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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Cz³owiek szczodrobliwy bywa bogatszy:
a kto nasyca, sam te¿ bêdzie nasycony
- Przyp. Sal. 11:25.

Podniecie chor¹giew
do narodów Izaj.62:10
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WERSET NASZEGO GOD£A NA 2000 ROK

Szczodroæ
Cz³owiek szczodrobliwy bywa bogatszy: a kto nasyca, sam te¿ bêdzie nasycony
 Przyp. Sal. 11: 25.

P

AN SCROOGE ¿ywi³ nieufne uczucie w odniesieniu do ludzkoci w ogóle. Wyrazi³ to
przys³owiem Daj im cal, a wezm¹ milê. A chocia¿ Charles Dickens przedstawi³ to wytworniej,
to jednak to jest naga prawda, ¿e wszyscy jestemy sk³onni  niekiedy  ulegaæ sk¹pstwu.
Wielkodusznoæ, czy szczodroæ, hojnoæ, w
znaczeniu s³owa u¿ytego w tekcie god³a, jest
przymiotem podobnym do Boskiego* [odnonik u
do³u strony - t³umacz]. Bóg nie jest sk¹py. Umieci³ ideê samoofiarnej s³u¿by w aktywnym orodku natury - zarówno na o¿ywionym jak i nieo¿ywionym poziomie.
Wskazuj¹c na pob³a¿liwoci i niedba³e zwa¿anie na tradycjê, bêd¹c szczodrym, mo¿na wywo³aæ nieprzyjemne przydwiêki u kogo, jeli jest
konserwatywny. Jednak jako przymiot serca
okrelenie to oznacza sympatyczne odniesienie siê
do dobra drugich i pragnienie okazania gotowoci
do s³u¿by. Wystêpuje ono w przeciwieñstwie.
Szczodroæ szczególnie jest aktywna w osobach wykazuj¹cych sk³onnoci filantropijne i dobroczynne. Niedawne wyst¹pienie cyklonów, huraganów i trzêsieñ ziemi w ró¿nych miejscach globu wzbudzi³y szczodre inicjatywy niesienia pomocy. Takie organizacje, jak francuska instytucja
humanitarna Lekarze bez granic (której niedawno
przyznano pokojow¹ Nagrodê Nobla), Oxfam
(Oxford Commitee for Famine Relief), organizacja dobroczynna dzia³aj¹ca w przypadku klêski
g³odu, Armia Zbawienia, Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿, Czerwony Pó³ksiê¿yc i liczne inne
cia³a dobroczynne rozdzielaj¹ce i organizuj¹ce
pomoc dla bezdomnych, poszkodowanych i
uchodców, s¹ przyk³adem podstawowego wspó³czucia ludzkoci. Ta dzia³alnoæ wiadczona przez
takie grupy ³agodzi skutki przekleñstwa Adamowego. Ludzkoæ w ogólnoci, wbrew przeciwnym
akademickim wyznaniom, nie prze¿ywa wed³ug
dogmatu wyznaj¹cego, ¿e prze¿ywa najbardziej
dostosowany.

