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DLACZEGO JEZUS UMAR ł?
„Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus
Jezus, Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego”
– 1 Tym. 2: 5, 6.
ŚMIERĆ CHRYSTUSA, ofiarowanie siebie
jako Okup jest sercem i duszą Biblii. Jej natura
i skutki świadczą o tym, że tylko Boska mądrość
mogła to zaplanować, tylko Boska sprawiedliwość mogła tego wymagać, tylko Boska miłość
mogła dać i tylko Boska moc mogła to przeprowadzić w różnych rozległych i złożonych
zarysach.
OKUP
Słowo „okup” jest w Nowym Testamencie
tłumaczone z greckich słów lutron i anti, albo z
każdego z tych wyrazów osobno, albo ze złożenia, antilutron (1 Tym. 2:6; Mat. 20:28), które
w etymologii i zastosowaniu w Grece znaczą
„cena w zamian” – to znaczy równoważna cena.
W odniesieniu do Jezusa to określenie oznacza,
iż dał On na odkupienie Adama i rodzaju ludzkiego potępionego w nim cenę dokładnie równą
ich zadłużeniu wobec Boskiej sprawiedliwości i
w ten sposób wykupuje ich od Boskiej sprawiedliwości, domagającej się wyroku śmierci.
Jak to pokazuje Apostoł Paweł w 1 Kor. 1:
23, ukrzyżowany Chrystus był głupstwem dla
Greków, a zgorszeniem dla Żydów. Wielu
wciąż
odrzuca
pojęcie
Okupu
jako
równoważnej ceny, złożonej przez Jezusa jako
dokładna kompensata tego, co utracił Adam dla
siebie i swojego rodzaju.
Chociaż wielu interpretujących Biblię dzisiaj
używa tych samych terminów biblijnych –
„okup”, „drogoście kupieni” – to nadaje im symboliczne znaczenie, zaprzeczając rzeczywistemu
wykupieniu, jak również znaczeniu równoważnej
ceny. Używają tych określeń w tym samym
znaczeniu, jakie znajdujemy w amerykańskim
motcie patriotycznym: „ceną wolności jest wieczna czujność”. Biblia nie tak przedstawia Okup
złożony przez Chrystusa Jezusa.
Okup transakcją prawną
Doktryna Okupu jest najważniejszą doktryną w Biblii. Zrozumienie jej oznacza wielkie
błogosławieństwo. Jest bardzo trudno ogarnąć
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ogólnie – nie mówiąc o szczegółach – Boski
Plan, bez uznania miejsca Okupu w nim.
Biblia ukazuje Okup za pomocą bardzo
ścisłych terminów i okoliczności transakcji prawnej, która posiada największe znaczenie w
Boskim Planie. Doktryna Okupu jest jak piasta
koła, z której wychodzą wszystkie nauki Biblii i
wokół której się obracają. Dlatego właśnie ci,
którzy zaprzeczają okupowi w jego literalnym,
biblijnym znaczeniu przy okazji podkopują
wszystkie inne nauki Pisma Świętego.
W niniejszym artykule przedstawimy Okup
pod względem jego natury, w połączeniu z dowodami Pisma Świętego. Rzeczowniki „okup” i
„cena okupu” mogą być w tym celu stosowane
zamiennie.
Okup: jego natura
Werset zacytowany w nagłówku tego artykułu jest w tym temacie szczególnie pomocny:
„Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik
między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, Który dał samego siebie na okup [antilutron – równoważna cena] za wszystkich, co
jest świadectwem czasów jego.”
Mateusz 20:28 jest kolejnym przykładem.
Cytujemy go z naszymi komentarzami w
nawiasach:
„Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby
mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą
na okup [lutron – cena] za [anti – zamiast]
wielu.”
Okup: czemu jest „równoważny”
Potrzeba Okupu tkwi nie tylko w skutkach
grzechu Adamowego, lecz również w tym, czym
Adam był. Ojciec Adam, stworzony na obraz
Boga na poziomie ludzkim miał doskonałe życie w doskonałym ciele oraz wszystkie prawa
odnoszące się do niego (doskonałość pokarmu,
klimatu, otoczenia i tak dalej).
Doskonałe życie Adama mogło trwać tylko na
podstawie posłuszeństwa woli Boga. Relacje

