SZTANDAR BIBLIJNY ` NASZYM JEDYNYM SZTANDAREM
Podniecie chor¹giew do narodów  Izajasz 62:10;
Izajasz 8:20; £ukasz 11:28.

Tedy wyszed³ g³os z stolicy, mówi¹cy: Chwalcie Boga naszego wszyscy s³udzy jego, i którzy siê go boicie, i mali i wielcy. I
s³ysza³em g³os jako ludu wielkiego, i jako g³os wielu wód, i jako
g³os mocnych gromów, mówi¹cych: Halleluja! i¿ uj¹³ Królestwo
Pan Bóg wszechmog¹cy  Obj. 19:5,6.
Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, który jest,
i który by³, i który masz przyjæ! ¿e wzi¹³ moc swoj¹ wielk¹, i uj¹³e królestwo; I rozgniewa³y siê narody, i przyszed³
gniew twój i czas umar³ych, aby byli s¹dzeni, i aby odda³
zap³atê s³ugom twoim, prorokom i wiêtym, i boj¹cym siê
imienia twego, ma³ym i wielkim, i aby wytraci³ tych, co psuj¹
ziemiê  Obj. 11:17,18.
Bo tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja jeszcze raz, a to po
ma³ym czasie, poruszê niebem i ziemi¹, i morzem i such¹; Poruszê, mówiê, wszystkie narody, i przyjd¹ do Po¿¹danego od
wszystkich narodów; i nape³niê ten dom chwa³¹, mówi Pan
zastêpów  Agg. 2:7,8.
Albowiem oto Ja tworzê niebiosa nowe, i ziemiê now¹, a
nie bêd¹ wspominane rzeczy pierwsze, ani wst¹pi¹ na serce
 Izaj. 65:17.
Lecz nowych niebios i nowej ziemi wed³ug obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwoæ mieszka
 2 Piotra 3:13.

I zatr¹bi³ Anio³ siódmy, i sta³y siê g³osy wielkie na niebie mówi¹ce: Królestwa wiata sta³y siê królestwami
Pana naszego i Chrystusa jego, i królowaæ bêdzie na wieki wieków  Obj. 11:15.
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S£OWO CIA£EM SIÊ STA£O

N

JAN 1: 14

ASZE OGRANICZONE UMYS£Y maj¹ trudnoæ w zrozumieniu niektórych g³êbokich rzeczy z Pisma wiêtego, z powodu niedostatecznej
wiedzy i dowiadczenia. Wszystko co wiemy o przedludzkiej egzystencji
naszego Pana jest objawione w S³owie Bo¿ym. Biblia mówi, ¿e nasz Pan by³
bogaty i sta³ siê ubogi; ona nie mówi, ¿e pozosta³ bogaty, a wydawa³o siê, ¿e

sta³ siê ubogi, lecz, ¿e rzeczywicie sta³ siê ubogi, abymy mogli staæ siê
bogaci. Aposto³ Jan mówi, ¿e On zrezygnowa³ z warunków, jakie mia³, zanim sta³ siê cz³owiekiem i ¿e przyj¹³ postaæ niewolnika. On zosta³ uczyniony cia³em. Wyjanienie jest nastêpuj¹ce, ale mi cia³o sposobi³, by³o to
ludzkie cia³o, a zatem nasz Pan mniejszym sta³ siê od anio³ów... przez ucierpienie mierci (¯yd. 10:5; 2:9).
Sumuj¹c wiadectwa biblijne na ten temat, otrzymujemy co nastêpuje: w
swojej przedludzkiej egzystencji nasz Pan by³ Logosem, pocz¹tkiem stworzenia Bo¿ego, Alf¹ wszystkich Boskich stworzeñ i Omeg¹, poniewa¿ Jehowa
stworzy³ tylko tego Jedynego. O Logosie jest napisane Wszystkie rzeczy przez
Nie siê sta³y, a bez Niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o (Jan 1:3). On znajdowa³
siê na poziomie duchowym, nastêpny po Ojcu.
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W Boskim planie wieków, przygotowanym du¿o
wczeniej, nasz Pan otrzyma³ propozycjê, której celem
by³o odkupienie ludzkoci. Zosta³ postawiony warunek,
¿e jeli Logos bêdzie pos³uszny Ojcowskiej woli, dost¹pi
jeszcze wiêkszego wywy¿szenia, nawet do Boskiej natury. Dla tej radoci Jemu przedstawionej nasz Pan podj¹³
ró¿ne niezbêdne kroki do wype³nienia wielkiego dzie³a
odkupienia. Umowa, któr¹ zawar³ z Ojcem, wymaga³a
wielkiego upokorzenia. Chocia¿ to by³o wyrzeczenie siê
w³adzy, czci i chwa³y, to jednak podjêcie pierwszego kroku nie wymaga³o ofiarowania ¿ycia, a mianowicie, by³a
to zgoda na zarz¹dzenie Ojca, aby zosta³ uczyniony cia³em, by sta³ siê ludzk¹ istot¹ i zrezygnowa³ z egzystencji
na niebiañskim poziomie.
Pierwotnie, jako Logos, nasz Pan by³ dusz¹ na duchowym poziomie, w znaczeniu, w jakim ka¿da inteligentna istota jest dusz¹, poniewa¿ s³owo dusza znaczy istota. A przeniesienie zasady ¿ycia do ludzkiego cia³a, sprowadzi³o Go na ziemski poziom istnienia. Pierwiastek
¿ycia by³ ten sam, którego mia³ wczeniej, dlatego osobowoæ pozosta³a ta sama. Wa¿na by³a
to¿samoæ umys³u, a tê mia³ nasz Pan z Boskiego rozporz¹dzenia.
CIA£O DANE W CELU MIERCI
Pismo wiête nie wyjania w jaki sposób
iskra ¿ycia nale¿¹ca do duchowej istoty, znanej
jako Logos, zosta³a przeniesiona na ludzki poziom.
Kiedy nasz Pan zosta³ tak przemieniony, podj¹³ jedynie kroki przygotowawcze, aby staæ siê ofiar¹
za grzeszników. W swoim przedludzkim stanie On
nie móg³ daæ równowa¿nej ceny za Adama, poniewa¿ nie mia³ do ofiarowania ludzkiego ¿ycia. Lecz
kiedy sta³ siê ludzk¹ istot¹ i osi¹gn¹³ wiek dojrza³y, by³ w stanie staæ siê ofiar¹ za grzech.
Mówimy, ¿e nasz Pan jako ludzka istota by³
t¹ sam¹ dusz¹, któr¹ by³ w swym przedludzkim stanie, poniewa¿ mia³ ten sam pierwiastek ¿ycia jak
przedtem i ¿e kiedy sta³ siê cz³owiekiem, to nie
umar³ jako duchowa istota. Biblia owiadcza, ¿e
nasz Pan sta³ siê cia³em, ludzk¹ istot¹ i ¿e ró¿nica pomiêdzy Nim i ludzkoci¹ w ogólnoci by³a
taka, ¿e On by³ doskona³y  wiêty, niewinny,
niepokalany, od³¹czony od grzeszników  oddzielony od reszty rodzaju ludzkiego (¯yd. 7:26).
Pismo wiête wyjania równie¿, ¿e ta ró¿nica wynika³a z faktu, i¿ On zosta³ sp³odzony w szczególny sposób. Zasada ¿ycia, przez któr¹ zosta³ poczêty, pochodzi³a bezporednio od Ojca Niebiañskiego. To wyjanienie jest zupe³nie odmienne od teorii znanej jako wcielenie.