Czynienie czego dla kogo bez myli o nagrodzie jest naprawdê dzia³aniem podobnym do Boskiego. Werset naszego tematu na rok 2000 zdaje
siê zaprzeczaæ temu, poniewa¿ kto praktykuj¹cy
cechê wielkodusznoci, hojnoci, bêdzie z kolei
wzbogacony. Wyra¿a to Wspó³czesna Wersja Angielska (CEV) Hojnoæ bêdzie nagrodzona: Daj
kubek wody, a otrzymasz w zamian kubek wody.
Jako powiêceni Pana otrzymujemy wzajemne b³ogos³awieñstwa, gdy g³osimy Prawdê innym
i pomagamy im w ich podobnej dzia³alnoci (Mat.
10:41,42). Najwzniolejsza myl naszego tegorocznego wersetu szczególnie wchodzi w zakres
otrzymywania przez nas duchowych b³ogos³awieñstw - doznania nawodnienia - jako ró¿nych
od doczesnych, materialnych b³ogos³awieñstw.
NIEWIASTA PRZY STUDNI
Jan 4:5-43
I przyszed³ [Jezus] do miasta Samarii, które
zowi¹ Sychar, blisko folwarku, który by³ da³ Jakub Józefowi, synowi swemu.
I by³a tam studnia Jakubowa; przeto¿ bêd¹c Jezus na drodze spracowany, siedzia³ tak na studni;
a by³o oko³o szóstej godziny.
I przysz³a niewiasta z Samarii czerpaæ wodê,
której rzek³ Jezus: Daj mi piæ! . . .
Rzek³a mu tedy ona niewiasta Samarytañska:
Jako¿ ty bêd¹c ¯ydem, ¿¹dasz ode mnie napoju,
od niewiasty Samarytanki? (gdy¿ ¯ydowie nie obcowali z Samarytany.)
Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ jej: Gdyby wiedzia³a ten dar Bo¿y, i kto jest ten, coæ mówi: Daj
mi piæ, tyby go prosi³a, a da³ciby wodê ¿yw¹.
Ta przyjemna wymiana zdañ miêdzy ¿ydowskim rabinem i wieniaczk¹ samarytañsk¹ uczy
wielu lekcji.
¯YD I SAMARYTANIN BLISCY,
JEDNAK ODDALENI JAK BIEGUNY
Miêdzy ¯ydem i poganinem istnia³a wrogoæ wyros³a we wzajemnym postrzeganiu siê. Dla poga-