pomiędzy Bogiem a Adamem były oparte na przymierzu (Oz. 6:7; „człowiek” [w Biblii Gdańskiej:
„jako ludzkie”] odnosi się do Adama). Jak długo
Adam dotrzymywał swojej części przymierza, tak
długo Bóg zapewniał mu życie i wszystkie prawa
dane mu w darze przy stworzeniu.
Utracone Prawa Adama
Zatem prawo do życia jako człowiek i związane z nim prawa życiowe obejmowały wszystkie
te rzeczy, które Adam, jako doskonała ludzka
istota, otrzymał przy stworzeniu w postaci warunkowych darów. Miał do nich prawo tylko tak
długo, jak długo pozostawał w harmonii z
warunkiem, na podstawie którego zostały mu one
dane – posłuszeństwem. Adam złamał to przymierze; wolał zlekceważyć swojego Wszechmogącego Przyjaciela i Dobroczyńcę, a w zamian
wybrał swoją żonę. W rezultacie popadł w grzech,
tracąc prawo do życia i prawa życiowe dla siebie i
rodzaju ludzkiego, który miał się z niego narodzić
(1 Moj. 3:16; Rzym. 5:12-21).
Chociaż prawa Adama zostały jemu odebrane, wolno mu było się cieszyć ich resztkami,
aż do czasu, gdy powoli, poprzez proces umierania, stracił je w śmierci. Rodzina ludzka, cała
urodzona z jego linii, z konieczności podzieliła
jego los.
Stan, w którym znalazła się rodzina ludzka
jest tym powodem, dla którego konieczny był
Okup.
Boska sprawiedliwość a Okup
Powodem domagającym się Okupu była Boska sprawiedliwość. Ten bezstronny przymiot
Boskiego charakteru wymagał ceny Okupu, jeśli
On miał wybawić rodzaj ludzki od potępienia
śmierci. Musiało nastąpić takie zadośćuczynienie
za człowieka, jakiego wymagała Sprawiedliwość
(2 Moj. 21:23-25, 5 Moj. 19:21).
Rzym. 3:25,26: „Którego Bóg wystawił
[Jezusa] ubłaganiem” (Rzym.10:4; 1 Kor.
1:30). Odnosi się to do „ubłagalni”, lub Tronu
Łaski, znajdującego się w Przybytku. To, że
ubłagalnia przedstawia Boską Sprawiedliwość
jasno wynika z faktu, iż kropiono przed nią
krwią pojednania. To jest pokazane w 3 Moj.
16:4, gdzie cielec przedstawia doskonałe
człowieczeństwo Jezusa, a Najwyższy kapłan
przedstawia Chrystusa Jezusa w jego funkcji
kapłańskiej:

„Potem wziąwszy ze krwi cielca onego,
kropić będzie palcem swym na ubłagalni ku
wschodowi słońca; także przed ubłagalnią kropić będzie siedm kroć tą krwią palcem swym.”
Boska Mądrość a Okup
Przyczyną planującą Okup była Boska mądrość. 1 Kor. 1:23,24: „Ale my każemy Chrystusa
ukrzyżowanego [okup], Żydom wprawdzie
zgorszenie, a Grekom głupstwo; Lecz samym
powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.”
Chrystus ukrzyżowany – Okup – jest pokazany jako uosobienie Boskiej Mądrości w odniesieniu do zbawienia człowieka, w jego ofierze, przez którą złożył Okup.
Boska Miłość a Okup
Przyczyną pobudzającą do złożenia Okupu była Boska Miłość. Błędem byłoby myślenie, że uwolnienie rodzaju ludzkiego nic Boga nie kosztowało –
zapewnił cenę dając swojego Syna, a tym, co pobudzało Ojca była Jego miłość, tak wielka, by pozbawić
niebiosa najdroższego skarbu i zesłać Syna swego
łona na świat, aby został naszym Okupem.
W Liście do Rzym. 5:8 czytamy: „Lecz zaleca Bóg miłość swoję ku nam, że gdyśmy jeszcze
byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł.”
Umiłowany werset, Ew. Jana 3:16, jest kolejnym ustępem na ten temat: „Albowiem tak
Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie
zginął, ale miał żywot wieczny.”

