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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ZMARTWYCHWSTANIE
SYN CZ£OWIECZY MUSI BYÆ WYDANY W RÊCE LUDZI GRZESZNYCH,
I BYÆ UKRZY¯OWANY A TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAÆ (£UK. 24:7)

H

ISTORIA jest czêsto nie¿yczliwa dla bohaterów minionych wieków. Zmienne fale
sympatii i oceny ogó³u sk³aniaj¹ do wnikliwego sprawdzenia rozg³osu s³awnych
osób.
Lecz imiê, s³u¿ba i mieræ Jezusa s¹ nam w jasny sposób przekazywane przez
stulecia. Wszystkie zaciek³e ataki krytyków nie by³y i nie s¹ w stanie os³abiæ mocy
Jego ¿ycia ani dramatu Jego mierci.
Nie mo¿e byæ tak¿e przyæmione g³ówne wydarzenie w historii - Zmartwychwstanie. Poniewa¿ umys³y i serca chrzecijan na ca³ym wiecie rozmylaj¹ o Zbawicielu
przy³¹czamy siê do nich w wys³awianiu tego zdumiewaj¹cego zwyciêstwa nad ogólnowiatowym przekleñstwem.
Korzyci, wynikaj¹ce ze zmartwychwstania Chrystusa dla wierz¹cych i dla tych,
którzy jeszcze uwierz¹, s¹ nieobliczalne. Bior¹c to pod szczególn¹ uwagê zamieszczamy w tym wydaniu bardzo wczesne kazanie naszego pierwszego Wydawcy, Pastora
Paw³a S.L.Johnsona, w którym on nakrela b³ogos³awieñstwa wynikaj¹ce ze zmartwychwstania Zbawiciela. Niech to zbuduje naszych czytelników.

CODZIENNE WIADOMOCI FORT WAYNE

KAZANIA O
ZMARTWYCHWSTANIU
WP£YWOWE KAZANIE WYG£OSZONE WCZORAJ PRZEZ WIEL.
PAW£A JOHNSONA Z COLUMBUS, OHIO.

Wczoraj po po³udniu w Electron Hall Pastor Paul S.L.Johnson
z Columbus, Ohio, wyg³osi³ kazanie pt. Zmartwychwstanie na
podstawie 1 Kor. 15:21-23. Podajemy streszczenie jego przemówienia:
Ten temat przypomina chrzecijanom naukê o zmartwychwstaniu. Z wyj¹tkiem okupu ¿aden
inny temat nie zajmuje w Pimie
w. wiêcej uwagi ni¿ zmartwychwstanie. Niemniej jednak, ¿adna
inna doktryna nie jest tak ra¿¹co
le rozumiana, a przecie¿ to jest
fundamentalna nauka dla chrzecijañskiego ¿ycia. Ca³a nadzieja na
przysz³e ¿ycie opiera siê na niej.
Poniewa¿ Biblia k³adzie na ni¹
wzmo¿ony nacisk, powinnimy
uznaæ jej wa¿noæ i poznaæ nauki
naszego Niebiañskiego Ojca, które siê do niej odnosz¹. Jednak¿e
ten temat jest tak obszerny, ¿e nie
podejmiemy próby omówienia
wszystkich jego aspektów, ale
ograniczymy nasz wyk³ad do podanego wersetu.
TRZY G£ÓWNE MYLI
Uwa¿na analiza Pisma wiêtego podaje trzy g³ówne myli dotycz¹ce zmartwychwstania: jego
poprzedzenie, jego naturê oraz rodzaje zmartwychwstania.
Kiedy Bóg stworzy³ Adama,
wiedzia³, ¿e cz³owiek zgrzeszy.
Stworzeniu, doskona³emu w swej
istocie by³a dana wolna wola, aby
ono wybra³o drogê, jaka mu odpowiada. Adam nadu¿y³ swej
wolnoci. Jednak¿e to nie powstrzyma³o naszego Ojca od dalszego dzie³a, dziêki temu, ¿e wiedzia³ o tym wczeniej. Nawet
wtedy zapewni³ okup za rodzaj
ludzki  Baranka Bo¿ego. Bóg

