ZESZYT

13

Babilon — religia skupiona na ludzkich uczynkach
Postawa prawdziwego ludu Bożego stanowi przeciwieństwo fałszywych nauk
Babilonu, które kładą nacisk na ludzkie nauki, tradycje i uczynki.
5. Własnymi słowami opisz duchowy Babilon (Ap 18,2-4).
_______________________________________________________________

TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA

Duchowy Babilon znajduje się pod wpływem sił demonicznych. Wszystkie
narody piją wino jego rozpusty oznaczające fałszywe doktryny religijne. Upici
winem Babilonu ludzie błądzą, przyjmując kłamstwo jako prawdę.
Rozpusta to nieprawe związki. Zwróć uwagę, kto jednoczy się w tej konfederacji w czasie końca. Babilon jednoczy się z „królami” i „kupcami” Ziemi. Ap 18
przedstawia unię fałszywych religii świata z jego potęgami politycznymi i ekonomicznymi. Zjednoczą się one w konfederacji zła, aby prześladować lud Boży.
6. Jakie jest ostatnie wezwanie Boga skierowane do ludzkości? (Ap 18,4).
_______________________________________________________________
Gdzie znajduje się większa część ludu Bożego? W Babilonie. Jakie jest ostatnie
wezwanie Boga? „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego
grzechów” (Ap 18,4). Skoro grzech jest przestępstwem prawa Bożego (1 J 3,4),
Bóg wzywa swój lud do wyjścia z Kościołów, które łamią Jego prawo.
Dlaczego Bóg kieruje to ostatnie wezwanie? Ap 18,5 wyjaśnia: „Gdyż aż do nieba
dosięgły grzechy jego [Babilonu] i wspomniał Bóg na jego nieprawości”. Gdzie
jesteśmy w panoramie wydarzeń czasów końca? Znajdujemy się o krok od powstania tej religijno-polityczno-ekonomicznej unii. Nagromadzenie grzechów szybko
zbliża się do granicy wyznaczonej w Bożej księdze.
Bóg przygotowuje lud, który ogłosi Jego zdumiewającą łaskę, wielkość Jego
miłości, dobroć Jego charakteru i sprawiedliwość Jego prawa. Ludzie ci miłują
Jego prawdę, żyją nią i ją głoszą. Ziemia zostanie oświecona chwałą Bożego charakteru, a Duch Święty zostanie wylany obficie jak późny deszcz. Ludzkie serca
zostaną poruszone, ich charaktery odmienione, ewangelia dotrze po krańce
świata i Jezus przyjdzie powtórnie.
W słabnącym świetle historii ludzkości, w tej krytycznej godzinie kierujmy
do Jezusa tę modlitwę: „Jezusie, zabierz moją ludzką pychę. Pomóż mi ufać wyłącznie Tobie. Uczyń mnie takim, jakim powinienem być. Zachowaj mnie wiernym
Tobie aż do Twojego powtórnego przyjścia. Posługuj się mną w Twoim ostatnim
dziele w tym świecie”.
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.
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Blask chwały Bożej

P

rzesłanie trzech aniołów lecących środkiem nieba z wieczną ewangelią,
którą mają głosić każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku na naszej planecie, jest zaplanowane przez Chrystusa w taki sposób, aby przygotować ludzi
na Jego powtórne przyjście. Obojętne odrzucanie go pociąga za sobą ryzyko
utraty życia wiecznego.

Tylko Chrystus jest źródłem ich zbawienia, a Duch Święty to jedyne źródło ich
siły. Powtórne przyjście Pana stanowi spełnienie wszystkich ich nadziei. Przesłanie trzech aniołów zostało podsumowane skierowanym do wiernych wyznawców Chrystusa mocnym wezwaniem do przestrzegania przykazań Bożych przez
żywą wiarę Jezusa mieszkającego w ich sercach.

