Audycja 58, Tem: „Sabat”, Sobota 18 Marzec 2006, godz. 7-8 wieczór.
W audycji Wczoraj, Dziś i na Wieki, witają się ze wszystkimi miłymi
słuchaczami; Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz, oraz Tadeusz Zurek. Na
wstępie dzisiejszej audycji
chcieliśmy państwa powiadomić o
przygotowanej przez nas prelekcji, która odbędzie się w następną
Niedzielę, czyli od jutra za tydzień w Blackburn. Dokładny adres,
podamy w czasie dzisiejszej audycji. Naszą prelekcję zatytułowaliśmy:,
„Co Biblia mówi o naszej przyszłości” A przedstawi ją państwu
niedawno przybyły z Polski prelegent. Z kolei my, jako prezenterzy
radiowi, będziemy mieli ten wielki zaszczyt i przywilej zapoznać się z
naszymi drogimi i wiernymi nam słuchaczami. Jak już wspomniałem,
prelekcja ta, odbędzie się w Niedzielę 26-go Marca o godzinie 5-tej po
południu, w Domu modlitwy polskich Badaczy Pisma Świętego Nr 5
Aberdeen Road, Blackburn South? Również podam
państwu (mapę)
Melway: 61 G, 2 Czyli od jutra za tydzień, mamy nadzieję zobaczyć
państwa i przedstawić, ten bardzo Ciekawy temat, „Co Biblia mówi o
naszej przyszłości”.
Rzeczywiście Biblia, to wspaniała księga, którą można czytać godzinami
i nigdy się nie znudzi. Niektórzy czytają ją od początku do końca, inni
czytają tylko Nowy, albo Stary Testament, a jeszcze inni zaglądają w
różne
miejsca
zastanawiając
się
nad
głęboką
treścią
tej
najpoczytniejszej książki świata. W Biblii znajdujemy odpowiedź na wiele
pytań nurtujących nas jako stworzenia Boże. Ponieważ nasze audycje
nadajemy już piąty z kolei rok na falach radia 3-ZZZ, to w tym czasie jak
państwo zapewne wiedzą, przeszliśmy już wiele tematów Biblijnych. Bo
ta Księga, nie tylko podaje fakty historyczne, ale nawet prawa obecnego
wieku są wzorowane na zasadach przedstawionych w Biblii. Znajdują się w
niej takie nauki, jak; Teologia, Astronomia, Medycyna, Biologia, Geografia,
Matematyka, Fizyka, Chemia, Pedagogika i wiele, wiele innych. Można
śmiało powiedzieć, że w Biblii, każdy człowiek bez względu na
pochodzenie czy wykształcenie może znaleźć coś mądrego i pożytecznego
dla siebie, oraz zbudowania duchowego. Jest to jak już wspomnieliśmy
przy pewnej okazji, list od Boga, do człowieka pisany rękami
natchnionych ludzi.
Potwierdza to Ap. Paweł w liście do Hebr. 1: 1 – 3, jak czytamy z Biblii
Tysiąclecia, mówi: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas
przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też
stworzył wszechświat. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i
odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a
dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na
wysokościach.(BT) W Niedzielę 26-go Marca o godzinie 5-tej po południu
nasz prelegent z Polski, będzie mówił na temat niedalekiej przyszłości,
jaka czeka nas wszystkich Ogólnie historia podaje dużo faktów z
przeszłości; są one w wielu wypadkach w różny sposób zniekształcane
i
fabrykowane. Na dowód tego może nam posłużyć metoda często
stosowana przy zmianie w kraju orientacji politycznej to pierwszym

posunięciem jest zmiana podręczników do nauczania historii. Obecnie
również w teraźniejszym czasie wiedza w różnych zagadnieniach znana
jest w detalach tylko tym, którzy w danej dziedzinie są ekspertami. A
jak to jest z przyszłością: Czy proroctwa, które Pan Bóg przekazał
ludziom przez Proroków Starego Testamentu, oraz przez swojego jedno
rodzonego Syna Jezusa Chrystusa, są rozumiane tylko przez tych,
którzy je badają?
Mam nadzieję, że pozwolisz jak na twoje pytanie odpowiem historią
Pana Jezusa zapisaną według 5-go rozdziału Ewangelisty Jana, jak
również i innymi przykładami, które mówią na ten temat. W 5-tym
rozdziale, Ewangelista Jan opisuje historię pewnego chromego człowieka,
który już od trzydziestu ośmiu lat cierpiał na swoją chorobę. I leżąc
przy owczej sadzawce w Jerozolimie, czekał razem z wieloma innymi
ludźmi pogrążonymi różnymi chorobami na poruszenie się wody. Anioł,
bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy
wchodził po poruszeniu się wody do tej sadzawki, doznawał uzdrowienia,
niezależnie od tego, na jaką chorobę cierpiał. I zdarzyło się, że w tej
okoliczności, właśnie znalazł się Pan Jezus i patrząc na tego chorego
człowieka zapytał go: Czy chcesz być uzdrowionym? Wtenczas człowiek
ten odpowiedział: Panie! Nie ma człowieka któryby mnie, gdy bywa
poruszona woda wprowadził do sadzawki, ale gdy ja idę, inny wchodzi
przede mną. I wtenczas Jezus rzekł do niego: Wstań, Weź łoże swoje i
chodź. I pamiętamy, że człowiek ten natychmiast wyzdrowiał, wziął swoje
łoże i chodzi. A był to dzień sabatu. I wtenczas rzekli Żydzi do
uzdrowionego: Dziś jest sabat, nie wolno ci nieść twego łoża, ( a
wiadomo, że Żydom w sabat nie było wolno wykonywać żadnej pracy).
