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Świecki Ruch Misyjny „Epifania”




Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest
międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,
nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą
się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni
chrześcijanie - szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów.
Celem Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania"
jest nauczanie Ewangelii, zachęcanie do wzrostu
w charakterze na podobieństwo charakteru
Chrystusa, rozpowszechnianie wiedzy biblijnej i
zachęcanie innych do jej rozpowszechniania.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania”




Aby zrealizować swe cele, Świecki Ruch
Misyjny "Epifania" w licznych krajach wydaje i
rozpowszechnia w różnych językach - wiele
książek napisanych na podstawie Biblii oraz
broszur, czasopism i bezpłatnych ulotek.
Ruch wykorzystuje także swoich
wykwalifikowanych mówców, nauczycieli i
ewangelistów, do prowadzenia studiów biblijnych,
dyskusji oraz zebrań pytań i odpowiedzi,
wygłaszania pogadanek biblijnych oraz
wykonywania posług weselnych, pogrzebowych
etc.

Trzy światy

Rzym: 15:4 – To zaś, co niegdyś napisane zostało i dla naszego
pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą
Pisma, podtrzymywali nadzieję

Znaczenie słowa „świat” w Biblii
1. Wszechświat
Jan 17:5 - A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą
chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim
świat powstał.
2. Ziemia
Mat. 26:13 - Zaprawdę, powiadam wam:
Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę
Ewangelię, będą również opowiadać na jej
pamiątkę to, co uczyniła.

Znaczenie słowa „świat” w Biblii
3. Rodzina ludzka
Jan 1:10; 3:16 - Na świecie było [Słowo], a świat stał się
przez Nie, lecz świat Go nie poznał
4. Porządek rzeczy w rodzinie ludzkiej
1 Jana 2:15-17 - Nie miłujcie świata ani tego, co jest na
świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości
Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś
przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia
wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Biblia i fakty mówią o trzech
światach
I. Świat

2 Piotra 2:5 - Także i pierwszemu światu nie przepuścił,
ale Noego samoósmego, kaznodzieję
sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na
świat niepobożnych
2 Piotra 3:6 - Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc
zatopiony, zginął
II . Świat
Gal. 1:4 - Który wydał samego siebie za grzechy nasze,
aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego
według woli Boga i Ojca naszego.
III. Świat
Żyd. 2:5 – Albowiem nie aniołom poddał świat
przyszły…

Stworzenie i upadek człowieka
1 Moj. 1:27 - Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na
obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
1 Moj. 2:2,3 - A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe
dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po
całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił
ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.
1 Moj. 2:8 - A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie,
Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.

Stworzenie i upadek człowieka
1.Moj. 2: 15-17 - Wziął tedy Pan Bóg człowieka, i
postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował, i aby go
strzegł. Tedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Z
każdego drzewa sadu jeść będziesz. Ale z drzewa
wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz;
albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią
umrzesz
1 Moj. 3:4 - I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem
śmiercią nie pomrzecie;

Stworzenie i upadek człowieka
1 Moj. 3:6 - Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo
ku jedzeniu; a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a
pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z
owocu jego, i jadła; dała też i mężowi swemu, który z
nią był; i on też jadł.
1 Moj. 3:17,22,23 - Zaś rzekł do Adama: Iżeś usłuchał
głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o któremem ci
przykazał, mówiąc: Nie będziesz jadł z niego; przeklęta
będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać
będziesz po wszystkie dni żywota twego. Tedy rzekł Pan
Bóg: Oto Adam stał się jako jeden z nas, wiedzący
dobre i złe; tedy wyżeńmy go, by snać nie ściągnął ręki
swej, i nie wziął z drzewa żywota, i nie jadł, i żyłby na
wieki. I wypuścił go Pan Bóg z sadu Eden, ku
sprawowaniu ziemi, z której był wzięty

Śmierć to kara za grzech
Rzym 6:23 - Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, …
Rzym. 5:12 - Dlatego też jak przez jednego człowieka
grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten
sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ
wszyscy zgrzeszyli...

