Audycja 43 Temat: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć!” Sobota 20.11.2004.
Godz. 7-8 wieczór.
Dobry wieczór Państwu! W audycji „Wczoraj Dziś i na Wieki, witają się z
Państwem; Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek, oraz Przemysław Merski. Celem
naszych audycji jest zachęcanie naszych słuchaczy do zastanawiania się nad
Słowem Bożym, w którym znajdziemy odpowiedź na nurtujące nas pytania.
Pismo Święte również odsłania nam cudowny plan Zbawienia względem
człowieka, a także daje wspaniałą nadzieję dla wszystkich ludzi na przyszłość.
Bardzo sobie cenimy i cieszymy się, kiedy do nas dzwonicie, bo jest to dla
nas dowód, że nas słuchacie, a jeżeli macie jakieś uwagi to i tym też dzielcie
się z nami. Żyjemy już w trzecim Milenium, gdzie wiedza i umiejętność w
każdej dziedzinie osiągnęły niewiarygodny poziom, a do tego jest
rozpowszechniona i udostępniona masom na skalę dotychczas niespotykaną.
Pomimo to jednak podobnie jak w Zamierzchłych czasach grozi nam wojnami
religijnymi. Przyczyna leży w tym, że ludzie słyszą o BOGU, ale tak naprawdę
to PANA BOGA nie znają. Pan Jezus do Samarytanki powiedział, że Pan Bóg
szuka takich chwalców, którzy by Go chwalili w Duchu i Prawdzie. Dlatego
fundamentem wiary w Boga i wiedzy o Nim jest czytanie, zastanawianie się,
studiowanie, czy dyskusje biblijne. Bo właśnie Biblia jest pisanym Słowem
Bożym.
Każdego roku o tej porze wielu ludziom przychodzi na myśl zagadnienie
umarłych; i właśnie to zagadnienie będzie tematem naszych dzisiejszych
rozważań: Gdybyśmy zapytali znajomych, co się dzieje z tymi, którzy już nie
żyją, to z pewnością byłyby trudności z odpowiedzią. Jedni odpowiedzieliby
swoimi myślami, inni przyznaliby, że nie wiedzą; Gdzie, więc moglibyśmy
dowiedzieć się prawdy? W naszym życiu mamy różne autorytety, ale tylko
jeden podaje PRAWDĘ pochodzącą od BOGA i od naszego ZBAWICIELA.
Tym autorytetem jest SŁOWO BOŻE, czyli BIBLIA.
Ktoś mądry powiedział, że bez BIBLII; „Historia ludzkości płynęłaby jak rzeki z
nieznanych źródeł do nieznanych mórz..” Udajmy się, więc z pokorą do BIBLII,
i odszukajmy; jak ona wyjaśnia nam śmierć? Co za tym się kryje? Dlaczego
musimy umierać? Aby dać odpowiedź na te pytania, musimy pójść do
samego początku ludzkości; W Księdze Rodzaju 1:27; Czytamy: „Stworzył,
więc BÓG człowieka na swój obraz, na obraz BOŻY go stworzył; STWORZYŁ
MĘSZCZYZNĘ i Niewiastę.” A w 2:7 mówi dalej, że: „PAN BÓG ulepił
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek
czego stał się człowiek istotą żywą” i 2:15; „PAN BÓG wziął, zatem człowieka
i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.” A przy tym PAN
BÓG dał człowiekowi taki rozkaz; „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz
spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci
jeść, bo gdy z niego spożyjesz niechybnie umrzesz.”
Wiedząc, zatem że PAN BÓG jest źródłem miłości, zastanówmy się przez
chwilę; PAN BÓG przecież wyraźnie dał człowiekowi instrukcje życia. Wiemy
już, że życie wieczne Adama, Człowieka doskonałego uzależnione było od
posłuszeństwa BOGU, który dozwolił Adamowi i Ewie spożywać owoce ze
wszystkich drzew; tylko z jednego drzewa stojącego w pośrodku ogrodu
zabronił im PAN BÓG spożywać owoców. Dalszą historię już wszyscy znają:

Pokusa, za którą ukryty był Szatan, zwyciężyła człowieka, który nie wykonał
rozkazu Bożego i grzesząc, niechybnie musiał umrzeć.
Przekład BIBLII Gdańskiej 1 Ks. Mojż. 2:17, mówi dobitniej; że „Dnia, którego
jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz.” I tak się stało. Widząc, że u Pana
BOGA jeden dzień równa się tysiącu lat ludzkich; 2 Piotra 3:8, oraz Ps. 90:4
rozumiemy, że tak Adam, jak i żaden inny człowiek, nie przeżył tysiąca lat.
Każdy umarły idzie do grobu i tam jego ciało zamienia się w proch; jak
czytamy w Księdze Rodzaju 3:19 „Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.”
