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Objawienie Jezusa Chrystusa dane Janowi (Objawienie 1:9-18)
 Gdzie: na Patmos (1:9)
— CO BYŁO NA PATMOS?
(1) Patmos to jałowa i skalista wyspa (10x6 mil – 16x10 km). Rzymianie założyli tam kolonię karną.
— DLACZEGO JAN TAM PRZEBYWAŁ?
(1) Będąc w podeszłym wieku, został oskarżony o herezję za głoszenie o Jezusie Chrystusie. Rzymski
cesarz Domicjan wypędził go tam (między 81 a 96 r. n.e.)
— CO JEZUS UCZYNIŁ DLA JANA?
(1) Jezus przyniósł Janowi Słowa nadziei i zachęty, podobnie jak uczynił to dla młodzieńców w ognistym
piecu i dla Szczepana, kiedy był kamienowany.
— Możemy być pewni, że Jezus zawsze będzie z nami, kiedy będziemy cierpieć ucisk za wierne świadczenie
o Jezusie.
 Kiedy: w Dzień Pański (1:10)
— Jak powinniśmy interpretować „Dzień Pański”?
(1) Niedziela: „ Dzień Pański”: termin ten został po raz pierwszy odniesiony do niedzieli pod koniec
drugiego stulecia. Nie oznaczał on „niedzieli” w czasach Jana.
(2) Powtórne przyjście: Mogłoby to oznaczać, że Jan już otrzymał wizję powtórnego przyjścia, kiedy
otrzymał to nowe Objawienie. (Iż. 13:6, 2 Piotra 3:10). Tej teorii nie wspiera tekst z Objawienia.
(3) Sabat: W Starym Testamencie, Bóg (Pan) nazwał Sabat „swoim”, dlatego jest to Jego dzień (2Majż.
31:13, Iz. 58:13). Jezus również nazwał samego siebie „Panem Sabatu” (Mat. 12:8; Mar. 2:28). Więc
Jan otrzymał objawienie w Sabat , w Dzień Pański.
 Jak: jako Najwyższy Kapłan (1:12-18)
— Jaki był fizyczny wygląd Jezusa w Apokalipsie 1? Porównaj Objawienie 1:13-16 z Daniel 10:5-6.
— Ich wizje były bardzo podobne, więc obaj prorocy ujrzeli tę samą wizję Jezusa Chrystusa. Daniel
precyzuje, że długa szata, którą widział Jan, była wykonana z lnu (szata kapłana).
— Przesłanie do każdego kościoła zaczyna się od słów: "Znam twoje uczynki". (2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15).
Jezus jest zawsze pośród swego ludu. On zna swój lud i zna każdego z nas.
— On jest Tym, który umarł i zmartwychwstał. Ma klucze śmierci. Ma władzę nad śmiercią i troszczy się o
żywych.
List do siedmiu zborów (Objawienie 1:11, 19-20; 2:1-7)
 Jak należy to interpretować (1:11, 19-20)
— Poselstwo do siedmiu kościołów w Azji można interpretować na trzech różnych
i uzupełniających poziomach (1:19):
(1) TERAŹNIEJSZY (HISTORYCZNY): Przesłanie od Jezusa do każdego kościoła w siedmiu miastach Azji
Mniejszej w czasach Jana.
(2) PRZYSZŁY (PROROCZY): Przesłanie to Kościoła Bożego w kolejnych okresach dziejów od Jana aż do
dziś.
(3) POWSZECHNY: Przesłanie do każdego kościoła i każdego człowieka wierzącego w każdym momencie
historii.
 Przesłanie do zboru w Efezie (2:1-7)
— Efez był bardzo ważnym miastem w Azji. Jan był pastorem w tym mieście, które było pełne niemoralności
i czarów (Dzieje Ap. 19:19).
— Kościół pozostał nieugięty w tej niespokojnej atmosferze. Zapomniał jednak o swojej pierwszej miłości,
tak jak starożytny Izrael (Jeremiasz 2:2).
— Kościół ten reprezentuje kościół chrześcijański z I wieku (około 31 n.e. do 100 n.e.).
— Postępujmy zgodnie z boską radą, aby zachować ich cnoty i uniknąć ich błędów:
(1) Pamiętaj o swojej pierwszej miłości
(2) nawróć się
(3) praktykuj dobre uczynki