przewidzia³, ¿e dowiadczenie ze
z³em bêdzie najskuteczniejsz¹
lekcj¹ dla rodzaju ludzkiego i ¿e
po wyuczeniu siê tej lekcji rodzaj
ludzki bêdzie przyprowadzony do
harmonii ze sprawiedliwoci¹ w
stopniu, jaki nie by³by osi¹galny
w inny sposób.
MIERÆ  ZAP£AT¥
ZA GRZECH
Po stworzeniu Adam nie zosta³ postawiony na próbie do ¿ycia wiecznego, lecz do ¿ycia doskona³ego trwaj¹cego tak d³ugo,
jak d³ugo by³ pos³uszny m¹drym
ustawom swojego Stwórcy. Niepos³uszeñstwo mia³o byæ ukarane mierci¹, nie wiecznymi mêkami.
W rzuconej kl¹twie nie ma
¿adnej aluzji do takich m¹k. Kar¹
by³a jedynie mieræ. W Licie do
Rzym. 6:23 Aposto³ Pawe³ powtarza myl o pierwotnej kl¹twie rzuconej na rodzaj ludzki i czyni to
ponownie w 1 Kor. 15:56. To samo
przeczytamy w proroctwie Ezechiela 18:4-20. Adam, dusza ¿yj¹ca, zosta³ skazany na mieræ i
umar³ tego dnia, w którym okaza³
swoje niepos³uszeñstwo, gdy¿ jeden dzieñ u Pana jest jako tysi¹c
lat (2 Piotra 3:8), a Adam mia³
930 lat, gdy umar³. Kiedy Adam
zosta³ wypêdzony z Edenu wyrok
mierci zapad³ ju¿ na niego.
Wszystkie jego dzieci urodzi³y siê
w czasie, gdy znajdowa³ siê w tym
stanie, dziedzicz¹c w ten sposób
przekleñstwo. Tak oto mieræ
przesz³a na ca³¹ ludzkoæ. W Adamie rodzaj ludzki by³ na próbie i
w Adamie upad³ przez niepos³uszeñstwo. mieræ Adama przysz³a
w sposób naturalny. Od³¹czony od
daj¹cych ¿ycie drzew Edenu, jego
doskona³e ¿ycie sta³o siê niedoskona³e i w koñcu siê wyczerpa³o. Rodzaj ludzki zrodzony w tym
czasie z koniecznoci znalaz³ siê
w warunkach umierania i trwa w
nich dalej. Ka¿dy ma w sobie ziarno mierci, odziedziczone po Adamie. Dlatego, zanim mo¿e byæ
zmartwychwstanie, musi nast¹piæ
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mieræ. Ta mieræ zosta³a sprowadzona na rodzaj ludzki przez niepos³uszeñstwo pierwszego cz³owieka (Rzym. 5:12-19).
OKUP ZA WSZYSTKICH
W drugiej czêci 1 Kor.
15:21,22 odnajdujemy nastêpn¹
rzecz poprzedzaj¹c¹ zmartwychwstanie: okup dostarczony przez
Chrystusa. Ostatecznie ca³y rodzaj
ludzki bêdzie pod skutkami Jego
dzie³a tak samo, jak jest pod skutkami grzechu. Jezus umar³ za nasze grzechy, zadoæuczyni³ za nasze przestêpstwa i przedstawi³
Ojcu ofiarê, która stopi górê grzechu. Jego chwalebna zas³uga we
w³aciwym czasie obejmie ca³y rodzaj ludzki.
Zmartwychwstanie Jezusa
udowadnia, ¿e zmartwychwstanie
rodzaju ludzkiego jest mo¿liwe.
Gdyby On pozosta³ w mierci nie
by³oby ¿adnej nadziei dla ludzkoci. Ale nasz Ojciec przyj¹³ Jego
ofiarê okupow¹ i wzbudzi³ Syna ze
mierci, dowodz¹c w ten sposób,
¿e Jego mieræ stanowi przeb³aganie za grzech. Rodzaj ludzki we
w³aciwym czasie skorzysta z Jego
dzie³a.
Wielu ludzi nie mo¿e zrozumieæ dlaczego rodzaj ludzki zosta³
poddany karze mierci. Niewierni
uznaj¹ Bo¿¹ moc, lecz zaprzeczaj¹ Jego sprawiedliwoci, m¹droci
i mi³oci w dozwoleniu na grzech,
cierpienie i mieræ dotykaj¹ce
ludzkoæ. Je¿eli, oni mówi¹, Bóg
dozwala na [niedoskona³e] rodowisko, chorobê, grzech i mieræ,
aby zniszczyæ rodzaj ludzki i poddaæ go wiecznym mêkom z powodu wykroczenia Adama, to jest On
niesprawiedliwy. Musimy przyznaæ racjê ich twierdzeniu.
Je¿eli wieczne mêki s¹ kar¹ za
grzech sprowadzony na rodzaj
ludzki przez Adama, to nie jestestemy w stanie usprawiedliwiæ
charakteru Boga. Ani nie moglibymy Go broniæ, gdyby, po dopuszczeniu na rodzaj ludzki stanu
mierci bez jego winy, nie da³
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Po prawej stronie: Wczesny afisz
z czasu Pierwszej Wojny wiatowej, reklamuj¹cy przysz³y
wyk³ad pastora Johnsona

