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4. Jakiego wyraźnego pouczenia o stanie człowieka po śmierci udzielił Bóg
swojemu ludowi? (Koh 9,5).
_______________________________________________________________
Biblijna nauka o naturze człowieka i jego stanie po śmierci jest całkowicie jasna.
Doktryna zakładająca istnienie nieśmiertelnej duszy jest niebiblijna i błędna.

TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA

5. Kim jest smok? (Ap 12,9).
_______________________________________________________________
Słowo Boże mówi nam, że smok to diabeł, czyli szatan. To on stoi za odstępczym systemem religijnym zwanym bestią. Jak Bóg działa przez swój Kościół, tak
diabeł działa przez odstępcze instytucje religijne, które odrzuciły prawo Boże.
Działając za pośrednictwem pogańskiego Rzymu, diabeł usiłował zgładzić Chrystusa. W Ap 12,4-5 czytamy, że ów „smok”, diabeł, usiłował zabić „dziecię” [Chrystusa], „skoro tylko porodzi”, ale zostało ono „porwane do Boga i do jego tronu”.
Papieski Rzym to bestia, która otrzymała władzę od smoka. W Ap 13,2 czytamy,
że „przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc”. Proroctwo to spełniło
się, kiedy Konstantyn przeniósł stolicę imperium z Rzymu do Konstantynopola,
zostawiając w Rzymie wolny tron. Uczeni na przestrzeni wieków identyfikowali
Rzym jako twierdzę potęgi bestii.
Bestia to nie pojedynczy człowiek, ale organizacja religijna, która zastąpiła
Słowo Boże ludzką tradycją.
6. Jaki wpływ osiągnie Kościół rzymski? (Ap 13,3-4).
_______________________________________________________________
Bestia z Ap 13-14 to odstępcza potęga religijna pochodząca z Rzymu i rozrastająca się w ogólnoświatowy system kultyczny.
Tysiące lat temu stworzona istota — świetlisty anioł — rzuciła wyzwanie panowaniu Boga niebios. W królestwie Bożym siłą motywującą jest miłość. Bóg obdarzył
swoje stworzenia wolną wolą, ale bestia używa siły i przymusu, a czasami także
przekupstwa i przywilejów. Pewnego dnia odwieczny dramat, wszechświatowy
konflikt, dobiegnie końca. Zamiast czcić bestię, lud Boży znajduje radość i spełnienie w oddawaniu czci Bogu. Wierni Boży okazują Mu swoje przywiązanie, bo
znają Jego wierność wobec nich.
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eriChip to stosunkowo nowoczesne narzędzie identyfikacji biometrycznej.
Jest to bioczip wielkości ziarenka ryżu umieszczany pod skórą pacjenta
po hospitalizacji. Zawiera on dane medyczne, które można odczytać przy
pomocy specjalnego skanera. Niektórzy upatrują w tej technologii jakiegoś spisku zmierzającego do narzucenia ludziom „znamienia bestii”. Inni sądzą, że znamię bestii to kod kreskowy lub tajemnicza liczba 666 na banknotach dolarowych.
Jeszcze inną wierzą, że znamię bestii jest związane z masonami, iluminatami,
czarnymi helikopterami i amerykańską ukrytą władzą.

Więcej niż dziwne symbole
Przesłanie Apokalipsy Jana to coś znacznie więcej niż tajemnicze symbole,
dziwne bestie, nierzeczywiste obrazy, kody kreskowe czy podstępne czipy. Dotyczy ono wiecznych prawd skierowanych przez miłującego Boga do ostatniego
pokolenia. Konflikt między Chrystusem a szatanem rozpoczął się w niebie i koncentrował się wokół tego, komu należy oddawać cześć. Finał tego konfliktu będzie
dotyczył tej samej kwestii.
1. Co poniższe wersety mówią o właściwym i niewłaściwym oddawaniu czci?
a) Ap 14,7_______________________________________________________
b) Ap 14,9 ______________________________________________________
Bóg wzywa nas, abyśmy okazywali całkowitą lojalność i serdeczną cześć Stwórcy
w świetle Jego niebiańskiego sądu. Oddawanie Mu czci jest przeciwieństwem
oddawania czci bestii. Znajduje wyraz w przestrzeganiu Bożych przykazań.
Ap 14,12 podsumowuje tę kwestię następująco: „Tu się okaże wytrwanie świętych [wierzących], którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa”. W czasie końca Bóg będzie miał lud, który pozostanie Mu wierny mimo stanowczej
opozycji i bezprecedensowego prześladowania. Sednem wielkiego boju między
dobrem a złem jest kwestia oddawania czci Bogu i związana z nią kwestia soboty.
Poświęceni wyznawcy Zbawiciela mają nie tylko wiarę w Jezusa, ale także
wiarę Jezusa. Na krzyżu Zbawiciel ufał Ojcu, choć oczyma duszy nie był w stanie
przeniknąć przyszłości. Ufał Jego miłości, choć wydawało się, że powinien zwątpić. Wiara Jezusa jest tak głęboka, iż pozwala ufać, nawet jeśli nie sposób ujrzeć,
zrozumieć i pojąć tego, co się dzieje. Taka wiara trzyma się Boga wbrew wszystkiemu. Taka wiara jest darem Boga dla nas.

