Audycja 15, Temat : „Prawda”, sobota 15.06.2002, godz. 7-8 wieczór.
Dobry wieczór państwu. W audycji „Wczoraj, dziś i na wieki”, witają się z Wami
Ireneusz Kołacz oraz Tadeusz Żurek. Bardzo cieszymy się tą możliwością i
przywilejem kontaktowania się z naszymi słuchaczami w sobotnie wieczory.
Dziękując za okazywanie nam zainteresowania, dalej zachęcamy wszystkich do
wyrażania swoich myśli, uwag i sugestii na temat tego, co słyszycie Państwo od
nas. A materiał, który słuchaczom przedstawiamy oparty jest na Piśmie Świętym,
które zostało napisane pod natchnieniem i kontrola Bożą. Każde słowo
pochodzące od Pana Boga zawiera w sobie czystą prawdę. Cała treść Biblii, czyli
całe Słowo Boże jest, więc prawdą, o której dziś pragniemy porozmawiać z
państwem. Temat naszej dzisiejszej audycji można zamknąć w dwóch prostych
słowach: „Prawda Boża”.
Prawda jest przeciwieństwem kłamstwa, fałszu i błędu. Zgodna z rzeczywistością
treść słów, nazywana jest prawdą: wyraża ona to, co faktycznie było, jest lub
będzie. Kłamstwem natomiast jest twierdzenie niezgodne z rzeczywistością,
wypowiadane z zamiarem wprowadzenia kogoś w błąd. Definicja fałszu; to
niezgodność z prawdą, nieszczerość, obłuda.
A błąd to niezgodność z
obowiązującymi przepisami czy regułami. Działanie, które przynosi złe skutki,
niewłaściwe posunięcia, oraz mylne i fałszywe mniemanie o czymś.
W świecie nauki jest wiele różnych prawd takich jak:twierdzenia matematyczne,
prawda o prawach fizycznych itd. Albo prawdy dotyczące różnych odkryć
naukowych. Dla przykładu możemy podać, że do takich odkryć naukowych w
dziedzinie astronomii należy dzieło Mikołaja Kopernika: „ O obrotach ciał
niebieskich”. W dziele tym Mikołaj Kopernik udowodnił, że ziemia krąży dookoła
słońca i że, słońce jest centralnym ciałem układu planetarnego, dookoła, którego
krążą wszystkie planety a w tym również ziemia. Pogląd ten jest
przeciwstawieniem do twierdzenia, w którym wykazywano,
iż ziemia jest
centralnym punktem, dookoła którego krążą wszystkie planety włącznie ze
słońcem.
W bardzo wielu miejscach Pisma Świętego występuje słowo prawda. Sam Ap. Jan
użył słowa prawda ponad 20 razy. Prawda Boża jest zgodnością z opinią Boga,
dlatego też słowo to nie występuje w Biblii w liczbie mnogiej. Co jest Prawdą Bożą,
odpowiedział nam Pan Jezus w Ew. Jana 11:17 „ Słowo twoje jest prawdą”.
Księga Pisma Świętego inaczej nazywana Biblią lub Słowem Bożym jest spiżarnią
Prawdy Bożej. A w Psalmie 119:160 jest napisane, że; „Najważniejsza rzecz
słowa twego jest prawda” - ponieważ mieści w sobie zagadnienia związane z
Panem Bogiem, Jego prawem w stosunku do człowieka, do rodzaju ludzkiego.
Wszystkie nauki biblijne są prawdą. Wielki system Prawdy zawiera się w Boskim
Planie Wieków, gdzie znajduje się cały plan zbawienia ludzkiego. Pan Bóg jest
niezmienny, tak też i jego prawda jest niezmienna i trwa ona na wieki Izajasz 40:8
Psalm 117;2. Prawda Boża oparta jest na czterech przymiotach Bożych, tj.:
sprawiedliwości, miłości, mocy i mądrości. Pan Bóg zastrzegł sobie, aby do Pisma
Świętego, w którym jest prawda Boża nic nie dodawać, ani ujmować, ponieważ
Pismo Święte mieści w sobie wszystko to, co człowiekowi do zbawienia jest
potrzebne 2Tym. 3:16,17
Kto więc napisał Słowo Boże, które zawiera „Prawdę Bożą” ? Prawda Słowa
Bożego została spisywana przez zacnych mężów Bożych pod natchnieniem

Ducha Świętego jak czytamy w -2 Piotra1: 21. Prawdy nie można znaleźć nigdzie
indziej, jak tylko we wskazanych przez Pana Boga źródłach. A tymi źródłami są:
Pan Jezus, apostołowie, i prorocy. Boska Prawda musi być w harmonii z czterema
przymiotami Bożymi bez względu na to czy przekazana jest przez proroków, czy
przez Pana Jezusa lub apostołów. Pan Bóg licząc się z ludzką zdolnością
poznania Jego Prawdy, objawiał ją stopniowo na przestrzeni czasu.