Adam

(przed upadkiem)

=

Jezus

„Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wiele się ich stało grzesznymi:
tak przez posłuszeństwo jednego
człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi.” Rzym. 5:19
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Boska Moc a Okup
Powodem wykonawczym Okupu była Boska Moc, szczególnie gdy się objawiała przez
Ducha Świętego, działającego w naszym drogim Odkupicielu. To jest wyrażone w Dz.Ap.
10:38: „Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg

posłuszne serce, takie, które mogło powiedzieć
słowami proroka: „Tedym rzekł: Oto idę; w
księgach napisano o mnie; Abym czynił wolę
twoję, Boże mój! pragnę, albowiem zakon twój
jest w pośrodku wnętrzności moich.” (Ps.
40:8,9; Żyd. 10:1-14).

Znaczenie słów „okup” i „odkupić”
1 Tym. 2:5,6: „Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi,
człowiek Chrystus Jezus, Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest
świadectwem czasów jego.”
Słowo „okup” ma w Nowym Testamencie bardzo ograniczone i bardzo ściśle
określone znaczenie. Jest ono użyte w przekładzie Króla Jakuba trzy razy: w wersecie
zacytowanym powyżej oraz dwa razy w słowach samego Pana opisującego dzieło, jakie
wykonywał (Mat. 20:28; Marek 10:45).
Greckie słowo użyte przez naszego pana to lutron-aanti, co oznacza „cenę w zamian”
lub „równoważną cenę”. W ten sposób nasz Pan w istocie powiedział: „Daję swoje życie,
siebie samego, jako równoważną cenę.” Apostoł Paweł zestawia te same dwa słowa jako
anti-llutron, osiągając to samo znaczenie.
Słowo „odkupić” jest czasem używane jako tłumaczenie greckiego słowa agorazo,
definiowanego przez profesora Younga (autora Konkordancji Younga) w znaczeniu:
„nabyć na forum.” Jeszcze bardziej dosłownie oznaczałoby ono zakupić na rynku, gdyż
rdzeń tego słowa, agora, oznacza rynek i jest w tym znaczeniu używane w Piśmie Świętym wielokrotnie: Mat. 20:3; Marek 12:38; Łuk. 7:32; Dz.Ap. 16:19.
W następujących wersetach agorazo jest tłumaczone jako „odkupiony”:
„(...) żeś był zabity, i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję” (Obj. 5:9).
„(...) a żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych stu czterdziestu i
czterech tysięcy, którzy są z ziemi kupieni” (Obj. 14:3; również werset 4).
W każdym przypadku występuje myśl o publicznym zakupie. Wszystkie inne zastosowania słowa agorazo w całym Nowym Testamencie potwierdzają jego handlowe
znaczenie. Zwracamy uwagę na znaczenie tego słowa z powodu współczesnej tendencji,
która albo zaprzecza, iż Jezus rzeczywiście kupił rodzaj ludzki, albo, przyznając, że tego
dokonał, stwierdza, iż odbyło się to raczej w niejasny i ogólny sposób – to znaczy symbolicznie, a nie rzeczywiście.

Duchem Świętym i mocą.” Ta moc Boża działająca w naszym drogim Odkupicielu umożliwiła mu złożenie swego życia jako ceny okupu
(Żyd. 9:14).
Posłuszeństwo Jezusa a Okup
Zasługową przyczyną Okupu było posłuszeństwo naszego Pana Jezusa. Tym, co umożliwiło złożenie Okupu było jego doskonałe i
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Czytamy to świadectwo w Liście do Rzym.
5:19: „Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak
przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele
się ich stało sprawiedliwymi.” To, co Jezus posłusznie złożył w śmierci miało prawdziwą
zasługę, która przez Jego śmierć stała się dostępna dla całego rodzaju ludzkiego.

