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„Podnieście chora˛giew do narodów” — Izajasz 62:10;
Izajasz 8:20; Łukasz 11:28.

„Tedy wyszedł głos z stolicy, mówia˛cy: Chwalcie Boga
naszego wszyscy słudzy jego, i którzy sie˛ go boicie, i mali i
wielcy. I słyszałem głos jako ludu wielkiego, i jako głos wielu
wód, i jako głos mocnych gromów, mówia˛cych: Halleluja! iż
uja˛ł Królestwo Pan Bóg wszechmoga˛cy” — Obj. 19:5,6.
„Dzie˛kujemy tobie, Panie Boże wszechmoga˛cy, któryś
jest, i któryś był, i który masz przyjść! żeś wzia˛ł moc swoja˛
wielka˛, i uja˛łeś królestwo; I rozgniewały sie˛ narody, i
przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sa˛dzeni, i
abyś oddał zapłate˛ sługom twoim, prorokom i świe˛tym, i
boja˛cym sie˛ imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił
tych, co psuja˛ ziemie˛” — Obj. 11:17,18.
„Bo tak mówi Pan zaste˛pów: Oto Ja jeszcze raz, a to po
małym czasie, porusze˛ niebem i ziemia˛, i morzem i sucha˛;
Porusze˛, mówie˛, wszystkie narody, i przyjda˛ do Poża˛danego
od wszystkich narodów; i napełnie˛ ten dom chwała˛, mówi
Pan zaste˛pów” — Agg. 2:7,8.
„Albowiem oto Ja tworze˛ niebiosa nowe, i ziemie˛ nowa˛,
a nie be˛da˛ wspominane rzeczy pierwsze, ani wsta˛pia˛ na
serce” — Izaj. 65:17.
„Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy
jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka”
— 2 Piotra 3:13.

„I zatra˛bił Anioł siódmy, i stały sie˛ głosy wielkie na niebie mówia˛ce: Królestwa świata stały sie˛ królestwami
Pana naszego i Chrystusa jego, i królować be˛dzie na wieki wieków” — Obj. 11:15.
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PROROK TAKI JAK MOJŻESZ
„Albowiem Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mie˛;
onego słuchać be˛dziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić be˛dzie. I stanie sie˛, że każda dusza,
która by nie słuchała tego proroka, be˛dzie wygładzona z ludu” (Dz.Ap. 3:22,23)

Z

GADZAMY sie˛ , że czas wypełnienia sie˛ tego
proroctwa jest bliski, nawet jest już we
drzwiach. Wyrażenie „jako mie˛ ” ma znaczenie
antytypiczne, wie˛ c oczekiwany Prorok musi być
pod każdym wzgle˛ dem wie˛ kszy od Mojżesza,
gdyż antytyp zawsze przewyższa swój typ. Mojżesz był pośrednikiem Przymierza Zakonu i jako
taki znajdował sie˛ mie˛ dzy Izraelem i Bogiem, jak
czytamy we wzmiance dotycza˛cej piecze˛ towania
i zawierania Przymierza Zakonu: „Pan, Bóg nasz,
uczynił z nami przymierze na górze Horeb ...
Twarza˛ w twarz mówił Pan z wami na górze, z
pośrodku ognia. A jam stał mie˛dzy Panem i mie˛dzy
wami [pośrednik] na on czas, abym wam odnosił
słowo Pańskie; boście sie˛ bali ognia, a nie wsta˛piliście na góre˛ ” (5 Moj. 5:2-5). Sta˛d widzimy, że
Mojżesz, typiczny prorok, był bardzo wielki, bardzo wpływowy, miał bardzo wysoki urza˛d, a to
oznaczało, że przyszły Prorok, którego Bóg miał
na myśli i którego przyjście zostało zapowiedziane
3.500 lat temu przez samego Mojżesza, a naste˛ pnie wskazane w naszym wersecie przez Ap.Piotra,
musi, jako antytyp Mojżesza, być niezwykle wielki
i pote˛ żny. Musi być jeszcze wie˛ kszym Pośrednikiem mie˛ dzy Bogiem i ludźmi, jeszcze pote˛ żniejszym Prawodawca˛, którego słowo be˛ dzie wszechmocne, a jego pogwałcenie ostatecznie be˛ dzie
oznaczać zniszczenie, gdyż napisano: „każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, be˛ dzie
wygładzona z ludu” (Dz.Ap. 3:23).
Przechodza˛c do zapisu słów Mojżesza w Starym Testamencie, które znajdujemy w 5 Moj. 18:
15-20 widzimy, że szczególna˛ cecha˛ dzieła Mojżesza w charakterze proroka i prawodawcy Izraela,
przytoczonego tutaj jako typ wie˛ kszego dzieła,
które zostanie dokonane przez wie˛ kszego Prawodawce˛ i Proroka, była praca, jaka˛ on wykonywał
dla Izraela jako pośrednik Przymierza Zakonu na
górze Synaj, w okolicy zwanej Horeb, o której już
wspomnieliśmy. Izrael, w czasie dawania Zakonu,
był świadkiem wspaniałej manifestacji Boskiej mocy: „Tedy wszystek lud widza˛c gromy, i błyskawice, i głos tra˛by, i góre˛ kurza˛ca˛ sie˛ , to widza˛c
lud cofne˛ li sie˛ , i stane˛ li z daleka; I mówili do
Mojżesza: Mów ty z nami, a be˛ dziemy słuchać; a

