Audycja 8 Tem: „Okup” Sobota 17.11.2001. Godz.. 7-8 wieczorem
„WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI” Serdecznie witają się z Państwem: Tadeusz
Żurek, Przemysław Merski oraz Ireneusz Kołacz. Na dzisiejszy wieczór
przygotowaliśmy dla Państwa Kolejny temat Biblijny. Wiemy, że Pismo Święte
zawiera wiele ważnych dla człowieka nauk, które również nazywane są
doktrynami. Jedną z najważniejszych nauk Nowego Testamentu, albo inaczej
nauką fundamentalną, za pomocą, której możemy stwierdzić, co jest prawdą a co
nią nie jest, w stosunku do każdego szczegółu Boskiego Planu Zbawienia jest
„OKUP”
OKUP można porównać z piastą, czyli osią u koła, od której wszystkie szprychy
rozchodzą się w różnych kierunkach do ogólnego obwodu koła. W Boskim Planie
Zbawienia, OKUP stanowi właśnie centralną część, od której rozchodzą się
wszystkie nauki tworzące zupełną harmonię Boskiego Planu. OKUP złożony przez
Jezusa Chrystusa na ręce Boskiej Sprawiedliwości był na to, aby człowiek mógł
być uwolniony od wyroku wiecznej śmierci, ciążącego na całym rodzaju ludzkim.
Słowo OKUP pochodzące z języka greckiego „ANTYLUTRON” oznacza cenę
równoważną.
Pismo Święte podaje, że pierwszy człowiek Adam zanim zgrzeszył był
doskonałym. Wskutek tego każdy, kto chciałby go odkupić musiałby też być
człowiekiem doskonałym, tą ceną równoważną Niezależnie od wielkości aniołów,
czy chwały Logosa, nikt na wyższym ani na niższym poziomie istnienia nie mógłby
tego uczynić. Nikt wyższy lub niższy od człowieka doskonałego nie mógł odkupić
grzesznika. Doskonały człowiek zgrzeszył i tylko doskonały człowiek mógł go
odkupić. Prorok Izajasz w 6-tym Rozdziale swego proroctwa przekazuje nam
swoje widzenie; widział on Pana Boga siedzącego na stolicy i pytającego: „Kogóż
poślę? A kto nam pójdzie? Tedym rzekł: Otom ja, poślij mię”. Dobrze wiemy,
że tym głosem odpowiadającym Bogu był Logos, Nasz Zbawiciel.
A również Psalmista Dawid w Psalmie 40:89 zapisał: „Tedym rzekł: Oto idę; w
księgach napisano o mnie. Abym czynił wolę Twoją Boże mój”. Gdy
zrozumiemy Pismo Święte w tej sprawie, to będziemy podziwiać wielką mądrość
Boskiego Planu Zbawienia dla ludzkości. Na wykupienie jednego osądzonego
przez boską sprawiedliwość skazańca, który musiał umrzeć, potrzebna była tylko
jedna śmierć. Na mocy prawa dziedziczności Potępienie Adamowe przeszło na
jego całe potomstwo, które musiało umrzeć wskutek Pierworodnego Grzechu.
Gdyby zgrzeszyło dwóch, dziesięciu, tysiąc lub więcej ludzi doskonałych, to ich
odkupienie wymagałoby odkupiciela za każdego z osobna.
Już w Starym Testamencie mamy pokazane wydarzenie w Egipcie, które pokazuje
nam, że Boska sprawiedliwość musiała być zadość uczyniona. Kiedy Naród
Izraelski opuszczał Egipt, chcąc uratować swoich pierworodnych przed śmiercią,
musiał odkupić każdego z nich przez przelanie krwi baranka. Po 1615 latach od
wyjścia z Egiptu Jan Chrzciciel wskazując na Pana Jezusa powiedział Żydom:
"Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata" Ewangelia Jana 1:29
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Pozornie Boski Plan Zbawienia ludzkości, w którym OKUP jest koniecznością
wiążącą się z przelewem krwi, a co za tym idzie śmiercią za złe czyny drugiego,
napewno wydaje się dziwnym i nie jest zrozumiały przez masy ludzi. Wiele
poważnie myślących osób może powiedzieć, że takie żądanie ze strony Pana
Boga jest niesprawiedliwe. Dużo ludzi nie wierzy w konieczność OKUPU dla
ludzkiego Zbawienia. Jednak całokształt Pisma Świętego wykazuje nam
logiczność tej konieczności, która tak mądrze i sprawiedliwie pokazuje miłość
Bożą względem swego stworzenia.
