Rozdział 1

Biblia odsłania przyszłoÊç
Historia pokazuje nam, ˝e rodzaj ludzki charakteryzuje szczególna cecha: mamy wielki głód wiedzy na temat tego, co niesie ze sobà
przyszłoÊç. Zazwyczaj poszukiwaliÊmy tej wiedzy, si´gajàc po duchowe sposoby wykraczajàce poza nasz rozum i nasze zdolnoÊci
– po astrologi´, przepowiednie wyroczni, wró˝biarstwo i rozmaite formy mistycyzmu. Te próby okazały si´ jednak ulotne i zwodnicze.
W ostatnich czasach zwróciliÊmy si´ ku bardziej wyszukanym i naukowym metodom zaspokajania naszej ciekawoÊci. SpecjaliÊci z przeró˝nych dziedzin nauki – fizyki, socjologii, ekonomii, a nawet ci zajmujàcy si´ demografià społecznà, produkcjà ˝ywnoÊci, czy te˝
prognozà pogody – przeprowadzili niezliczone badania, by naÊwietliç
nam nadchodzàcà przyszłoÊç. Wyniki tych badaƒ, chocia˝ sà pomocne i pobudzajà do myÊlenia, nadal potwierdzajà jedynie fakt, ˝e ˝aden
ludzki umysł, ani system, nie jest w stanie przewidzieç tych wszystkich ewentualnoÊci, które majà wpływ na przyszłe wydarzenia. Dlatego właÊnie ˝adnego z tych badaƒ nie mo˝na uznaç za całkowicie wiarygodne.
Pozostaje jednak jeszcze trzecie êródło, w którym mo˝emy szukaç
objawieƒ dotyczàcych przyszłoÊci. To trzecie êródło jest bezbł´dne
i w pełni wiarygodne. Jest nim Biblia, na której stronach ukryte sà
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te poszukiwane przez nas prorocze zapowiedzi. Jedynie Słowo Bo˝e
jest w stanie zaspokoiç nasze pragnienie poznania przyszłoÊci.
Pierwszà i najwa˝niejszà rzeczà, którà musimy zrozumieç, jest to,
˝e Biblia oferuje Êwiatło tym, którzy jà studiujà i sà jej posłuszni. Wiele jej fragmentów o tym mówi, włàcznie ze znanymi słowami skierowanymi do Pana przez psalmist´:
Słowo twoje jest pochodnià nogom moim
I ÊwiatłoÊcià Êcie˝kom moim.
Ps 119:105
Aby móc chodziç, potrzebujemy nóg oraz Êcie˝ki, po której mo˝emy iÊç. JeÊli jednak chcemy poruszaç si´ do przodu pewnie i bez obaw,
dobrze jest widzieç, dokàd zmierzamy. Słowo Bo˝e dostarcza Êwiatła
naszym nogom i oÊwietla naszà Êcie˝k´. Innymi słowy, Biblia pokazuje nam, gdzie postawiç kolejny krok. Niekoniecznie musi nam zawsze
pokazaç całà drog´, jaka jest przed nami, ale nigdy nie pozostawia nas
w ciemnoÊci. Jak˝e wspaniałe jest to błogosławieƒstwo! JeÊli b´dziemy studiowaç Bibli´ i post´powaç zgodnie z nià, nigdy nie b´dziemy chodziç w ciemnoÊci.
Bioràc pod uwag´ t´ uniwersalnà potrzeb´ odkrycia tego, co niesie przyszłoÊç, mo˝na by sàdziç, ˝e ludzie wierzàcy – uwa˝ajàcy Bibli´
za natchnione przez Boga objawienie Jego woli – b´dà gorliwie przeszukiwaç jej strony, aby zdobyç zrozumienie czasu, który bezpoÊrednio poprzedza powrót Pana – czasu okreÊlanego terminem „czasy ostateczne”, o którym mówi przynajmniej połowa ksiàg biblijnych. Jednak
w trakcie moich rozmów z chrzeÊcijanami ró˝nych narodowoÊci, denominacji i tradycji odkryłem, ˝e jest zupełnie odwrotnie. Regularnie
napotykam na niemal całkowity brak zainteresowania proroctwami
biblijnymi! Rozumiem, ˝e niektórzy chrzeÊcijanie zrazili si´ faktem istnienia tak zwanych „proroków”, którzy wielokrotnie głosili przesłania w imieniu Pana, podajàc mi´dzy innymi dokładnà dat´ powrotu
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Jezusa. Poniewa˝ co jakiÊ czas taka sytuacja si´ powtarza w historii
KoÊcioła, ludzie zniech´cajà si´ i mówià: „JeÊli proroctwa wià˝à si´
z czymÊ takim, to ja nie chc´ mieç z tym nic wspólnego”.
