Podstawowe
Zasady Biblijne

Podwójne spełnienie
proroctwa

Około jednej trzeciej Biblii to proroctwa. Wiele z nich ma więcej niż jedno spełnienie. Czy istnieją
jakieś zasady, które pomagają nam zobaczyć, jak proroctwo może się spełnić więcej niż jeden
raz? Oto trzy sposoby, w jakie biblijne proroctwa mogą zostać spełnione więcej niż jeden raz.
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Najpierw spełnienie typu

Niektóre proroctwa biblijne znajdują swoje całkowite spełnienie w bardziej odległej przyszłości,
lecz w krótkim okresie następuje też częściowe spełnienie w postaci wydarzeń, które są typami
całkowitego spełnienia.
Przykład. Obietnice złożone Dawidowi są cytowane w odniesieniu do Salomona; porównaj 1 Krn
17,12-13 z 22,9-10. Jest tak dlatego, że panowanie Salomona było typem Królestwa Chrystusa;
porównaj 1 Krl 4,25 z proroctwami Królestwa w Jer 23,6 i Mi 4,4. Jednak ich całkowite spełnienie przyjdzie z Chrystusem; patrz Łk 1,32-33 oraz Dz 13,33.
Inne przykłady. Zapowiedź w Mi 4,5 została początkowo wypełniona przez Ezechiasza w odniesieniu do najazdu Asyryjczyków, lecz zostanie w pełniejszy sposób wypełniona przez założenie
Królestwa przez Chrystusa. Niektóre treści Psalmu 72 zostały spełnione przez królestwo Salomona, lecz pełne spełnienie psalmu nastąpi w przyszłym panowaniu Chrystusa.
2

Spełnienie typu później

Niektóre proroctwa biblijne zostają początkowo całkowicie spełnione, lecz spełnienie to jest
typem czegoś większego, co ma nadejść.
Przykład. Proroctwo Księgi Izajasza 17 spełniło się w najeździe Asyryjczyków w czasach Ezechiasza, a kulminacją było zniszczenie asyryjskich zastępów (w. 14). Jednak i to spełnienie jest
także typem zastępów, które najadą kraj w czasie powrotu Chrystusa i zostaną zniszczone.
Inne przykłady. Księga Jeremiasza 50 i 51 to proroctwa obalenia królestwa Babilonu, ale obszerne wykorzystanie języka tych rozdziałów w Apokalipsie 17 i 18 pokazuje, że tamto obalenie było typem obalenia duchowego Babilonu przy powrocie Chrystusa. Psalm 41 (niebędący
ściśle proroctwem) mówi o doświadczeniach Dawida podczas rewolty Absaloma, ale zdradzenie
go przez Achitofela stanowi typ zdradzenia Chrystusa przez Judasza (w. 9, cytowany w J 13,18).
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Proroctwa spełnione kilkakrotnie

Niektóre proroctwa biblijne zostały spełnione kilka razy z powodu powtarzających się sytuacji.
Przykład. Pwt 28,49 prorokuje o narodzie z daleka, który Bóg ześle przeciwko Izraelowi, jeżeli
ten porzuci Go. Zwróć uwagę, jak podane w tym wersecie cechy znalazły spełnienie w Asyrii
(Iz 5,26; 33,19; Oz 8,1) i Babilonie (Jer 4,13; 5,15), jak również w Rzymie (Mt 24,28).
Inne przykłady. Kanibalizm, przepowiedziany w Kpł 26,29, jest zapisany w 2 Krl 6,26-31 jak
również w Lm 4,10 i wystąpił, według Józefa Flawiusza, w roku 70 n.e.
Sprzeciw wobec Chrystusa ze strony władców, przepowiedziany w Ps 2,1-3 wystąpił po przy
jego narodzinach (Mt 2) i ukrzyżowaniu (Dz 4,25-28), i wystąpi przy jego Drugim Przyjściu
(Ap 17,12-14), a także na koniec Millennium (20,7-10).
Cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. IV
Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięcznika Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek
z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian:

www.prawdybiblijne.com