Poni¿ej: Fotografia kocio³a we
Filadelfii, o którym pastor Johnson napisa³ W nim spotka³em
mego Zbawiciela, Jezusa, podczas pokuty i wiary usprawiedliwiaj¹cej  25 grudnia 1877 r.

ludzkoci sposobnoci wyjcia z
tego stanu.
BÓG USPRAWIEDLIWIA
SWÓJ CHARAKTER
Odwróæmy siê od b³êdnych
pogl¹dów cz³owieka i zobaczmy
czy S³owo Bo¿e broni Jego wspania³ego charakteru, przedstawiaj¹c
harmoniê Jego przymiotów sprawiedliwoci, m¹droci i mi³oci.
Celem Boga by³o stworzenie doskona³ego rodzaju ludzkiego obdarzonego woln¹ wol¹, by móg³ wybraæ dobro lub z³o. Ludzkoæ musi
dowieæ, ¿e na zawsze wybra³aby
dobro, a unika³aby z³a. Jak Bóg

móg³by mieæ wzgl¹d na wolne
dzia³anie cz³owieka, a jednak doprowadziæ go do ¿ycia wiecznego?
To by³ problem, jaki stan¹³ przed
naszym Niebiañskim Ojcem. On
przewidzia³, ¿e aby przyprowadziæ
rodzaj ludzki do doskona³oci, konieczne jest poddanie go dowiadczeniu ze z³em, póniej jedynie
dowiadczeniu z dobrem, a nastêpnie, przy koñcu tych jego dowiadczeñ, zastosowaæ indywidualn¹
próbê. Wówczas ludzkoæ, zgodnie
z regu³¹, ¿e poparzone dziecko boi
siê ognia, na zawsze wybra³aby
pos³uszeñstwo Boskim prawom.
Tak wiêc rodzaj ludzki dowiadcza

grzechu, po którym nast¹pi dowiadczenie ze sprawiedliwoci¹, a
potem bêdzie postawiony na próbê
do ¿ycia wiecznego.
W Licie do Rzymian 11:32
Pawe³ mówi nam, ¿e Bóg podda³
wszystkich dowiadczeniu z grzechem, zamkn¹³ je Bóg wszystkie
w niedowiarstwo (niepos³uszeñstwo). Bóg podda³ wszystkich
grzechowi, aby póniej mogli dowiadczyæ mi³osierdzia. W Licie
do Rzymian 8:20,21 Pawe³ mówi,
¿e rodzaj ludzki zosta³ poddany
marnoci, aby nastêpnie zosta³
wyzwolony we wspania³ej wolnoci Syna Bo¿ego. Ludzkoæ nie
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Jezus niesie swój krzy¿
znalaz³a siê pod przekleñstwem dobrowolnie, nawet siê z ni¹ nie konsultowano. Jedynie Adam mia³ dogodn¹ sposobnoæ. Bóg, tak postêpuj¹c, mia³ swój cel  wybawienie
z grzechu i niewoli mierci, przez
Chrystusa i Koció³, wiernej gromadki wybranych podczas Wieku
Ewangelii. Jezus i Koció³ maj¹ byæ
wyzwolicielami rodzaju ludzkiego.
DOZWOLENIE NA Z£O
Dlaczego Bóg wybra³ ten plan?
Dlaczego On dozwoli³, aby grzech
jednej osoby dotkn¹³ wielu? Nasz
Niebiañski Ojciec przewidzia³, ¿e
dziêki temu planowi wiêcej osób
mog³oby byæ zbawionych, ani¿eli w
jakikolwiek inny sposób. Jego celem by³o zbawienie jak najwiêkszej
liczby ludzi. Ci zbawieni musz¹ byæ
wypróbowani pod wzglêdem lojalnoci serca. Ci, którzy dowiod¹
wiernoci bêd¹ ¿yæ na zawsze, ci
którzy oka¿¹ siê niewierni umr¹
ponownie  wtór¹ mierci¹.
MI£OÆ, SPRAWIEDLIWOÆ
OCZYSZCZONE Z ZARZUTU
Czy to jest sprawiedliwe, ¿e
wielu cierpi za grzech jednego?