91

Myl¹ teorii wcielenia jest, ¿e istota duchowa wziê³a we w³adanie ziemskie cia³o, nast¹pi³o
wcielenie, zamieszka³a w ciele, to znaczy, ¿e duch
wst¹pi³ do wnêtrza ludzkiego cia³a. To, jak wierzymy, jest b³êdn¹ myl¹ w odniesieniu do naszego Pana, pochodz¹c¹ z Ciemnych Wieków. Pismo
wiête nie mówi, ¿e umar³o cia³o naszego Pana,
podczas gdy duchowa istota pozosta³a wewn¹trz
¿ywa. Lecz Biblia mówi, ¿e nasz Pan opuci³ chwa³ê jak¹ mia³, kiedy by³ z Ojcem i postaw¹ (natur¹)
znaleziony jako cz³owiek, sam siê poni¿y³... a¿ do
mierci, a to mierci krzy¿owej i by³ umartwiony... cia³em (Jan 17:4,5; 1 Piotra 3:18; Filip. 2:8).
S£OWO CIA£EM SIÊ STA£O,
I MIESZKA£O MIÊDZY NAMI
Z tego co wiemy o dzieciñstwie, to uznajemy je jako okres rozwoju. I tak czytamy o naszym
Panu: A dzieci¹tko ono ros³o, i umacnia³o siê w
Duchu, pe³ne bêd¹c m¹droci, a ³aska Bo¿a by³a
nad nim.... A Jezus pomna¿a³ siê w m¹droci, i we
wzrocie i w ³asce u Boga i u ludzi (£uk. 2:40,52).
On nie zachowa³ wszystkich dowiadczeñ i inteligencji ze swego przedludzkiego stanu. Czytamy,
¿e On wzrasta³ w m¹droci. Jego umys³ wzrasta³.
Oczywicie, by³ doskona³y, uczy³ siê o wiele szybciej i dok³adniej ni¿ inni, a to t³umaczy fakt, ¿e
jako dziecko by³ zdolny wprawiæ w zak³opotanie
doktorów Prawa. Ze swoimi naturalnymi zdolnociami umys³owymi, On by³ w stanie poj¹æ sytuacjê i szybko zaj¹æ stanowisko.
wiêty £ukasz mówi nam, ¿e nasz Pan w
wieku 12 lat towarzyszy³ swojej matce i Józefowi
w drodze do Jeruzalem. ¯ydowskie dzieci by³y
przyzwyczajone do uczestniczenia w praktykach
religijnych i by³o zwyczajem, ¿e ¿ydowscy ch³opcy powinni byli siê powiêcaæ w tym wieku, w którym Jezus to uczyni³. Jezus wiedzia³, ¿e ró¿ni siê
od innych ch³opców. Jest bardzo prawdopodobne,
¿e opowiedzia³ im o faktach zwi¹zanych z Jego
cudownym narodzeniem. Niektórzy przypuszczaj¹, ¿e nawet Jemu zarzucano, i¿ jest dzieckiem nieprawego ³o¿a. Lecz poniewa¿ dok³adnie tego nie
wiemy, musimy ograniczyæ siê do Pisma wiêtego. Nasz Pan przyszed³ na wiat w cudowny sposób w celu wype³nienia proroctw, a one wszystkie
znajduj¹ wype³nienie w Nim. Oczywicie, On skorzysta³ z pierwszej sposobnoci upewnienia siê w
tej sprawie. Kiedy w wieku 12 lat dowiedzia³ siê
od doktorów Prawa, ¿e nie mo¿e obj¹æ kap³añskich
funkcji jako ch³opiec, nie czyni³ dalszych prób,
lecz by³ poddany swoim rodzicom, Marii i jej mê¿owi, którzy w³aciwie byli Jego opiekunami a¿ do
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30 roku ¿ycia, kiedy pierwszym Jego krokiem by³o
zupe³ne powiêcenie siê.
OTO IDÊ, ABYM CZYNI£,
O BO¯E, WOLÊ TWOJ¥
W wieku 30 lat nasz Pan mia³ z pewnoci¹
wielk¹ wiedzê, której nie posiada³ Adam, kiedy
by³ na próbie. Nasz Pan mia³ pewn¹ wiedzê o
tym, czym jest grzech i kara za niego. On mia³
równie¿ znajomoæ tego faktu, ¿e Bóg przygotowa³ odkupienie ludzkoci przez wielkiego Porednika Nowego Przymierza  Zbawiciela, Odkupiciela, Wyzwoliciela. On wiedzia³, ¿e niezdolnoæ innych do zachowania Boskiego Prawa
zapisanego w Dekalogu oraz Jego zdolnoæ do
zachowania tego prawa, stanowi³a ró¿nicê pomiêdzy Nim i innymi.
Niew¹tpliwie matka naszego Pana opowiedzia³a Jemu o Jego cudownych narodzinach i o
wiadomoci, jak¹ otrzyma³a przez Gabriela oraz
o proroctwach Anny i Symeona. A On zachowywa³ w umyle proroctwa odnosz¹ce siê do Niego
i do przysz³oci wielkiego Mesjasza, który mia³
przyjæ i wyzwoliæ wiat. Ca³a ta wiedza by³a bardzo cenna.
Lecz rzecz¹, której naszemu Panu z pewnoci¹ brakowa³o, by³a znajomoæ g³êbszych spraw