Co oznaczają „niebiosa” I świata
Niebiosa symbolizują systemy religijne i nauczycieli
Dan. 12:3 - Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się
będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku
sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki
wieczne.
Żyd. 2:5 - Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat,…
Żyd. 2:2 - Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa
była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo
otrzymało słuszną zapłatę,

2 Piotra 2:4,5 - Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy
zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych
lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd; jeżeli
staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego,
który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał
potop na świat bezbożnych;
1. Moj. 6:2-6 - Że, widząc synowie Boży córki ludzkie, iż
były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które
sobie upodobali. I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch
mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni
jego sto i dwadzieścia lat. A byli olbrzymowie na ziemi
w one dni; nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do
córek ludzkich, rodziły im syny. A cić są mocarze, którzy
od wieku byli mężowie sławni. A widząc Pan, że wielka
była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli
serca ich tylko złe było po wszystkie dni; Żałował Pan,
że uczynił człowieka na ziemi, i bolał w sercu swem.

Juda 6,7 - Także Aniołów, którzy nie zachowali
pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje,
na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą
zachował. 7 Jako Sodoma i Gomorra, i okoliczne
miasta, gdy tymże sposobem jako i one zwszeteczniały i
udały się za cudzem ciałem, wystawione są na przykład,
ognia wiecznego karanie ponosząc

Co oznacza „ziemia” I świata?
Ziemia oznacza zorganizowane społeczeństwo
ludzkie
Mat. 5:13 - Wy jesteście sól ziemi; jeźli tedy sól
zwietrzeje, czemże solić będą? Do niczego się już nie
zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi
podeptana.
1 Moj. 11:1 - A była wszystka ziemia jednego języka, i
jednej mowy.
1 Moj. 6:11-13 - Ale ziemia popsowała się była przed
Bogiem; i napełniła się nieprawością. 12 Tedy wejrzał
Bóg na ziemię, a oto popsowana była (albowiem
zepsowało było wszelkie ciało drogę swoję na ziemi). 13
I rzekł Bóg do Noego: Koniec wszelkiego ciała przyszedł
przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia
nieprawością od oblicza ich; przetoż je wytracę z ziemi.

Podsumowanie
symboliczne niebiosa - aniołowie jako
nauczyciele ludzkiej rodziny
symboliczna ziemia – społeczeństwo
zorganizowane na wzór komunistyczny
ULEGŁY ZNISZCZENIU W POTOPIE
a nie literalne niebo i ziemia
Aniołowie nie podnieśli upadłego człowieka
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

II ŚWIAT

NIEBO I ZIEMIA II ŚWIATA
• NIEBO
– DUCHOWE WŁADZE ZŁA. SZATAN I UPADLI
ANIOŁOWIE. FAŁSZYWE RELIGIE
• ZIEMIA
– ZORGANIZOWANE LUDZKIE SPOŁECZEŃSTWO
(NA ZASADZIE SAMOLUBSTWA). RZĄDY I
SYSTEMY WŁADZY, SPOSOBY ŻYCIA (RÓŻNE
OD BOSKIEGO PRAWA)

KTO RZĄDZI TYM ŚWIATEM?

•NIEBO (WŁADZE DUCHOWE)

• TEN SPOSÓB RZĄDZENIA SZATANA ZASTĄPI DOBRY RZĄD CHRYSTUSA
• FAŁSZYWE RELIGIE
• CHOROBY, WOJNY, PRZEMOC, NIESPRAWIEDLIWOŚĆ I W KOŃCU ŚMIERĆ
– TO ATRYBUTY RZĄDÓW DIABŁA

•ZIEMIA (ZORGANIZOWANE SPOŁECZEŃSTWO

• SAMOLUBSTWO LUDZI I PRAWO PIĘŚCI ZASTĄPIŁO PRAWO MIŁOŚCI
BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO

WIEK PATRYIARCHÓW

WIEK ŻYDOWSKI

WIEK EWANGELII

PODSUMOWANIE
• W II SWIECIE BÓG DZIAŁAŁ:
–

Z JEDNOSTKAMI (WIEK PATRYIARCHÓW)

–

Z JEDNYM NARODEM (WIEK ŻYDOWSKI)

–

Z PRZEDSTAWICIELAMI WSZYSTKICH NARODÓW (WIEK EWANGELII)