Nie potêpiaj tego planu pochopnie. Kiedy go zrozumiemy, dostrze¿emy, jak nigdy przedtem,
Bosk¹ mi³oæ. Bóg móg³by stworzyæ ca³y rodzaj ludzki doskona³y, jak to uczyni³ z Adamem i
móg³by wszystkich od razu postawiæ na próbie, ale przez takie
dzia³anie, jak to uczyni³, On pokaza³ wielk¹ m¹droæ, chocia¿
Jego dzie³o wielu wydaje siê
dziwne. Gdyby Bóg stworzy³ doskona³y rodzaj, stawiaj¹c od razu
wszystkich ludzi na próbie, jaki
by³by rezultat? Z powodu braku
dowiadczenia z grzechem, prawdopodobnie wszyscy post¹piliby
tak samo jak Adam. A zatem, poniewa¿ osobisty grzech powoduje osobist¹ odpowiedzialnoæ,
ka¿dy grzesznik wymaga³by osobistego zbawcy. Gdyby zgrzeszy³o piêædziesi¹t miliardów, wówczas by³oby potrzebnych piêædziesi¹t miliardów zbawicieli, ale
Boski plan oszczêdzi³ wiele niepotrzebnego cierpienia. Jeden
doskona³y cz³owiek zgrzeszy³, co
sprowadzi³o mieræ na jego nienarodzone potomstwo. Jeden do-

skona³y cz³owiek odkupi³ go i w
ten sposób zbawi³ wszystkich.
Bóg by³ zarówno m¹dry, jak i
sprawiedliwy, kiedy postawi³
ludzkoæ w warunkach grzechu i
potêpi³ w Adamie, jako jej zastêpcy; póniej ma byæ zbawiona
przez Jezusa, zastêpcê Adama.
Boskie prawo sprawiedliwoci
zabra³o ¿ycie Adamowi. Okup
Jezusa (antilutron  w jêzyku
greckim oznacza odpowiedni¹
cenê  1 Tym. 2:6) wykupi³ ca³y
rodzaj ludzki spod potêpienia
Adamowego (Rzym. 5:12-19).
Dzie³o Jezusa ca³kowicie zadoæuczyni³o za grzech Adama.
Ofiara Jezusa zneutralizowa³a karê
sprowadzon¹ na rodzaj ludzki
przez Adama. W ten sposób to, co
poprzedza naukê o zmartwychwtaniu, ukazuje cztery wielkie przymioty Boga  sprawiedliwoæ, m¹droæ, moc i mi³oæ  które broni¹
Jego wspania³ego charakteru.
KAR¥ ZA GRZECH
NIE S¥ WIECZNE MÊKI
Zap³at¹ za grzech jest mieræ
(Rzym. 6:23). Gdyby kar¹ by³y

