Audycja Nr 78 Temat: „Nazwą imię jego JEZUS”, Sobota 15 grudnia 2007.
W naszej przedświątecznej audycji „Wczoraj, Dziś i Na Wieki”, witają
słuchaczy Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz, a tematem
naszym jest Pan Jezus – Syn Boży, jak czytamy: „I gdy nad tym rozmyślał,
oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie
lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z
Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi
lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo
Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i
nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.” Mat. 1:20-23.
W związku z wypełnieniem się dwa tysiące lat temu długo oczekiwanej
obietnicy odnośnie narodzenia się naszego Pana Jezusa, wiele chrześcijan
naokoło świata w dniu 25 grudnia będzie poraz kolejny świętować otrzymany
najwspanialszy prezent, jakim Pan Bóg obdarował ludzkość. Pan Jezus
narodził się na świecie, aby zbawić ludzką rodzinę od odziedziczonego
grzechu i śmierci i Pan Bóg we właściwym dla siebie czasie i w odpowiedni
sposób uczyni w pełni zrozumiałe dla wszystkich ludzi znaczenie ziemskiej
misji Pana Jezusa. Każdego roku święto narodzenia Pana Jezusa, (Christmas
holiday) jest bardzo specjalną uroczystą okazją do świętowania tego dnia i to
w różny sposób. W tym czasie jest powszechne uczucie radości i wielkie
zaangażowanie i to już na kilka tygodni poprzedzających to święto. Więcej niż
w innym czasie roku, ludzka uwaga jest skierowana w kierunku myślenia o
pokoju, miłości i życzliwości w stosunku do innych. Ten czas służy jako
przypomnienie o cudownym narodzeniu naszego zbawiciela, oraz Jego na
ziemi święte, niewinne nieskalane doskonałe życie i nauczanie, ofiarnicza
okrutna śmierć na krzyżu i ostatecznie jego wzbudzenie przez Pana Boga od
umarłych jako „pierworodnego z umarłych” Kol. 1:18; Hebr. 7:26
Rzeczywista prawda jednak jest taka, że duchowe przeżycie, które było przez
wieki udziałem chrześcijan podczas obchodzenia tego święta Narodzenia
Pana Jezusa jest teraz ignorowane i głównie dało miejsce reklamom i handlu,
czemu towarzyszy duże napięcie i przysparza trosk. Duch Pański, który
swego czasu brał górę został teraz zastąpiony przez obojętne i brak
poszanowania społeczeństwo odznaczające się samolubstwem i ambicją. W
naszym nowoczesnym świecie niema zainteresowania i nie zwraca się uwagi
na prawdziwe znaczenie tego wydarzenia oraz na wyjątkowo skromne
urodzenie Pana Jezusa jako zbawiciela wśród grzesznej – chorej i
umierającej rodziny ludzkiej. Tak, więc okres świąt o tej porze roku stał się
gorączkowo zajętym czasem w przyrządzaniu i pogoni za doczesnym
zadowoleniem. W tym czasie dochodzi do coraz większego szału i fanfary.
Kupujący biegają i w ostatniej chwili poszukują aby kupić szczególny prezent
dla kogoś im bliskiego, jak i dla innych z rodziny czy znajomych którzy są na
liście. Pan Jezus nie zalecił święcenie dnia swego urodzenia, ale raczej dał
polecenie, aby święcić dzień jego śmierci. Jednak dla chrześcijan, którzy
chcieli obchodzić dzień narodzenia Pana Jezusa jako Zbawiciela Świata
specjalny dzień był wyznaczony. Pierwsze obchody Narodzenia Pana Jezusa
25 grudnia miały miejsce w Rzymie w 336 roku. Prawdopodobnie jako
przeciwstawienie się do pogańskiego święta urodzin „Niepokonanego

Słońca.” Badacze Pisma Świętego oraz wiele uczonych zgadza się, że to
wielkie wydarzenie miało miejsce na jesieni to jest odpowiednik naszego
miesiąca październik.
W Nowym Testamencie Pan Jezus często występuje jako Chrystus, albo
Jezus Chrystus, co oznacza „pomazany” i jest odpowiednikiem hebrajskiego
słowa Mesjasz w Starym Testamencie. Odnośnie tego czytamy: „Któryś
powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego:,
Czemu wzburzyły się narody, A ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali
królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu i przeciw
Chrystusowi jego. Zgromadzili się, bowiem istotnie w tym mieście przeciwko
świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz
Piłat z poganami i plemionami izraelskimi.” Dz.Ap. 4:25-27 Święty Apostoł
Paweł też pisał:, „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem,
które jest ponad wszelkie imię, Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie
kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią I aby wszelki język wyznawał, że
Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” Filip. 2:9-11
W Ewangelii Św. Łukasza mamy świadectwo: „Ten będzie wielki i będzie
nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.” Luk.
1:32 Maria matka Pana Jezusa była potomkiem Dawida przez Natana Łuk.
3:31, Który był bratem Salomona. 1 Król. 1:10 W ten sposób ziemski rodowód
Pana Jezusa i odniesienie się do tronu Dawida było przez Jego matkę. Pana
Jezusa pokrewieństwo z odciętą linią Salomona pochodziła przez Józefa
męża matki. Mat. 1:16; Łuk. 2:4. Również mamy słowa Pana Jezusa zapisane
w Księdze Objawienia: „Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył
wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.”
Obj. 22:16
Dlatego że Salomon nie dotrzymał wierności Panu Bogu to, z tego powodu
rodowód od króla Dawida przechodzi przez Natana a nie przez Salomona.
Maria matka Pana Jezusa wskazała, że Pan Bóg objawił jej tego przyczynę,
dlaczego Pan Jezus narodził się z mniej honorowej, ale bardziej wiernej linii
przez Natana. Dowiadujemy się o tym z uduchowionego świadectwa: „I rzekła
Maria: Wielbi dusza moja Pana, I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu
moim, Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto, bowiem odtąd
błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. A miłosierdzie jego z pokolenia w
pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim,
rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, Strącił władców z tronów, a
wywyższył poniżonych, Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z
niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, Jak
powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki.” Luk.
1:46-47 Marii oświadczenie pokazuje jej poczucie pokory, że może mieć
udział w Bożym cudownym dziele.
Kiedy nastąpiło narodzenie się Pana Jezusa to anioł Boży powiadomił
pasterzy o tym cudownym wydarzeniu jak czytamy: „A byli w tej krainie
pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I
anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i