Pisma wiêtego. Widocznie znajdowa³ w Biblii
niejasnoci, poniewa¿ wtedy jeszcze nie otrzyma³
Ducha wiêtego. Chocia¿ móg³ byæ lepiej przysposobiony do zrozumienia tych rzeczy, ni¿ upad³a
ludzkoæ, to jednak, jak mówi Aposto³, cielesny
cz³owiek nie pojmuje tych rzeczy, które s¹ Ducha
Bo¿ego... i nie mo¿e ich poznaæ, przeto, i¿ duchownie bywaj¹ rozs¹dzone (1 Kor. 2:14). Jezus nie
by³ wówczas sp³odzony z Ducha wiêtego, dlatego nie zrozumia³ proroctw i symboli.
OTO SIÊ MU OTWORZY£Y NIEBIOSA
Ca³a ta wiedza zaczê³a na Niego sp³ywaæ kiedy zosta³ sp³odzony z Ducha wiêtego. On zacz¹³
zrozumiewaæ wy¿sze rzeczy, g³êbokie sprawy
Bo¿e. On w pewnej mierze rozumia³, ¿e Baranek
by³ zabity jako ofiara za grzech oraz sprawy zwi¹zane z usuniêciem grzechu, lecz nie móg³ ustaliæ,
kto mia³ byæ Owym wielkim Wyzwolicielem ani
wyjaniæ wspania³ych obrazów w Pimie wiêtym.
Zaraz po sp³odzeniu z Ducha wiêtego On zacz¹³
dostrzegaæ, ¿e je¿eli mia³by panowaæ, to nast¹pi³oby to po zamanifestowaniu lojalnoci wobec
Boga i sprawiedliwoci. Skoro tylko zosta³ owiecony, zrozumia³ te rzeczy, które odnosi³y siê do
cierpienia.
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Podczas swej ziemskiej s³u¿by nasz Pan
przez to, co wycierpia³ nauczy³ siê pos³uszeñstwa
(¯yd. 5:8). I w ten sposób dowiadczy³ wielkiego
owiecenia, które by³o tak potê¿nym dodatkiem dla
Niego  tak jak dla nas jest wielkim owieceniem
zrozumienie okreleñ i warunków obecnego powo³ania  tak wiêc musimy postêpowaæ ladami naszego Pana, jeli chcielibymy byæ w Królestwie.
W jaki sposób wy¿sze rzeczy zosta³y objawione naszemu Panu, tego dok³adnie nie wiemy.
Niew¹tpliwie nasz Pan otrzyma³ objawienia, lecz
co i jak zosta³o Jemu objawione, aby móg³ zrozumieæ swoje przedludzkie warunki, itd., tego po prostu nie wiemy. Podobnie jak nie wiemy, w jaki sposób wszystkie Jego czyny i dowiadczenia z poprzedniego okresu Jego egzystencji, zanim sta³ siê
cia³em, mog³y nagle zostaæ odciniête w Jego umyle. Bóg by³ w stanie to uczyniæ.
Przypomnienie sobie poprzednich dowiadczeñ nie nast¹pi³o w czasie Jego dzieciñstwa, gdy¿
wtedy On wzrasta³ w wiedzy, postawie i ³asce u
Boga i u ludzi. Wierzymy, ¿e tê wiedzê otrzyma³
podczas chrztu w Jordanie i ¿e tam nie tylko by³a
Jemu dana wiedza o Jego przesz³ych doznaniach u
Ojca i o odleg³ej przesz³oci, lecz tak¿e otrzyma³
wiat³o na temat Pisma wiêtego tak, aby móg³
zupe³nie poj¹æ znaczenie tego, co uczyni³, kiedy
odda³ samego siebie w powiêceniu.
W miarê tego, jak niebiosa siê otwiera³y
dla naszego Pana, On dostrzega³, ¿e dowiadczenia Mesjasza, które nie by³y wymagane pod Przymierzem Zakonu, mia³y jednak byæ dla Niego przywilejem, je¿eli zrozumie je jako Bosk¹ wolê i bêdzie widzia³, ¿e by³y Boskim Zakonem w proroctwach. Jak owca jest niema przed tymi, którzy j¹
strzyg¹, tak Pan nie sprzeciwia³ siê, kiedy odbierano Jemu Jego prawa. On wiedzia³, ¿e mia³ umrzeæ
i ¿e mia³ byæ niewinn¹ ofiar¹. On mia³ byæ Tym
ukrzy¿owanym, antytypem wê¿a miedzianego.
JEZUS ODDA£ SWOJE LUDZKIE PRAWA
Powiêcaj¹c siê, aby wype³niæ wszystkie rzeczy zapisane w Ksiêdze, Jezus by³ w pe³ni przygotowany na ka¿de dowiadczenie. Dostrzegamy tak¿e, ¿e takie jest znaczenie piêknego obrazu z Objawienia o zwoju zapieczêtowanym siedmioma pieczêciami. Og³oszono odezwê Kto jest godzien
otworzyæ te ksiêgi, i odpieczêtowaæ pieczêci ich?
(Obj. 5:2). Do tamtego czasu nie znaleziono nikogo, kto móg³by otworzyæ Ksiêgê Boskiego zrozumienia. Lecz wtedy nasz Pan okaza³ siê godny
otwarcia tej Ksiêgi i Jemu by³a udzielona ca³a wie-