Po
zgrzeszeniu naszych pierwszych rodziców w Raju –Adama i Ewy Pan Bóg dał
obietnicę,że „nasienie niewiasty potrze głowę nasieniu węża, czyli szatanowi. „
Wtenczas powstało pytanie, kto będzie tym „nasieniem” ? Ewa zapewne uważała,
że w Kainie otrzymała obiecane nasienie, bo Kain to znaczy obiecany. Jednak jak
wiemy z historii, Kain stał się mordercą swego brata, co przekreśliło tą nadzieję.
Następnie Kain umarł, a nadzieja przyobiecanego nasienia niewiasty pozostawała
w dalszym ciągu niewiadoma.
Dopiero Enoch, który był siódmą generacją od Adama, powiedział, że tym
nasieniem niewiasty, które potrze głowę węża będzie: „Pan z tysiącami swoimi”Juda 15. Proroctwo Enocha nie mówiło wyraźnie, kogo ono obejmuje, czy cały ród
Adama, czy tylko część rodu Adamowego? Dopiero ponad 500 lat po śmierci
Enocha Pan Bóg, wyjawił Abrahamowi w danej mu obietnicy tajemnicę, że „ w
tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi” 1Moj 12:3. Proszę zauważyć,
że błogosławieństwo obietnicy Bożej danej Abrahamowi obejmuje nie tylko pewną
grupę ludzi, nie tylko jeden naród, ale wszystkie plemiona ziemi. Następne słowa
tej obietnicy są, że „ Pan Bóg rozmnoży nasienie Abrahama, jako gwiazdy
niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim”. Gwiazdy przedstawiają
duchowe nasienie Abrahamowe, a piasek przedstawia ziemskie nasienie
Abrahama. Boska obietnica dana Abrahamowi jest podstawą całej teologii Nowego
Testamentu, wyrażonej przez Pana Jezusa, św. Pawła, św. Piotra, św. Szczepana
i innych. Realizacja tej obietnicy zależna jest od złożonego okupu przez Pana
Jezusa na ręce Boskiej sprawiedliwości. Dzięki temu, że Pan Jezus złożył okup ze
swego życia za Adama, obietnica ta jest realizowana zgodnie z Boskim planem
zbawienia. I właśnie tym nasieniem niewiasty jest nasz Zbawiciel, Syn Boży,
Jezus Chrystus, który wydał samego siebie na okup za cały niedoskonały rodzaj
ludzki, aby nas wyzwolił z teraźniejszego wieku złego, jak czytamy w liście do Gal
1:4.
Z ksiąg Nowego Testamentu dowiadujemy się, że w obecnym wieku Ewangelii
Pan Bóg wybiera duchowe nasienie Abrahama ze wszystkich pokoleń, języków,
ludów i narodów Obj. 5:9. Pierwszym duchowym nasieniem po Panu Jezusie byli
Apostołowie. Następnie ci, którzy w ciągu wieku Ewangelii wstępują w ślady
kroczenia za Jezusem, jest to Kościół Chrystusowy, który w Piśmie Świętym
nazwany jest różnymi imionami symbolicznymi. Liczba tego kościoła jest 144.000.
Jest też druga klasa, która należy do duchowego nasienia Abrahama opisana w
księdze Obj. 7:9 i 16 jako „Wielki Lud „ który będzie przed stolicą Bożą, a Kościół
Chrystusowy będzie na stolicy Bożej.
Obie te klasy zajmują zaszczytne
stanowisko przed Bogiem. W przyszłości będą oni błogosławić wzbudzoną z
grobu ludzkość.
Na pewno wielu wierzących ludzi dziwi sytuacja obecnego świata, w której Prawda
Boża nie ma posłuchu. Musimy przyznać zgodnie ze słowami proroka Izajasza,
Pana Jezusa i Ap. Pawła, że stosunkowo mało ludzi w obecnym czasie uwierzyło
w Prawdę Bożą. Jakie więc są przeszkody w zrozumieniu tej wspaniałej,
przepełnionej miłością do rodzaju ludzkiego, wielką obietnicą na przyszłość.?