22
wieczne mêki, cielesne lub umys³owe, to Jezus obecnie znosi³by
te mêki, ale Pismo wiête wyranie naucza, ¿e Jezus umar³ i powsta³ na nowo. Ta doktryna diabelska - o wiecznych mêkach - jest
roztrzaskana na kawa³ki o ska³ê
nauki o okupie za wszystkich. Ta
nauka demonów powoduje, ¿e ludzie staj¹ siê niewierni i bluni
przeciwko charakterowi naszego
Boga, a myl¹cych napawa wstrêtem. Aby tego nauczaæ przekrêcane s¹ przenonie, przypowieci i
typy, ¿eby oznacza³y co innego,
ni¿ by³o zamierzone.
WZBUDZENIE
I ZMARTWYCHWSTANIE
Jak w umys³ach dzieci Bo¿ych jest wiele niezrozumienia i
zamieszania, dotycz¹cych spraw
poprzedzaj¹cych zmartwychwstanie, tak równie¿ podobnie
dzieje siê w odniesieniu do natury tego wielkiego cudu. Zapytaj chrzecijan, co oznacza zmartwychwstanie, a odpowiedz¹ ci:
Wzbudzenie ze mierci. Jako
przyk³ady oni podadz¹ £azarza,
córkê Jaira, syna wdowy z Nain
oraz trzy wzbudzenia wspomniane w Starym Testamencie. To nie
by³y zmartwychwstania. Gdyby
nimi by³y, to Biblia przeczy³aby
sama sobie, poniewa¿ w Dz.Ap.
26:22,23 Pawe³ mówi, ¿e Chrystus by³ pierwszym, który zmartwychwsta³, a innne ustêpy potwierdzaj¹ to owiadczenie.
Je¿eli Chrystus by³ pierwszym, to szeæ przyk³adów zacytowanych powy¿ej nie mog³o byæ
przypadkami zmartwychwstania.
To by³y jedynie wzbudzenia z
martwych, wskrzeszenia. Zmartwychwstanie oznacza powstanie
do doskona³oci.
Tych szeæ osób zosta³o jedynie wzbudzonych do tego samego niedoskona³ego stanu, w jakim
umarli. Zosta³a im tylko przywrócona wiadomoæ. Lecz nasz Pan
powsta³ w stanie doskona³ym.
Jego zmartwychwstanie by³o
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prawdziwe. Zmartwychwstanie
jest antytez¹ upadku. Greckie
s³owo anastasis jest tym s³owem,
które zosta³o przet³umaczone
jako zmartwychwstanie. Pochodzi ono z greckiego s³owa anistemi, ja podnoszê siê, dwigam siê. Adam spowodowa³
upadek cz³owieka, a Jezus przynosi ponowne powstanie, zmartwychwstanie.
Ew. £ukasza 20:27-38 podaje, ¿e saduceusze zamierzali zniszczyæ naukê o zmartwychwstaniu
za pomoc¹ pewnego problemu,
przedstawionego Jezusowi. Jednak
nasz Pan utr¹ci³ ich argument z