niech nie mówi do nas Bóg, byśmy snać nie pomarli” (2 Moj. 20:18,19). W odpowiedzi na te˛ ich
prośbe˛ Bóg wyznaczył Mojżesza na ich pośrednika, ich przedstawiciela. Mojżesz rozmawiał z
Panem na górze i otrzymał od Niego Zakon, a
naste˛ pnie zszedł do ludu i mu ten Zakon przekazał, uzyskuja˛c jego zgode˛ na to Przymierze. Wówczas, jako przedstawiciel zarówno Boga i Izraela,
Mojżesz zapiecze˛ tował to przymierze — ratyfikował, biora˛c krew cielców i kozłów i kropia˛c nia˛
najpierw ksie˛ ge˛ Zakonu, a raczej kamienne tablice,
na których zapisane były przykazania, be˛ da˛ce reprezentacja˛ Jehowy, a naste˛ pnie pokropił lud, który był zobowia˛zany wypełniać je. W ten sposób
zostało zawarte przymierze mie˛ dzy Bogiem i Izraelem za pośrednictwem Mojżesza, ich pośrednika.
To właśnie w tym czasie, kiedy Mojżesz został
uznany za pośrednika tego Przymierza, Pan dał
do zrozumienia, że nadejdzie czas, gdy On zawrze nowe i lepsze przymierze, a dokona tego
przez nowego i wie˛ kszego pośrednika (Chrystusa),
mówia˛c: „Proroka wam wzbudze˛ z pośrodku braci ich jakoś ty jest, i włoże˛ słowa moje w usta
jego” — 5 Moj. 18:18.
Apostoł zapewnia nas, że Przymierze Zakonu
było typem, ilustracja˛ wie˛ kszego i wspanialszego
przymierza mie˛ dzy Bogiem i Jego ludem w przyszłości. On nam wskazuje, że tak jak Mojżesz był
typem Chrystusa, wielkiego Proroka, tak krew
zwierza˛t, której użył do zapiecze˛ towania tego typicznego Przymierza Zakonu reprezentowała, była
typem krwi Chrystusa, tej krwi, która piecze˛ tuje,
czyni wia˛ża˛cym i zatwierdza, Nowe Przymierze.
Nasz Pan wspominał to samo w zwia˛zku ze swoja˛ śmiercia˛ i ustanowieniem pamia˛tkowej wieczerzy, gdy powiedział: „Albowiem to jest krew nowego testamentu [przymierza], która sie˛ za wielu
wylewa na odpuszczenie grzechów” — Mat. 26:28.
Jesteśmy pewni, że nie mylimy sie˛ odnośnie
tego zastosowania, gdyż Apostoł w Liście do Żyd.
9:19,20 odsyła nas wstecz do czasu piecze˛ towania
Przymierza Zakonu, mówia˛c: „Albowiem gdy
Mojżesz wszystko przykazanie opowiedział wszystkiemu ludowi, wzia˛wszy krew cielców i kozłów
z woda˛ i z wełna˛ szarłatowa˛ i z hizopem, i same
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ksie˛ gi i lud wszystek pokropił, mówia˛c: Tać jest
krew przymierza, które wam Bóg przykazał”. Cała
treść wywodu Apostoła pokazuje nam, że on rozumiał i uczył, iż antytyp miał być odnaleziony
w Chrystusie, w jego ofierze za grzechy. Kontynuuja˛c te˛ argumentacje˛ aż do naste˛ pnego rozdziału
(Żyd. 10:16), Apostoł pokazuje, że dziełem naszego Pana Jezusa w ofiarowaniu siebie, jako ceny
okupu za ludzkość, było zapiecze˛ towanie Nowego
Przymierza, antytypicznego przymierza, które Bóg
obiecał przez Mojżesza i przez wszystkich proroków, mówia˛c: „Toć jest przymierze, które postanowie˛ z nimi po onych dniach, mówi Pan”.
Apostoł widocznie rozumiał, że przymierze
wprowadzone przez proroka Mojżesza było typem
lepszego przymierza, które w odpowiednim czasie
wprowadzi wie˛ kszy Prorok, Chrystus. Przechodza˛c
do porównania tych dwóch proroków, typicznego
Mojżesza i antytypicznego Chrystusa, Apostoł
stwierdza: „Kto by odrzucił zakon Mojżeszowy,
bez miłosierdzia ... umiera ... Jakoż sroższego
karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew [nowego] przymierza, przez która˛
był poświe˛ cony (uświe˛ cony), za pospolita˛ miał, i
Ducha łaski zelżył?” (Żyd. 10:28,29). Argument
Apostoła widocznie dowodzi, że jeśli Bóg takim
dostojeństwem obdarzył typicznego proroka, Mojżesza, iż pogwałcenie jego przymierza oznaczałoby śmierć, to słusznie moglibyśmy sa˛dzić, że
sroższa˛ kare˛ wymierzonoby tym wszystkim, którzy zostaliby doprowadzeni do korzyści Nowego
Przymierza i nimi pogardzili, nie doceniaja˛c tego
faktu, że one zostały zapewnione przez drogocenna˛ krew Chrystusa, antytypicznego Proroka.
Ida˛c tym samym tokiem myślenia, tzn. porównywania dwóch pośredników i dwóch przymierzy,
Apostoł zwraca nasza˛ uwage˛ na fakt, że Izrael nie
mógł znieść przejmuja˛cej groza˛ manifestacji Boskiej mocy i sprawiedliwości przy górze Synaj,
chociaż były one jedynie typiczne, i że typiczni
Izraelici potrzebowali i pragne˛ li reprezentacyjnego
