Audycja 16, Tem: „Restytucja”, sobota 21.07.2002, godz. 7-8 wieczór.
Witamy państwa serdecznie w naszej comiesięcznej audycji z cyklu:
„Wczoraj, Dziś i na Wieki”. Na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy dla
państwa rozważania,
na temat Restytucji. Postaramy się państwu
przedstawić na podstawie Pisma Świętego, co rozumiemy pod tym
określeniem i dlaczego ono jest tak ważne dla ludzkości. Otóż Słowo
restytucja pochodzi z języka greckiego, w którym to języku pisany był Nowy
Testament.
Słowo
to
oznacza:
Odnowienie,
odrestaurowanie,
przyprowadzenie do pierwotnego stanu. W Piśmie Świętym wyraz restytucja
odnosi się do człowieka i do warunków, które otaczały naszych pierwszych
rodziców w raju - Adama i Ewę. Żyli oni w doskonałym otoczeniu rajskim,
przygotowanym - dla nich przez Wszechmocnego Stwórcę. Jak podaje
Księga Rodzaju „Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden, na wschód słońca, i
postawił tam człowieka, którego był stworzył... 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.”
W tej samej Księdze Rodzaju mamy podane, że Pan Bóg przestrzegł
naszego ojca Adama, że z jednego drzewa sadu - drzewa wiadomości
dobrego i złego nie wolno mu było zrywać owocu. Pan Bóg ostrzegł Adama że gdyby ten owoc zerwał i przestąpił prawo Boże poniesie karę śmierci. Dalej
czytamy, że Adam przestąpił prawo Boże i po 930 latach umarł nie
przeżywając jednego dnia Bożego. Do dzisiejszego dnia orszaki pogrzebowe
idą na cmentarze. Umierają bogaci i biedni. Ludzie nauki, wybitni lekarze,
umierają ludzie przeciętni.
Mąż Boży Ijob bardzo trafnie określa biedny stan ludzkości z powodu grzechu
mówiąc, że: „człowiek narodzony z niewiasty, dni krótkich jest, i pełen
kłopotów.” Nie tylko, że krótko żyje, ale podczas tego krótkiego żywota na
ziemi, boryka się z wieloma trudnościami. Każdy człowiek, każda rodzina,
każde państwo na kuli ziemskiej. I tak cały świat, wszystkie narody na ziemi
pogrążone są w kłopotach, które może rozwiązać tylko Pan Bóg, i rozwiąże w
słusznym czasie.
Podstawą nauki o restytucji - jest OKUP, którego dokonał Pan Jezus Chrystus
umierając za Adama a w Adamie za cały rodzaj ludzki. Mówi nam o tym
Apostoł Paweł w 1 Kor. 15:22. „Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają,
tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą.” Obecnie żyjemy w czasie
umierania, a przed nami jest czas ożywienia, czyli restytucji, o którym to
czasie wyraźnie świadczą proroctwa Starego i Nowego Testamentu.
Temat restytucji możemy znaleźć tylko w jednej, jedynej księdze na świecie:,
którą jest w Pismo Święte. Medycyna osiągnęła wspaniałe wyniki leczenia
ludzi przez rozwój nauki i techniki. Jednak ona nie jest w stanie zatrzymać
chorób i śmierci. Tego wspaniałego dzieła może dokonać tylko Pan Bóg
poprzez swego syna Chrystusa Pana. Tylko sam Pan Bóg ma moc
przeprowadzić restytucję - to jest naprawić wszystkie rzeczy. Aby nauka o
zmartwychwstaniu i restytucji nie była gołosłowna Pan Bóg udzielił swemu
synowi Jezusowi Chrystusowi wielkiej mocy, aby zademonstrował dla ludzi
Boską moc odnośnie zmartwychwstania ludzi w przyszłości.
Historię o wzbudzeniu Łazarza podaje nam Ewangelista Jan. Łazarz i jego

dwie siostry byli bliskimi przyjaciółmi Jezusa. Gdy ich brat ciężko zachorował,
siostry posłały po Jezusa, z błaganiem o pomoc. Ale Jezus opóźnia celowo
swe przyjście. Łazarz w tym czasie umiera. Gdy Jezus staje nad grobem
Łazarza, jego ciało jest już w stanie rozkładu. Gdy odwalono kamień
zamykający wejście do grobu, Pan Jezus pomodliwszy się do swego ojca,
zawołał na umarłego, aby wyszedł z grobu. Fakt, iż Łazarz wstał i wyszedł z
grobu o własnych siłach wprawia nas w podziw, jak wielką i nieograniczoną
moc posiada Pan Bóg, moc, którą przekazał swemu synowi.
Kontynuując temat o restytucji nie można pominąć historii zapisanej w Ew.