tak¹ ³atwoci¹, z jak¹ gospodyni
wymiata pajêczynê. Jego odpowied, zapisana w wersetach 3436, podsuwa myl, ¿e ta czêæ, która chce uzyskaæ zmartwychwstanie, musi otrzymaæ uznanie, ¿e jest
jego godna. Wszyscy zostan¹
wzbudzeni ze mierci (Jan
5:28,29). Zarówno wszyscy pijacy, mordercy, kryminalici, itd.,
którzy s¹ warci gniewu Bo¿ego,
jak i dobrzy ludzie - wszyscy oni
dost¹pi¹ wzbudzenia ze mierci,
jednak nie dziêki swojej zas³udze.
Jezus powiedzia³, ¿e zas³ugi
s¹ konieczne do zmartwychwstania. Wobec tego jest oczywiste, ¿e
kryminalici nie dowiadcz¹
zmartwychwstania natychmiast,
chocia¿ bêd¹ wzbudzeni. Ci, którzy zmartwychwstan¹, bêd¹c
dzieæmi zmartwychwstania, bêd¹
jak anio³owie - bezgrzesznymi,
doskona³ymi dzieæmi Boga. Czy
kryminalista po wzbudzeniu ze
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mierci jest dzieckiem Bo¿ym?
Nie. On jest dzieckiem diab³a (Jan
8:44). Zatem ci, którzy dost¹pi¹
zmartwychwstania musz¹ przejæ
próbê, któr¹ Bóg uzna, jak to jest
równie¿ pokazane w Licie do
¯ydów 11:39,40. W Dz.Ap. 24:15
Pawe³ wyra¿a nadziejê na zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.
On mówi, ¿e jego nadzieja dotyczy tak¿e Izraela, który pragn¹³
j¹ osi¹gn¹æ. Gdyby niesprawiedliwy przechodzi³ wieczne mêki to
popatrzmy, czego Pawe³ ¿yczy³.
Z Listu do Rzymian 9:3 dowiadujemy siê, ¿e on wci¹¿ siê smuci³
tym, ¿e Izrael odrzuci³ Chrystusa. Taki cz³owiek nie ¿yczy³by
tortur nikomu, jego ¿arliwa mi³oæ do swojego narodu powodowa³a, ¿e czeka³ z utêsknieniem na
jego zbawienie  podwigniêcie
do doskona³oci. Dlatego Pawe³
nie mia³ nadziei, ¿e oni wyjd¹
(z grobów) na mêki.
Ew. Jana 6:39 nie zawiera innej obietnicy oprócz wzbudzenia
ze mierci. Myl Zbawiciela zawarta w tym wersecie jest jedn¹ z
zachêt  podwigniêcie ludzkoci
z upadku.
Ew. Jana 6:40 pokazuje, ¿e
Jezus wzbudzi tych, którzy w Niego uwierz¹. Wspania³a obietnica!
Ew. Jana 6:44 nie wskazuje na
¿adn¹ pociechê, je¿eli mia³oby siê
na uwadze tylko wzbudzenie. Kiedy te s³owa s¹ w pe³ni zrozumiane
oznaczaj¹ podwigniêcie do doskona³oci.
Ew. Jana 6:54 uczy, ¿e nie
pojmiemy tej nauki, je¿eli tylko
rozumiemy j¹ jako wzbudzenie.
Tutaj nagrod¹ za wype³nienie warunków jest zmartwychwstanie.
CO ZNACZY
ZMARTWYCHWSTA£Y?
Wielu chrzecijan nie tylko
nie rozumie nauki o zmartwychwstaniu, ale tak¿e nie dostrzega
czym jest wzbudzenie. Kreda wyznaniowe mówi¹ o zmartwychwstaniu cia³a, ale Pismo wiête
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naucza o zmartwychwstaniu istoty. redniowieczna definicja zmartwychwstania podaje, ¿e ka¿de
cia³o, które zazna³o mierci  miênie, koci i krew  powstanie ponownie. Wspó³czesna nauka udowadnia niewykonalnoæ takiego
twierdzenia. Pismo wiête oznajmia, ¿e umarli powstan¹. W 1 Kor.
15:35 Pawe³ stawia pytanie: W
jakim ciele [umarli] wychodz¹?
Jego odpowied jest nastêpuj¹ca:
ziarno, które zosta³o
wsiane, musi najpierw
umrzeæ, aby mog³o
wydaæ rolinê. Kiedy
nowy porost wyda nasienie, mamy pierwotne ¿ycie w ciele podobnym do tego, które umar³o  podobnym, ale nie identycznym. Tak samo dzieje
siê w zmartwychwstaniu umar³ych.
Zdrowy rozs¹dek
naucza, ¿e z grobu
nie mo¿e wyjæ to
samo cia³o. Podajmy
ilustracjê: kanibal
zjada inn¹ ludzk¹
istotê i przyswaja cia³ o z j e d z o n e g o . To
którego z nich cia³o
zmartwychwsta³oby?
Czy Bóg wzi¹³by kawa³ek z jednego cia³a, aby wype³niæ nim cia³o tego
drugiego?
POWSTAN¥ DWIE GRUPY
Dalej w swoim wywodzie Pawe³ pokazuje ró¿nicê miêdzy
dwoma zmartwychwsta³ymi cia³ami  ziemskim i duchowym. Radujemy siê, ¿e nasz Ojciec da nam
lepsze cia³a, ani¿eli te, które
mamy obecnie.
W wersecie przewodnim Pawe³ wymienia dwa rodzaje zmartwychwstania: Chrystus jako
pierwiastek, a potem ci, co s¹
Chrystusowi, w przyjcie [obecnoæ] jego. Zauwa¿, ¿e werset 23
nie zawiera ¿adnego czasownika.