poste˛ powania z nimi zamiast bezpośredniego,
przez pośrednika, a nie osobiście, woleli pozostawać w re˛ kach pośrednika, a nie w re˛ kach Boga.
Straszna˛ rzecza˛ byłoby wpaść w re˛ ce Boga
żywego nie dlatego, że Bóg jest niesprawiedliwy,
lecz dlatego, że jest sprawiedliwy i dlatego, że to
my jesteśmy niedoskonali, a zatem nie możemy
mieć nadziei na sprostanie wymogom prawa absolutnej sprawiedliwości. Boska sprawiedliwość
byłaby dla nas jak trawia˛cy ogień, niszcza˛cy nas,
ponieważ nie bylibyśmy w stanie spełnić jej
ża˛dań. To z tego powodu Bóg ustanowił dla nas
przymierze miłosierdzia, którego wielkim Prorokiem i Pośrednikiem, Prawodawca˛, jest Jezus.
Skoro Bóg wyznaczył ten jeden przewód miłosierdzia, do nas należy przyje˛ cie go takim, jak On go
zaproponował lub go odrzucić i wpaść w re˛ ce
sprawiedliwości, dostać to, na co zasługujemy —
całkowite zniszczenie. Ci, którzy odrzucaja˛ Chrys-
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tusa, Pośrednika Nowego Przymierza, ucierpia˛
bardziej od tych, którzy odrzucili typicznego
pośrednika, Mojżesza, bowiem ci drudzy utracili
obecne życie, lecz be˛ da˛ mieć udział w błogosławieństwach restytucji naste˛ pnego wieku, podczas
gdy wszyscy ci, którzy ze zrozumieniem, świadomie odrzuca˛ Pośrednika Nowego Przymierza,
umra˛ wtóra˛ śmiercia˛. Zgadza sie˛ to całkowicie z
oświadczeniem naszego wersetu: „Dusza, która by
nie słuchała tego proroka, be˛ dzie wygładzona z
ludu”.
Rozumieja˛c z własnych słów Mojżesza i ich
kontekstu, że takie stosowanie słowa „prorok”
oznacza nauczyciela, prawodawce˛ , pośrednika
mie˛ dzy ludźmi i Bogiem, i że ta zapowiedź wybiegała w przyszłość, gdy be˛ dzie dane wie˛ ksze
prawo z ra˛k wie˛ kszego pośrednika, proroka i
prawodawcy, przechodzimy obecnie do słów Apostoła, które poprzedzaja˛ nasz werset (Dz.Ap. 3:1921). Widzimy Piotra omawiaja˛cego drugie przyjście Chrystusa i wyjaśniaja˛cego ludowi, pod wpływem mocy ducha świe˛ tego, że wraz z jego drugim przyjściem nadejda˛ wielkie błogosławieństwa,
„czasy ochłody [restytucji] od obliczności Pańskiej”, lecz że niebiosa miały go zatrzymać aż do
właściwego czasu tej restytucji. Apostoł ła˛czy swój
wywód ze słowami naszego wersetu, wskazuja˛c
że proroctwo Mojżesza o wielkim Proroku, którego on był jedynie typem, be˛ dzie miało swe wypełnienie podczas drugiego adwentu Jezusa, w
mocy i wielkiej chwale Jego Królestwa: którego
niebiosa maja˛ zatrzymać aż do czasu naprawienia
wszystkich rzeczy „...Albowiem Mojżesz do ojców
rzekł: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z
braci waszych jako mie˛ [mój antytyp]”. W żadnym rozsa˛dnym umyśle nie pozostawia to cienia
wa˛tpliwości co do tego, że Prorokiem takim jak
Mojżesz, który od stuleci jest zapowiadany jako
ośrodek Boskiego planu, maja˛cym błogosławić
wszystkie rodziny ziemi, jest Chrystus.
Im wie˛ cej be˛ dziemy badać ten temat, tym bardziej be˛ dziemy dostrzegać jego rozwijanie sie˛ i
tym bardziej docenimy długość, szerokość, wysokość i głe˛ bokość Boskiego planu. Prorok taki jak
Mojżesz, wielki Prawodawca, wielki Król, wielki
Pośrednik be˛ dzie tym przepowiedzianym „nasieniem Abrahama”, w którym, dzie˛ ki Boskiemu prawu, które On ogłosi i zasadom, które On wprowadzi, be˛ da˛ błogosławione wszystkie rodziny ziemi. To Nasienie Abrahama, jak już zauważyliśmy
i jak bardzo wyraźnie przedstawia to Apostoł,
składa sie˛ z naszego Pana Jezusa jako Głowy,
zwierzchnika, oraz z Jego całego wiernego wybranego Kościoła jako członków — jako Jego Ciało,
„które jest Chrystus ... A jeśliście wy Chrystusowi,
tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami” — Gal. 3:16-29.
Z tego punktu widzenia nasz Pan Jezus został
wzbudzony wiele wieków temu jako „Głowa”
owego wielkiego Proroka prawodawcy. Został
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wzbudzony pośród swoich braci, „pierworodny
mie˛ dzy wieloma braćmi”. Nie wstydzi sie˛ nazywać nas „braćmi”, chociaż On jest tym, który
uświe˛ ca, a my tymi uświe˛ canymi. On jest głowa˛
tych braci i jako taki został podwyższony — jak
wysoko? Pozwólmy odpowiedzieć Apostołowi:
„Wysoko nad wszystkie ksie˛ stwa i zwierzchności,