Jest to katastrofalny wniosek, poniewa˝ chrzeÊcijanie potrzebujà
rozumieç proroctwa biblijne. Skàd bierze si´ moja pewnoÊç w tej kwestii? Stàd, ˝e przynajmniej jednà czwartà Biblii stanowià proroctwa
dotyczàce przyszłoÊci. Nie mo˝emy pozwoliç sobie na zignorowanie
jednej czwartej Pisma i oczekiwaç, ˝e otrzymamy wszystko to, co Bóg
dla nas przygotował. Spójrzmy na to, co sam Bóg mówi na temat swojego proroczego słowa.

Bóg odsłania przyszłoÊç
Poprzez całà Bibli´ sam Bóg zapowiada na jej kartach wydarzenia
majàce nastàpiç w przyszłoÊci. Spójrzmy na poni˝sze fragmenty z Ksi´gi Izajasza.
Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zast´pów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mnà boga. Któ˝ jest do Mnie podobny? – Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłoÊç
od wieków i to, co ma nadejÊç, niech nam obwieÊci!
Iz 44:6-7 (BT)
Pan stawia tutaj wyzwanie: „Ja jestem Bogiem. Ja wiem, co si´ wydarzyło w przeszłoÊci i wiem, co stanie si´ w przyszłoÊci. Je˝eli ktoÊ to
odrzuca, niech podejdzie i poka˝e, ˝e jest w stanie podaç takie fakty, które w swej rozpi´toÊci równałyby si´ mojej wiedzy”. Potem, w kolejnym wersecie, Bóg zwraca si´ do swoich ludzi:
Nie trwó˝cie si´ i nie l´kajcie si´! Czy wam tego ju˝ dawno
nie opowiedziałem i nie zwiastowałem?
Iz 44:8
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Ci, którzy podejmujà si´ przepowiadania przyszłoÊci przy wykorzystaniu „alternatywnych” êródeł informacji, szybko okazujà si´ oszustami. Do wszystkich astrologów, wró˝biarzy i kuglarzy, których nie
brakowało w czasach biblijnych, podobnie jak nie brak ich dzisiaj, Bóg
mówi nast´pujàce słowa:
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciàgnàłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemi´ – kto był ze
mnà? Który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wró˝bitów czyni´ głupców, odprawiam m´drców z niczym, a ich màdroÊç
zamieniam w głupstwo. Który potwierdzam słowo swojego
sługi i spełniam rad´ swoich posłaƒców.
Iz 44:24-26
Gdy słudzy Boga coÊ przepowiadajà, Bóg potwierdza to, co mówià
i sam to wypełnia. Ale gdy fałszywi prorocy coÊ przepowiadajà, Bóg wywraca ich słowa do góry nogami i sprawia, ˝e wychodzà na głupców. Jedynie Słowo Bo˝e si´ wypełni – jedynie Jego zamierzenia si´ urzeczywistnià. Wszechmogàcy Bóg przemawia w tych wersetach. Ten, który
stworzył niebiosa, który stworzył ziemi´, ludzkoÊç i wszystko, co istnieje.
On ma pełnà władz´ nad tym wszystkim, co sam powołał do istnienia.
Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, ˝e Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
Ja od poczàtku zwiastowałem to, co b´dzie, i z dawna to,
co jeszcze si´ nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia si´ on, i dokonuj´ wszystkiego, czego chc´.
Iz 46:9-10
JeÊli wierzymy, ˝e jedynie Bóg mo˝e objawiç przyszłoÊç, to musimy przyjàç właÊciwà postaw´ wobec Jego suwerennoÊci, majestatu
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i sprawiedliwoÊci. Bóg nigdy nie popełnia bł´dów. Wszystko, co robi,
jest słuszne. MogliÊmy nieraz przechodziç przez sytuacje, w których
zastanawialiÊmy si´, czy mo˝e Bóg jest niesprawiedliwy, ale to jest niemo˝liwe. Bóg jest zawsze sprawiedliwy i zawsze ma racj´.
Poni˝ej jest fragment Pisma, który lubi´ wypowiadaç na głos, proklamujàc go. Pochodzi on z dwóch rozdziałów ksi´gi Daniela i ogłasza suwerenny majestat Boga.