1. Jakiej rady udziela nam apostoł Paweł w ostatnich dniach historii ludzkości? (1 Tes 5,4-6).

2. Jak Jan opisał lud Boży w czasie końca? (Ap 14,12).

_______________________________________________________________
Wierzący w Biblię chrześcijanie otrzymali od Boga wgląd w to, co ma nastąpić
na świecie. Proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana jasno objawiają ostatnie,
kulminacyjne wydarzenia w historii świata. Ap 14 przedstawia ostatnie przesłanie nieba dla zbuntowanej planety głoszone przez trzech aniołów lecących
środkiem nieba. W Ap 14,6-7 pierwszy anioł głosi wieczną ewangelię łaski Bożej
w kontekście sądu ostatecznego, wzywając wszystkich do posłuszeństwa Bogu
i oddawania Mu czci jako Stwórcy.
Drugi anioł ogłasza w Ap 14,8: „Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił
wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”. Babilon stanowi symbol religijnego
zamieszania, fałszywych doktryn i ludzkiej tradycji. Przesłanie drugiego anioła nie
zostawia miejsca na kompromis. Wzywa nas do decyzji pójścia za Chrystusem,
a nie za fałszem; przyjęcia prawdy, a nie kłamstwa; wierności Pismu Świętemu,
a nie tradycji; zachowywania nauki Słowa Bożego, a nie ludzkich wymysłów; życia
w danej przez Baranka wolności, a nie pod przymusem bestii.
Przesłanie trzeciego anioła ostrzega przed znamieniem bestii. W biblijnych
proroctwach bestia symbolizuje potęgę polityczną lub religijną. Bestia z Ap 13-14
powstaje w Rzymie i staje się ogólnoświatowym systemem kultycznym kierowanym przez papiestwo, prowadzącym do zjednoczenia religii i państwa w czasie
ekonomicznego rozchwiania, katastrof naturalnych, niepokojów społecznych,
międzynarodowych kryzysów politycznych i globalnych konfliktów.
Historia się powtarza. Tak jak w czasach starożytnego imperium rzymskiego
pod panowaniem Konstantyna, raz jeszcze kult niedzieli stanie się narzędziem
zjednoczenia Kościoła i państwa w celu osiągnięcia jedności. Nasz podzielony świat
stanie się sceną, na której protestanci i katolicy będą wspólnie dążyć do osiągnięcia światowego pokoju. Stany Zjednoczone staną na czele tej globalnej konfederacji mającej uratować naszą planetę.
„Przez te dwa wielkie błędy — nieśmiertelność duszy i świętość niedzieli —
szatan wciągnie ludzi w sieć swoich zwiedzeń. Pierwszy stał się podwaliną spirytyzmu, drugi stwarza nić sympatii wobec Rzymu. Protestanci w Stanach Zjednoczonych jako pierwsi wyciągną rękę nad przepaścią, by uchwycić dłoń spirytyzmu;
nad przepaścią podadzą rękę władzy Rzymu. I pod wpływem tego potrójnego
porozumienia kraj ten pójdzie w ślady Rzymu, depcząc prawa wolności sumienia” (Ellen G. White, Wielki bój, wyd. 20, Warszawa 2019, s. 354).
W czasach ostatecznych Bóg buduje swój lud, który idąc w ślady wielkich
reformatorów z przeszłości, jako jedyną regułę wiary przyjmuje wyłącznie Biblię.

_______________________________________________________________
Lud Boży został ukazany jako grupa chrystocentrycznych wierzących pełnych
wiary Jezusa i z miłością przestrzegających Jego przykazań, w tym biblijnej soboty.
Ap 14 opisuje ich jako tych, którzy na całym świecie głoszą wieczną ewangelię.

Oświeceni chwałą Bożą
Do trzech aniołów z Ap 14 przyłącza się czwarty anioł w Ap 18. Dodaje on mocy
głoszeniu przesłania trzech aniołów, tak iż „rozjaśniła się ziemia od jego blasku”
(Ap 18,1). Ap 18 kieruje uwagę na najważniejsze wydarzenia prowadzące do kulminacji dziejów ludzkości oraz ostatecznego triumfu ewangelii.
3. Podsumuj własnymi słowami Ap 18,1.
_______________________________________________________________
Czwarty anioł przybywa sprzed oblicza Boga w chwale, głosząc ostatnie przesłanie Bożego miłosierdzia i ostrzegając mieszkańców Ziemi przed tym, co ma
nastąpić. Duch Święty zostanie wylany z niespotykaną mocą, a ewangelia zostanie
błyskawicznie ogłoszona po krańce świata. Tysiące będą się nawracać każdego
dnia, a Boża prawda rozświetli duchowe ciemności na całym świecie.
4. Jakie jeszcze słowa są kojarzone z chwałą Boga? (Ap 18,1; 4,11; 5,12; 19,1;
21,26).
_______________________________________________________________
Wielki bój między dobrem a złem toczy się o cześć Boga i Jego dobre imię.
Kiedy Mojżesz prosił, aby Bóg ukazał mu swą chwałę, On odpowiedział: „Ja sprawię, że przejdzie wszystko dobre moje przed twarzą twoją” (Wj 33,18-19 BG).
Chwałą Boga jest Jego charakter. Ziemia zostanie oświecona chwałą Boga. My,
Jego wyznawcy, zostaniemy całkowicie napełnieni Jego miłością. Pojmiemy jej
głębię i zrozumiemy, jak wspaniała jest Jego łaska, a nasze charaktery zostaną
odmienione przez Jego odkupieńczą miłość. Ostatnie przesłanie głoszone pogrążonemu w duchowej ciemności światu brzmi: „Bójcie się Boga i oddajcie mu
chwałę” (Ap 14,7). Nie będziemy się chlubić z uczynków, z własnej sprawiedliwości ani z własnej dobroci.