i moce, i państwa, i nad wszelkie imie˛ , które sie˛
mianuje” (Efez. 1:20-23), a Jego wierni naśladowcy
maja˛ obietnice˛ , że zostana˛ policzeni wraz z Nim
jako Jego „Oblubienica” lub w innym figuratywnym znaczeniu jako Jego „ciało”, „członkowie,
każdy z osobna” (2 Kor. 11:2; 1 Kor. 12:27). Oni
także zostana˛ podniesieni wysoko, wysoko, wysoko. Już teraz sa˛ podnoszeni ponad stan tego
świata, ponieważ zostali obdarzeni łaska˛ Boga i
wezwani do wysokiego powołania, niebiańskiego
powołania w Chrystusie Jezusie. Już teraz zostali
podniesieni w znaczeniu przemiany przez odnowienie umysłów, tak aby mogli doznać dobrej,
przyjemnej i doskonałej woli Boga. Już teraz w
sposób poczytany powstali z Chrystusem, chodza˛c
w nowości żywota. Ci członkowie ciała Chrystusowego otrzymali obietnice˛ , że w odpowiednim
czasie be˛ da˛ podniesieni jeszcze wyżej i że be˛ da˛
„mieć cze˛ ść w pierwszym zmartwychwstaniu” do
chwały, czci i nieśmiertelności, że be˛ da˛ takimi jak
Jezus, ich Głowa i Pan, i ujrza˛ Go takim, jakim
jest oraz że be˛ da˛ dzielić Jego chwałe˛ , daleko
wyższa˛ ponad aniołów, ksie˛ stwa, moce i wszelkie
imie˛ — Efez. 2:6; Rzym. 2:7; Obj. 3:21.
Widzimy wie˛ c, że wielkie dzieło, które Bóg
rozpocza˛ł w osobie naszego Pana Jezusa i w ofierze, jaka˛ złożył za nasze grzechy oraz w Jego
własnym wywyższeniu w mocy zmartwychwstania — nie pozostaje od tamtego czasu bezczynne,
lecz że wcia˛ż poste˛ puje pewna praca na rzecz
świata. W okresie Wieku Ewangelii Jezus osobiście
pełni urza˛d Najwyższego Kapłana wobec i dla
podkapłanów, swego „ciała”, wybieraja˛c, ucza˛c,
przystosowuja˛c i przygotowuja˛c ich do przyszłej,
o wiele wie˛ kszej i wiecznie trwaja˛cej chwały dla
dobra świata ludzkości. Cóż to za chwała! Cóż za
błogosławieństwo, gdy ten wielki Prorok, Kapłan
i Król be˛ dzie, w imieniu i w duchu Jehowy, wykonywał władze˛ na ziemi, by błogosławić ludzkość i spowodować podźwignie˛ cie społeczne, któ-
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rego tak bardzo potrzebuje cały świat i które
jednak nie może nadejść z żadnego innego źródła,
a także by ograniczyć i ostatecznie całkowicie
obalić moce zła, ciemności i grzechu, i w ten
sposób oczyścić i uleczyć świat oraz wprowadzić
wspaniały obiecany czas, gdy nie be˛ dzie już
wie˛ cej wzdychania ani płaczu, ani bólu, ani
śmierci, ponieważ poprzednie rzeczy grzechu i
jego kary — śmierci — przemina˛! Wszyscy, którzy
pozostana˛ przy życiu w tym czasie, gdy to wspaniałe panowanie zakończy swoje dzieło, be˛ da˛ w
pełnej harmonii, umysłowej, moralnej i fizycznej,
w uczynku i prawdzie, z Bogiem Jehowa˛ i sprawiedliwymi prawami Jego królestwa. A wszyscy,
którzy nie usłuchaja˛ wielkiego Proroka i nie dojda˛
do harmonii z Nim, zostana˛, zgodnie z Boska˛ deklaracja˛, wytraceni spomie˛ dzy ludzi.
Alleluja! Cóż za Zbawiciel! Jaki wspaniały i
rozległy jest plan przygotowany przez naszego
wielkiego Stwórce˛ , którego my jesteśmy najpierw
przedmiotami, a później, z Jego łaski, aktywnymi
narze˛ dziami niosa˛cymi go ludzkości. O, co za
wielkość zawiera sie˛ w Boskim planie!
Lekcja zwia˛zana z tym tematem dotycza˛ca
całego poświe˛ conego ludu Pana, to lekcja pokory.
Jedynie pokorna postawa naszego umysłu pozwoli
nam dostrzec długość i szerokość, wysokość i
głe˛ bokość Boskiego planu. W przeciwnym razie
nasz pogla˛d na Boga, Jego Słowo i plan byłby
stale zaciemniany przez nasze własne ja. Dlatego
Pan oznajmia, że sprzeciwia sie˛ pysznym, a pokornym okazuje łaske˛ . Tak wie˛ c, drodzy bracia,
zamiast myśleć o sobie jako o wielkich, przeciwnie, pamie˛ tajmy że jesteśmy pyłem i że jak opisał
to poeta (podajemy w wolnym tłumaczeniu):
„W uniżeniu, u stóp mego Odkupiciela,
Tkwi mego wzlotu nadzieja;
Prawdziwa mego życia radość i jedyna
Ożywia mnie w służbie Bożego Syna.”
„Bo wszelki, kto sie˛ wywyższa, poniżony be˛ dzie, a kto sie˛ poniża, wywyższony be˛ dzie. Uniżajcie sie˛ tedy pod mocna˛ re˛ ka˛ Boża˛, aby was
wywyższył czasu swego”(Łuk. 14:11; 1 Piotra 5:6).
Starajmy sie˛ być sługami Pana i stadka — wiernymi sługami, gotowymi i che˛ tnymi do złożenia życia dla Pana, prawdy i braci.
BS ’96,57.