Niech b´dzie błogosławione imi´ Boga od wieków na wieki, albowiem do niego nale˝à màdroÊç i moc. On zmienia
czasy i pory, On utràca królów i ustanawia królów, udziela
màdroÊci màdrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co
gł´bokie i ukryte; wie, co jest w ciemnoÊciach, u Niego mieszka ÊwiatłoÊç.
[…] Gdy˝ jego władza jest władzà wiecznà, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkaƒcy ziemi uwa˝ani sà za nic, według swojej woli post´puje z wojskiem niebieskim i z mieszkaƒcami ziemi. Nie ma takiego,
kto by powstrzymał jego r´k´ i powiedział mu: Co czynisz?
Dn 2:20-22; 4:31-32
Dwa ostatnie wersety sà słowami króla Nebukadnesara, który musiał przetrwaç bardzo trudny czas, aby ostatecznie dojÊç do tego wniosku. Przez siedem lat ˝ył jak dzikie zwierz´, jego włosy urosły jak pierze u ptaków, jego paznokcie jak zwierz´ce pazury, a za po˝ywienie
słu˝yła mu trawa. Jednak po siedmiu latach Bóg przywrócił Nebukadnesarowi wszystko to, co przedtem utracił.
Nebukadnesar stał si´ innym człowiekiem, przemienionym przez
szkoł´ Bo˝ej dyscypliny. Zło˝ył on takie Êwiadectwo: „Twoja władza
jest władzà wiecznà. Wszyscy mieszkaƒcy ziemi uwa˝ani sà za nic.
Według swojej woli post´pujesz z wojskiem niebieskim i z mieszkaƒcami ziemi. Nikt nie mo˝e powstrzymaç Twojej r´ki”. Mimo ˝e
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Nebukadnesar władał w tamtym czasie jako najpot´˝niejszy monarcha na ziemi, zdał sobie jednak spraw´ z istnienia KogoÊ nieskoƒczenie pot´˝niejszego ni˝ on sam. Tym KimÊ był Bóg Izraela. To zrozumienie Bo˝ej suwerennoÊci jest dla nas kluczowe, gdy zajmujemy
si´ proroctwami biblijnymi.

Dowód prawdziwoÊci proroctw
JeÊli mamy jeszcze jakieÊ wàtpliwoÊci co do Bo˝ych zamierzeƒ i planów objawiania nam przyszłoÊci poprzez swoje Słowo, wystarczy popatrzeç na wydarzenia z przeszłoÊci. Poni˝ej zaprezentuj´ dwa kluczowe przykłady: proroctwa dotyczàce ˝ycia Jezusa oraz te dotyczàce
narodu izraelskiego. Jest to tylko czàstka licznych proroczych zapowiedzi dokonanych tysiàce lat temu, które wypełniły si´ lub wypełniajà nadal z wielkà dokładnoÊcià.
˚ycie Jezusa
Słowa wypowiedziane przez Bo˝ych proroków, zapisane w Starym
Testamencie, zapowiedziały ka˝de wa˝niejsze wydarzenie w ˝yciu Jezusa z dokładnoÊcià do najdrobniejszego szczegółu. Przy wypełnianiu
ka˝dego z tych proroctw Biblia wskazuje, ˝e stało si´ to, aby wypełniło si´ Pismo. Poni˝ej przedstawione sà konkretne wydarzenia w ˝yciu
Jezusa, przepowiedziane w Starym Testamencie, których wypełnienie
zapisano w Ewangeliach relacjonujàcych ˝ycie Jezusa.
• Jego narodzenie z dziewicy (Iz 7:14; Mt 1:18-25).
• Jego narodzenie w Betlejem (Mi 5:1; Łk 2:4-7).
• Jego ucieczka do Egiptu (Oz 11:1; Mt 2:15).
• Jego namaszczenie Duchem Âwi´tym (Iz 61:1; Mt 3:16).
• Jego posługa w Galilei (Iz 9:1-2, BG; Mt 4:15-16).
• Uzdrawianie chorych (Iz 61:1; J 5:1-9).
• U˝ywanie podobieƒstw (Ps 78:2; Mt 13:34-35).
• Został zdradzony przez przyjaciela (Ps 41:10; J 13:18, 21-30).
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• Został opuszczony przez uczniów (Ps 88:9; Mk 14:50).
• Był znienawidzony bez przyczyny (Ps 35:19; J 15:25).
• Został odrzucony przez ˚ydów (Iz 53:3; J 1:11).