* Szczodrobliwoæ jest sklasyfikowana w hierarchii ³ask charakteru jako drugorzêdna; nie wskazuje to jej wartoci, lecz znaczy,
¿e jest wytwarzana przez t³umienie sk³onnoci do zach³annoci. Naukowe wyjanienie tej szczególnej ³aski i ³ask charakteru w
ogóle znajduje siê w Teraniejszej Prawdzie Nr 233 (1967 str. 50-55).
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nina ¯yd by³ dumnym i wy³¹cznym, aroganckim
w swym fanatyzmie religijnym oraz zarozumia³y i
odmienny od reszty rzeczywistego wiata. Dla
¯yda poganin by³ brudny - skalany i bez wartoci.
Bóg mi³owa³ tylko ¯yda - reszta mog³aby byæ niepotrzebna.
Chocia¿ Izrael czyta w swoich wyroczniach,
¿e b³ogos³awieñstwa dla wszystkich rodzin ziemi
maj¹ nadejæ przez niego, jednak zapomnia³ perspektywê przysz³ej swojej s³u¿by dla ludzkoci
jako przewodu ³aski i zast¹pi³ j¹ widokiem zewnêtrznego wiata, wiata gojów, którego wartoæ
pomijana jest w oczach Bo¿ych. Samarytanin by³
oceniany nawet mniej (zob. Ew. Jana 8:48).
Samarytanie, chocia¿ przyswajali sobie kulturê ¿ydowsk¹ i podobne wierzenia, byli ludem
skrzy¿owanym, hybryd¹, i jako tacy byli zaszeregowani do kategorii, której ¯ydzi nie mogli tolerowaæ  wed³ug przys³owia ani ryb¹, ani ptakiem.
Jednak¿e Jezus, ¯yd, nie podziela³ tego pogl¹du, co jest widoczne z Jego przypowieci o dobrym Samarytaninie  która zaszokowa³a jego ¿ydowskich s³uchaczy (£uk. 10:25-37)  i ze spotkania z niewiast¹ syrofenick¹ (Mar. 7:24-30), jak
równie¿ z t¹ niewiast¹ przy studni.
JEZUS ROZDAJE WODÊ
Jezus, po podró¿y w upale i kurzu przez zakazane terytorium Samarii, wypatrzy³ miejsce na po³udniowy odpoczynek.
Studnia, dar dla spo³eczeñstwa od patriarchy
Jakuba, by³a dobrze znanym miejscem ze wzglêdu na wie¿¹ ródlan¹ wodê (¿yw¹ wodê). By³o
to urocze miejsce nie tylko z powodu niewyczerpalnej wody, lecz równie¿ czynnika uspo³eczniaj¹cego. Tutaj usiad³ zmêczony i spragniony Jezus,
przywiedziony do tego miejsca przez Opatrznoæ,
utrzymywa³ siê w gotowoci do s³u¿by.
Niebawem nadesz³a ona. Niewiasta ta niewiadomie wkroczy w opowiadanie, które bêdzie powtarzaæ siê echem poprzez stulecia i dotykaæ serc
wielu, których ¿ycie doznawa³oby niszczenia oraz
z powodu gorzkoci grzechu i oszukiwania samego siebie.
Jezusa proba o wodê  wyra¿ona tutaj w prosty sposób, a dla naszych wspó³czesnych uszu obcesowo  nie by³a niezwyk³¹. Owa niewiasta czêsto s³ysza³a takie proby. Ale od ¯yda? W ka¿dym
razie co tu robi ¯yd? Byæ mo¿e dlatego przez jej
odpowiedzi przewija³ siê w¹tek uszczypliwych
uwag. Nie mamy powodu przypuszczaæ, ¿e nie
spe³ni³a proby naszego Pana. Naprawdê, Jego
zaanga¿owanie siê w tê niewielk¹ sprawê kosztem
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jej us³ug dostarczy³o Jemu mi³ej sposobnoci do
kontynuowania tej rozmowy.
Wytwornie, Jezus w kilku s³owach informuje
j¹ o swojej to¿samoci i gotowoci b³ogos³awienia jej tym, czego ona potrzebuje.
Tyby go prosi³a, mówi Jezus, a da³ciby
wodê ¿yw¹.
Niewiasta, nie pojmuj¹c ukrytego znaczenia
propozycji naszego Pana, czy nie uwiadamiaj¹c
go sobie, prowadzi³a dalej grzeczn¹ rozmowê dodaj¹c sceptycznie to i owo.
Panie! nie masz i czym naczerpaæ, a studnia
jest g³êboka, sk¹d¿e tedy masz tê wodê ¿yw¹ ?
Jej uszczypliwa uwaga jest oczywista. Podtrzymuj¹c dalej swoj¹ myl rozwija ten w¹tek,
Iza¿e ty jest wiêkszy ni¿eli ojciec nasz Jakub, który nam da³ tê studniê, i sam z niej pi³, i
synowie jego, i dobytek jego?
Zauwa¿ pomys³owe wywo³anie wspomnienia
imienia Jakuba, prawie wiêtego dla ¯yda, oraz nasuniêcie myli o wspólnym przodku (ojciec
nasz...). Przez to roszczenie sobie prawa do
wspólnego ojcostwa stara³a siê o zrównianie
zwi¹zku i uzyskanie postêpu w dyskusji.
WODA ¯YCIA WIECZNEGO