PRZYJACIELSKIE RADY NA TEMAT BADANIA BIBLII

N

ASZ Odkupiciel tak modlił sie˛ za swymi
uczniami: „Poświe˛ ćże (uświe˛ ć) je w prawdzie
twojej”, a naste˛ pnie dodał: „słowo twoje jest
prawda˛” (Jan 17:17). On w ten sposób pokazał
nam ogólna˛ zasade˛ , te˛ , która˛ potwierdza doświadczenie, że Boska Prawda jest Jego czynnikiem
rozwijaja˛cym Jego dzieci. To nie prawdy ogólne,

choćby były dobre i pie˛ kne, takie jak botanika,
astronomia itp., lecz Prawdy, które Bóg objawia w
swoim Słowie sa˛ tymi, które, jeśli szczerze je
przyjmujemy, przyczyniaja˛ sie˛ do rozwinie˛ cia w
nas łask ducha Bożego — ducha Prawdy.
Lecz powstaja˛ pytania: „Czym jest Prawda
Boża”? „Czym jest Słowo Boże?” Trzeba bowiem
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pamie˛ tać, że w tym czasie, gdy nasz Pan powiedział „słowo twoje jest prawda˛”, nie było jeszcze
Nowego Testamentu. Nie oznacza to jednak, iż
nasz Pan chciał powiedzieć, że tylko Zakon i Prorocy (St. Testament) miały być uznawane za Słowo Boże dostosowane i przeznaczone do uświe˛ cania nas, lecz raczej, że wszystko, co nakazał, aby
zostało zapisane przez proroków, razem ze
wszystkimi wyjaśnieniami tych pism Starego Testamentu, które Bóg miał dostarczyć przez nauki
Chrystusa i później przez pisma Apostołów, miały
być uważane za Słowo Boże — objawienia prawd,
które miały uświe˛ cić tych, którzy w nie wierzyli
i zgodnie z nimi poste˛ powali. Jezus wyraźnie to
pokazał, gdy oświadczył: „Nauka moja nie jestci
moja, ale tego, który mie˛ posłał”;„...słowa, które ja
wam mówie˛ , duch sa˛ i żywot sa˛”; „Mamci wam
jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie.
Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi
was we wszelka˛ prawde˛ ... i przyszłe rzeczy wam
opowie” (Jan 7:16; 6:63; 16:12,13).
Albowiem to be˛ dzie od razu widoczne, że
przekonanie wielu, iż wszystkie proroctwa Starego
Testamentu sie˛ wypełniły i nie zasługuja˛ teraz na
pełne czci badanie jest wielkim błe˛ dem, poważnym błe˛ dem, ponieważ ono zaślepia wielu na
wspaniałe i pie˛ kne obietnice w nim objawione,
które wcia˛ż należa˛ do przyszłości i sa˛ w istotny
sposób zwia˛zane z prawdziwa˛ wiara˛ i nadzieja˛
chrześcijanina, jako niezbe˛ dnymi do zupełnego
uświe˛ cenia. Najwie˛ ksze znaczenie spośród nich
maja˛ obietnice o Tysia˛cletnim Królestwie Chrystusowym, o wielkich błogosławieństwach, które
be˛ da˛ udziałem świata ludzkości, o ziemi jako
przyszłym domu człowieka oraz o przyjemnej perspektywie obfituja˛cej w luksusy i wygody dla
posłusznych. Naste˛ pne miejsce zajmuja˛ obietnice
dotycza˛ce Izraela, jego przywrócenia do Boskiej
łaski i udziału w Tysia˛cletnim dziele błogosławienia (uczenia, panowania i podźwignie˛ cia) ludzkości — obietnice, które wyrażaja˛ i oznaczaja˛, iż
starodawni patriarchowie maja˛ być przywróceni
do życia jako doskonali ludzie, aby byli przykładami tego, czym jest doskonałe człowieczeństwo i
do czego be˛ da˛ mogli dojść wszyscy z upadłego
rodzaju przez posłuszeństwo Panu Jezusowi, który
wówczas, wraz z Kościołem, be˛ dzie Władca˛ na
ziemi — Dz.Ap. 3: 19-22; 7:37; 1 Kor. 6:2.
Rzeczywiście, to głównie z powodu niedoceniania proroctw Starego Testamentu tak wiele
dzieci Bożych znalazło sie˛ w stanie takiego strasznego zamieszania wzgle˛ dem wszystkich nauk Nowego Testamentu, czego dowodem sa˛ sprzeczne
wyznania chrześcijaństwa. Apostołowie stale odwoływali sie˛ do wypowiedzi proroków, interpretuja˛c je i na TEJ PODSTAWIE wyjaśniali (zob. np.
Dz.Ap. 2:24-32; 3:19-22; Rzym. 11:2,8,9; Gal. 3).
Z proroctw wycia˛gali i podawali wnioski odnośnie woli Pana w obecnym wieku i oznajmiali
o Jego przyszłych zamiarach (zob. Rzym. 11:25-32;
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Dz.Ap. 15:14-16). Zatem nic dziwnego, że ci, którzy lekceważa˛ Stary Testament maja˛ nikłe zrozumienie wywodów Nowego Testamentu opartych
na tych wcześniejszych objawieniach.
BE˛ DZIECIE POTRZEBOWALI POMOCY
Jeśli jesteście intelektualnie bystrzy i posiadacie duże zdolności reagowania oraz rozważania,
a także dobre wykształcenie, możecie wzia˛ć Biblie˛
i przez lata cierpliwych, krytycznych badań potwierdzić na podstawie jej wewne˛ trznego i zewne˛ trznego dowodu, dla swojego własnego zadowolenia, jej Boskie natchnienie oraz wielkość i
również nabyć wiele z jej ma˛drości i prawdy.
Lecz czy wy wszyscy macie te zalety? A jeśli tak,
czy macie do swojej dyspozycji lata potrzebne na
ich wykorzystanie? Wie˛ kszość szczerych poszukiwaczy prawdy ich nie ma, a nawet gdyby wszyscy je mieli, czy nie byłoby oczywista˛ strata˛ czasu,
gdyby każdy badał ten temat niezależnie od drugich? Przecież nie poste˛ pujemy tak w przypadku
innych nauk, lecz korzystamy z wzajemnej pomocy, sprawdzaja˛c to, co przyjmujemy przy pomocy
naszych najlepszych zdolności umysłowych. I tak
samo powinniśmy poste˛ pować badaja˛c Biblie˛ . Widać, że taka jest Pańska wola, ponieważ On pokazuje przez Apostoła Pawła wzajemna˛ zależność,
jednego od drugiego, różnych członków Kościoła,
chociaż niektórzy członkowie moga˛ być szczególnie użyteczni dla ciała jako oko lub członki
prawej re˛ ki — 1 Kor. 12:14-21.
WIARYGODNOŚĆ PISMA ŚWIE˛ TEGO
Wiele ma˛drych i wartościowych dzieł na ten
temat można nabyć w dowolnej ksie˛ garni czy bibliotece publicznej, lecz wie˛ kszość z nich jest
jednak napisana tylko dla uczonych i obejmuje
kilka tomów, wymagaja˛c wie˛ cej czasu niż wielu
jest w stanie poświe˛ cić dla zdobycia takich informacji. Zatem niewielu spośród szerokich rzesz
społeczeństwa zna, tak jak powinno, mocny fundament, jaki Słowo Boże rzeczywiście dostarcza
ich wierze. W wyniku tego wielu ma tylko niewielka˛ wiare˛ w Biblie˛ i cze˛ sto sie˛ jej wstydzi.
Jednak pragniemy zwrócić wasza˛ uwage˛ na
bardzo krótka˛ i trafna˛ rozprawe˛ na ten temat,
która˛ można przyswoić sobie w kilka godzin, która na reszte˛ życia wzmocni wasza˛ wiare˛ w Słowo
Boże. Znajduje sie˛ ona w trzech pierwszych rozdziałach ksia˛żki zatytułowanej „Plan wieków”.
Cokolwiek innego moglibyście przeczytać lub nie,
powinniście przeczytać wskazane agumenty w niej
przedstawione. Jako rodzice i jako chrześcijanie
powinniście pomagać młodym oraz wielu tym,
którzy w tych czasach zwa˛tpienia sa˛ sceptycznie
nastawieni, pomóc im pokonać trudności i ugruntować na Biblii jako Słowie Bożym. W przypadku
waszych własnych dzieci jest to szczególny obowia˛zek, który jesteście im winni, a w przypadku
innych należy pamie˛ tać, że w Boskich oczach każdy z nas jest stróżem swojego brata.
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TYLKO CISI BE˛ DA˛ NAUCZANI

