
Rok IV                            Spotkanie 9
Koniec czasów

Cel: Ukazanie ostatniego etapu zbawczego planu Boga. Ten etap już się rozpoczął  
i przenika cały czas Kościoła. Jego finałem będzie koniec czasów, wypełnienie się celu  

stworzenia, ostateczne zwycięstwo Boga nad złem, które przeniknęło do świata,  
zamieszkanie we wspólnym domu Ojca wszystkich ludzi, którzy stali się dziećmi  

Bożymi.

1. Praca z Pismem św.

● Księgą biblijną, która ukazuje Kościół oczekujący, jest Apokalipsa św. Jana. Jest 
to  najtrudniejsza księga NT, ponieważ posługuje się wizjami i symbolami. 

● Pierwsze trzy rozdziały to „Listy do siedmiu Kościołów”, które ukazują 
pozytywne cechy tychże Kościołów, ujawniają ich wady i zawierają przestrogi dla 
nich i zachętę, by trwały w oczekiwaniu i w wierności. Na zakończenie formułują 
obietnice dla tych, którzy wytrwają. Są to:

Ap 2, 7b: - ..............................................................................................................

Ap 2, 10-11: - ......................................................................................................... 

- ...............................................................................................................................

Ap 2, 17b: -.............................................................................................................

- ...............................................................................................................................

-................................................................................................................................

Ap 2, 26-28: -..........................................................................................................

- ...............................................................................................................................

Ap 3, 5: -..................................................................................................................

Ap 3, 11-12: -...........................................................................................................

Ap 3, 21: - ...............................................................................................................
Nie wiemy, co się kryje w pełni za tymi symbolami. Chodzi jednak o ostateczny 
owoc zbawienia, zmartwychwstanie i życie wieczne. Szczegóły pozostają 
tajemnicą, czyli pieczęcią, i zostaną ujawnione we właściwym czasie. Bóg nie 
objawia tego, co mogłoby prowadzić ludzi do wiary ze względu na zysk. 
● Tym, co wiąże czas Kościoła z końcem czasów, jest nadzieja człowieka i obietnice 

Boga. Chrześcijanie żyją tym, co przynosi czas: wypełnieniem powołania, ale już 
wybiegają w przyszłość, pragnąc w pełni spotkania z Bogiem w wieczności.

● Św. Paweł w Liście do Rzymian ukazuje pełny obraz nadziei chrześcijańskiej, 
o której powiedzieliśmy, że wychodzi w przyszłość i dosięga wypełnienia się 
czasów, prowadzi do zwyciężania w życiu chrześcijańskim razem z Chrystusem. 

Rz 8, 18-30
➢ Na czym polega wg tego tekstu chrześcijańska nadzieja?

       ..............................................................................................................................   

➢ Jaka jest rola Ducha Świętego?
            ......................................................................................................................
● Tesaloniczanie tak mocno żyli tą nadzieją, że aż byli przekonani o bardzo bliskim 

nadejściu Chrystusa. Dlatego św. Paweł napisał do nich 2 List.            

2 Tes 2, 1-12

➢ W jaki sposób Paweł ukazuje koniec czasów?

...................................................................................................................................

2. Podsumowanie:

Pismo św. mówiąc o człowieku koncentruje się na jego stanie obecnym. O przyszłości 
mówi w obrazach symbolicznych i w pojęciach ogólnych. Mimo to większość tekstów 
jest ukierunkowana na przyszłość, przebija z nich radosna nadzieja o powszechnym 
zbawieniu.

Zmartwychwstanie jest centralnym tematem planu zbawienia, mimo że niewiele tekstów 
o tym mówi.

Wszystkie przemówienia ewangelizacyjne, o których czytamy w Dz, skupiały się 
głównie na tajemnicy zmartwychwstania. A teksty biblijne NT powstały w Kościołach, 
które na co dzień żyły pod silnym wrażeniem zmartwychwstania.

        3.    Dziewiąta zasada

Pismo św. jest słowem Boga skierowanym do każdego człowieka. Żeby dobrze 
zrozumieć jego przesłanie, powinniśmy przygotować się do jego czytania 
poprzez krótką modlitwę. 

Należy zawsze pamiętać, iż żadnego fragmentu Pisma św. nie należy 
interpretować w oderwaniu od całości kerygmatu.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

Przeczytam w tym miesiącu piątą księgę Pisma św., czyli Księgę Powtórzonego 
Prawa. Spróbuję od czasu do czasu uświadomić sobie, że powinienem przeżywać 
swoje dni w perspektywie życia wiecznego. 


	Rok IV                            Spotkanie 9
	Koniec czasów