RÓWNOWARTOŚĆ – PODSTAWĄ OKUPU
Nikt z upadłego rodu Adamowego nie mógł
zapłacić okupu. Żaden z potomków Adama,
sam będąc pod wyrokiem śmierci, nie miał doskonałego życia z jego prawami jako odpowiednika życia Ojca Adama (Ps. 49:8,9; Rzym. 3:23).
Dlatego Jezus „stał się ciałem”, ludzkim – chociaż nie Adamowym – aby mógł być Odkupicielem (Mat. 1:18; Łuk. 1:30-35; Jan 1:14; 2
Kor. 8:9; Filip. 2:5-8; Żyd. 2:14-18).
Ponieważ Adam musiał się oddać Boskiej
sprawiedliwości w ramach swego długu, potrzebna była dokładna równowartość, aby zadowolić Boską sprawiedliwość, jeśli dłużnik miał być
uwolniony. Mniej niż to nie wystarczyłoby; więcej nie można było wymagać. Sprawiedliwość
domagała się dokładnej równowartości długu.
Krótko mówiąc, jedyną ceną odkupienia,
jaką Boska sprawiedliwość mogłaby przyjąć był
doskonały człowiek – taki, jakim był Adam
przed upadkiem. Jezus, doskonały człowiek, był
taką ceną, zastępcą Adama. Będąc równy Adamowi, zapłacił zupełną cenę – Okup.
„Ukoronowany chwałą i czcią”
Niektóre elementy tej równowartości są naświetlone w Liście do Żydów 2:7-10. Widzimy tutaj, że doskonały człowiek został dany za doskonałego człowieka, i prawa doskonałego człowieka
za prawa doskonałego człowieka: „Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go [Adama] od Aniołów.”
W poprzedzającym wersecie prorok (Ps. 8:5-9) pyta: „Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn
człowieczy, iż go nawiedzasz?” (to znaczy: „miałeś z nim – z Adamem – społeczność?”).
Pierwszy człowiek, Adam, został stworzony
na poziomie niewiele niższym od aniołów, gdyż
natura ludzka jest nieco niższa niż anielska.
Następnie czytamy o niektórych z jego praw
– jego prawach do doskonałości i panowania
nad ziemią: „chwałą i czcią ukoronowałeś go.”
Adam w swej doskonałości zdolności i usposobienia został stworzony na obraz Boga; i
jak Bóg był władcą wszechświata, tak pierwszy
człowiek był władcą ziemi, na Boskie podobieństwo 1 Moj. 1:26,27)
Odnosząc się obecnie do Jezusa, czytamy
podobnie: „Ale tego, który na małą chwilę

mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy,” uczynionego istotą ludzką na doznanie
cierpienia śmierci. Jezus otrzymał doskonałość i
prawa, jakie miał Adam – został ukoronowany
„chwałą i czcią.”
„Dusza żyjąca”
Adam został stworzony jako „dusza żywiąca”, to znaczy był duszą – a nie miał duszy (1
Moj. 2:7). Musiał oddać swoją duszę – swoją
istotę, siebie samego – w śmierci. Tak samo
uczynił Jezus. Mateusz rozdział 20, werset 28, w
tłumaczeniu greckim podaje „dusza” (psyche) w
znaczeniu „życie.”
Jak Adam poniósł śmierć, tak samo Jezus. U
Izajasza 53:10 czytamy o tym, jak Jezus dał
swoją duszę – swoją istotę: „...położywszy ofiarą
za grzech duszę swą...”.
Wielu nie rozumie natury kary za grzech,
wierząc, że jest nią życie w wiecznych mękach.
Oczywiście z takiego punktu widzenia jest
rzeczą niemożliwą dostrzec, iż Jezus zapłacił
równoważną cenę za Adama. Niemniej jednak,
Biblia jest jasna w swoim stwierdzeniu, iż karą,
jaką Adam ściągnął na siebie, i jaką poniósł, była
śmierć – nie mniej, nie więcej.
Na przykład w 1 Moj. 2:17 czytamy Boskie
stwierdzenie: „Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem
dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią
umrzesz.” I znowu: „boś proch, i w proch się
obrócisz” (1 Moj. 3:19). To znaczy, że Adam
miał powrócić do ziemi, z której został wzięty;
powrócił z niebytu w niebyt.
JEZUS UMARŁ ZA ADAMA
Jezus umarł, aby odkupić Adama, a skutkiem tego wszystkich, którzy by narodzili się z
Adama – czyli całą ludzką rodzinę. W tym jest
piękno i prostota Okupu.
Apostoł Jan trafnie klasyfikuje obdarzonych
okupową ofiarą Jezusa (1 Jana 2:2): „A on [Jezus] jest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie
tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego
świata.”
Chwała za Okup i Zmartwychwstanie Chrystusa!
BS ’2000, 25-29.
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ZMARTWYCHWSTANIE
JAK UDOWODNIONE?

