A Objawienie. Objawienie 1:1-3
 Kto: Jezus Chrystus. 1:1a
— Tytuł księgi oznacza „objawienie”, „odkrycie”, „odsłonięcie”. W Objawieniu Jezus Chrystus
objawia samego siebie i odsłania przyszłość.
— Jezus jest obecny w całej księdze jako główny bohater.
 Dlaczego: Aby ujawnić przyszłość. 1:1b
— Co Bóg ukazał w Objawieniu? Dlaczego?
(1) Żebyśmy zrozumieli, że wszystkie wydarzenia na tym świecie są pod Bożą kontrolą
(2) Żebyśmy mieli pewność, że On będzie z nami na zawsze, nawet w trudnym czasie
(3) Żebyśmy mogli się przygotować na Jego przyjście
(4) Żebyśmy byli Mu posłuszni, bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy od Niego zależni
(5) Żebyśmy wierzyli (Jan 14:29)
 Jak: Używając symboli. 1:1c
— Greckie słowo przetłumaczone jako „wyjawił” - sēmainō - znaczy „wyjaśniać w symbolach”
— Podczas studium Biblii, powinniśmy szukać dosłownego znaczenia tekstu, oprócz miejsc, w
których ma on symboliczne znaczenie. W Objawieniu musimy zamiast tego szukać
symbolicznego znaczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje wyraźne znaczenie dosłowne.
— Symbole w Objawieniu oznaczają także rzeczywiste wydarzenia z historii lub wydarzenia, które
mają mieć miejsce. Większość z nich to symbole ze Starego Testamentu, więc aby dokładnie je
zrozumieć, powinniśmy studiować Stary Testament.
 Korzyść: Żeby być błogosławionym. 1:3
— Kiedy lokalny kościół otrzymywał list w tamtych czasach, osoba czytała go przed całym
zgromadzeniem. Każdy słuchał go bardzo uważnie.
— Pierwsze z siedmiu błogosławieństw w Objawieniu dotyczy trzech aspektów życia
chrześcijańskiego:
(1) Czytania: Dzielenie się Objawieniem Jezusa Chrystusa
(2) Słuchania: Badanie Objawienia Jezusa Chrystusa
(3) Zachowywania: Przestrzeganie wskazówek zawartych w Objawieniu Jezusa Chrystusa
B Pozdrowienia od autora: Bóg. Objawienie 1:4-6
 Podobnie jak Paweł i Piotr w swoich pozdrowieniach (Rz.1:7; Ef. 1:2; 1P.1:2), Jan przekazuje nam
pragnienie łaski i pokoju od prawdziwego autora listu:
— OD OJCA: „od tego, który jest i który był, i który ma przyjść” (Wyjścia 3:14)
— OD DUCHA ŚWIĘTEGO: “„od siedmiu duchów” (Izajasz 11:2-3; Zachariasz 1:11)
— OD SYNA: „od Jezusa Chrystusa”
(1) Prorok („świadek wierny”)
(2) Kapłan („pierworodny z umarłych” który „obmył nas z naszych grzechów”)
(3) Król („władca nad królami ziemi”)
 Jan kończy swoje powitanie wspominając dzieło Jezusa. On nas kocha, On nas odkupił, i On czyni
nas królami i kapłanami wraz z Nim.
C Główny temat: Powtórne przyjście. Objawienie 1:7-8
 Jezus przychodzi na obłokach (Mt. 24, 30). Ludzie zobaczą Go przychodzącego, zarówno ci, którzy
zmartwychwstaną, jak i ci, którzy nadal będą żyć w czasie Jego przyjścia (Daniel 12:2). Ci, którzy Go
przebili, będą Go opłakiwać (Zachariasz 12:10)
 Temat drugiego przyjście Jezusa przewija się w całym Objawieniu. Jezus przyniesie wolność tym,
którzy na Niego czekają, i wyrok dla tych, którzy Nim gardzą.