Przypomnijmy sobie jak to Pan Jezus wyraził się o niewiernych Faryzeuszach i
Nauczonych w Piśmie : „Próżno,mnie czczą nauczając nauk, które są
przykazaniami Ludzkimi.” W słowach tych Pan Jezus pokazał jedną z wielkich
przeszkód przy poznaniu „prawdy Bożej”. Tą przeszkodą były fałszywe nauki oraz
ludzkie tradycje i przykazania, zamiast czystych nauk Słowa Bożego. I właśnie te
wpływy i naleciałości ludzkie również i w dzisiejszych czasach są jedną z
przeszkód do poznania „prawdy Bożej”, pochodzącej ze słowa Bożego.
Pamiętamy, że każdy najmniejszy nawet błąd, taki jak przecinek, czy kropka
postawione w innym miejscu potrafią prawdę przekręcić w kłamstwo. Przeczytajmy
na przykład: słowa Pana Jezusa z Ew. Łukasza 23:43 gdzie zmiana miejsca
przecinka, zmienia sens wypowiedzi: „Jezus rzekł, zaprawdę powiadam ci, dziś
będziesz ze mną w Raju”. A teraz przeczytajmy jeszcze raz to samo zdanie ze
zmienionym przecinkiem :”Rzekł Jezus, zaprawdę powiadam cię dziś, będziesz ze
mną w Raju.” Czy zauważyliśmy tą różnicę. Z logiki biblijnej wyraźnie wynika, że
nikt z ludzi oprócz zmartwychwstałego Jezusa nie mógł być jeszcze, tego samego
dnia w Raju. Dlatego tak, jak maleńka cyfra w matematyce podzielona przez
drugą, tworzy różnicę, tak też przestawienie maleńkiego przecinka może zmienić
sens zrozumienia całkiem w odwrotnym kierunku, zmieniając prawdę w nieprawdę.
Nieposłuszeństwo Nauczonych w Piśmie, Faryzeuszy oraz narodu Izraelskiego na
kazanie Jana Chrzciciela i Pana Jezusa oraz działalności Mistrza z Nazaretu od
chrztu, aż do śmierci, były powodem, że oni nie zrozumieli Prawdy Bożej.
Podobnie jest i dzisiaj. Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu jest powodem, że ogólnie
ludzie nie rozumieją „Prawdy Bożej”. Ona była i jest narażona na zniekształcenie
przez elementy pogańskie i przez fałszywą interpretację Słowa Bożego dla
ziemskich celów. Dla pogan Pan Bóg jest Bogiem mścicielem, a nie Bogiem
miłości, jak nas uczy Pismo Święte. Ale i wśród chrześcijan są tacy, którzy się
uczą ludzkich mądrości ale nigdy do znajomości „Prawdy Bożej„ przyjść nie
mogą, gdyż ludzka mądrość zaprzecza, lub wykręca słowa „ Prawdy Bożej”.
W ostatniej księdze Nowego Testamentu, czyli Objawieniu Św. Jana 20:1-4
czytamy, że zbliża się chwila, kiedy ta główna przeszkoda do niezrozumienia
„Prawdy Bożej”, którą` jest szatan, będzie usunięta. Natomiast Pan Jezus w Ew.
Jana 5:28 mówi:„Nie dziwujcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy
co są w grobach usłyszą głos jego, i wyjdą ci co dobrze czynili by powstać do
życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd”. A idąc dalej za tą myślą
apostoł Paweł w 1 Tym. 2:3-4 pisze: „albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna
przed Bogiem, zbawicielem naszym, który chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i
ku znajomości prawdy przyszli”. Lecz to nastąpi już po zmartwychwstaniu, kiedy
cały rodzaj ludzki będzie doprowadzony do doskonałości. Drodzy Państwo
zachęcamy was do starannego rozmyślania nad „ Prawdą Bożą”, która jeśli jest
dobrze zrozumiana, potrafi przynieść dużo błogosławieństwa obecnie i na
przyszłość.
Rozstając się z Wami do 20 lipca, życzymy wszystkim miłym słuchaczom
korzystania z Bożych błogosławieństw już teraz. Prawda Boża jest dostępna dla
każdego, gdyż wierzymy, że w każdym domu znajduje się Biblia –otwórzcie ją i
czytajcie. Jeżeli lubicie dostawać listy, to pamiętajcie, że Pismo Święte jest listem
od Boga do ludzi. Tymczasem żegnamy się z Wami i czekamy na telefony: 94151923. Powtarzam numer naszego telefonu :9415-1923 . Dobranoc Państwu.