Wskazuj¹c na studniê Odpowiedzia³ Jezus i
rzek³ jej: Ka¿dy, kto pije tê wodê, zasiê bêdzie pragn¹³; Lecz ktoby pi³ onê wodê, któr¹ ja mu dam,
nie bêdzie pragn¹³ na wieki: ale ta woda, któr¹ ja
mu dam, stanie siê w nim studni¹ wody wyskakuj¹cej ku ¿ywotowi wiecznemu.
Jezus przeciwstawia tutaj w sposób znakomity
Jakuba i studniê Jakubow¹ ze sob¹ i ¿yw¹ wod¹,
któr¹ jedynie On mo¿e daæ. Fakt, ¿e ¯yd pomija
wartoæ legendarnego Jakuba by³ nie do pojêcia
dla niewiasty samarytañskiej. Utraciwszy równowagê i wojowniczoæ odpowiada Panie! daj mi
tej wody, abym nie pragnê³a, ani tu czerpaæ chodzi³a.
Rzek³ jej Jezus: Id, zawo³aj mê¿a swego a
przyjd tu.
Jakikolwiek zwrot umys³owy, który niewiasta
uczyni³a w kierunku naszego Pana, zosta³ teraz
sprawdzony. Próbowana przez ni¹ i podtrzymywana w dyskusji sprawa ulotni³a siê. Ten cz³owiek jest
bardzo m¹dry, mo¿e nawet jest prorokiem, jednak
nie wie, ¿e ja nie jestem zamê¿na ! Gdzie indziej
czytamy o pewnym faryzeuszu, który podobnie zareagowa³ widz¹c, ¿e Jezus przyjmuje us³ugê namaszczenia od grzesznej niewiasty (£uk. 7:3638). Byæ ten by³ prorokiem, wiedzia³by, która i
jaka jest ta niewiasta. . . Przy tej okazji Jezus
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wobec niewypowiedzianego cynizmu przedstawi³
przypowieæ o dwóch d³u¿nikach koñcz¹c j¹
owiadczeniem o oczyszczeniu i odpuszczeniu
grzechów tej niewiecie (ww. 39-50).
Wracaj¹c do niewiasty samarytañskiej: teraz Jezus siê skupi na jej odczuwanej i niewyra¿onej potrzebie odpuszczenia mówi¹c o jej osobistym niezadowalaj¹cym stanie. Po mistrzowsku, lecz w prosty sposób, maluje dok³adny obraz.
Ten ostatni wgl¹d, wypowiedziany z precyzj¹ i
ostroci¹ lasera, o¿ywia jej zainteresowanie i rozwiewa pozostaj¹c¹ w¹tpliwoæ. Zmuszona jest do
przyznania tego, co przypuszcza³a: Panie! widzê,
¿e ty jest prorok.
Rozmowa nastêpna przynosi poznanie wstrz¹saj¹cej rzeczywistoci: Ten cz³owiek nie tylko jest
prorokiem, ten cz³owiek jest Chrystusem! Szybko
odchodzi, aby przyprowadziæ swoich przyjació³,
zostawiaj¹c wiadro!
Jezus pozosta³ tam przez dwa dni wydaj¹c
wiadectwo mieszkañcom i pozyskuj¹c wielu (ww.
40-42).
SPRAWIEDLIWE NAGRODY
W zamian za naczynie wody ze studni niewiasta samaryjska otrzyma³a wodê ¿ycia. Daj kubek
wody, a otrzymasz w zamian kubek wody.
Jednak szczodrobliwoæ nie jest jedynie zajêciem zdobywania wyrównuj¹cej nagrody. Nie powinnimy dawaæ z zamiarem otrzymywania. Nagroda pochodz¹ca z niesamolubnej s³u¿by jest tak
naturalna, jak jest nieposzukiwana. Szczodroæ
doznaje przyjemnoci, gdy drugim siê powodzi. W
jej najwy¿szej formie oznacza dobroczynnego ducha, który cieszy siê z obdarzania b³ogos³awieñstwami innych. Aby wzajemny efekt by³ przyjemnoci¹, jest zamierzon¹ konsekwencj¹ postanowion¹, nie przez dawcê, lecz przez Boga, w Jego powszechnym uporz¹dkowaniu spraw ludzkich. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e prawa sprawiedliwoci dyktuj¹ taki skutek; przyjemne wyniki zachêcaj¹ do
powtarzania. Przez taki proces rozgrzewa siê chrzecijañskie serce i cementuje chrzecijañska spo³ecznoæ. Ochotny dawca b³ogos³awi dawcê i biorcê (Przyp. Sal. 11:18)
SZCZODROBLIWOÆ
W CODZIENNYM ¯YCIU
Szczodrobliwoæ w³aciwie praktykowana pomaga w miejscu pracy poprawiæ nacechowane niepos³uszeñstwem stosunki miêdzy pracodawc¹ i pracownikiem, zwierzchnikiem i podw³adnym. Sk¹pstwo i nadmiernie rygorystycznie stosowane regu³y mog¹ w zwi¹zku z tym wywo³aæ niepomylne
ekonomicznie wp³ywy na dzia³alnoæ firmy.
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KIM BYLI SAMARYTANIE ?
Samarytanie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w rozwijaj¹cym siê dramacie biblijnym, na przemian