Grudzieñ, 1999

Sztandar Biblijny

dza Boskiego planu, aby móg³ wype³niæ te rzeczy
w ofiarowaniu cia³a.
Podczas powiêcenia w Jordanie nasz Pan
ofiarowa³ swoje ludzkie ¿ycie  ofiarowa³ wszystkie swoje prawa i przywileje jako ludzka istota.
Ostatecznym celem tego zupe³nego wyrzeczenia
siê swojego ¿ycia by³o to, ¿e móg³ przynieæ ludzkoci ¿ycie wieczne. Natomiast Ojcowskie zarz¹dzenie w stosunku do Niego mówi³o, ¿e On móg³
zachowaæ swoj¹ osobowoæ, swoj¹ to¿samoæ.
Lecz po sp³odzeniu z Ducha wiêtego On by³ Nowym Stworzeniem i jako takie mia³o ludzk¹ naturê, w której rozwija³o charakter i w której przechodzi³o dowiadczenia. To Nowe Stworzenie zosta³o rozwiniête do doskona³oci podczas Jego
trzyipó³letniej s³u¿by, i by³o gotowe do duchowej
natury, która Jemu by³a obiecana.
Gdyby nasz Pan nie okaza³ siê doskona³y,
wierny i lojalny w swoim przedludzkim stanie,
nigdy nie otrzyma³by przywileju stania siê cz³owiekiem i Odkupicielem ludzi. Poniewa¿ by³ pos³uszny jako cz³owiek, otrzyma³ wiêksz¹ chwa³ê, niemiertelnoæ. On by³ doskona³y we
wszystkich sprzyjaj¹cych warunkach, zanim sta³
siê cz³owiekiem; by³ wierny jako cz³owiek i bêd¹c uwielbiony nadal jest wierny. Dlatego zachowuje ten sam stosunek wobec Boga i sprawiedliwoci, jaki mia³ zawsze. Wskutek tego Pan nie
potrzebowa³ specjalnie ¿adnej z tych rzeczy, które pomagaj¹ w tworzeniu charakteru, poniewa¿
nigdy nie objawi³ ¿adnych skaz, które nale¿a³oby usun¹æ. Lecz mo¿emy przypuszczaæ, ¿e dowiadczenia, które mia³ w przedludzkim stanie i
kiedy by³ cz³owiekiem, a tak¿e odk¹d zosta³
uwielbiony, wszystkie one wspó³pracuj¹, aby
Jego charakter by³ w najwy¿szym znaczeniu inteligentny i lojalny.
ON OBJAWI£ CHWA£Ê SWOJ¥
Przestudiujmy niektóre wersety Pisma wiêtego, które mog³yby sugerowaæ, ¿e nasz Pan mia³
wyrane wspomnienia o swoich przedludzkich dowiadczeniach z Ojcem.
(1) Odpowiedzia³ tedy Jezus i rzek³ im: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, nie mo¿e Syn
sam od siebie nic czyniæ, jedno co widzi, ¿e Ojciec
czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to tak¿e i Syn
czyni (Jan 5:19). Te s³owa zosta³y wypowiedziane w zwi¹zku z uzdrowieniem chorego. Oczywicie, one nie oznaczaj¹, ¿e nasz Pan widzia³ Ojca
uzdrawiaj¹cego chorego, lecz, ¿e On dostrzega³ Ojcowsk¹ wolê, Ojcowski Plan.