Szatan jako ten wielki kłamca, przebiegle podchodząc niedoświadczoną
pierwszą parę ludzką, powiedział do Ewy; „Na pewno nie umrzecie, ale wie
BÓG, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa otworzą się wam oczy i tak jak
BÓG, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to
ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego
drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała, zatem z niego owoc,
skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł.” Tak, więc
oboje sprzeniewierzyli się prawu BOŻEMU.
To, co stworzył PAN BÓG, było doskonałe i mogło żyć wiecznie na
warunkach posłuszeństwa. Ale człowiek jednak nie skorzystał z tych
warunków i zgrzeszył, a następstwem grzechu musiała być śmierć. I z tego
powodu pierwsza para ludzka została również odsunięta od społeczności z
BOGIEM; stała się niedoskonała. Tak rozpoczął się tragiczny proces
umierania rodzącej się już w grzechu, niedoskonałej ludzkości. A więc śmierć
rozpoczęła się już w Raju; ale na podstawie zapisu z Księgi Obj. 21:4,5
wiemy, że ona się skończy; i PAN BÓG wszystko nowym uczyni. Obecnie
jednak, jeszcze ludzie odchodzą do grobów, a ich rodziny przeżywają wielkie
tragedie. Psalmista w 15:17 mówi: „To nie umarli chwalą PANA, nikt z tych,
którzy zstępują do Sheolu, lecz my błogosławimy PANA.” Tylko żyjący ludzie
mogą się modlić, czynić dobrze, albo źle, ale umarli już nic nie są w stanie
zrobić. Ich tożsamość jest zapisana w Księgach Bożych, jak czytamy w
Księdze Obj. 3:5; Ale sami umarli śpią snem śmierci i czekają na
ZMARTWYCHWSTANIE.
Dobry Ojciec Niebieski przewidział takie następstwa człowieka i już przed
założeniem Świata przygotował Odkupiciela dla rodzaju ludzkiego; jak
czytamy: w liście do Efez. 1:4 o tych, którzy poszli drogą za Jezusem; „W
Chrystusie; W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata.” Również
Ew. Jana 17:24 i 1 Piotra 1:19-20 nam to potwierdza. Już około 2000 – lat
przed narodzeniem się Pana Jezusa, sprawiedliwy i bogobojny Hiob swą
wiarą oczekiwał powstania od umarłych. Przeczytajmy stwierdzenie tego
wielkiego człowieka; Księga Hioba 19:25-27; „A czci ja wiem, iż Odkupiciel
mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie. A choć ta skóra moja
roztoczona będzie, przecież w ciele mojem oglądam Boga;” Apostoł Jan pisze
w Księdze Obj. 20:12-15 „I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących
przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są; i druga księga także
otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli według tego, jako
napisano było w onych księgach, to jest według uczynków ich. A śmierć i
piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć.” Wtenczas
wypełni się to, co Św. Paweł napisał w 1 Kor. 15:25-26 o Panu Naszym
Jezusie Chrystusie: „Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich
nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.”

Drodzy słuchacze, PAN BÓG dobrze zna nasze jutro, i widzi naszą tęsknotę
za utraconymi bliskimi, których tak bardzo kochaliśmy, a których dzisiaj już
nie ma z nami On, dobry i wszechmocny Stwórca, wszystko wie i nic nie jest
mu obojętne. PAN BÓG dobrze obserwuje ludzką niedolę i to wszystko, co
się dzieje pod słońcem ma barierę czasu, gdyż jak czytamy w Księdze
Daniela 12:1,2; że w oznaczonym czasie ma powstać „Wielki Książę, który
jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku,
jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to
czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota.
A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota
wiecznego, a drudzy na pohańbienie i wzgardę wieczną.”
A teraz zwróćmy uwagę co mówi Apostoł Jan w swej Ewangelii;5:28,29 „Nie
dziwujcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach
usłyszą głos Jego; i wyjdą ci co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni,
którzy źle czynili, by powstać na sąd.” Kończąc dzisiejszy temat o umarłych,
zwróćmy uwagę, jaką wspaniałą nadzieję daje nam Słowo Boże;
przeczytajmy z 1-go listu do Kor. 15:53 i 54 wersety; „Trzeba, ażeby to, co
zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to co śmiertelne
przyodziało się w nieśmiertelność. nieśmiertelność kiedy już to, co
zniszczalne przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne
przyodzieje się w nieśmiertelność”, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały
napisane; „Zwycięstwo pochłonęło śmierć”
Żegnamy was do 18-go grudnia; podajemy numer tel. Pod który już teraz
można dzwonić 9415 – 1923, powtarzam; 9415 1923. Czekamy na wasze
głosy, życząc spokojnej i dobrej nocy! Dobranoc!
Wersety użyte w audycji:
„Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to,
czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali
Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak
cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją
oddawać w duchu i w prawdzie.” Jan. 4:21-24 (BW
„Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby
oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed
założeniem świata.” Jan 17:24 (BW)
„Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.
Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale
objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was.” 1 Piotr.
1:19-20 (BW)