trac¹c i nabieraj¹c znaczenia. W zapisach Nowego Testamentu przesuwaj¹ siê na g³ówn¹ chocia¿ nieco niepochlebn¹  pozycjê. Przedstawiony w niekorzystnym wietle Samarytanin jest dobrze znany czytelnikowi Pisma
wiêtego podobnie jak niegodziwy nauczony
w Pimie lub Faryzeusz. Samarytanin dobry by³ wówczas dla ¯yda okreleniem
sprzecznym ze znaczeniem nazwy. Najbardziej
litociwym ¿yczeniem ¯yda dla Samarytan
by³o, aby nie mieli udzia³u w zmartwychwstaniu!
Samarytanie, chocia¿ nie byli uznawani
przez naród ¿ydowski jako czêæ wspólnoty,
niemniej byli traktowani jako klasa odrêbna od
Pogan  mieszanina powsta³a z grup narodowociowych trzymanych na dystans przez ¯ydów (Mat. 10:5). Odnonik do Ew. Jana 4:4
wydaje siê, ¿e zawiera myl prawie usprawiedliwiaj¹c¹.
Samarytanie, chocia¿ byli amalgamatem narodowociowym, jednak rocili sobie pretensje
do dziedzictwa ¿ydowskiego. Opis zawarty w
2 Król. 17 stanowi zwiêz³y elementarz ich historii.
Samarytanie przesiedleni z innych regionów
rozwinêli siê w procesie zawierania ma³¿eñstw
z ¯ydami i zachowywania w drodze adopcji ¿ydowskiej wiedzy i tradycji. Przyjêli, w zmienionej formie Piêcioksi¹g, póniej zbudowali
wi¹tyniê na górze Garyzym. Oczekiwali równie¿ na Mesjasza.
W ksiêdze Ezdrasza 4 jest podany opis spotkania ¯ydów, powracaj¹cych z wygnania babiloñskiego, z Samarytanami w kraju. Wydarzenie to rozwinê³o wrogie wspó³zawodnictwo
miêdzy tymi dwoma narodami, spajaj¹c siê z
up³ywem czasu we wzajemn¹ nienawiæ.
Zmiana w atmosferze nast¹pi³a, jak Jezus
da³ to do zrozumienia niewiecie przy studni
(Jan 4:23,24). Zapora miêdzy ¯ydem i Samarytaninem mia³a wkrótce byæ zniesiona. Pan
spêdzi³ dwa dni w wiosce samarytañskiej i by³
gor¹co przyjmowany. W ksiêdze Dz. Ap. (8:125) opis podaje jak Filip, Piotr i Jan zanieli
S³owo zbawienia do kiedy zabronionych samarytañskich wiosek i miasteczek.
Wyrównuj¹ca i jednocz¹ca si³a Ewangelii
Dobrych Nowin rozpoczê³a swoje dzie³o.
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W rodzinie tak matka, jak i ojciec potrzebuj¹
du¿ych dawek szczodrobliwoci oddaj¹c siê wychowaniu i nauczaniu swoich dzieci. Macierzyñskie uczucie i powiêcenie siê jest wzorem Boskiego starania siê o swój lud. Potrzeby ¿ycia i opieki
oraz karmienia wo³aj¹ o samopowiêcenie i bezinteresownoæ ze strony matki.
UOSOBIENIE SZCZODROBLIWOCI
Chocia¿ wydarzenie z niewiast¹ przy studni
jest klasycznym przyk³adem ujmuj¹cego i w³aciwego wiadczenia, równie¿ s³u¿y ono do uatrakcyjnienia charakteru Jezusa.
Postaw¹ charakterystyczn¹ naszego Pana by³a
gotowoæ do s³u¿by bez wzglêdu na w³asne zmêczenie. Zawsze w harmonii z Bosk¹ wol¹ rozpoznawa³ Ojcowskie kierownictwo i postêpuj¹c
zgodnie z nim wykorzystywa³ ka¿d¹ i wszystkie
sposobnoci do posuwania naprzód Ojcowskiego
dzie³a w wiecie.
Nalegaj w czas albo nie wczas (2 Tym. 4:2).
Powinnimy siê uczyæ rozpoznawania sposobnoci s³u¿by  w g³oszeniu S³owa, w chrzecijañskiej
s³u¿bie  a nastêpnie byæ przygotowani do skorzystania z nich, bez wzglêdu na to, jak to mo¿e
byæ dla nas uci¹¿liwe w chwili stycznoci z
nimi.
Albowiem znacie ³askê Pana naszego Jezusa Chrystusa, ¿e dla was sta³ siê ubogim,
bêd¹c bogatym, abycie wy ubóstwem jego
ubogaceni byli (2 Kor. 8:9; porównaj ww.
1,2). Tutaj mamy najwy¿szy przyk³ad szczodrobliwoci.
Nasz Pan pozbawiwszy siê swej potê¿nej natury, poni¿y³ siê a¿ do ziemi i wystawi³ siê na z³e
obchodzenie, prowadz¹ce ostatecznie na krzy¿.
Branie krzy¿a jest jednoznaczne z drog¹
Chrystusa, na któr¹ wstêpowa³o niewielu (Mat.
10:38,39; Mar. 10:17-31). Chrzecijañska droga,
w swej istocie, jest powiêceniem siebie i oddawaniem siebie w sprawie Ewangelii, co ma o wiele szerszy zasiêg, ni¿eli jedynie t³umaczenie serii
doktryn.

