Od Wydawcy
Stary świat, którym jesteśmy zmęczeni, z pewnością pewnego
dnia przeminie i nastąpi nowy, którego oczekujemy, a który został zapowiedziany przez Jezusa. Nastanie on wraz z Jego powtórnym przyjściem.
„Kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się
spełniać” (Mk 13,4) jest właśnie tematem tej książki, która jest zarazem skrupulatnym studium Księgi Objawienia zamykającej całe objawienie dane ludziom przez Boga, to objawienie, które nazywamy
Pismem Świętym, Biblią. Wydarzenia opisane w Księdze Objawienia,
a w tej książce dokładnie analizowane i wyjaśniane, są pewne i nastąpią wkrótce. Świadomość tych wydarzeń nie powinna niepokoić, przeciwnie, powinna wzmacniać wiarę tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela oraz Odnowiciela wszechrzeczy.
Człowiek zawsze chciał poznać przyszłość, by wiedzieć, co go
czeka. Biblijna Księga Objawienia przenosi nas w przyszłość, której
oczekujemy. Dla chrześcijan najważniejszym wydarzeniem przyszłości jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, związane z tym wydarzenia i ich następstwa. Szczególnie w sytuacji gdy odczuwamy niepokój i rozczarowanie, gdy teraźniejszość jest trudna, a przyszłość
niepewna, spoglądamy do tej Księgi Przyszłości i Nadziei, tak samo
jak robili to pierwsi chrześcijanie. „Oto przychodzę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi” (Obj 22,7) jest mottem przewodnim tej książki.
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Oto przychodzę wkrótce

Jej autor uczy nas, jak interpretować te proroctwa, jak odczytywać symboliczne liczby i obrazy zawarte w Objawieniu Jana. Opisuje
różne szkoły interpretacji tej księgi i wskazuje na to, jak weryfikować dany pogląd, mając za punkt oparcia Biblię. Skupia się na tym,
w jakim celu Boże prawdy zapisane w Objawieniu Jana zostały nam
objawione. Wskazuje, że warto wyjść poza nasze tu i teraz, poznać
to, co ma dla nas Bóg. Nie znaczy to jednak, że daje nam odpowiedź
na pytanie, kiedy dokładnie wróci Jezus, ale przestrzega, byśmy byli
czujni i właściwie odczytywali znaki czasu. Wreszcie zachęca nas do
zastosowania we własnym życiu zasad, o których mówi natchnione
Boże Słowo.
Lewis A. Foster był wieloletnim dziekanem i profesorem na Cincinnati Christian University. Specjalizował się w egzegezie Nowego Testamentu. Poza Nowym Testamentem studiował także historię
i filozofię (między innymi na Yale University). Na Harvard School
of Arts and Science doktoryzował się z zakresu filozofii religii. Był
współautorem wielu przekładów Biblii, między innymi The New International Version – powszechnie używanego przekładu Biblii na
język angielski (którego sprzedaż osiągnęła niemalże 500 milionów
egzemplarzy) oraz The Expositor’s Bible Commantary – 12-tomowego komentarza biblijnego. Poza komentarzem do Księgi Objawienia
napisał też komentarze do Ewangelii Łukasza i Ewangelii Jana. Jest
też autorem wielu opracowań z zakresu Nowego Testamentu. Podróżował, wykładając gościnnie. Takie wykłady przeprowadził także
w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym.
Polecamy również „Księgę Objawienia. Jak ją czytać dzisiaj” autorstwa Algera M. Fitch’a, wydaną przez nas w 2013 r., która jest dobrym wstępem do niniejszego opracowania.
Chrześcijański Instytut Biblijny

