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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.
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Tysiącletnie Królestwo Boże
na Ziemi
Co oznacza zwrot:
„Przyjdź Królestwo
Twoje”?
Czy to możliwe, aby na
Ziemię przyszło
Królestwo Boże?
W jaki sposób ma
przyjść Królestwo?

Tysiącletnie Królestwo Boże
na Ziemi
 Potoczne

rozumienie Królestwa Bożego
 Biblijna definicja Królestwa Bożego
 Dlaczego tysiącletnie?
 Czy rzeczywiście na naszej planecie?
 W jakim celu? Przez kogo? Dla kogo?
 W jaki sposób zostanie ustanowione?
 Kiedy to nastąpi?

„Przyjdź Królestwo Twoje…”
Jako chrześcijanie, modlimy się do Boga o przyjście
Królestwa Bożego:
Mat. 6:10
Przyjdź królestwo twoje;
bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Łuk. 11:2
I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś
jest w niebiesiech! Święć się imię twoje; przyjdź
królestwo twoje; bądź wola twoja, jako w niebie tak i
na ziemi.

Królestwo Boże – rozumienie
potoczne:
„Królestwo Niebieskie, Boże w chrześcijaństwie:
miejsce, gdzie przebywają Bóg, aniołowie, święci
oraz dusze zbawionych”
Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN

„Królestwo Boże polega na panowaniu jego woli w
sercach naśladowców Jezusa w obecnym życiu”
Pojęcie fragmentaryczne

„Królestwo Chrystusa obecne już w Jego Kościele,
nie jest jeszcze całkowicie wypełnione.”
Katechizm Katolicki

Góra domu Pańskiego: Królestwo
Izaj. 2:2-4
2. I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana
góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się
nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie narody.
3. I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na
górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas
uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego;
albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z
Jeruzalemu.
4. I będzie sądził między narodami, a będzie karał
wiele ludzi.I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie
swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw
narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy.

Królestwo Boże – definicja biblijna
Państwo ogólnoziemskie, w którym panowanie woli
Bożej (Prawa Bożego) na Ziemi, ma być realizowane
przez sprawiedliwe rządy Jezusa i jego
współpracowników. Rządy te mają doprowadzić w
ciągu tysiąca lat, do ustanowienia Raju, czyli
doskonałości ludzkości i jej otoczenia.
Obj. 19:15-16
A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody;
albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, ...
A ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane:
Król królów i Pan panów.

Dlaczego Tysiącletnie?
2 Piotr. 3:8,10
8. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna,
najmilsi! iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat,
a tysiąc lat, jako jeden dzień.
10. A on dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy,
w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a
żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy,
które są na niej, spalone będą.

Królestwo ma trwać
tysiąc lat kalendarzowych.

Czy rzeczywiście na naszej Ziemi?
2 Piotr. 3:10
A on dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w
który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a
żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i
rzeczy, które są na niej, spalone będą.

Jednak jest to przenośnia, ponieważ:
Obj. 5:10
I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i
królować będziemy na ziemi.

Ziemia wiecznym mieszkaniem
dla człowieka (1)
Kazn. 1:4
Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz
ziemia na wieki stoi.
Izaj. 45:18
Bo tak mówi Pan, który stworzył niebiosa (ten Bóg,
który stworzył ziemię, i uczynił ją! który ją
utwierdził, nie na próżno stworzył ją, na
mieszkanie utworzył ją): Jam Pan, a niemasz
żadnego więcej.

Ziemia wiecznym mieszkaniem
dla człowieka (2)
1 Moj. 1:12, 21, 25, 31
12. I zrodziła ziemia trawę, ziele wydawające nasienie,
według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym
nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg, że
to było dobre.
21. I stworzył Bóg wieloryby wielkie, i wszelką duszę
żywiącą płazającą się, … i wszelkie ptactwo skrzydlaste,
… i widział Bóg, że to było dobre.
25. Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski … i wszelki płaz
ziemski…; i widział Bóg, że to było dobre.
31. I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo
dobre;

Tysiącletnie Królestwo Boże
na Ziemi
 Tysiącletnie – trwające tysiąc lat
kalendarzowych

 Królestwo – państwo ogólnoziemskie -

teren działalności, władzy i wpływów Boga

 Boże – będące pod jego władzą: ma być

pełniona jego wola – wykonywane prawo

 na

Ziemi – na planecie aktualnie

zamieszkanej przez ludzi

W jakim celu ma zostać
ustanowione Królestwo? (1)
Izaj. 11:3-5
3. I będzie czułym w bojaźni Pańskiej, nie będzie
według widzenia oczów swoich sądził, ani według
słyszenia uszów swoich karał.
4. Ale będzie ubogich sądził w sprawiedliwości, a
w prawości będzie karał cichych na ziemi. I uderzy
ziemię rózgą ust swoich, a duchem warg swoich
zabije niezbożnika.
5. Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biódr
jego, a prawda przepasaniem nerek jego.