Rozmowa naszego Pana z niewiast¹ samarytañsk¹ wyjani³a pod koniec obietnicê powszechnego zbawienia. To stanowi
rzecz najwa¿niejsz¹. W Chrystusie
znikaj¹ ró¿nice ras (Gal. 3:28). Zbawienie, jak podaje 1 Tym. 2:1-7, jest
dla wszystkich, przez poredniczenie Syna Bo¿ego. Bóg postanowi³ w
tym byæ szczodry. I my nie mo¿emy byæ
mniej szczodrzy.
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SZCZODROÆ OGRANICZONA
W zbyt wielu przedstawieniach teologii chrzecijanskiej zbawienie ograniczone
jest do niewielu wybranych - lud
wybrany jakiejkolwiek denominacji, wyznania lub sekty o jakiej
przytrafi siê mówiæ. Laicy, wspó³czeni samarytanie lub poganie wszyscy niewierz¹cy - s¹ pomijani, wys³ani na wieczne od³¹czenie,
nawet gorzej, na mêki w p³on¹cym piekle. Jest to sk¹pa teologia, zupe³nie niezgodna z
obszernym przedstawieniem przez Syna swego
Ojca.
To nie oznacza, ¿e wszyscy bêd¹ wiecznie zbawieni, by³oby to zbyt liberalne t³umaczenie procesu zbawienia. Podporz¹dkowanie siê Chrystusowi i wiernoæ Bogu zawsze bêd¹ wymagane. Sposobnoæ okazania tego bêdzie udzielona wszystkim: niektórym w tym ¿yciu, najwiêcej w tysi¹cletnim porednicz¹cym panowaniu Chrystusa i
Jego Kocio³a. Tym, którzy nie maj¹ wiary (2 Tes.
3:1,2) nie bêdzie udzielona w tym ¿yciu ¿adna sposobnoæ zbawienia. Chrzecijanin nie mo¿e ¿yæ widzeniem. Bóg teraz zajmuje siê mê¿czyznami i niewiastami wiary.
Uwa¿aæ samych siebie, nasz¹ rasê, nasz¹
grupê, nasz Koció³ jako jedyny cel b³ogos³awienia, oznacza wznoszenie zapory dla
serdecznej i skutecznej s³u¿by. Raz redni¹ cianê, która by³a przegrod¹, rozwali³
miêdzy ¯ydem i Smarytaninem i poganinem
powoduj¹c, ¿e objawienie Bo¿e mog³o swobodnie przep³ywaæ do tych, którzy maj¹ wiarê
(Efez. 2:11-22).
Bóg czêsto mo¿e wybraæ w celu b³ogos³awienia tych, z którymi siê nie zgadzamy. W dawaniu i
przyjmowaniu codziennego ¿ycia, bêdziemy mieæ
wiele sposobnoci do podawania wody ¿ycia.
Powinnnimy przepêdziæ przes¹d i urazê z naszego umys³u i tak ³askawie, tak cierpliwie, jak tylko
mo¿emy, b³ogos³awiæ naszych s³uchaczy, którzy
mog¹ - jak niewiasta samarytañska - ¿ywiæ do nas
urazê.
Szczodrobliwoæ wyp³ywa z wdziêcznego serca. Mamy wiele cennych b³ogos³awieñstw z nieba
(Ps. 68:20; Filip. 4:19). Otwórzmy nie sk¹po i nie
samolubnie nasze sk³adnice i obdarzajmy ich zawartoci¹ innych.
Pieñ 296 z naszego piewnika Pieni Brzasku
Tysi¹clecia (ang. tytu³ pieni brzmi Jest Bezmiar
w Boskim Mi³osierdziu) jest hymnem Roku. Poni¿ej podajemy tekst pieni. Po ka¿dej zwrotce
nastêpuje refren.