• Został skazany wraz z przest´pcami (Iz 53:12; Łk 22:37).
• Jego szaty podzielono mi´dzy siebie, rzucajàc losy (Ps 22:19;
Mt 27:35).
• Podano Mu ocet dla ugaszenia pragnienia (Ps 69:22; Mt 27:48).
• Jego ciało zostało przebite, lecz koÊci nie złamano (Ps 34:21;
J 19:36; tak˝e Za 12:10; J 19:37).
• Został pochowany w grobowcu bogatego człowieka (Iz 53:9, BT;
Mt 27:57-60).
• Powstał z martwych trzeciego dnia (Oz 6:2; Łk 24:46).
Pismo jest niezawodne i bezbł´dne we wszystkich kwestiach dotyczàcych ˝ycia Jezusa.
Historia narodu izraelskiego
Naszym drugim przykładem biblijnego proroctwa jest historia Izraela. Tak jak poprzednio, nie jestem w stanie podaç tu wszystkich przykładów, ale warto zauwa˝yç, ˝e Biblia dokładnie przepowiedziała przebieg historii Izraela z okresu minionych 3500 lat. Poni˝ej zamieszczam
kilka aspektów historii tego narodu zapowiedzianych w Biblii na długo zanim te wydarzenia miały miejsce:
• Niewola w Egipcie (Rdz 15:13).
• WyjÊcie z Egiptu wraz z wielkim dobytkiem (Rdz 15:14).
• Zaj´cie ziemi Kanaan (Rdz 15:18-20).
• Zwrócenie si´ tam do bałwanów (Pwt 32:15-21).
• Jeruzalem jako miejsce oddawania czci (Pwt 12:5-6;
Ps 132:13-14).
• Niewola asyryjska (Am 5:27; 6:14; 7:17).
• Niewola babiloƒska (Jr 16:13; 21:10).
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• Zniszczenie Pierwszej Âwiàtyni (2 Krn 7:19-22).
• Powrót z Babilonu (Iz 6:11-13; 48:20).
• Zniszczenie Drugiej Âwiàtyni (Mt 24:2; Łk 19:43-44).
• Rozproszenie mi´dzy narodami (Kpł 26:33-34; Ez 12:15).
• PrzeÊladowanie i ucisk (Kpł 26:36-39).
• Ponowne zebranie spoÊród narodów (Iz 11:11-12; Za 10:9-10).
Poni˝ej kilka proroctw, które jeszcze si´ nie wypełniły:
• Wszystkie narody przeciwko Jeruzalem (Za 12:2-3; 14:1-2).
• Ponadnaturalne objawienie Mesjasza (Za 12:10-14).
• Mesjasz przychodzi w chwale (Za 14:3-5).
W Êwietle tych sprawdzonych ju˝ zapisów biblijnych mo˝emy z ufnoÊcià si´gaç do Biblii jako naszego êródła informacji o wydarzeniach,
które majà dopiero nastàpiç. Pami´tajmy, ˝e jeÊli badamy Pisma i jesteÊmy im posłuszni, nie musimy chodziç w ciemnoÊci.

Zwa˝anie na proroctwa biblijne
Pozostaje nam zadaç jeszcze jedno pytanie, skoro mamy rozpoczàç
badanie biblijnych proroctw dotyczàcych czasów ostatecznych: Jaki
jest ostateczny cel tego wszystkiego? Po co Bóg miałby nam daç ksi´g´, która mówi o tym, co wydarzy si´ w przyszłoÊci? Otó˝ wszystkie
wyst´pujàce w PiÊmie proroctwa, których wypełnienie jeszcze nie nastàpiło, majà jeden główny cel: uÊwiadomiç nam, ˝e przyjÊcie Pana jest
bliskie.
Spójrzmy choçby na jeden werset z 2 Listu Êw. Piotra. Piotr pisze
o tym, jak on sam wraz z dwoma innymi apostołami byli Êwiadkami
objawienia Bo˝ej chwały, jakà Jezus został obdarowany przez Ojca
na Górze Przemienienia. Nast´pnie Piotr pisze, ˝e jest coÊ jeszcze wa˝niejszego:
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Mamy wi´c słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone,
a wy dobrze czynicie, trzymajàc si´ go niby pochodni, Êwiecàcej w ciemnym miejscu, dopóki dzieƒ nie zaÊwita i nie
wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
2 P 1:19
Oto, co zasadniczo przekazuje nam Piotr: „To objawienie, które ujrzeliÊmy na Górze Przemienienia, było wspaniałe. Było wa˝ne i jest teraz zapisane w PiÊmie. Istnieje jednak coÊ du˝o bardziej pewnego:
prorocze słowo w PiÊmie – proroctwa zapisane w Biblii”.