Gdy już sie˛ przekonacie, że Biblia naprawde˛
jest Słowem Bożym i przeznaczona na to, aby
była przewodnikiem Jego dzieci, lampa˛ dla naszych stóp, gdy chodzimy przez wiare˛ , a nie
przez widzenie, aż do światania Tysia˛cletniego
Dnia, wtedy be˛ dziecie chcieli ja˛ studiować. Jak
powinniście posta˛pić?
Zacznijcie tak, jak w przypadku każdego innego badania — systematycznie. Pierwszym wymogiem jest szczere serce, proste serce, serce nie
aż tak ma˛dre, by nie mogło być nauczane. Serce,
które zdaje sobie sprawe˛ z tego, iż informacja,
której poszukuje może pochodzić tylko od Boga,
że ludzka ma˛drość jest niewystarczaja˛ca, serce
które jest gotowe jako serce „małego dziecka”, by
mogło być nauczane przez Boga. „Poprowadzi cichych w sa˛dzie, a nauczy pokornych drogi swojej” (Ps. 25:9). Ponieważ Bóg „sie˛ pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaske˛ daje” (Jak. 4:6). Zatem
tacy musza˛ być ci wszyscy, którzy chca˛ być „od
Boga nauczeni”. Pozostali nie zrozumieja˛ Boskiego
Słowa, gdyż On to tak zaplanował, by inni go nie
rozumieli — Dan. 12:10; Mat. 13:10,11.
Apostoł mówi także: „Staraj sie˛ , abyś sie˛
doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, któryby
sie˛ nie zawstydził...”
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Jako pomoc wskazuja˛ca˛ na właściwe rozbieranie Słowa Bożego polecamy ksia˛żke˛ , o której
trzech pierwszych rozdziałach już wspominaliśmy,
a jej tytuł „Plan wieków” tylko w nieznacznym
stopniu wskazuje na jej wartość w wyjaśnieniu
sposobu, w jaki Słowo Boże powinno być właściwie rozbierane – dyspensacyjnie — aby mogło być
dla domowników wiary „pokarmem na czas
słuszny”.
Położony tutaj fundament — w zrozumieniu
dyspensacyjnego poste˛ powania Boga — poprowadzi umysł poważnego badacza do zielonych
pastwisk duchowego wzmocnienia i siły oraz
otworzy droge˛ do i w „głe˛bokie rzeczy Boże”,
zarówno w sferze wiedzy, jak i doświadczenia.
Zacznijcie wie˛ c od zbadania (nie tylko przeczytania) „Planu wieków”, a naste˛ pnie poda˛żajcie ku
doskonałości. Jeśli fundament zostanie właściwie
położony na szczerym pragnieniu poznania i
słuchania Boskiego Słowa, a w umyśle powstanie
zarys wieków, łatwy be˛ dzie wasz wzrost w najświe˛tszej wierze, za pomoca˛ prawd, które całkowicie was zadowola˛. MIECZ DUCHA, KTÓRYM
JEST SŁOWO BOŻE, powinien być dobrze naostrzony. To znaczy, że be˛ dzie wam potrzebna
Biblia z odnośnikami.
A TERAZ BADAJ Z MODLITWA˛

Aby dobrze rozbierać Słowo prawdy, powinien wam to pokazać ktoś, kto sie˛ nauczył je
rozbierać, w przeciwnym razie okaże sie˛ to nudnym i mozolnym zadaniem, kosztuja˛cym cenne
lata. Lecz niestety! Z żalem musimy powiedzieć,
że niewiele dzieci Bożych poznało te˛ tajemnice˛
badania Biblii, a zatem niewielu może w znacznym stopniu udzielić wam tej pomocy. Zamiast
poznać różne wieki i dyspensacje — Wiek Patriarchów, Żydowski, Chrześcijański oraz „wieki przyszłe” — i dostrzec dzieło, jakie Bóg stopniowo
doskonali przez te wieki, traktuja˛ poste˛ powanie
Boga jako prawie bezcelowe i chaotyczne. Tak
wie˛ c zamiast dobrze rozbierać i stosować różne
oświadczenia Pisma Świe˛ tego oddzielnie do różnych wieków i dyspensacji, których właściwie dotycza˛, mieszaja˛ je uzyskuja˛c nieuporza˛dkowana˛ i
wyraźnie sprzeczna˛ mase˛ , której chyba nie potrafia˛ zrozumieć ani zdać sobie sprawy, że to w
ogóle jest objawienie.

Badania Biblii nigdy nie należy podejmować
inaczej, jak tylko w modlitewnej postawie umysłu.
Powinno sie˛ pamie˛ tać, że im bardziej nasze serce
i życie dojdzie do zrozumienia i jedności z Bogiem, tym bardziej be˛ dziemy podatni na prawde˛
i tym lepiej przygotowani do jej zrozumienia.
Dlatego gdy studiujecie „bez przestanku sie˛ módlcie”. Niech wasze serca stale dzie˛ kuja˛ Panu za
każdy szczegół prawdy, który możecie dostrzec,
bez wzgle˛ du na to kto lub co stanowiło Jego pomocna˛ dłoń, by doprowadzić was do niej i uczynić ja˛ zrozumiała˛. Zawsze miejcie pragnienie poznania tego wszystkiego, co Bóg ma do objawienia.
Ba˛dźcie ostrożni i nie pozwólcie również, aby
uprzedzenie zabrało wam prostote˛ umysłu oraz
by szatan przez jakiegoś me˛ żczyzne˛ , kobiete˛ czy
nauke˛ omamił was błe˛ dem, gdy be˛ dziecie już wyzwoleni z przesa˛du i wejdziecie w Boski słoneczny blask. Nasza stała modlitwa powinna być naste˛ puja˛ca: Panie, ba˛dź moim nauczycielem i posłuż
sie˛ kim lub czym chcesz, aby udzielić mi tej
lekcji.

Ale przeciwnie, gdy te różne wieki sie˛ wyraźnie pamie˛ ta i gdy sie˛ dostrzega ich zwia˛zek z
Boskim planem, wówczas przed pokornym badaczem Biblia staje sie˛ ksie˛ ga˛ otwarta˛ — wielkim
skarbcem prawdy i łaski, którego każde wyrażenie
może być wyraźnie określone. Gdy, w zależności
od okoliczności, właściwie je zastosujemy do odpowiedniego wieku przeszłego, teraźniejszego lub
przyszłego — cała historia od 1 Mojżeszowej do
Objawienia staje sie˛ harmonijna.