93

Nasz Pan po prostu realizowa³ wolê Ojca odnosz¹c¹ siê do Niego: Tedy siê otworz¹ oczy lepych, a uszy g³uchych otworzone bêd¹. Tedy podskoczy chromy jako jeleñ, itd. (Izaj. 35:5,6). Te
cuda uzdrowienia by³y jednymi z rzeczy, jakie mia³
czyniæ nasz Pan, jak jest napisane w Biblii. On wiedzia³, ¿e mia³ czyniæ te cuda i ¿e one by³y zapowiedzi¹ rzeczy, które mia³y byæ dokonane w przysz³oci. Jak czytamy, tenci pocz¹tek cudów uczyni³ Jezus... a objawi³ chwa³ê swoj¹ (Jan 2:11).
(2) Przed wieki jestem zrz¹dzona, przed pocz¹tkiem, pierwej ni¿ by³a ziemia. Gdy jeszcze nie
by³o przepaci, sp³odzona jestem, gdy jeszcze nie
by³o róde³ op³ywaj¹cych wodami. Pierwej ni¿
góry za³o¿one by³y, ni¿ by³y pagórki, sp³odzona
jestem (Przyp. 8:23-25). Ten fragment mo¿e byæ
rozpatrywany albo jako proroctwo odnonie tego,
co nasz Pan rozumia³ o swym poprzednim stanie
albo jako symboliczna wypowied ukazuj¹ca M¹droæ Bo¿¹ przez wszystkie wieki. Lecz poniewa¿
M¹droæ Bo¿a szczególnie objawia siê w naszym
Panu Jezusie, wiêc to by³o zapowiedzi¹ tego, co
Jezus móg³ wiedzieæ w odniesieniu do swego
przedludzkiego stanu.
(3) Kiedy w wieku 12 lat nasz Pan zapyta³
Izalicie nie wiedzieli, i¿ w tych rzeczach, które
s¹ Ojca mego, ja byæ muszê? (£uk. 2:49). On
móg³ mieæ w umyle Niebiañskiego Ojca, w³anie
tak jak ka¿de powiêcone dziecko Bo¿e powinno
o Nim myleæ. Z informacji, jakie otrzyma³ od
swojej matki, Marii, dowiedzia³ siê o swoich cudownych narodzinach i szczególnej misji na wiecie. Jego matka wiedzia³a, ¿e On nie móg³ tego
wiedzieæ o sobie i swojej misji, gdyby nie powiedzia³a Mu o tym. Bêd¹c powiadomiony o swym
osobliwie wiêtym i cudownym narodzeniu dla
tego jedynego celu, Pan zwraca siê do Marii i
pyta: Czy to mo¿liwe, aby nie wiedzia³a, ¿e muszê uczestniczyæ w sprawach Mego Ojca? Czy¿
nie mówi³a mi o tym? Pan by³ zdziwiony, ¿e
Maria i Józef nie rozumiej¹, i¿ czynienie tego jest
dla Niego rzecz¹ najwa¿niejsz¹.
PAMIÊÆ RODKIEM IDENTYFIKACJI
(4) Stwierdzenie naszego Pana, pierwej ni¿
Abraham by³, jam jest (Jan 8:58), s³u¿y uto¿samieniu cz³owieka Jezusa z Jego poprzednim stanem jako Logosa, zanim sta³ siê cia³em i zamieszka³ miêdzy nami. Nasz Pan jest dzisiaj Ten sam
obecnie, chocia¿ otrzyma³ duchowy poziom. On
mówi, I ¿yj¹cy; a by³em umar³y, a otom jest ¿ywy
na wieki wieków (Obj. 1:18). Pierwotnie Pan by³
na duchowym poziomie. Póniej, jako cz³owiek,

