszone ludzkości rozpaczliwie poszukującej sensu życia. Fałszywy diabelski system zwany „Babilonem” jest wypaczeniem prawdy i pochodzi od ojca kłamstwa (zob. J 8,44).

5. Jakie imię widnieje na czole kobiety? (Ap 17,5).

2. Jakie uroczyste oświadczenie składa drugi anioł? (Ap 14,8).
_______________________________________________________________
Jan napisał Apokalipsę pod koniec I wieku naszej ery. Miasto Babilon nie istniało
już wówczas od ponad pięciuset lat. W proroctwach tej księgi Babilon symbolizuje
fałszywy system religijny. W Ap 17 kobieta ubrana w purpurę i szkarłat dosiada
szkarłatnej bestii. Jest przedstawiona jako odstępczy system religijny.
3. W jaki sposób Jan opisał ten upadły Kościół? (Ap 17,1-2).
_______________________________________________________________
Odstępczy system religijny wypaczył prawdy Pisma Świętego. Biblia mówi,
że kobieta „rozsiadła się nad wielu wodami” (Ap 17,1). Werset piętnasty wyjaśnia
tę symbolikę: „Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to
ludy i tłumy, i narody, i języki”. Upadły Kościół ma międzynarodowy zasięg i swoimi zwiedzeniami wpływa na ludzi na całym świecie.

Połączenie Kościoła z państwem
W Ap 17,2 czytamy dalej opis Babilonu jako „uprawiającego nierząd” z królami
ziemi. Nierząd to nieuprawniony związek. W tym fałszywym systemie religijnym

_______________________________________________________________
Co oznacza tajemnicze imię „Wielki Babilon”? Ap 17 mówi o duchowym Babilonie, odstępczym systemie religijnym, który odszedł od czystej nauki Słowa Bożego
i wprowadził do chrześcijaństwa wiele błędnych nauk starożytnego Babilonu.

Kłamstwa Babilonu
W czasach starotestamentowych, wkrótce po potopie, mieszkańcy Ziemi zbuntowali się przeciwko Bogu, lekceważąc Jego Słowo. Bóg obiecał, że nigdy więcej nie nastąpi ogólnoświatowa powódź. Nie wierząc temu zapewnieniu, ludzie
zaczęli budować wieżę, która miała ich ochronić w przypadku kolejnego potopu.
Wieża Babel — zalążek starożytnego Babilonu — została zbudowana w wyniku
otwartego buntu przeciwko słowu Boga. Zbudowano ją jako pomnik ich własnej chwały, ale Bóg pomieszał im języki. Duchowy Babilon oznacza religię opartą
na ludzkich naukach, poglądach i tradycjach. Stanowi ona przeciwieństwo mocy
ewangelii i Kościoła zbudowanego przez Jezusa.

Jezus i Jego Kościół
6. Jaką obietnicę dotyczącą Kościoła złożył Jezus swoim uczniom? (Mt 16,18).
_______________________________________________________________
Kościół Chrystusa jest zbudowany na mocnej podstawie Jego Słowa i kierowany przez Jego Ducha. W przeciwieństwie do niego babiloński system religijny
opiera się na ludzkich wymysłach i tradycji. Każdy przywódca religijny, który