Luty, 2000
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Jest bezmiar w Boskim mi³osierdziu,
Jak bezmiar morza;
Jest dobroæ w Jego sprawiedliwoci,
Chocia¿ surowe by³yby Jego s¹dy.
Badaj Pismo wiête, studiuj i zobacz
Cudown¹ harmoniê M¹droci.

Bo mi³oæ Bo¿a jest obszerniejsza
Ni¿ miara umys³u ludzkiego;
A serce Wiekuistego
Jest najwspanialej ¿yczliwe.
Badaj Pismo wiête, studiuj i zobacz,
Wielk¹ dobroæ Boga dla Ciebie.

Nie ma miejsca, gdzie ziemskie smutki
Bardziej s¹ odczuwane ni¿ u góry w niebie;
Nie ma miejsca, gdzie ziemskie wady
Poddane s¹ tak dobrotliwemu s¹dowi.
Badaj Pismo wiête, studiuj i zobacz,
Bóg s¹dzi ciê w mi³osierdziu.

Jednak ludzie Jego mi³oæ zbyt ograniczaj¹
Przez ich w³asne b³êdne ograniczenia,
A wyolbrzymiaj¹ Jego mciwoæ
Z gorliwoci¹, której On nie chce uznaæ.
Badaj Pismo wiête, studiuj i zobacz
Wznios³e prawo sprawiedliwoci Bo¿ej.

Jeli nasza wiara jest prawdziwa i szczera
Bêdziemy trzymaæ siê Jego s³owa,
A nasze ¿ycie bêdzie w zupe³noci pogodne
W s³odyczy naszego Pana.
Badaj Pismo wiête, studiuj i zobacz;
Niechaj Jego zapisy Ciê uszczêliwi¹.

C Z£OWIEK S ZCZODROBLIWY B YWA B OGATSZY :
A KTO NASYCA,
SAM TE¯ BÊDZIE NASYCONY
Przyp. Sal. 11: 25.

T
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AKT, ¿e wiecka historia w pewnych aspektach
nie zgadza siê z pisarzami Pisma wiêtego, nie
powinien nas doprowadziæ do wniosku, ¿e ich
wiadectwa nie s¹ prawdziwe. Ci, co tak wnioskuj¹,
powinni wskazaæ na motywy i udowodniæ, ¿e owi
pisarze przedstawili fa³szywe owiadczenia. Jakimi
motywami mogli siê oni kierowaæ? Czy spodziewali
siê przez to zyskaæ bogactwo, s³awê, w³adzê lub
jakiekolwiek inne ziemskie korzyci? Ubóstwo
przyjació³ Jezusa oraz niepopularnoæ ich bohatera
wród wielu religiantów Judei zaprzecza takiemu
przypuszczeniu. Natomiast okolicznoci w jakich umar³
jako z³oczyñca zak³ócaj¹cy pokój, nie ciesz¹cy siê
dobrym imieniem, nie budzi³y nadziei zdobycia s³awy
godnej pozazdroszczenia lub ziemskich korzyci przez
tych, którzy mogliby czyniæ wysi³ki ponownego
rozpowszechnienia Jego nauki. Przeciwnie, gdyby takie
cele przywieca³y tym, którzy nauczali o Jezusie, czy¿
raczej nie zrezygnowaliby z nich z popiechem, widz¹c,
i¿ przynosz¹ hañbê, przeladowanie, wiêzienie a nawet
pozbawienie wszystkiego i mieræ? Rozum wyranie
poucza, ¿e ludzie, którzy powiêcili dom, reputacjê,
honor i ¿ycie, którzy nie ubiegali siê o dobra doczesne,
lecz których g³ównym d¹¿eniem by³o podniesienie
swych wspó³blinich, wszczepianie moralnoci
najwy¿szego rzêdu, nie tylko kierowali siê jakimi
motywami, lecz ¿e ich motywy musia³y byæ czyste a
cel bardzo wznios³y. Dalej rozum wskazuje, i¿
wiadectwo takich mê¿ów, pobudzane jedynie czystymi
i dobrymi motywami, jest o wiele bardziej godne wiary
i zastanowienia ni¿ wiadectwo przeciêtnych pisarzy.
Ludzie owi nie byli fanatykami. Byli to mê¿owie o
zdrowych i rozs¹dnych umys³ach, którzy na ka¿dym
kroku dawali dowody swej wiary i nadziei. Byli oni
wytrwale wierni wyznawanym przez siebie
przekonaniom.
To, co na ich temat powiedzielimy, daje siê zastosowaæ do ró¿nych pisarzy Starego Testamentu.
Byli to na ogó³ mê¿owie wybitni z powodu wiernoci Panu. Historia biblijna bezstronnie notuje i piêtnuje ich s³aboci oraz wady, pochwala za ich cnoty
oraz wiernoæ. Musi to zadziwiaæ tych, którzy przy-