W jakim celu ma zostać
ustanowione? (2)
Izaj. 11:6-8
6. I będzie mieszkał wilk z barankiem, a lampart
z koźlęciem będzie leżał; także cielę i szczenię
lwie, i karmne bydła pospołu będą, a małe dziecię
rządzić ich będzie.
7. Krowa i niedźwiedzica społem paść się będą, a
płód ich pospołu leżeć będzie, a lew jako wół plewy jeść
będzie.
8. A dziecię ssące będzie grało nad dziurą
żmijową; a to, które odstawione jest, wpuści rękę
swoję do dziury bazyliszkowej.

W jakim celu ma zostać
ustanowione? (3)
Izaj. 11:9
Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze
mojej świętej; bo ziemia będzie napełniona
znajomością Pańską, tak jako morze wodami
napełnione jest.
Obj. 21:4
I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej
nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie
będzie; albowiem pierwsze rzeczy pominęły.

W celu zaspokojenia
odwiecznego pragnienia sprawiedliwości człowieka,
oraz obdarowania ludzkości życiem wiecznym.

Przez kogo i dla kogo
zostanie ustanowione?
Rzym. 5:18
Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich
ludzi przyszła wina ku potępieniu; tak też przez
jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi
przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota.
Dz. Ap. 17:31
Przeto iż postanowił dzień, w który będzie sądził
wszystek świat w sprawiedliwości przez męża,
którego na to naznaczył, upewniając o tem
wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych.

Jezus – jest wyznaczony do tego zadania,
adresatami Królestwa są wszyscy ludzie.

Uczestnictwo w Królestwie
wymaga wzbudzenia z martwych:
Biblia wyraźnie mówi o powstaniu umarłych z grobów,
po to by mieli szansę uczestniczenia w Królestwie i
otrzymania życia wiecznego:
Jan 5:28
Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w
którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego;
Dz. Ap. 24:15
Mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają,
zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i
niesprawiedliwych.

W jaki sposób zostanie
ustanowione?
Nasz Pan musi odebrać całkowicie władzę Szatanowi,
władcy tego Świata.
Obj. 20:2-3
2. I uchwycił smoka, węża onego starego, który
jest dyjabeł i szatan, i związał go na (przez) tysiąc
lat;
3. I wrzucił go w przepaść i zamknął go, i zapieczętował
z wierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej
narodów, ażeby się wypełniło tysiąc lat;...

Kiedy nastąpi Królestwo? (1)
Mat. 24:3
A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego
uczniowie osobno, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to
stanie, i co za znak przyjścia twego i dokonania
świata?

O czym powiedział wtedy Jezus uczniom?

Mat. 24:32-33
32. A od drzewa figowego nauczcie się tego
podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście
wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato.
33. Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko,
poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach.

Państwowość Izraela:


Drzewo figowe zakwitło w dniu 14.05.1948
–

Dawid Ben-Gurion odczytał deklarację
Niepodległości Państwa Izrael

Na mapach świata pojawiło się suwerenne
Państwo Izrael
 W przyszłym roku będzie obchodziło 60
rocznicę powstania:


–

mimo, że wielu nie dawało temu Państwu
żadnych szans na przetrwanie, nawet kilku
miesięcy

Kiedy nastąpi Królestwo? (2)
Dan. 12:4
Ale ty, Danijelu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę
aż do czau naznaczonego; bo to wiele ich przebieży,
a rozmnoży się umiejętność.


Podróżowanie z olbrzymimi prędkościami
–



Samochody, lotnictwo, powszechność
podróżowania

Rozwój umiejętności (wynalazczości)
–
–

XIXw: żarówka, telefon, silnik, radio, kino,
samochód
XXw: samolot, półprzewodnik, telewizja, telefon
komórkowy, komputer, Internet

Kiedy nastąpi Królestwo? (3)
Łuk. 21:26,31
Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i
oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek
świat;...Także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dzieje, wiedzcie,
że blisko jest królestwo Boże.

Czyż takie czyny nie
odpowiadają
powyższemu opisowi?

Kiedy nastąpi Królestwo Boże? (4)
Nie wiemy, kiedy będziemy mogli je
zobaczyć, jednak:
 Od 1874 nasz Pan jest w sposób
niewidzialny obecny jako Król:


 rozpoczął

przejmować Królestwo od Władcy
tego Świata



Od 1914 rozpoczął się okres Epifanii:


objawiania się, świecenia dowodów działania
naszego Odkupiciela

Cieszmy się i oczekujmy
Łuk. 21:28,31,33
28. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież a
podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża
odkupienie wasze.
31. Także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dzieje,
wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże.
33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą.

Cieszmy się tą bliską nadzieją
i oczekujmy ustanowienia
Tysiącletniego Królestwa Bożego na Ziemi

Tysiącletnie Królestwo Boże
na Ziemi
Królestwo Boże: Państwo ogólnoziemskie
 Tysiącletnie: trwające tysiąc lat
kalendarzowych, jego zakładanie już się
rozpoczęło
 na Ziemi, która zostanie doprowadzona do
doskonałości
 Przeznaczone dla każdego człowieka, który
skorzysta ze sposobności podporządkowania
się jego prawu i otrzymania życia wiecznego


Tysiącletnie Królestwo Boże na Ziemi

Niech dobry Bóg
doda swych błogosławieństw
do tych rozważań!

Zapraszamy do
zadawania pytań ...
Jarek.Jackowiak@srm.epifania.pl

