Audycja 35,Tem: „Dekalog”, czyli 10 Przykazań Bożych. Sobota 20.03.2004,
godz. 7-8 wieczór
W Audycji Radiowej „WCZORAJ DZIŚ I NA WIEKI” jak zwykle witają się z
państwem: Tadeusz Żurek, Przemysław Merski i Ireneusz Kołacz. Tematem
naszej dzisiejszej audycji jest „Dziesięcioro Przykazań” zwanych
„DEKALOGIEM”. Grecki termin Dekalogos, składający się z dwóch słów:
deka dziesięć, logos słowo, czyli dziesięć słów jest dziś powszechnie
używany na określenie „Dziesięciorga Przykazań Bożych”. Dekalog stanowi
podstawę przymierza zawartego między Panem Bogiem a Izraelem, na
Górze Synaj.
Pierwszego dnia trzeciego miesiąca po opuszczeniu Egiptu Mojżesz i Izraelici
dotarli do pustyni Synaj i rozbili obóz w pobliżu Góry Synaj. Mojżesz wszedł
na górę, gdzie przemówił do niego Bóg, obiecując zawarcie przymierza z
Izraelem, na mocy, którego lud stawał się świętą i osobistą własnością Boga:
„... Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim: Wy
widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i
przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu
mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją
własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy
będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa,
które powiesz synom izraelskim.” Ks. Wyjścia 19:1-6
Zgodnie ze wskazówkami Boga, Mojżesz poddał naród oczyszczeniu, po
czym po dwóch dniach wyprowadził ich z obozu na spotkanie z Bogiem i
ustawił u stóp góry. Pośród grzmotów i błyskawic, przy dźwiękach trąb, Pan
Bóg zstąpił w postaci ognia na górę, którą zasłonił obłok. Wtedy ogłosił słowa
prawa. Pan Bóg nadał Dziesięć przykazań jak człowiek ma dziesięć palców u
obu rąk. Pierwsze Cztery przykazania określają obowiązki człowieka
wobec Boga: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z
domu niewoli. Nie będziesz miał Bogów cudzych przedemną. Nie uczynisz
sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego. Nie będziesz brał imienia
Pana, Boga twego na daremno. Pamiętaj abyś dzień sobotni święcił.” wobec
pozostałych sześć przykazań określają wzajemne stosunki ludzi między
sobą: „Czcij ojca twego i matkę twoją. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz
cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa.
Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy bliźniego twego.”
Ten mały traktat w dziesięciu wierszach zawiera całą moralność naturalną;
najwyższe formy cywilizacji nie zdołały jej udoskonalić. Pan Jezus zesumował
dziesięć przykazań do dwóch: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z
całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest
największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się
cały zakon i prorocy.” Mat. 22:35-40. Dziesięć Przykazań, czyli Dekalog, jest
podstawą Prawa Mojżeszowego – wyznacza religijne i moralne reguły
postępowania. Przykazanie zakazujące oddawania czci naturze i
sporządzania obrazów Boga wyraźnie określa monoteizm Izraela, to greckie
słowo składające się z monos jedyny i theos bóg wskazuje na wiarę w

jednego Boga; odróżniając Izraela od innych narodów, wierzących w
istnienie wielu bogów, czyli wielobóstwo określane w języku greckim słowem
polytheos. Po przekazaniu Mojżeszowi wszystkich praw, Pan Bóg dał mu
dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym. Ks.
Wyjścia 31:18. Tablice te, rozbite przez Mojżesza, gdy zszedł z Góry Synaj i
zobaczył lud, oddający cześć złotemu cielcowi, zostały zastąpione nowymi,
na których Pan Bóg ponownie napisał słowa z pierwszych tablic. Były one
przechowywane w Arce Przymierza.
Podczas, gdy często Mojżesz jest podawany jako prawodawca dla Izraelitów,
to faktycznie Mojżesz występował jedynie jako pośrednik między Bogiem a
Narodem Izraelskim.. „A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i
głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka, I rzekli do
Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchali; a niech nie przemawia do nas
Bóg, abyśmy nie pomarli.” (Ks. Wyjścia 20:18-19) Na zlecenie Boże, zbliżył
się Mojżesz do Boga, potem „Przyszedł Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie
słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc:
Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy.” (Ks. Wyjścia 24:1-3)
Będąc krótkim streszczeniem całego prawa, Dekalog nie obejmował jednak,
obowiązków obrzędowych. Te Pan Bóg podał Mojżeszowi później w dalszych
objawieniach, a Mojżesz przekazywał je ludowi. Wraz z całym Dekalogiem
one zostały nazwane Zakonem, czyli Prawem.