T

puszczaj¹, ¿e Biblia jest histori¹ zmylon¹, przeznaczon¹ do wzbudzenia strachu i czci dla systemu religijnego. Jest w Biblii jaka prawoæ, która charakteryzuje j¹ jako prawdê. Oszust pragn¹cy przedstawiæ
cz³owieka jako wielkiego, a szczególnie niektóre
swoje pisma jako natchnione przez Boga, przedstawi³by niew¹tpliwie jego charakter bez skazy i szlachetny do najwy¿szego stopnia. Rzecz w tym, i¿ taki
sposób nie zosta³ w Biblii u¿yty, co jest uzasadnionym dowodem, ¿e nie przeznaczono jej do wprowadzania w b³¹d.
Maj¹c zatem powód do spodziewania siê objawienia woli oraz planu Boga i stwierdziwszy, i¿ Biblia, która dowodzi, ¿e jest owym objawieniem, zosta³a napisana przez ludzi, których motywów postêpowania nie mamy powodów kwestionowaæ, dostrzegamy raczej powody, by je aprobowaæ. Zbadajmy
wiêc charakter tych pism, utrzymuj¹cych, i¿ s¹ natchnione, i sprawdmy czy ich nauki odpowiadaj¹
charakterowi, jaki s³usznie przypisywalimy Bogu,
i czy nosz¹ one wewnêtrzne dowody prawdziwoci.
Pierwszych piêæ ksi¹g Nowego Testamentu oraz
liczne ksiêgi Starego Testamentu s¹ opowiadaniami
albo histori¹ zdarzeñ znanych pisarzom i potwierdzonych przez ich wiadectwo. Wszyscy wiedz¹ o
tym, ¿e aby po prostu przedstawiæ prawdê z odniesieniem siê do spraw, które by³y w pe³ni znane, nie
potrzeba szczególnego objawienia. Skoro Bóg chcia³
daæ ludziom objawienie, fakt, i¿ te zdarzenia przesz³oci nios³y z sob¹ owo objawienie, by³by dostateczn¹ podstaw¹ do rozumnego wniosku, ¿e Bóg
bêdzie nadzorowa³ i tak uk³ada³ sprawy, by uczciwy
pisarz, którego sam wybra³ do tego dzie³a, zetkn¹³
siê z niezbêdnymi faktami. Wiarygodnoæ wspomnianych partii Biblii prawie zupe³nie zale¿y od charakterów i motywów ich pisarzy. Dobrzy ludzie nie
wypowiedz¹ k³amstwa. Z czystego ród³a nie wyp³yn¹ brudne wody. Po³¹czone wiadectwo owych
pism zamyka usta wszelkim podejrzeniom jakoby ich
autorzy chcieli powiedzieæ lub uczyniæ co z³ego, aby
z tego mog³o wynikn¹æ dobro.
BOSKI PLAN WIEKÓW, WYK£AD III, str. 50-52.
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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.
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