P
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Proszę o dowody biblijne na zmartwychwstanie Chrystusa.
Dwa wielkie fakty, na których opiera się
Boski plan to śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (1 Kor. 15:3,4).

1. Pierwszym dowodem Jego zmartwychwstania jest to, że Boskie proroctwa to gwarantowały.
Zmartwychwstanie Jezusa było wielokrotnie przepowiadane przez Boga, Który nie może
kłamać ani błądzić. Ps.2:7 przepowiedział to,
zapowiadając, iż w czasie Wieku Ewangelii Bóg
sprawi, że Jezus narodzi się na Boskim poziomie. Stało się to przy Jego zmartwychwstaniu (Żyd. 1:1-5).
Zgodnie z Psalmem 16:8-11 Bóg pocieszył
go w obliczu cierpień i śmierci obietnicą, iż nie
zostanie pozostawiony w stanie śmierci, lecz
zostanie z niego wyprowadzony do pełni
Boskiej natury i życia.
2. Drugim dowodem zmartwychwstania
Jezusa są wiarygodne dowody jego rzeczywistości.
Jedną grupą świadków byli żołnierze strzegący Jego grobu, najemnicy Rzymian i Sanhedrynu. Możemy uważać strażników za bezstronnych świadków; do momentu, kiedy zostali
przekupieni, aby rozpowszechnić kłamstwo, iż
uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało, gdy oni
spali, oni osobiście nie mieli nic do stracenia bez
względu na to, czy on zmartwychwstał, czy też
nie. W ten sposób ich pierwotny raport, tak jak
jest to zapisane w Piśmie Świętym (Mat. 28:1115) mówił prawdę – Jezus powstał z martwych.
Kolejną grupą świadków byli aniołowie.
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Wyraźnie potwierdzili oni Jego zmartwychwstanie – „Niemaszci go tu” i „powstał” (Mat.
28:6). Ich świadectwo jest zupełnie wiarygodne.
Innymi świadkami Jego zmartwychwstania
byli co najmniej:
• Maria Magdalena (Mat. 28:1)
• Kobiety, które przyszły wcześnie do grobu, aby namaścić Jego ciało (Marek 16:1)
• Piotr i Jan (Jan 20:3-6)
• Dwaj w drodze do i w Emaus, z których
jeden mógł być Jakubem Mniejszym (Łuk.
24:13)
• Dziesięciu Apostołów w górnym pokoju
następnej nocy po zmartwychwstaniu (Jan
20:19,24)
• Dziesięciu Apostołów i Tomasz (tydzień
później) (Jan 20:26)
• Siedmiu uczniów nad Morzem Tyberiadzkim (Jan 21:1,2)
• Ponad 500 uczniów w Galilei (1Kor. 15:6)
• Jedenastu Apostołów przy Jego wniebowstąpieniu (Mat. 28:16)
• Saul (Paweł) w drodze do Damaszku
(Dz.Ap. 9:1-6)
Stronnicze świadectwo?
Sceptycy naturalnie twierdzą, że ci świadkowie, będąc przyjaciółmi Jezusa, byli stronniczy, i że ich świadectwo jest niewiarygodne.
Na ten zarzut odpowiadamy, że przede
wszystkim oni wątpili w Jego zmartwychwstanie aż do chwili, gdy otrzymali tego dowody. Co więcej, nie mieli do zyskania ani
sławy, wygody, bogactwa, ani władzy, lecz wiele
do stracenia z tych rzeczy za świadczenie o
zmartwychwstaniu. Znieśli najwyższe samoza-