Ktoś może kwestionować:, dlaczego Bóg sprawuje rządy według sprawiedliwości a
nie miłości, ale ze słowa Bożego widzimy, że Pan Bóg w swoim wielkim
miłosierdziu uważa za najlepsze czynić absolutną sprawiedliwość w tym celu, żeby
miłość mogła działać sprawiedliwie w stosunku do wszystkich jak mówi Apostoł
Paweł w 15 Rozdziale 1-go Listu do Koryntian, „Bo ponieważ przez człowieka
śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie
wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą”. Została
uczyniona ofiara na rachunek grzechu, aby ten grzech mógł być usunięty.
Ponieważ więc Pan Jezus wykonał Prawo Zakonu i utrzymał życie w mocy, to na
podstawie prawa stał się równą wartością pierwszego człowieka Adama.
Pan Jezus zanim przyszedł na ziemię w ciele ludzkim, to był już u Boga w niebie,
jako pierwsze stworzenie Boże. Apostoł Paweł w 2 Koryntian 8:9 Pisze, że Jezus
Chrystus dla nas zszedł na ziemię według oferty Bożej rodząc się w ciele ludzkim
jako człowiek. Ewangelista Jan w 1:29 również o tym napisał „A Słowo ciałem się
stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako
jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy”. I tu na ziemi Pan Jezus swoim
życiem udowodnił lojalność Bogu i swoim życiem wykonał zakon, co było
koniecznością, aby wybawić człowieka z grzechu i śmierci. Dlatego też Bóg nader
go wywyższył i darował Mu imię, które jest nad wszystkie imię; aby w imieniu
Jezusowym wszystkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych,
którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, iż
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Apostoł Paweł, w 1-szym Liście do Tymoteusza 2:5, 6 mówi nam: „Boć jeden jest
Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów
jego”. Jeżeli człowiek ma potrzebę przybliżyć się do Pana Boga, to może to zrobić
tylko przez Jezusa Chrystusa: Jak czytamy w Ewangelii Jana 14:6 „Rzekł mu
Jezus: Jamci jest ta droga i Prawda i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca,
tylko przez mię”. Całe miłosierdzie Boże objawia się przez Chrystusa. Bóg nie
okazuje bezpośrednio swego miłosierdzia ludziom. On utrzymuje na jednakowym
poziomie panowanie sprawiedliwości. Przebaczenie grzechów i wszystko
dotyczące skruch i zmiany życia przychodzi przez Pana Jezusa Chrystusa - przez
cenę okupu, której On dostarczył.
Od złożenia OKUPU przez Pana Jezusa uzależnione było pojednanie człowieka z
Bogiem, gdyż wyrok Boży, czyli przekleństwo wydane pierwszemu człowiekowi,
mogło być cofnięte tylko przez zapłacenie ceny OKUPU. Sprawiedliwość Boża
musiała być zadość uczyniona. Po przyjęciu przez Boga ofiary, złożonej przez

Pana Jezusa na krzyżu, człowiek ponownie wrócił do Bożej łaski, oraz
społeczności, a w niedalekiej przyszłości dane mu będzie wieczne życie. Karą za
grzech nie miała być wieczna męczarnia, ale śmierć:, Bo Pan Bóg wyraźnie
powiedział Adamowi, że dnia, którego zgrzeszysz śmiercią umrzesz. I tak się
stało: Mimo tego, że Adam żył 930 lat, to jednak nie przeżył jednego dnia Bożego,
co jak już wiemy równa się w tym przypadku tysiąc lat ludzkich.
Ale Pan Bóg w Swojej wielkiej miłości przygotował wybawiciela dla człowieka,
przewidując baranka na ofiarę za grzech śmiertelny jeszcze przed założeniem
świata. Jednak, aby człowiek mógł osiągnąć wieczne życie, musi przejść w 1000leciu Panowania Chrystusa, próbę lojalności prawu Bożemu. On miłujący rodzaj
ludzki Odkupiciel, uczyni wszystko, aby człowiek mógł być podniesiony z upadłego
stanu do zupełnej doskonałości ludzkiej natury, utraconej przez Pierworodny
Grzech Adama. W ten sposób spełni się dzieło odkupienia. Nasz Pan Jezus
Chrystus obejmie władzę nad całym światem i On będzie panować przez 1000 lat,
przez czas naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta
Swoich świętych proroków od wieków Dzieje Apostolskie 3:19-23
Ale audycja nasza dobiega końca. Życząc Państwu dobrej nocy, żegnamy się w
przekonaniu, że będziecie Państwo rozmyślać nad tym, co usłyszeliście w
dzisiejszej audycji. Na uwagi i pytania od Państwa będziemy czekali po audycji.
Nasz telefon: 9415 - 1923 również można pisać: Wczoraj Dziś i na Wieki, PO Box
2414 Ringwood North 3134, Zapraszamy do słuchania naszego następnego
programu w sobotę 15 - grudnia o tej samej porze. Dobranoc Państwu!