Ale on im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił rzekł do mnie; weź
swoje łoże i chodź. Pytali go, więc, cóż to za człowiek ci powiedział? I
dalsza historia mówi, że ci uczeni w Piśmie badacze Proroctw, nie
rozumieli i nie mogli pojąć tego, że sabat został uczyniony dla
człowieka, a nie człowiek dla sabatu; ( Ew. Mar. 2: 27) Ani też tego, że
Pan Jezus, mienił się być Synem Bożym.
Podobną historię Biblijną mamy opisaną w Ew. Św. Łukasza w Rozdziale 6,
kiedy to przy innej okazji, Pan Jezus wszedł do Synagogi, aby nauczać,
spotkał tam człowieka, którego prawa ręka była uschła a uczeni w
Piśmie i Faryzeusze śledzili go czy uzdrawia w sabat, gdyż chcieli
znaleźć powód, aby go oskarżyć. Ale Jezus dobrze znał ich myśli i
rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą: Podnieś się i stań na środku.
I wtenczas Jezus zapytał ich: Chcę was zapytać: Czy wolno w sabat
dobrze czynić, czy źle? Czy wolno ocalać życie, czy też zniszczyć? I
patrząc na wszystkich do o koła rzekł do człowieka z uschłą ręką:
Wyciągnij swoją uschłą rękę: i tak zrobił a ręka jego stała się znowu
zdrowa, tak jak i druga. Oni zaś wpadli w szał naradzając się, co by
uczynić mogli Jezusowi. Wracając teraz do 5-go rozdziału Ewangelii
Jana a w wersecie 39-tym czytamy słowa Jezusa mówiącego do
uczonych w Piśmie: Badacie Pism, ponieważ sądzicie, że w nich
zawarte jest życie wieczne, to one właśnie dają o mnie świadectwo, a
przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Ja nie odbieram

chwały od ludzi, ale wiem o was, że wy nie macie w sobie miłości
Boga. Na podstawie przytoczonych wydarzeniach biblijnych i wypowiedzi
Pana Jezusa do uczonych w Piśmie, możemy znaleźć odpowiedź na wiele
nurtujących nas pytań.
A więc nie wszyscy, którzy badają tą świętą Księgę dochodzą do
właściwego zrozumienia proroctw;
jakże, więc należy badać, aby
proroctwa te przemawiały do nas we właściwy sposób? Aby
odpowiedzieć na to pytanie musimy posłużyć się Biblią, która wyraźnie
pokazuje nam różnice między Bożą mądrością a mądrością ludzką. Ap.
Św. Paweł w 1 Kor. 2: 4 – 10 Wyjaśnia to zagadnienie pisząc: A mowa
moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem
słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza
opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak głosimy
mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego
świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej,
mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej,
tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją, bowiem pojęli, nie
ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to,
czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie
zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam
zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości
Boga samego.(BT)
Jest to jedno z teologicznych stwierdzeń Apostoła Pawła, który jest
jednym z filarów żywego Kościoła Bożego, a będąc kierowany duchem
Bożym posiadał również Bożą mądrość. Już w Starym Testamencie
prorok Daniel zwraca się do Boga: „ Ciebie Boże moich przodków
uwielbiam i sławię, bo udzieliłeś mi mądrości i mocy „. A Ewangelista
Marek zapisał bardzo ważne stwierdzenie tych, którzy słuchali w
synagodze nauk Jezusa: „ I zdumiewali się nad nauką jego, albowiem
on ich uczył jako mający moc a nie jako nauczeni w Piśmie.” Tak, więc
posiadać Bożą łaskę i mądrość, należy przede wszystkim modląc się w
duchu pokory i uniżenia zabiegać o szlachetne cechy takie jak; dobroć,
miłosierdzie, cnota, cichość, cierpliwość, pobożność, powściągliwość
i
miłość. A w 2 Piotra 1: 8, Apostoł mówi: „Gdy bowiem będziecie je mieli i to
w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy
poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (BT)
Drodzy przyjaciele! Nasz czas dobiega końca, dlatego jeszcze raz
zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy oraz miłośników Słowa
Bożego, Prawdy i Sprawiedliwości, w Niedzielę 26-go Marca o godz. 5tej po południu do Sali Domu Modlitwy przy 5 Aberdeen Road.
Blackburn South. Melway 61 G 2. Postaramy się stworzyć przyjemną i
serdeczną atmosferę dla wszystkich naszych miłych gości. Zapraszamy
serdecznie! Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania, to prosimy
dzwonić już teraz, pod numer 9415 1923, względnie na mobile: 0411282 513. Powtarzam numery telefonów: 9415 1923, lub 0411-282 513
Dobranoc Państwu.