parcie, prześladowanie, straty, trudności, niedostatki, tortury i, w wielu przypadkach, śmierć
na skutek składania swoich świadectw. To czyni
ich bardzo wiarygodnymi świadkami.
Wrogowie Jezusa poświadczali Jego
zmartwychwstanie
Nawet niektórzy z wrogów Jezusa dali
świadectwo o Jego zmartwychwstaniu. Pierwszymi z nich byli członkowie Sanhedrynu.
Kiedy strażnicy zawiadomili ich o zmartwychwstaniu Jezusa, oni nie byli w stanie obalić ich
relacji. Zmuszeni do jej uznania zjednali sobie
żołnierzy za pomocą przekupstwa, jak już

wspominaliśmy. Przez przekupienie żołnierzy,
aby zdawali relację, o której wiedzieli, iż jest
nieprawdziwa, przyznali, że Jego zmartwychwstanie rzeczywiście miało miejsce.
Dalsze informacje na temat cierpienia,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa można
znaleźć w książce Chrystus – Duch – Przymierza, tom 15 w naszej serii Epifanicznej (w
języku angielskim, w języku polskim broszura pt.
„OKUP”).
BS ’2000, 30.

Ciekawostki . . .
Ostatnie badania w Danii i Norwegii sugerują, iż kobiety mają genetyczną przewagę nad
mężczyznami, która pozwala im żyć dłużej. Najwyraźniej sekret leży w chromosomie
płciowym „X”, tak zwanej linii komórkowej, która zawiera wszystkie wskazówki genetyczne
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mężczyźnie jest przekazywana
przez rodziców tylko jedna taka linia komórkowa; kobiecie dwie. Każda pojedyncza komórka ciała używa linii komórkowej, gdy powstaje.
Przeciętna długość życia kobiety zbliża się do 80 lat; przeciętny mężczyzna żyje około
czterech lub pięciu lat krócej. Badania nad starszymi kobietami pokazują, że ich organizm
częściej używał jednej konkretnej linii komórkowej. Powstała hipoteza, iż organizm w sposób
naturalny wybrał „najlepszą” linię komórkową z dwóch możliwych. Krótko mówiąc, kobiety
mają lepszą szansę wybierania dobrych genów niż mężczyźni. (W przypadku ptaków ta
struktura genetyczna jest odwrotna; ptaki płci męskiej zwykle przeżywają samice.)
Dodatkiem do tej mieszanki genetycznej jest fakt, iż kobiety ogólnie cieszą się lepszym
zdrowiem niż mężczyźni.
Wydaje się, że wulkan na północnej wyspie Japonii, Hokkaido, jest bliski erupcji. Ostatnio odczuto kilka tysięcy drgań, a śmigłowiec wojskowy zauważył powstające pęknięcia – z
których niektóre miały ponad 300 stóp długości. Ewakuowano tysiące mieszkańców, dziesięciu tysiącom udzielono schronienia w szkołach i budynkach państwowych. Ponad trzy tysiące
wojskowych jest w pogotowiu z zaopatrzeniem na wypadek klęski żywiołowej.
Prezydent Chin, Jiang Zemin planuje wizytę w Izraelu i na Zachodnim Brzegu w kwietniu (2000 r.). Byłaby to pierwsza wizyta chińskiej głowy państwa w tym regionie. Minister
spraw zagranicznych Chin powiedział, iż Jiang odwiedzi także prezydenta Egiptu Hosni
Mubaraka. Wizyta ma być próbą promowania pokoju w regionie i przypada na czas intensywnych wysiłków Stanów Zjednoczonych mających na celu wynegocjowanie porozumień
pokojowych pomiędzy Syrią i Izraelem i ożywienie obumierającego Porozumienia z Oslo
pomiędzy Izraelem i Palestyną.
BS ’2000, 31.
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OKREŚLENIE ŚWIATÓW I WIEKÓW W ROZWOJU
BOSKIEGO PLANU
c.d. ze Sztandaru Biblijnego nr 155, str.8