94

Sztandar Biblijny

¿y³ i umar³. W czasie swego zmartwychwstania
zosta³ o¿ywiony na duchowym poziomie, wy¿szym
ni¿ anio³owie, ksiêstwa i w³adze. Lecz to¿samoæ,
osobowoæ jest ta sama.
Mo¿emy z ³atwoci¹ uwierzyæ, ¿e nasz Pan
wci¹¿ zachowuje pamiêæ o przesz³ych rzeczach.
On pamiêta równie¿ dowiadczenia, które przechodzi³, kiedy by³ w ciele, a tak¿e te, które mia³ zanim
sta³ siê cia³em. W przeciwnym razie On nie móg³by rozpoznaæ siebie.
Wydaje siê, ¿e pamiêæ jest rodkiem identyfikacji naszej osobowoci. W tym wersecie nic nie
zdaje siê wskazywaæ na to, ¿e nasz Pan przyszed³
na ten wiat z wiedz¹ o wszystkich swoich poprzednich dowiadczeniach. Po swoim powiêceniu On otrzyma³ tê wiedzê za pomoc¹ rodków,
których nie jestemy w stanie dostatecznie zrozumieæ  dziêki pewnym w³adzom u¿ytym przez
Ojca, poniewa¿ Ojciec ma wszelk¹ moc.
(5) Jezus Chrystus wczoraj i dzi, ten¿e i na
wieki (¯yd. 13:8). To owiadczenie nie uto¿samia³oby naszego Pana z Jego poprzednim stanem,
poniewa¿ w swym poprzednim bycie On nie by³
Jezusem. On zosta³ nazwany Jezusem przy urodzeniu, a Jezusem Chrystusem (pomazanym) sta³ siê
od chwili swego chrztu. Znajomoci¹ swoj¹ wielu usprawiedliwi sprawiedliwy s³uga mój; bo nieprawoci ich on sam poniesie (Izaj. 53:11). Nasz
Pan zacz¹³ dwigaæ nieprawoci wiata od swego
powiêcenia, a czynienie tego zakoñczy³o siê Jego
ukrzy¿owaniem.
Kiedy Duch wiêty zst¹pi³ na Niego i niebiosa otworzy³y siê przed Nim, On prawdopodobnie otrzyma³ wiedzê, która umo¿liwi³a Jemu zwyciêstwo. Nie wiemy, jak¹ si³ê mia³y pokusy szatana przed powiêceniem siê naszego Pana, kiedy
by³ doskona³ym cz³owiekiem, tak jak Adam. Lecz
kiedy Jego umys³ zosta³ otwarty, wówczas szatan
przyst¹pi³, aby kusiæ Pana, szczególnie w zakresie Jego dzie³a i powiêcenia, które ju¿ uczyni³.
Szatan usi³owa³ zniweczyæ Jego powiêcenie i
udaremniæ jego realizacjê. Nie wiemy jak wielk¹
wiedzê mia³ nasz Pan, lecz Ojciec Niebiañski
udzieli³ Jemu wystarczaj¹cej wiedzy, aby móg³
wyjæ jako zwyciêzca.
NATURALNY CZ£OWIEK NIE MO¯E
DOSTRZEC DUCHOWYCH RZECZY
(6) Zaprawdê, zaprawdê powiadam ci, i¿
co wiemy, mówimy, a comy widzieli, wiadczymy; ale wiadectwa naszego nie przyjmujecie
(Jan 3:11). Mamy tutaj dane do zrozumienia, ¿e
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nasz Pan móg³ opowiadaæ o niebiañskich rzeczach, lecz nie by³ sk³onny tak czyniæ, poniewa¿
Nikodem i inni mieli trudnoci w przyjmowaniu
nawet ziemskich rzeczy. Zatem, jak Jezus móg³
mówiæ o rzeczach niebiañskich? Do tego czasu
naszemu Panu mog³a byæ udzielona pamiêæ o Jego
przedludzkim stanie.
Powinnimy opowiadaæ niebiañskie rzeczy,
lecz nie do zwyk³ych ludzi. Nie dawajcie wiêtego psom, ani mieæcie pere³ waszych przed winie, by ich nie podepta³y nogami swymi, i obróciwszy siê, nie rozszarpa³y was (Mat.7:6). Nasz
Pan powiedzia³, ¿e ma wiele rzeczy do przekazania swoim uczniom, lecz oni nie bêd¹ w stanie
ich przyj¹æ, dopóki nie przyjdzie Duch wiêty
(Jan 16:12,13). Albowiem jeszcze nie by³ dany
Duch wiêty, przeto ¿e jeszcze Jezus nie by³
uwielbiony (Jan 7:39). Ale cielesny cz³owiek
nie pojmuje tych rzeczy, które s¹ Ducha Bo¿ego;
albowiem mu s¹ g³upstwem, i nie mo¿e ich poznaæ, przeto, i¿ duchownie bywaj¹ rozs¹dzone.
Ale nam to Bóg objawi³ przez Ducha swojego;
albowiem duch wszystkiego siê bada, i g³êbokoci Bo¿ych (1 Kor. 2:14,10). Jeli Duch wiêty
objawia nam niektóre g³êbokie rzeczy obecnie, to
ile wiêcej wiêtych rzeczy móg³ przyj¹æ doskona³y umys³ naszego Pana?
CHWA£A, KTÓR¥ MIA£EM U CIEBIE
(7) S³owa naszego Pana, Uwielbij miê ty,
Ojcze! u siebie samego t¹ chwa³¹, któr¹m mia³ u
ciebie, pierwej ni¿eli wiat by³ (Jan 17:5), nie
mog¹ oznaczaæ, ¿e On nie mia³ ¿adnej wiedzy na
temat zapowiedzianego udzia³u w Boskiej naturze.
Nasz Pan otrzyma³ zapewnienie z wersetów Pisma
wiêtego, z których jedne mówi³y, ¿e bêdzie wielce wywy¿szony, inne, ¿e Bóg da Mu Królestwo, a
jeszcze inne, ¿e Bóg Jehowa da Jemu dzia³ dla
wielu, aby siê dzieli³ korzyci¹ z mocarzami, poniewa¿ wyla³ na mieræ duszê swoj¹ (Izaj. 53:12);
kolejny owiadcza: Przysi¹g³ PAN, a nie bêdzie
tego ¿a³owa³, mówi¹c: Ty jest kap³anem na wieki
wed³ug porz¹dku Melchisedekowego (Ps. 110:4).
On mia³ byæ zarówno Kap³anem, jak i Królem najwy¿szej godnoci i czci.
Prawdopodobnie po swoim sp³odzeniu z
Ducha nasz Pan zna³ w pe³ni te rzeczy, tak jak
Aposto³ Pawe³, który by³ zachwycony do trzeciego nieba i otrzyma³ znajomoæ cudownych rzeczy których siê cz³owiekowi nie godzi mówiæ
(2 Kor. 12:4). Jest bardzo prawdopodobne, ¿e
nasz Pan Jezus otrzyma³ pewne szczególne objawienie, poniewa¿ czytamy Jego s³owa, jako Oj-
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ciec ma ¿ywot sam w sobie, tak da³ i Synowi, aby
mia³ ¿ywot w samym sobie (Jan 5:26), wskazuj¹ce na Jego znajomoæ tego, ¿e zarówno On, jak
i Koció³ bêd¹ mieæ udzia³ w Boskiej naturze i
wrodzone ¿ycie.