Św. Jana rozd.9. Pan Jezus uzdrawia dorosłego człowieka, który był
niewidomy od urodzenia. Przez wszystkie lata nie widział: Ojca, matki,
słońca, księżyca, gwiazd i otaczającego go świata. Nie widział zbliżającego
się Pana Jezusa. Dlatego też nie prosił Go o uzdrowienie. Nie mając żadnej
nadziei na przejrzenie. Pan Jezus jednak zauważył niewidomego. Nawet nie
pytając go czy chciałby przejrzeć, pomazał jego oczy błotem i poleca mu, aby
umył się w sadzawce Syloe. Biedny, niewidomy człowiek, prawdopodobnie
przy pomocy kogoś idzie do sadzawki. Co myślał w tym czasie nie wiemy. Na
pewno różne myśli przebiegały przez jego umysł. Po umyciu się w sadzawce
Syloe po raz pierwszy w swoim życiu zobaczył otaczający go świat. Możemy
sobie tylko wyobrazić tę wielką radość, zdziwienie i wdzięczność, które
ogarnęły niewidomego, gdy odzyskał wzrok. Jesteśmy pełni uznania dla
specjalistów ocznych, którzy przeprowadzają skomplikowane operacje,
oczów, ale nasz Pan bez przyrządów optycznych, promieni lasera, bez
operacji, przywrócił wzrok człowiekowi, który urodził się ślepym. Wzbudzenie
Łazarza, przywrócenie wzroku człowiekowi to fakty, które będą udziałem całej
ludzkości w Królestwie Bożym. I my jako chrześcijanie codziennie prosimy
Pana Boga o tą restytucję słowami. „Przyjdź Królestwo Twoje”
Ewangelista Jan podaje inną historię w rozdziale 5-tym. Następny cud, który
Pan Jezus uczynił. Człowiek złożony chorobą od 38 lat nie może chodzić.
Sytuacja chorego jest beznadziejna. Pan Jezus pyta go czy chciałby być
uzdrowiony? Chory odpowiada: „Panie - gdy w sadzawce bywa poruszana
woda, zawsze ktoś zdrowszy odemnie uprzedza mnie i bywa uzdrowiony. Nie
ma nikogo ktoby mię doprowadził pierwszego do sadzawki”. Pan Jezus
widząc sytuację bez wyjścia mówi do niego: „Wstań i weźmij łoże twoje i
chodź”. I po 38-miu latach chory człowiek powstał, wziął łoże swoje i zaczął
chodzić sam od pierwszego momentu bez niczyjej pomocy. Czy nie jest cud
godny podziwu? Będąc czasem w szpitalu, obserwując chorych ludzi
leżących, którzy mają wspaniałą opiekę lekarzy i pielęgniarek, których stan
jest nie uleczalny, myślimy o chwalebnym czasie restytucji, kiedy Pan Jezus
uleczy w Królestwie Bożym wszystkie choroby. Mamy mocne powody, aby tak
wierzyć i tak mówić, ponieważ Jezus Chrystus potwierdził te fakty cudami.
Wspomniane cuda czynione przez Pana Jezusa zapewniają nas, że w czasie
restytucji, czyli przywracaniu wszystkiego do pierwotnego doskonałego stanu
w chwalebnym Królestwie Bożym Jezus Chrystus jako niewidzialny, Król
będzie kontynuował te cuda na ziemi dla zmartwychwstałej ludzkości.
Odnośnie restytucji nasuwają się następujące pytania:, Co Pismo Święte na
ten temat mówi? Kto skorzysta z błogosławieństw restytucyjnych, czy tylko
dobrzy ludzie? W tym miejscu udajmy się do Słowa Bożego gdzie Pan Bóg i
Jego Syn Jezus Chrystus oraz Jego Apostołowie dają nam pewne i

niewzruszone odpowiedzi.
Słowa naszego Pana: zapisane w Ew. Św. Jana 3:16.” mówią że Pan Bóg
umiłował nie tylko Żydów, lub Greków czy Rzymian, ale całą ludzkość
wywodzącą się od Adama i Ewy „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał
żywot wieczny.” A więc restytucja obejmuje cały rodzaj ludzki.. Są to słowa
jasne i zrozumiałe dla każdego. Również Apostoł Paweł w 1 Tym. 2:3-4
poucza wiernych: „ Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem
naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania
prawdy”. Czyli że Pan Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Słowo
wszyscy mówi o całym rodzaju ludzkim. Może się komuś nasuwać
wątpliwość: Czy restytucja i przywileje Królestwa Bożego będą dane tak
dobrym jak i złym?
Powyższe słowa Pana Jezusa i Apostoła Pawła twierdzą że tak. Ale gdyby
jeszcze ktoś miał wątpliwość to Ap. Paweł pod wpływem ducha świętego w
Dz. Ap. 24:15 wyznaje przed starostą Rzymskim Feliksem swoje przekonanie
w następujących słowach: „Mam nadzieję w Bogu, że będzie którego i oni
(Żydzi) czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych i niesprawiedliwych.”
Słowa te są tak mocne że wszelkie wątpliwości ustępują.
Mamy wiele
wersetów w Piśmie Świętym na ten temat. Do podanych wersetów dodajmy
jeszcze jeden: z 1 Kor. 15:22: „Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają,
tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą.” Mając na uwadze wszechpotężną
moc i nieograniczoną mądrość Bożą, mamy mocne podstawy aby wierzyć w
to co jest zapisane w Piśmie Świętym.
Myśląc i zastanawiając się nad Planem Bożym który obejmuje Restytucję
rodzaju ludzkiego, w naszych sercach powinna budzić się wdzięczność i
uwielbienie dla Świętego Imienia Ojca Niebieskiego i Jego Syna Jezusa
Chrystusa za wielką dobroć, łaskę i miłość okazaną dla rodzaju ludzkiego. Z
uwielbieniem i z utęsknieniem powtarzamy słowa w naszych modlitwach:
„Przyjdź Królestwo Twoje”. Kończąc nasze rozważania, mamy nadzieję że
przytaczając te wspaniałe przykłady biblijne, udało nam się wzniecić w
państwa umysłach o prawdziwości obietnic podanych w Piśmie Świętym.
Nasz numer telefonu pod którym będziemy czekać po audycji to: 94 15 19 23,
powtarzam 94 15 19 23. Żegnamy się z państwem do naszego następnego
spotkania 18 sierpnia. Dobranoc Państwu.