Sztandar Biblijny

Aby dojæ do brakuj¹cego s³owa
musimy zbadaæ werset 22, w którym znajdziemy je w wyra¿eniu
[wszyscy] o¿ywieni bêd¹. Zauwa¿ tak¿e, i¿ ten czasownik jest
w czasie przysz³ym. Przecie¿ Pawe³ napisa³ te s³owa 25 lub wiêcej
lat po zmartwychwstaniu Jezusa.
W wersecie 19 jest mowa o Jezusie, ale w wersecie 22 o wiêkszym
Chrystusie  rzeczywistej [g³owie]
i ciele. Chrystus jest s³owem wy-
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pomazana grupa jest wiêkszym
Chrystusem. W 99 wersetach biblijnych na 100 s³owo Chrystus
odnosi siê jedynie do Jezusa, a w
setnym przypadku obejmuje równie¿ Koció³. Cierpienia wiêkszego Chrystusa jeszcze siê nie skoñczy³y. Ka¿dy cz³onek cia³a pod¹¿a ladami Jezusa.
PIERWSZE
ZMARTWYCHWSTANIE
Nasz Pan sam nie jest tym pierwiastkiem z 23 wersetu,
ale jest w³¹czonych 144
000 cz³onków  wybranego cia³a Chrystusa. Zobacz Obj. 14:1-5; Jak.
1:18; Rzym. 8:17. Te
pierwiastki maj¹ udzia³ w
pierwszym zmartwychwstaniu (Obj. 20:6). Jezus rozpocz¹³ to zmartwychwstanie. Jego Cia³o jest t¹ wybitn¹ czêci¹
nasienia Abrahamowego
(Gal. 3:16,29). Z tego powodu mówimy, ¿e ten
werset odnosi siê do Kocio³a, a nie do Jezusa,
który zmartwychwsta³
wiele lat przedtem, nim
Pawe³ napisa³ te s³owa.
To pierwsze zmartwychwstanie jest ich zmartwychwstaniem z Jezusem. Oni nie powstali w
Jezus uzdrawia
swoim ciele z krwi i kowodz¹cym siê z greckiego s³owa ci, ale w Boskiej naturze (2 Piopomazany. Jezus by³ pomazany tra 1:4). Ta wspania³a nagroda dla
Duchem wiêtym pochodz¹cym tych, którzy cierpieli z Chrystusem
od Boga (Dz.Ap. 10:38; Izaj. jest warta tego, by zrezygnowaæ z
61:1). Ale czy Jezus by³ tylko je- widoków na przysz³oæ, reputacji
dynym pomazanym? Nie. W Dniu  nawet z samego ¿ycia.
Piêædziesi¹tnicy trzy tysi¹ce osób
DRUGIE
otrzyma³o Ducha wiêtego. PóZMARTWYCHWSTANIE
niej Korneliusz i jego domownicy
Drugie zmartwychwstanie jest
byli równie¿ pomazani. W 1 Kor. równie¿ wspomniane w naszym
12:12 Pawe³ pokazuje, ¿e Chrystus wersecie. Gdyby w rezerwie nie
(ten pomazany) jest cia³em sk³a- by³o ¿adnego mi³osierdzia i gdydaj¹cym siê z wielu cz³onków. W by tylko wybrani byli zbawieni,
1 Kor. 12:27 mówi on, ¿e Koció³ wówczas drugie zmartwychwstajest cia³em Chrystusa. W Kol. 1:24 nie nie by³oby potrzebne. Zbadaowiadcza, ¿e cierpienia Chrystu- nie 1 Kor. 15:23 w jêz. greckim
sa maj¹ byæ dope³nione póniej. pokazuje, ¿e ten werset nie zosta³
Jezus jest G³ow¹ Chrystusa. Ta przet³umaczony dok³adnie. S³owo
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parousia jest tutaj przet³umaczone jako przyjcie, podczas gdy
to s³owo oznacza obecnoæ. ¯aden
grecki uczony dzisiaj nie zaryzykowa³by swojej reputacji przez
oddanie tego s³owa jako przyjcie.
Lecz t³umacze wersji Króla Jakuba nie rozumieli Planu Bo¿ego,
wiêc przet³umaczyli zgodnie ze
redniowiecznymi wyobra¿eniami. Inne czêci Biblii nauczaj¹, ¿e
nasz Pan wraz z Kocio³em bêd¹
panowaæ 1000 lat, podczas których
nast¹pi drugie zmartwychwstanie.
Pamiêtajmy, ¿e anastasis
(greckie t³umaczenie s³owa zmartwychwstanie) zawsze oznacza
ponowne powstanie. Ew. Jana
5:28,29 wspomina o dwóch zmartwychwstaniach: do ¿ywota  natychmiastowym powstaniu do doskona³oci  oraz o zmartwychwstaniu na s¹d, a nie na potêpienie. S³owem oddanym jako s¹d
jest krisis. To ostatnie s³owo jest