Ba˛dźcie jednak tak upewnieni, aby każda˛ inna˛
ewangelie˛ od tej, która jest oparta na ukrzyżowanym Chrystusie, odrzucić jako fałszywa˛, nawet
gdyby wam ja˛ głosił sam anioł z nieba (Gal. 1:8).
Wszystkie ewangelie, które odrzucaja˛ krew (śmierć)
Chrystusa jako podstawe˛ pojednania i błogosławienia nie pochodza˛ od Boga bez wzgle˛ du na to,
kto je przedstawia, i jak miłych używa słów, aby
je wam przekazać. Pochodza˛ one od wielkiego
przeciwnika i zwodziciela, diabła, bez wzgle˛ du na
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to kim moga˛ być jego che˛ tni lub nieświadomi
agenci albo jakiekolwiek jego agencje.
Lecz unikajcie błe˛ dnego pogla˛du tych, którzy
uważaja˛, że modlitwa zaste˛ puje badanie. Modlitwa
może i powinna współdziałać ze studiowaniem
Słowa Bożego, lecz nie może zajmować jego miejsca w wie˛ kszym stopniu, niż podczas studiowania
matematyki czy astronomii. Tak wie˛ c gdy czujecie
sie˛ zache˛ ceni przez duchowe lenistwo, nawyk lub
cokolwiek innego, aby modlić sie˛ do Boga o
udzielenie wam znajomości Jego Słowa i planu
bez cierpliwego, sumiennego badania i korzystania
z różnych, zapewnionych przez Niego pomocy, to
pomyślcie, że nie macie prawa prosić Boga, by w
cudowny sposób, według waszego uznania dał
wam to, co już udoste˛ pnił w inny sposób, wybrany przez Niego. Zanim poprosicie Boga, aby
dokonał cudu dla nauczenia was zastanówcie sie˛
również nad tym, że powinniście nauczyć sie˛
posłuszeństwa oraz tego, że On powiedział do
was i do nas wszystkich „staraj sie˛ ” (2 Tym. 2:15),
„badajcie sie˛ Pism” — Jan 5:39.
JAK POMOCE MOGA˛
STAĆ SIE˛ PRZESZKODA˛
Zwracajcie baczna˛ uwage˛ jak dalece pozwalacie, by myślenie innego człowieka zasta˛piło wasze
własne. Bóg naprawde˛ posługuje sie˛ tym lub innym ze swoich dzieci, aby drugim wskazywały na
znaczenie Jego Słowa. Chociaż pokornie i z
wdzie˛ cznościa˛ korzystamy z usług każdego pomocnika i przez wzgla˛d na prace˛ , jaka˛ wykonuja˛
oceniamy ich bardzo wysoko w Panu, to jednak
musimy pamie˛ tać, by nie stać sie˛ czcicielami ludzi
(posłanników — Kol. 2:18), by nie przyjmować
nauk żadnego człowieka bez krytycznego ich zbadania w świetle naszej lampy — Słowa Bożego.
Powinniśmy pamie˛ tać z korzyścia˛ dla nas, że
naszym nauczycielem nie jest człowiek, lecz Bóg
i że każdy człowiek użyty przez Niego jako podrze˛ dny nauczyciel, do jakiego stopnia pozwala mu
służba Bogu, be˛ dzie uczył, wyjaśniał i harmonizował Jego Słowo, a nie tylko teoretyzował na
temat wyodre˛ bnionych fragmentów Pisma Świe˛ tego w oderwaniu od ich kontekstu.
Gdy odnośnie znaczenia pewnego uste˛ pu podawana jest jakaś nowa myśl, zajrzyjcie do tekstu
i zbadajcie go krytycznie, używaja˛c jego różnych
tłumaczeń doste˛ pnych wam, aby przekonać sie˛ ,
czy zdaja˛ sie˛ on podtrzymywać podana˛ teorie˛ .
Naste˛ pnie zbadajcie wersety poprzedzaja˛ce i naste˛ pne, by sprawdzić czy sugerowana myśl pozostaje w harmonii z całym dowodzeniem natchnionego pisarza. Jeśli nie jest w harmonii, natychmiast ja˛ odrzućcie i nie zajmujcie sie˛ wyraźnie
niewłaściwymi zastosowaniami. Jeśli jednak wydaje sie˛ , że ta myśl jest w harmonii z bezpośrednim kontekstem, rozważcie ja˛ z wszystkimi innymi oświadczeniami Biblii dotycza˛cymi lub maja˛cymi zwia˛zek z tym tematem. Cokolwiek otrzy-

39

macie po takim sprawdzeniu i udowodnieniu, pozostanie przy was. Be˛ dziecie wiedzieli w co wierzycie i dlaczego w to wierzycie.
WSZYSTKIEGO DOŚWIADCZAJCIE, A CO JEST
DOBREGO, TEGO SIE˛ TRZYMAJCIE - 1 Tes.5:21