Ten system praw nie miał równych sobie w owych czasach ani od tamtych
czasów do naszego wieku. Prawa obecnego wieku są wzorowane na
zasadach przedstawionych w Prawie Mojżeszowym i opracowywane z reguły
przez ludzi uznających Prawo Mojżeszowe jako pochodzące od Boga. W
Prawie tym były nakazy humanitarne, naprzykład pomoc biednym czy słabym,
niezależnie czy byli wrogami czy przyjaciółmi. Szabat dzień wypoczynku
odnosił się również do zwierząt. Na możnych nakładano ograniczenia, by
pracodawca nie wykorzystywał swych pracowników ani nie zatrzymywał
należnej im zapłaty. Prawo Mojżeszowe zapewniało równą odpowiedzialność
bogatych i biednych wobec prawa cywilnego. Wydane dekrety strzegły przed
niebezpieczeństwem skrajnego zubożenia jednych i nadmiernego bogacenia
się i powiększania władzy drugich. Prawo Mojżeszowe przewidywało
restytucję, czyli powracanie do pierwotnego stanu posiadania, co pięćdziesiąt
lat, w tak zwanym roku jubileuszowym. Prawo to zapobiegało tym samym
gromadzeniu się majątku w rękach nielicznych osób. Prawa mieli także
niewolnicy. Zatem nadane przez Pana Boga Izraelowi Prawo miało potrójny
charakter: sądowy, obrzędowy i moralny. Stawiało to Izraelitów wyżej od
innych narodów.
3 Mójż.25:9, 13-23, 27-30; 2 Mój. 22:25; 3 Mojż.25:36-37; 4 Mojż. 26:52-56. 2
Mojż. 12:49; 3 Mojż. 24:22. 3 Mojż. 19:33-34. 2 Mojż.23:4-5; 5 Mojż. 22:4, 10;
2 Mojż. 23:12.
Dziesięć przykazań zaleca szczególny sposób wielbienia Boga i moralność,
które muszą się wydać godne uwagi. Gdyby nigdy przedtem nie znano tych
przykazań, a znaleziono by je teraz wśród ruin i pamiątek Grecji, Rzymu lub
Babilonu (narodów, które powstały i upadły dawno po wydaniu tych ustaw),

uznawano by je za wspaniałe, jeśli nie nadprzyrodzone. Ale przyzwyczajenie
się do nich i ich wymagań zrodziło pewną obojętność, dlatego ich rzeczywista
wielkość nie jest dostrzegana. Widzą ją tylko nieliczni. Istota owych
przykazań została wspaniale streszczona przez znakomitego założyciela
chrześcijaństwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa w słowach: „Będziesz tedy
miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i całej duszy swojej i z
całej myśli swojej,” oraz „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie
samego”. – Mar. 12:30-31. Apostoł Paweł mówi nam, że zakon żydowski był
cieniem przyszłych rzeczy i że kapłani Izraela wyobrażali rzeczy duchowe.
„Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam
obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie
składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi
przychodzą.” Hebr. 10:1
Jak Mojżesz był pośrednikiem starego prawa zakonu danego Izraelowi, tak
Chrystus będzie Pośrednikiem Nowego Przymierza, Wielkim Prorokiem, o
którym Mojżesz prorokował mówiąc: „Proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz z
braci waszych, jako mnie; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do
was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, któraby nie słuchała tego
proroka będzie wygładzona z ludu.” Ks. Powt. Prawa 18:15-19; Dz. Ap. 3:2223. Ten wielki Pośrednik będzie zdolnym uczynić dla świata to, czego
Mojżesz nie był zdolnym uczynić dla Izraela. Mojżesz nie był zdolnym
darować grzechów Izraelowi, ani podnieść go z upadku i przyprowadzić go do
doskonałości i restytucji. Lecz rzeczywisty pośrednik (Chrystus) to uczyni dla
całego świata, i dla każdego, kto tylko tego zechce. Głowa tego Wielkiego
Proroka i Pośrednika powstała z pomiędzy Izraela dwadzieścia stuleci temu.
Dzieło, jakie ma być przeprowadzone w nowym okresie, będzie miało na celu
wyrycie prawa Bożego na sercach ludzkich i przyprowadzenie ludzkości
spowrotem do fizycznej, umysłowej i moralnej doskonałości, jaką pierwotnie
posiadali nasi pierwsi (rodzice przed upadkiem). Wtedy rodzaj ludzki nie tylko
będzie zdolnym zachować doskonałe prawo Boże, ale będzie się nim
rozkoszował. Tym, który jedynie może przyprowadzić rodzaj ludzki do
doskonałości, jest Pan Nasz Jezus Chrystus, który jest tym narzędziem
wybranym od Boga do przeprowadzenia tak wielkiego dzieła. On jest tym
doskonałym, bez grzechu, który z rozporządzenia Bożego położył życie
Swoje za Adama i za cały rodzaj ludzki.
Audycja nasza dobiega końca, prosimy nas znowu słuchać w sobotę 17
kwietnia o tej samej porze. Przez następne pół godziny czekamy na
ewentualne telefony od państwa. Nasz telefon 9415 – 1923, powtarzam
numer telefonu 9415 – 1923. Dobranoc Państwu