d¹c w chwale, któr¹ dzieli³em z Tob¹, zanim wiat
by³. On nie powiedzia³ Ojcu Nie zapomnij, aby
Mi zap³aciæ; nie zapomnij o tym, co Mi obieca³e. Nie. On czyni³ wolê Ojca, nie myl¹c o wynagrodzeniu z tym zwi¹zanym.

S³owa naszego Pana wskazuj¹, ¿e On nie pragn¹³ aspirowaæ do tych chwalebnych rzeczy. Parafrazuj¹c, On bardzo skromnie powiedzia³: Ojcze,
przyszed³em, aby czyniæ Twoj¹ wolê. Wykonam
dzie³o, które mi powierzy³e i bêdê zadowolony,
gdy powrócê do chwa³y, któr¹ mia³em u Ciebie
wczeniej  nie prosz¹c o ¿aden zaszczyt. Jestem
zadowolony, ¿e otrzyma³em ten przywilej i mylê,
¿e nie bêdê cierpia³ z powodu Mojego pos³uszeñstwa Twojej woli. Dlatego bêdê zadowolony, bê-

Tak jest z nami. Ka¿dy, kto czeka na nagrodê i odczuwa, ¿e ona siê jemu nale¿y, przyjmuje niew³aciwy pogl¹d. Powinnimy uwa¿aæ,
¿e byæ po stronie sprawiedliwoci i uto¿samiaæ
siê z naszym Panem Jezusem to wielki przywilej, nawet gdyby w przysz³oci nie by³o za to
¿adnej nagrody. Lecz myl o nagrodzie jest wielk¹ podniet¹, aby biec cierpliwie do czego, co niezmiernie przewy¿sza to, o co moglibymy prosiæ
lub o czym myleæ.

POROZUMIENIE IZRAELSKO-PALESTYÑSKIE
Droga do pokoju czy nieszczêcia ?

J

AK INFORMOWALIMY w poprzednim niepewne. Istnieje wiele sprzeciwów, zarównumerze, premier Benjamin Netanyahu i no ze strony Palestyñczyków, jak i konserwaprzewodnicz¹cy Yasser Arafat odbyli w pa- tywnego skrzyd³a w Izraelu. Kiedy pan Arafat
nakaza³ swoim si³om bezdzierniku rozmowy w Wye
pieczeñstwa aresztowaæ
Plantation, we wschodnim
kilkunastu cz³onków ugruMaryland. Rozmowy, w któOwszem, stanie siê dnia
powania Hamas, które przez
rych poredniczy³ Bia³y
onego, ¿e uczyniê Jeruzad³ugi czas atakowa³o Izrael,
Dom, skupi³y siê na oddaniu
lem kamieniem ciê¿kim
liderzy grupy zagrozili zaziemi przez Izrael i rodzaju
wszystkim narodom; wszymachem na jego ¿ycie. Izraporozumieñ pokojowych nascy, którzy go dwigaæ
elski Knesset od³o¿y³ ratyrzuconych przez rz¹d palebêd¹, bardzo siê ura¿¹,
fikacjê porozumienia po
styñski.
choæby siê zgromadzi³y
ataku bombowym na przyPrzez ponad tydzieñ
przeciwko niemu wszyststanek autobusowy w Jeroprezydent Clinton nak³ania³
kie narody ziemi.
zolimie, kiedy oko³o 20
pana Netanyahu do przyjêosób zosta³o rannych.
cia amerykañskiej propozyZach. 12:3
cji oddania dodatkowych 13
Chocia¿ sytuacja na
procent ziem Zachodniego
rodkowym Wschodzie jest
Brzegu, na co pan Netanyahu stanowczo nie zawsze niebezpieczna, to jest taka szczególnie
wyra¿a³ zgody w przesz³oci. W¹tpliwoci Izra- teraz. Napiêcie wywo³ane z obu stron przez
ela odnonie zdolnoci zahamowania ataków nowe porozumienie, bêdzie istnieæ niezale¿nie
terrorystów na Izrael przez rz¹d palestyñski od tego czy ono zostanie ratyfikowane, czy te¿
d³ugo by³y punktem spornym. Zobowi¹zanie nie. Zarówno Unia Europejska, g³ówna finanw³adz do poprawy bezpieczeñstwa ich granic i sowa podpora rodz¹cego siê pañstwa palestyñzaoferowanie monitoringu przez Centraln¹ skiego, jak i Stany Zjednoczone, chcia³yby wiAgencjê Wywiadowcz¹ (CIA) ostatecznie prze- dzieæ rych³y koniec tego problemu. Jest prawkona³o pana Netanyahu do oddania spornego te- d¹, jak Pismo wiête prorokuje, ¿e Izrael jest
rytorium.
kamieniem obra¿enia dla wszystkich narodów
Porozumienie, w najlepszym razie, jest (Zach. 12:3).
BS 98,89-94
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PAMI¥TKA MIERCI NASZEGO PANA W 2000 ROKU
PAMI¥TKA MIERCI NASZEGO PANA w 2000 r. przypada w sobotê, 18 marca,
po godz. 18 00. Obliczenie tej daty jest nastêpuj¹ce (wszystkich obliczeñ dokonano na
podstawie czasu uniwersalnego, znanego równie¿ jako czas Greenwich): zrównanie
wiosenne nast¹pi 20 marca o godz. 7 36 . Nów ksiê¿yca najbli¿szy wiosennego porównania dnia z noc¹ uka¿e siê 6 marca o godz. 5 17 (do tego dodajemy 2 godziny i 21 minut,
aby otrzymaæ czas Jerozolimski  7 38. Tak wiêc 1 Nisan trwa od godz. 18 00 5 marca do
godz. 18 00 6 marca i 14 Nisan rozpoczyna siê po 13 pe³nych dniach, w sobotê, 18 marca
o godz. 18 00 (koñcz¹c siê w niedzielê, 19 marca o godz. 18 00). W zwi¹zku z tym Pami¹tka powinna byæ obchodzona w sobotê, 18 marca po godz. 18 00. Niech Bóg b³ogos³awi swój powiêcony lud w zwi¹zku z t¹ uroczystoci¹. Prosimy o przysy³anie okolicznociowych sprawozdañ.
Powtarzamy, i¿ nasze wyliczenie 1 Nisan oparte jest zawsze na nowiu ksiê¿yca
najbli¿szego wiosennego porównania dnia z noc¹. Nów poprzedzaj¹cy zrównanie uka¿e siê 6 marca, a nów po zrównaniu 4 kwietnia. (Daty Pami¹tki zazwyczaj przypadaj¹ w granicach 19 marca do 19 kwietnia). W 2000 r. jeden nów ksiê¿yca jest 14 dni
przed, podczas gdy nastêpny 15 i 1/2 dnia po wiosennym porównaniu dnia z noc¹, a
wiêc wyliczenie jest bardzo dok³adne.