Podobnym błędem, zresztą bardzo powszechnym, jest mniemanie, iż królestwo Boże jest już teraz ustanowione na ziemi, a wola Boża jest wypełniana przez narody. Jest to oczyswiście dalekie od prawdy, gdyż
królestwa tego świata są podtrzymywane i wzbogacane przez ciemiężenie, niesprawiedliwość i oszukaństwo w
takim stopniu, w jakim wzrastająca inteligencja ludzi na to pozwala. Szatan, obecny „książę tego świata”, musi
być usunięty, a królestwa będące pod jego kontrolą muszą stać się królestwami Pana naszego i Pomazańca Jego
wtedy, gdy On sam będzie sprawował swą wielką władzę i panowanie.
Dzięki światłu, jakie obecnie przyświeca domownikom wiary, dostrzegamy, iż systematyczność oraz porządek znamionowały majestatyczne kroki naszego Boga w wiekach minionych. Przekonują nas też o tym poniższe
strofy Cowpera, natchnione przez żywą wiarę, która ufa tam, gdzie nie może wyśledzić wszechmocnego Jehowy:

ON TYLKO MOŻE
Tajnymi Bóg kroczy drogami
Do życia przywodząc swe dziwy:
To w morzu stopy ślad swojej zostawi,
To w wichrze przebywa straszliwym.
On strzeże swych planów świetlanych
I wolę swą zawsze wprowadza w czyn,
Bo w możliwości głębinach nieznanych
Całą swą wielką moc skrył.
O, bojaźliwi! – nabierzcie odwagi,
Gdyż chmury straszliwe nad wami
Są z woli Boga i z Jego znikną woli,
Gdy słońce miłości zaświeci wam nad głowami.

Nie sądźcież Boga jako was słabość mami,
Niech ufność wzbudzą łaski, których nie zliczę.
Pod maską ze zmarszczonymi brwiami
Kryje się uśmiechnięte oblicze.
Szybko się rodzą Boże cele,
Coraz jaśniejszy każdy cel nowy,
Pączek mieć może gorzkości wiele,
Lecz jakże słodki nektar kwiatowy.
Ślepa niewiara z pewnością zbłądzi,
Daremnie ważąc dzieła Boże.
Bóg tylko może swe czyny osądzić
I plan wykonać On tylko może.

* * *
Nie wiem, radość czy smutek przyniesie
Droga, co w dal nieznaną ucieka sprzed oczu.
Nie znam chmur czarnych, co przyszłość skryły,
Ni kwiatów, co mogą na drogi wyróść poboczu.
Jest jednak mój stały towarzysz podróży,
Co radość mą dzieli i losu znosi niedolę.
On ukojeniem, pociechą duszy,
On też zna drogę, którą wybiorę.
„BOSKI PLAN WIEKÓW”, WYKŁAD IV, str. 85-86

DATA PAMIĄTKI W 2001 ROKU
Pamiątka śmierci naszego Pana w 2001 r. przypada w piątek, 6 kwietnia, po godz. 1800. Obliczenie tej
daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego, zwanego
również czasem Greenwich): zrównanie wiosenne nastąpi 20 marca o godz. 132. Nów księżyca najbliższy
tego zrównania ukaże się 25 marca o godz. 122; do tego dodajemy 2 godziny i 21 minut, aby otrzymać czas
Jerozolimski – 343. Tak więc 1 Nisan trwa od godz. 1800 24 marca do godz. 1800 25 marca, a 14 Nisan
rozpoczyna się po 13 pełnych dniach, w piątek, 6 kwietnia, o godz. 1800, kończąc się w sobotę, 7 kwietnia,
o godz. 1800. Niech Bóg błogosławi swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o
przysyłanie okolicznościwych sprawozdań.
BS ’2001, 32.
SZTANDAR BIBLIJNY I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEGO KRÓLESTWA
Niezależny Miesięcznik Religijny wydawany przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
CZASOPISMO wolne od wpływu jakichkolwiek wyznań, partii, organizacji i wierzeń ludzkich, związane 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 zarządzeń, statutu i testamentu również danych przez Pana za pośrednictwem „onego Sługi” i w celu przedstawiania oraz bronienia rozwijającej się Prawdy epifaniczno–bazylejskiej, będącej pokarmem na czasie dla ludu Pana, zgodnie z Jego wolą.
Wszelkie wpłaty na wydawnictwo prosimy dokonywać na rachunek bieżący: Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Zarząd Główny, PKO BP Nowy Dwór Mazowiecki
Nr. 23 10201026 122410034
Sztandar Biblijny będzie również wysyłany bezpłatnie tym członkom Ruchu, którzy o to poproszą.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony pod adresem: http://epifania.pl e-mail: srme@epifania.pl