Wszechświatowy bój
Ogólnym tematem Apokalipsy Jana jest wszechświatowy bój i triumf Chrystusa
nad mocami ciemności. Sedno tego boju stanowi kwestia oddawania czci Stwórcy.
2. Co jest podstawą właściwego oddawania czci Bogu? (Ap 4,12).
_______________________________________________________________

W Apokalipsie oddawanie czci Bogu ściśle wiąże się z tym, że On jest Stwórcą.
Ap 14,7 wzywa nas do oddawania czci Panu stworzenia. Na tle teorii ewolucji
sobota jest wiecznym przypomnieniem naszej tożsamości. Stale podkreśla fakt,
iż jesteśmy stworzonymi istotami, a nasz Stwórca jest godny naszej wierności
i czci. To dlatego diabeł tak jej nienawidzi.

Problemy przed nami!
Proroctwo o znamieniu bestii w Ap 13 wskazuje kulminację w walce szatana
przeciwko Bogu. Od czasu śmierci Jezusa na krzyżu wróg wie, że został pokonany, ale usiłuje pogrążyć jak najwięcej ludzi. Jego najważniejszą broń stanowi
zwiedzenie. Kiedy jednak przestaje ono działać, szatan ucieka się do przemocy.
To on podburzy ludzi do prześladowania tych, którzy nie czczą bestii i nie przyjmują jej znamienia.
Jezus ostrzegł nas: „Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą” (J 16,2; zob. także Mt 10,22; 1 P 4,12). Pod rządami
papieskiego Rzymu, zwłaszcza w średniowieczu, prześladowanie było normą.
Prześladowanie w czasie końca będzie miało na celu zmuszenie wszystkich ludzi
do przyjęcia znamienia bestii — dostosowania się do wierzeń oficjalnego sytemu
kultycznego. Proroctwo zapowiada, że obejmie ono ucisk ekonomiczny — „nikt
nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia” (Ap 13,17). Ten, kto
nie przyjmie tego znamienia, zostanie w końcu skazany na śmierć (zob. Ap 13,15).
Diabeł nawet zdeklarowanych chrześcijan prowadzi do kompromisu, wskutek
którego przyjmą oni znamię bestii.

Przesłanie wsparcia
Proroctwo nie jest obliczone na to, aby nas przerazić, ale raczej by udzielić nam
wsparcia. Kiedy będzie się wydawało, że prześladowania osiągnęły apogeum i cały
świat musi pójść za bestią (zob. Ap 13,3), nagle scena ulegnie całkowitej zmianie i proroczy obiektyw zwrócony zostanie na lud Boży. „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).
Dzięki łasce Boga Jego lud wytrwa, kiedy wszystko wokoło zostanie wstrząśnięte. Gdy świat pójdzie w podziwie za bestią, wierni „podążają (...) za Barankiem,
dokądkolwiek idzie” (Ap 14,4).

Czym jest bestia i jej znamię?
Kiedy rozumiemy, czym jest bestia i jej znamię, wówczas nie mamy problemu
ze zrozumieniem przeciwieństwa tego znamienia, czyli pieczęci Boga. Apokalipsa
daje nam wyraźne wskazówki co do tożsamości bestii.
3. Opisz bestię wychodzącą z morza, którą ujrzał Jan (Ap 13,1).
_______________________________________________________________
Ta złożona z różnych zwierząt bestia z Ap 13 otrzymała swoją władzę od smoka.