I¿ siê wam dzi narodzi³ zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w miecie Dawidowem.
A to wam bêdzie na znak: Znajdziecie niemowl¹tko uwinione w pieluszki, le¿¹ce w ¿³obie.
A zaraz z onym Anio³em przyby³o mnóstwo wojsk niebieskich, chwal¹cych Boga i mówi¹cych:
Chwa³a na wysokociach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
I sta³o siê, gdy odeszli Anio³owie od nich do nieba, ¿e oni¿ pasterze rzekli jedni do drugich:
Pójdmy a¿ do Betlehemu, a ogl¹dajmy tê rzecz, która siê sta³a, któr¹ nam Pan oznajmi³.
A tak spiesz¹c siê, przyszli i znaleli Maryjê i Józefa, i ono niemowl¹tko le¿¹ce w ¿³obie.
I ujrzawszy rozs³awiali to, co im by³o powiedziano o tym dzieci¹tku.
A wszyscy, którzy s³yszeli, dziwowali siê temu, co im pasterze powiadali.
Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te s³owa, uwa¿aj¹c je w sercu swojem.
£uk. 2: 11-19.

PROJEKT KONWENCJI NA 2000 ROK
1. Poznañ 30 kwietnia  2 maja
2. Nienadówka
3. Kraków
4. Wroc³aw
5. Bydgoszcz

14
17
21
24






16
19
23
26

lipca
lipca
lipca
lipca

6. Katowice

27  29 sierpnia

SZTANDAR BIBLIJNY I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEGO KRÓLESTWA

Niezale¿ny Miesiêcznik Religijny wydawany przez wiecki Ruch Misyjny Epifania
Czasopismo wolne od wp³ywu jakichkolwiek wyznañ, partii, organizacji i wierzeñ ludzkich, zwi¹zane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie
Jego S³owo. Jest ono wydawane w obronie Prawdy paruzyjnej, udzielanej przez Pana za porednictwem onego S³ugi, jako podstawy wszelkiego dalszego
rozwoju Prawdy, w obronie zarz¹dzeñ, statutu i testamentu równie¿ danych przez Pana za porednictwem onego S³ugi i w celu przedstawiania oraz
bronienia rozwijaj¹cej siê Prawdy epifanicznobazylejskiej, bêd¹cej pokarmem na czasie dla ludu Pana, zgodnie z Jego wol¹.
Wszelkie wp³aty na wydawnictwo prosimy dokonywaæ na rachunek bie¿¹cy: wiecki Ruch Misyjny Epifania, Zarz¹d G³ówny, PKO BP
Nowy Dwór Mazowiecki Nr. 10201244  22145  270  1  111.
Sztandar Biblijny bêdzie równie¿ wysy³any bezp³atnie tym cz³onkom Ruchu, którzy o to poprosz¹.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony pod adresem: http://epifania.topnet.pl, e-mail: srmepifania@poczta.onet.pl