ogarnęła ich bojaźń wielka, I rzekł do nich anioł; Nie bójcie się, bo oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, Gdyż
dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście
Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte
w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk
niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a
na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.” Luk. 2:8-14 Skromne
otoczenie, w którym się znajdował nowo narodzony Pan Jezus, zawinięty w
pieluszki i położony w żłobie był znakiem dobrej woli miłującego Niebieskiego
Ojca w kierunku jego grzesznych – umierających ludzkich stworzeń. Pana
Jezusa przeznaczeniem było stać się Zbawicielem ludzkości i On będzie
wielkim królem, który przywróci pokój na ziemi. Aniołowie wiedzieli o tym,
dlatego się radowali.
Chociaż niebieskie zastępy rozumiały i oceniali to wielkie wydarzenie i
radosną wiadomość, która się wydarzyła bardzo dawno temu tej szczególnej
nocy, to jednak obietnice pokoju były wkrótce utracone dla pogrążonego w
ciemności i wypełnionego grzechem świata. Świat zdążał do wkroczenia w
najciemniejszy okres swojej historii znany jako Ciemne Wieki. Przeminęło
dwa tysiące lat od czasu, kiedy Książę Pokoju się narodził i jak dotąd widok
pokoju między ludźmi i narodami wydaje się niemożliwy i pozostaje tylko
marzeniem. Jednak w czasie tego długiego okresu istniało małe stadko
naśladowców Pana Jezusa, o których sam Pan Jezus się wyraził: „Nie bój się,
o maluczkie stadko! albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam
królestwo.” Luk. 12:32 Którzy usiłują poznać i czynić wiernie wolę Bożą
wiernie aż do śmierci. Kiedy praca powoływania tej klasy będzie
skompletowana i zgromadzona razem, wtedy będą uczestniczyć ze swoim
Mistrzem i Nauczycielem w czasie obiecanego Jego Królestwa, w którym cała
ludzkość na ziemi otrzyma możliwość kroczenia drogą świętą i pokoju. „I
będzie tam droga i ścieszka, która drogą świętą słynąć będzie; nie pójdzie po
niej nieczysty, ale będzie dla onych samych. Którzy tą drogą pójdą, i głupi
nawet, nie zbłądzą. Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i przyjdą na Syon
z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele
otrzymają, a żałość i smutek uciecze.” Izaj. 35:8
Apostoł Piotr komentując odnośnie długo obiecanego Królestwa napisał: „Ale
ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! iż jeden dzień u Pana jest
jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień. Nie omieszkiwać Pan z obietnicą,
(jako to niektórzy mają za omieszkanie), ale używa cierpliwości przeciwko
nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali.” 2
Piotr. 3:8-9 W czasie świąt Narodzenia Pana Jezusa dużo chrześcijan
każdorazowo przypomina sobie o Boskiej obietnicy: „Pokój na ziemi a w
ludziach dobre upodobanie.” Tego roku znów musimy sobie przyznać fakt, że
nie mamy na ziemi trwałego pokoju. Żyjemy w czasie wzrastającego
bezprawia, i nienawiść człowieka do swoich bliźnich czy sąsiadów jest
wywoływana w różny brutalny sposób. Chociaż ludzkość nieprzerwanie tęskni
by żyć w radości i pokoju, to jednak żaden naród albo grupa narodów w
obecnym czasie nie może ustanowić pokoju na świecie. Te chwalebne
warunki nie mogą być osiągnięte bez Boskiej interwencji w sprawy człowieka.

Prawdziwy pokój może być zrealizowany przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa jako prawdziwego Księcia Pokoju, tylko poprzez przyszłe Jego
królestwo. Pod administracją tego Królestwa wszyscy poznają naszego
Niebieskiego Ojca i będą mu posłuszni. Będą poznawać Jego cudowny i
końcowy plan błogosławienia wszystkich rodzin Jego ludzkiego stworzenia. W
okresie tego świątecznego okresu módlmy się żeby ten błogosławiony czas
wkrótce nadszedł. Dla zainteresowanych podajemy naszą stronę internetową
www.polishbiblestudents.com Żegnając się do 19 stycznia przyszłego roku,
życzymy państwu błogosławieństw Świąteczno Noworocznych. Będziemy
czekali równocześnie na telefony od Was po zakończeniu audycji. Podajemy
numer telefonu 94-15-19-23. Dobranoc Państwu.