Dokonajmy tutaj wa˝nego rozró˝nienia. Dar prorokowania, który
osobiÊcie szanuj´, w który wierz´ i który od czasu do czasu praktykuj´, jest przekazywany przez poszczególnych ludzi i musi byç rozsàdzany przez Pismo. Kiedy jednak mówimy (tak, jak Piotr w powy˝szym
fragmencie) o proroczym słowie zapisanym w PiÊmie, ono nie ma podlegaç osàdowi. Istnieje wielka ró˝nica. Ka˝de Słowo Bo˝e jest czyste,
niczym srebro siedmiokrotnie oczyszczone w piecu (zob. Ps 12:7). Spisane prorocze Słowo Bo˝e jest całkowicie i bezwzgl´dnie autorytatywne, i Piotr mówi, ˝e dobrze zrobimy, jeÊli b´dziemy si´ go trzymaç.
Innymi słowy, w naszym najlepszym interesie jest, byÊmy zwracali
na nie bacznà uwag´. JeÊli tego nie zrobimy, pozbawiamy siebie samych
wa˝nego zaopatrzenia, które Bóg przygotował dla naszego ˝ycia.
Musimy zwa˝aç na słowo prorocze dopóki dzieƒ nie zaÊwita i nie
wzejdzie jutrzenka w naszych sercach. Piotr nie mówi o tym, co ma miejsce na Êwiecie; on mówi o tym, co dzieje si´ w naszych sercach. Nawet jeÊli ktoÊ jest wierzàcym – zbawionym, ochrzczonym Duchem
Âwi´tym i zmierzajàcym do nieba – b´dzie on chodził w ciemnoÊci tu
na ziemi, jeÊli zignoruje Êwiatło, które Bóg nam dał. Chodzenie
w ciemnoÊci nie oznacza, ˝e po Êmierci nie zostaniemy przyj´ci do nieba. Jednak oznacza to, ˝e b´dziemy si´ potykaç i poruszaç po omacku podczas naszego pobytu na ziemi – nie rozumiejàc tego, co si´ dzieje, b´dziemy bojaêliwi i zmieszani.
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Podczas mojej słu˝by wojskowej w czasie II wojny Êwiatowej sp´dziłem trzy lata na pustyniach Afryki Północnej. Przez wi´kszoÊç tego
czasu tryb naszych zaj´ç wyznaczało słoƒce, poniewa˝ nie mieliÊmy
˝adnych sztucznych êródeł Êwiatła. Gdy si´ Êciemniało, my kładliÊmy
si´ spaç. Gdy robiło si´ jasno, wstawaliÊmy. W tamtym czasie zaobserwowałem kilka rzadkich widoków. Zauwa˝yłem, ˝e w pewnych porach roku, kiedy zbli˝ał si´ wschód słoƒca, na horyzoncie pojawiało
si´ Êwiatło i ta cz´Êç nieba stawała si´ całkiem jasna. Mo˝na było pomyÊleç, ˝e to słoƒce wschodziło, ale to nie było słoƒce. Była to gwiazda poranna, jutrzenka zwana Aurorà. Był to nieomylny znak. Gdy pojawiała si´ Aurora, wiedzieliÊmy, ˝e zaraz potem wzejdzie słoƒce. Piotr
radzi, abyÊmy pozwolili Aurorze – tej jutrzence – wzejÊç w naszych
sercach, poniewa˝ kiedy wzejdzie, b´dziemy wiedzieç na pewno, ˝e
Jezus powraca. Bóg pragnie, by ka˝dy z nas ˝ył w radosnym oczekiwaniu przyjÊcia Pana. W ten sposób powinien ˝yç ka˝dy wierzàcy.
List do Hebrajczyków 9:28 mówi nam, ˝e Jezus uka˝e si´ tym, którzy go gorliwie oczekujà. Czy my gorliwie Go wyczekujemy? Gdy jutrzenka wzejdzie w naszych sercach, b´dziemy Go całym sercem wyczekiwaç, a On uka˝e si´ nam po raz drugi.
Zwróçmy si´ wi´c teraz ku Bo˝ym proroctwom dotyczàcym czasów ostatecznych. Bóg chce nam bardzo wiele powiedzieç na temat
tych dni, w których zaczynamy dostrzegaç blask gwiazdy porannej.
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