wszystkim dobrze znane. Ilustruj¹c to widzimy, ¿e kryzys (crisis)
jest punktem zwrotnym podczas
gor¹czki, po którym pacjent albo
powraca do zdrowia, albo umiera.
Zgodnie z Pismem wiêtym czyni¹cy le pójdzie na próbê do ¿ycia, jak to jest pokazane u Izaj.
26:9. Ten werset w sposób wyrany nawi¹zuje do przysz³ego okresu  gdy¿ wiat jeszcze nie nauczy³
siê sprawiedliwoci.
LI BÊD¥ UKARANI
My nie nauczamy, ¿e li unikn¹ karania. Podczas gdy S³owo
Bo¿e nie naucza o wiecznych mêkach dla nikogo, jednak jasno pokazuje, ¿e ka¿dy grzech musi zostaæ zrekompensowany. Wszyscy
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czyni¹cy le bêd¹ dok³adnie ukarani. Grzesznicy otrzymaj¹ ch³osty  stosown¹ karê. Wieczne
mêki nie s¹ odpowiedni¹ kar¹.
Czyni¹cy le przyjd¹ na s¹d, podczas którego bêd¹ naprawiani
przez ch³osty a¿ siê zreformuj¹ lub
oka¿¹, ¿e siê nie nadaj¹ do ¿ycia.
Dniem S¹du, zgodnie z Pismem wiêtym, jest Tysi¹clecie.
Ten dzieñ spadnie na wiat niespodziewanie (£uk. 21:34; 1 Tes.
5:2; 2 Piotra 3:10). Tysi¹clecie nie
bêdzie potrzebne po s¹dzie i po
Tysi¹cleciu nie bêdzie potrzebny
s¹d. Wszystko ju¿ bêdzie rozstrzygniête. Na dowód tego, zarówno
Dzieñ S¹du jak i Tysi¹clecie s¹
pokazane w Pimie wiêtym w
s³owach Piotra (2 Piotra 3:7,8)
jako jedno i to samo. Wszystkie
b³ogos³awieñstwa wynikaj¹ce z
mierci Jezusa ludzkoæ otrzyma
podczas Tysi¹clecia. To jest jej
dzieñ s¹du.
Z 1 Kor. 6:2 dowiadujemy siê,
¿e wiêci bêd¹ s¹dziæ wiat. W
Obj. 1:6 Koció³ jest wymieniony
jako królowie. W ten sposób oni
zarówno s¹dz¹, jak i panuj¹. W 2
Tym. 4:1 i w Ew. Mat. 19:28 wystêpuje ta sama myl.
DZIEÑ S¥DU
B£OGOS£AWI LUDZKOÆ
Ten dzieñ s¹du przyniesie
wielkie b³ogos³awieñstwa rodzajowi ludzkiemu. Ziemia bêdzie
nape³niona znajomoci¹ Pañsk¹.
Pustynia zkwitnie jak ró¿a.
Wówczas odbêdzie siê uczta z
rzeczy t³ustych, a mieræ bêdzie po³kniêta w zwyciêstwie
(Izaj. 25:6-9). Wszyscy poznaj¹
Pana (Jer. 31:34). Oczy lepych
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bêd¹ otworzone (Izaj. 35:5,6).
Boskim celem podczas Wieku
Ewangelii jest pozyskanie ludzi dla Jego imienia (Dz.Ap.
15:14-17). Ci ludzie stanowi¹
K o  c i ó ³ C h r y s t u s o w y, J e g o
Oblubienicê.
List do Gal. 3:8 zawiera biblijn¹ definicjê Ewangelii. Zauwa¿,
co Pawe³ mówi  Bóg g³osi³ Ewangeliê najpierw Abrahamowi, mówi¹c: w twoim nasieniu bêd¹ b³ogos³awione wszystkie narody. W
tej definicji Ewangelii nie ma ¿adnej wzmianki o diab³ach, p³omieniach i wid³ach. Bóg mówi, ¿e
Przymierze Abrahamowe (1 Moj.
12:3) jest Ewangeli¹. Podczas
Wieku Ewangelii jest wybrane
nasienie Abrahamowe (Gal.
3:16,29). Po jego wyborze nast¹pi b³ogos³awienie.
U Ezech. 37:1-14 mamy proroctwo przepowiadaj¹ce zmartwychwstanie Izraela, a Ezech.
16:55-62 wskazuje, ¿e wszystkie
narody, w³¹czaj¹c Sodomê i Gomorê, bêd¹ uwolnione z niewoli
mierci.
W ten sposób charakter Boga
zostanie zupe³nie obroniony i okazana wielka m¹droc, sprawiedliwoæ, moc i mi³oæ. Ziemia bêdzie
zaludniona doskona³ym rodzajem,
a grzech zniknie na zawsze. Ludzie, których Bóg stworzy³, bêd¹
Go wielbiæ i bêd¹ pos³uszni Jego
sprawiedliwemu prawu.
BS 99, 17-22.

Ten skrót ukaza³ siê w Codziennych
Wiadomociach FORT WAYNE w poniedzia³ek 5 wrzenia 1904 r.
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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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