Audycja 2, temat „Królestwo Boże”, 19.05.2001

Sobota 7-8 wieczorem.

„WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI” 15 minut o tym, co dobre wzniosłe i
pożyteczne - o tym, co przez wieki pisano i mówiono o nas. Witamy Państwa
serdecznie w naszej drugiej audycji z cyklu „WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”
Witają Państwa: Ireneusz Kołacz - Dobry wieczór Państwu! Tadeusz Żurek Witam Państwa! Oraz Przemysław Merski - Serdecznie witam wszystkich
Słuchaczy!
W naszej pierwszej audycji mówiliśmy o ZMARTWYCHWSTANIU - dzisiaj na
podstawie Pisma Świętego będziemy mówić o Królestwie Bożym na ziemi,
w którym to cała ludzkość obudzona ze snu śmierci, będzie mogła żyć
wiecznie w doskonałych warunkach. Pan Jezus w czasie Swojej Pierwszej
Misji na ziemi nauczał o Królestwie Bożym. Również Apostołom polecił
nauczać o Królestwie Bożym.. A my codziennie w każdej modlitwie
powtarzamy słowa, które nauczył Nasz Zbawiciel „Przyjdź Królestwo Twoje i
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.”
Jak wiemy Królestwo Boże Pan Bóg założył już w Raju, kiedy to pierwszy
doskonały człowiek był królem ziemi. Księga Rodzaju w 1-szym Rozdziale
mówi nam:, że „Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na
wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je. I
błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i
napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną.” A w drugim Rozdziale tej
samej księgi czytamy: „Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden, na wschód
słońca, i postawił tam człowieka, którego był stworzył. I wywiódł Pan Bóg z
ziemi wszelkie drzewo wdzięczne na wejrzeniu i smaczne ku jedzeniu: I
drzewo żywota w pośrodku sadu i drzewo wiadomości dobrego i złego.”
Rzeczywiście! Pan Bóg stworzył dla człowieka doskonałe warunki, ale
uzależnił je od (posłuszeństwa. I niestety Adam nie cieszył się długo tym
błogosławionym, życiem - nie posłuchał ostrzeżenia Bożego, i przez to utracił
dane mu przez Boga Królestwo. Bo Pan Bóg powiedział:, że, dnia, którego
zgrzeszysz śmiercią umrzesz.. A w tym przypadku u Pana Boga jeden dzień
równa się 1000 - lat ludzkich. I mimo tego, że Adam żył 930 lat, to jednak nie
przeżył jednego Bożego dnia.
Kiedy Adam zgrzeszył pod namową Szatana, wtedy Pan Bóg powiedział do
Szatana: „Nieprzyjaźń też położę, między tobą i między niewiastą i między
nasieniem twoim i między nasieniem jej: To potrze tobie głowę, a ty mu
potrzesz piętę?” I to potomstwo niewiasty to właśnie Pan Jezus, Nasz
Zbawiciel, który we właściwym czasie jako Król Królów zniszczy wszelkie zło i
ostatecznie rodzaj ludzki zostanie uwolniony spod wpływu Szatana.
W tej samej Księdze Rodzaju Pan Bóg ponawia nadzieję dla ludzkości dając
obietnicę Abrahamowi przysięgając przez Siebie Samego. „Ponieważeś to
uczynił a nie sfolgowałeś synowi swemu, jedynemu twemu: błogosławiąc
błogosławić ci będę, a rozmnażając rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy
niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim: I błogosławione będą
w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi. Dlatego żeś posłuchał głosu