Jeśli badaczem Biblii be˛ dzie mechanik, urze˛ dnik czy gospodyni domowa, maja˛cy ograniczony
czas na badanie i korzystanie z różnych pomocy,
szybko dojdzie do wniosku, że Apostołowi na
pewno nie chodziło o to, żeby dziecko Boże poznawało wszystkie wierzenia religijne świata —
pogańskie i chrześcijańskie, gdyż zabrakłoby życia
na dokładne przebadanie każdego z nich, nawet
gdyby to było ich jedynym zaje˛ ciem. Apostoł nie
mógł mieć na myśli również tego, że mamy badać
wszystkie wyznania „chrześcijaństwa”, wła˛czaja˛c
wszystkie ksia˛żki napisane przez ich teologów w
obronie lub w celu wyjaśnienia ich teorii. Także
i na to nie wystarczyłoby życia.
Istnieje jednak prosty, szybki sposób, przy pomocy którego ci, którzy przyje˛ li Chrystusa za
swego Odkupiciela i Króla moga˛ ocenić wszystkie
doktryny, gdy sa˛ im przedstawiane albo jako
prawdziwe, albo jako fałszywe. Przedstawimy go
wam. Ten sposób może uchronić was od wielu lat
wa˛tpliwości i niepewności i z pewnościa˛ zaoszcze˛ dzi wiele waszego czasu na studiowanie pogmatwanych teorii, które wprowadzaja˛ jedynie w bła˛d,
i szybko postawi wasze nogi na pewnym fundamencie, daja˛c wam czas na badanie we właściwym kierunku.
Jeśli przyje˛ liście Chrystusa i dowiedzieliście sie˛
o Nim, nie potrzebujecie ogla˛dać sie˛ na jakikolwiek system, czy teorie˛ , które Go nie uznaja˛.
Przekonaliście sie˛ już, że wszystkie inne drogi
prowadza˛ce do zbawienia sa˛ fałszywe. A teraz coś
o teoriach, które jednak uznaja˛ Chrystusa. Choćby
był ich legion, wszystkie można podzielić na dwie
grupy: te, które ucza˛ o stopniowym rozwoju, poste˛ puja˛cej ewolucji rodziny ludzkiej z niższego stanu
do wyższego oraz te, które przeciwnie, utrzymuja˛,
że Bóg stworzył doskonałego człowieka na swoje
własne podobieństwo, i że przez nieposłuszeństwo
on odpadł od tej doskonałości umysłowo, moralnie i fizycznie.
Ta pierwsza grupa uznaje Chrystusa tylko
jako nauczyciela i przewodnika. Jej rzecznicy
utrzymuja˛, że On zbawia lub rozwija ludzi swoim
przykładem i że ofiara za nasze grzechy nie była
potrzebna, z wyja˛tkiem poniżenia, które było
przykładem ceny Jego ofiary.
Drugi z tych pogla˛dów uznaje Chrystusa jako
Odkupiciela i Nauczyciela. Akceptuje oświadczenie
Biblii na temat odpadnie˛ cia człowieka od Boskiej
łaski — od doskonałości i życia do stanu niełaski
i pote˛ pienia na śmierć jako grzesznika. Uznaje
ofiare˛ Chrystusa dokonana˛ na Kalwarii jako zapłacenie kary za człowieka, cene˛ jego odkupienia,
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podstawe˛ wszelkiej Boskiej łaski dla grzeszników w
odpuszczeniu minionych grzechów i obecnych słabości oraz nadzieje˛ przyszłego powrotu, w czasie
odpowiednim dla Boga, do stanu doskonałości i
harmonii z Nim.
Ten ostatni, jak zauważyliście, jest pogla˛dem
biblijnym i łatwe staje sie˛ osa˛dzenie, według tej
zasady, każdej teorii, o jakiej możecie usłyszeć lub
przeczytać. Żadna teoria, która nie pozostawia
istotnego miejsca dla upadku, dla krzyża i jego
właściwości leczniczych nie pochodzi od Boga,
gdyż to sa˛ podstawy objawionego Boskiego planu
— 1 Kor. 15:3,4,20-22.
Cokolwiek napotkacie i co wytrzyma te˛ próbe˛ ,
opiera sie˛ na właściwej podstawie, jest godne
dalszego badania i analizy krytycznej z pomoca˛
Biblii jako jedynego wzorca. Lecz każdy system,
który nie wytrzyma tej próby, powinien być odrzucony szybko i na zawsze. Im bardziej usiłujecie
zbadać to, co dostrzegacie, że jest oparte na fałszywej, niebiblijnej podstawie, tym bardziej sie˛
zapla˛tacie i uwikłacie w sieci wielkiego przeciwnika, który usiłuje zwieść oblubienice˛ Chrystusa,
tak jak zwiódł oblubienice˛ Adama (Kol. 2:4,18; 2
Kor. 11:3). Zatem wystrzegajcie sie˛ każdej teorii,
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i nie miejcie z nia˛ dłużej nic wspólnego, gdy tylko przekonacie sie˛ , że nie opiera sie˛ ona na fundamencie okupu i gdy tylko stwierdzicie, że zaprzecza wyraźnie określonej przez Boga karze za
grzech: „Dusza, która grzeszy, ta umrze”, potwierdzaja˛c kłamstwo szatana „Żadnym sposobem
śmiercia˛ nie pomrzecie”. A słowa: „...ani sie˛ go
dotykać be˛ dziecie”, które miały być dewiza˛ Ewy,
powinny być i wasza˛, odnośnie każdej doktryny
wykazanej jako fałszywa w świetle Bożego Słowa,
tego jedynego probierza — zob. 1 Moj. 3:2-4.
SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE
Konieczne jest, byście nie tylko mieli pomoce
i używali ich zgodnie z powyższymi sugestiami,
lecz również to, abyście świecili innym każdym
światłem, które was oświeciło — nie w pysze, jak
gdyby to było wasze własne odkrycie, lecz w
pokorze, pragna˛c jedynie doprowadzenia innych
do światła, dla ich korzyści i dla chwały Ojca w
niebie (Mat. 5:16). Praktyka szerzenia prawdy
korzystnie wpłynie na wasza˛ własna˛ dusze˛ i w
coraz wie˛ kszym stopniu be˛ dziecie dochodzić do
społeczności ze wszystkimi spragnionymi prawdy
dziećmi Bożymi.
BS ’96,59.

P S A L M
1. Szcze˛ śliwy, kto nie chodził za rada˛ bezbożnych i na drodze
grzeszników nie postał, i w gromadzie naśmiewców nie siedział.
2. Ale w prawie Pańskim ma upodobanie i nauke˛ Pańska˛ bada w
dzień i w nocy.
3. I be˛ dzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje
owoc, kiedy jest jego czas, i którego liść nie usycha. A cokolwiek zacznie, powiedzie sie˛ .
4. Nie tak bezbożni, nie tak. Ale sa˛ jak plewy, które wiatr
wymiata.
5. Przeto nie ostoja˛ sie˛ bezbożni na sa˛dzie ani grzesznicy w
zgromadzeniu sprawiedliwych.
6. Albowiem poznaje Pan droge˛ sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Sela.
(Psalm 1:1-6)

SZTANDAR BIBLIJNY I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEGO KRÓLESTWA
Niezależny Miesie˛cznik Religijny wydawany przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
Czasopismo wolne od wpływu jakichkolwiek wyznań, partii, organizacji i wierzeń ludzkich, zwia˛zane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie
Jego Słowo. Jest ono wydawane w obronie Prawdy paruzyjnej, udzielanej przez Pana za pośrednictwem „onego Sługi”, jako podstawy wszelkiego dalszego
rozwoju Prawdy, w obronie zarza˛dzeń, statutu i testamentu również danych przez Pana za pośrednictwem „onego Sługi” i w celu przedstawiania oraz bronienia rozwijaja˛cej sie˛ Prawdy epifaniczno–bazylejskiej, be˛da˛cej pokarmem na czasie dla ludu Pana, zgodnie z Jego wola˛.
Wszelkie wpłaty na wydawnictwo prosimy dokonywać na rachunek bieża˛cy: Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Zarza˛d Główny, PKO BP
Nowy Dwór Mazowiecki Nr. 10201244 — 22145 — 270 — 1 — 111.
Sztandar Biblijny be˛dzie również wysyłany bezpłatnie tym członkom Ruchu, którzy o to poprosza˛.