• WIDZIMY PROGRES W PRZYGOTOWANIACH DO
BOSKIEGO DZIAŁANIA Z WSZYSTKIMI LUDŹMI
• NIEBIOSA I ZIEMIA W II ŚWIECIE ZOSTANĄ
ZNISZCZONE I ZASTĄPIONE NOWYMI
–

DUCHOWE WŁADZE ORAZ RELIGIE ZOSTANĄ ZNISZCZONE – NIEBIOSA (SYMBOLICZNE)

–

ZORGANIZOWANE NA ZASADZIE SAMOLUBSTWA LUDZKIE SPOŁECZEŃSTWO TEŻ ZOSTANIE
ZNISZCZONE – ZASTĄPIONE INNĄ ORGANIZACJĄ – ZIEMIA (SYMBOLICZNA)

Trzeci świat
2 Piotr. 3:13
Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych
niebios i nowej ziemi, w których mieszka
sprawiedliwość.

Trzeci świat – w jaki sposób?
2 Piotr. 3:10
A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z
trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i
dzieła ludzkie na niej spłoną.

Mat. 24:3,21

A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego
uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam… i jaki
będzie znak … końca świata?
Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od
początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Trzeci świat – przejęcie władzy
Mat. 12:29
Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego
sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza;
wtedy dopiero dom jego ograbi?
Obj. 20:1-3
I widziałem anioła zstępującego nieba, który miał klucz od
otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.
I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł
i szatan, i związał go na tysiąc lat.
I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim
pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych
tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Trzeci świat - niebo
•

•

•

•

•

•

•

Filip. 2:5-10
5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie
Jezusie,
6. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być
równym Bogu,
7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a
okazawszy się z postawy człowiekiem,
8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad
wszelkie imię,
10. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod
ziemią

JEZUS

Trzeci świat - niebo
Rzym. 8:16-17
Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi
Bożymi jesteśmy.
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a
współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy,
abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.

Mat. 13:43
Wtedy sprawiedliwi (Kościół) zajaśnieją jak słońce w
Królestwie Ojca swego.

KOŚCIÓŁ

Trzeci świat - ziemia
Izaj. 65:21-23
21. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą
winnice, będą spożywać ich plony.
22. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą
sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek
drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce,
to będą spożywać moi wybrani.
23. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci
przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem
błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi.

Trzeci świat - wykres

Trzeci świat – Wiek Tysiąclecia
Obj. 20:4
I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu;
…
Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

Trzeci świat – dzieło Tysiąclecia
1 Kor. 15:25
25. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich
nieprzyjaciół pod stopy swoje.
• Ziemia (organizacja ludzkości)
• Błąd
• Niedoskonałość fizyczna
• Niedoskonałość umysłowa

Trzeci świat
- zmiany w społeczeństwie
Izaj. 35:5-10
5. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych.
6. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych,
gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie.
7. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w
ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie.
8. I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził
nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie
zbłądzi.
9. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go
nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni.

Trzeci świat – przełom wieków

Trzeci Świat – przełom wieków
• Ludzkość gotowa do ostatecznej próby
– Ludzkość bogatsza o doświadczenie!

• Umożliwienie ostatniego zwiedzenia
– Objawienie ukrytych zamysłów serc
• Wieczne zniszczenie niepoprawnych grzeszników

• Wieczne zniszczenie szatana
Obj. 20:10,14
10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do
jeziora z ognia i siarki (…)
14. … owo jezioro ogniste to druga (wieczna) śmierć!

Trzeci świat – Wieki Przyszłe
Obj. 21:1,4-5
I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminęły (…)
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani
smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem
pierwsze rzeczy przeminęły.
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym
czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są

pewne i prawdziwe,

Trzeci Świat - podsumowanie
•
•
•
•
•
•

Trzeci świat – synonim dobrobytu
Trzecie niebo
Trzecia ziemia
Wiek Tysiąclecia
Przełom wieków
Wieki Przyszłe

Trzy ś w iaty
Niech dobry Bóg
doda swych błogosławieństw
do tych rozważań!

Zapraszamy do
zadawania pytań ...
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