mego.”
Św. Paweł w Liście do Galatów wspaniale nam to tłumaczy mówiąc:, „Lecz
Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi i nasieniom
jego, jako o, wielu, ale jako o jednym: I nasieniu twemu, które jest Chrystus”
Zauważmy również, że ta obietnica wyraźnie dzieli przyszłościowe
błogosławieństwa w Królestwie Bożym na dwie części, Niebiańską i Ziemską:
Gwiazdy przedstawiają duchową Niebiańską część Królestwa a piasek nad
brzegiem morza ziemską część Królestwa Bożego. W ten sposób znowu
zostanie nawiązana łączność pomiędzy niebem a ziemią.
Muzyka
Pan Jezus rozpoczął swoją misję na ziemi ogłaszając swoje poselstwo w
następujący sposób: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym
zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom
wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność,
Abym zwiastował miłościwy rok Pana.”
Tak, ten miłościwy rok Pana, to Królestwo Boże pod władzą Chrystusa, czyli
czas odnowy wszystkich rzeczy. Jak mówi Św. Piotr w Dziejach Apostolskich
Rozdział 3 werset 21. Że ten czas przyniesie dla rodzaju ludzkiego, życie,
zdrowie, pokój, szczęście, sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo.
Św. Paweł zapowiadał, że kształt tego świata przeminie. Obecnie widzimy jak
przemija kształt tego świata, o czym też mówił Św. Piotr. A my według
obietnicy, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka
sprawiedliwość. Nowe niebiosa to rządy, czyli władza duchowa w
chwalebnym Królestwie Bożym. A nowa ziemia, to nowo zorganizowane
społeczeństwo pod panowaniem Chrystusa jako Króla na nowych prawach,
których podstawą będzie Sprawiedliwość.
I to właśnie będzie powrotem do Raju, czyli odnowieniem wszystkich rzeczy,
co Biblia również nazywa RESTYTUCJĄ rodzaju ludzkiego. Będzie to zmiana
wartości człowieka jak pisze Prorok Izajasz: „Męża droższego uczynię nad
szczere złoto.” Ludzie nauczą się żyć dla drugich, będą się wyprzedzać w
uprzejmości, oraz w okazywaniu życzliwości dla bliźnich.
Z nastaniem Królestwa Bożego ludzie będą szukać Pana Boga i Jego praw
według słów Proroka Izajasza. „I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a
wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył
dróg swoich, i będziemy chodzili ścieżkami jego; albowiem z Syonu wyjdzie
zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. 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.”
Nastąpi zmiana całego otoczenia na ziemi, o czym Prorok Izajasz mówi: „I
będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i
lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa
będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie
karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory

węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na
całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód,
które wypełniają morze.”
Wiedza o Panu Bogu będzie rozpowszechniona jak pisał Prorok Jeremiasz. „I
nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc:
Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do
największego z nich, mówi Pan; bo miłościw będę nieprawościom ich, a
grzechów ich nie wspomnę więcej.”
Klimat się zmieni i cała natura nabierze innego Rajskiego wyglądu, bo jak
czytamy w Proroctwie Izajasza: „Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się
też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie
się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie.
Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w
ruczaje.”...
Jakże wspaniałą wizję przekazał Pan Jezus Św. Janowi mówiąc: I otrze Bóg
wszelką łzę z oczów 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: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Pan
Jezus wyjaśnił, że ta wizja stanie się rzeczywistością: „Albowiem tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”
Nasza audycja dobiega końca. Serdecznie dziękujemy za uwagę i za czas
spędzony razem z nami przy Słowie Bożym. Wszystkich Państwa
zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji z cyklu „WCZORAJ,
DZIŚ I NA WIEKI” 16-go czerwca miedzy 7-8 wieczorem.
A dla tych Państwa, którzy są zainteresowani z nami porozmawiać na temat
dzisiejszej audycji podajemy numer naszego telefonu 9415 - 1923 Będziemy
czekali na telefony od Państwa przez następne pół godziny. Możecie
Państwo również do nas pisać na adres: Polish Program „WCZORAJ, DZIŚ I
NA WIEKI” -P.O. Box 2414, Ringwood North, 3134
Jeszcze raz podajemy Numer telefonu 9415 - 1923 oraz przypominamy nasz
adres: Polish Program „WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI” (P.O. Box 2414,
Ringwood North, 3134. A tymczasem żegnają się z Państwem: Tadeusz
Żurek, Ireneusz Kołacz, oraz Przemysław Merski. Do usłyszenia w 3-cią
sobotę czerwca
Wersety użyte w audycji 2
1 Moj. 2:7-9
„Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego
dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.” (BG)
1 Moj. 2:16-17
„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.”
(BG)
Ps. 90:4
„Albowiem tysiąc lat przed oczyma twymi są jako dzień wczorajszy, który
przeminął, i jako straż nocna.” (BG)
2 Piotr. 3:8
,„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.” (BG)
1 Moj. 1:27-31
„Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże
stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je. I błogosławił im Bóg, i rzekł do
nich Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię; i czyńcie
ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim,
i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi. I rzekł Bóg: Oto dałem
wam wszelkie ziele, wydawające z siebie nasienie, które jest na obliczu
wszystkiej ziemi; i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa, wydawające
z siebie nasienie, będzie wam ku pokarmowi. I wszelkiemu zwierzowi
ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy
ruszającej się na ziemi, w której jest dusza żywiąca; wszelka jarzyna ziela
będzie ku pokarmowi; i stało się tak. I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto
było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty.” (BG)
1 Moj. 3:15
„Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i
między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę.” (BG)
1 Moj. 22:16-18
„Przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan: Ponieważeś to uczynił, a nie
sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu; Błogosławiąc, błogosławić ci
będę, a rozmnażając rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i jako
piasek, który jest na brzegu morskim; a odziedziczy nasienie twoje bramy
nieprzyjaciół twoich.
I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi, dla tego,
żeś usłuchał głosu mego.” (BG)
Gal. 3:16
,„Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I
nasieniom jego, jako o, wielu, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, które jest
Chrystus.” (BG)
Dz.Ap. 3:21
,„Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym
od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.” (BW)
Izaj. 13:12
„Męża droższym uczynię nad szczere złoto, a człowieka nad złoto z Ofir.”
(BG)
Izaj. 2:3
„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.” (BG)
Łuk. 4:18-19
„Duch Pański nade mną; przeto mię pomazał, abym opowiadał Ewangieliję
ubogim; posłał mię, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował

pojmanym wyzwolenie, i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na
wolność;
19. Abym opowiadał rok Pański przyjemny.” (BG)
Mar. 1:14-15
,„Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei,
każąc Ewangieliję królestwa Bożego, A mówiąc: Wypełnił się czas i
przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii.” (BG)
Łuk. 1:32-33
„Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg
stolicę Dawida, ojca jego; I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki,
a królestwu jego nie będzie końca.” (BG)
Łuk. 10:9
„I uzdrawiajcie niemocnych, którzy by w niem byli, a mówcie im: Przybliżyło
się do was królestwo Boże.” (BG)
Mat. 6:9-10
„Wy tedy tak się módlcie; Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się
imię twoje; Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na
ziemi.”
1 Kor. 7:31
„A którzy używają tego świata, jakoby źle nie używali; bo przemija kształt tego
świata.” (BG)
2 Piotr. 3:13
,„Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w
których sprawiedliwość mieszka.” (BG)
Izaj. 11:6-9
„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. Krowa i niedźwiedzica społem paść się będą, a płód ich pospołu
leżeć będzie, a lew jako wół plewy jeść będzie. A dziecię ssące będzie grało
nad dziurą żmijową; a to, które odstawione jest, wpuści rękę swoję do dziury
bazyliszkowej. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej
świętej; bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze
wodami napełnione jest.” (BG)
Jer. 31:34
„I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego,
mówiąc: Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy poznają, od najmniejszego z
nich aż do największego z nich, mówi Pan; bo miłościw będę nieprawościom
ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej.” (BG)
Izaj. 35:5-10
„Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych tworzone będą.
Tedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie;
albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się
miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód; w łożyskach smoków,
kędy legali, trawa, trzcina, i sitowie rość będzie. I będzie tam droga i ścieszka,
która drogą świętą słynąć będzie; nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla
onych samych. Którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą. Nie będzie
tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie; ale
wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i
przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich;
radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze.” (BG)

Obj. 21:4-5
„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. I rzekł
ten, który siedział na stolicy: Oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi: Napisz:,
bo te słowa są wierne i prawdziwe.” (BG)
Jan. 3:16
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (BG)
Dz.Ap. 15:14
„Szymon powiedział, jako Bóg najpierwej wejrzał na pogany, aby z nich wziął
lud imieniowi swemu.” (BG)

