Audycja 96, tem: „Zróżnicowanie Zasad Miłości i Sprawiedliwości”, 18 lipiec 2009,
W audycji „Wczoraj Dziś i na Wieki”, witają naszych słuchaczy, Tadeusz Żurek,
Ireneusz Kołacz i Przemyslaw Merski. A tematem naszej audycji jest „Zróżnicowanie
zasad Sprawiedliwości i Miłości.” Nic nie jest bardziej pożądane dla pokoju i
pomyślności Kościoła Bożego jak to, żeby jego członkowie mieli jasne zrozumienie i
wysoko oceniali zasady moralne i z silnym postanowieniem wprowadzali te zasady w
życie. Pomiędzy Chrześcijanami często występują różnice opinii w odniesieniu do
zasad postępowania, jednak niektóre z tych opinii wywierają ujemny wpływ na
pomyślność i wzrost duchowy Chrześcijan. Te trudności są powszechnym i częstym
zjawiskiem a przyczyną tego jest brak dostrzeżenia zasadniczej różnicy między
Miłością a Sprawiedliwością. Dlatego wybraliśmy dzisiaj ten temat, z myślą, że
będzie korzystnym przeegzaminować te zasady, jak one działają i jaki mają wpływ na
wzajemne stosunki między ludźmi.
Sprawiedliwość jest często przedstawiana jako waga o zrównoważonych szalach, jest
to właściwie charakteryzującą emblemat. Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza: „A
wykonam sąd według sznuru, a sprawiedliwość według wagi.” (BG) Izaj. 28:17.
Sprawiedliwość nie zna kompromisu ani żadnego odchylenia od ustalonego prawa
czy zasady, jest niewzruszona w czynie, akcji czy ruchu. Działa z matematyczną
precyzją. Nie daje nic ponad dobrą wagę czy miarę. W działaniu sprawiedliwości
niema łaski, niema serca, niema sympatii, nie kieruje się żadnego rodzaju względami.
Jest obliczona dokładnie miarą prawdy i sprawiedliwości. Kiedy uczyniona jest
sprawiedliwość tam niema dziękowania ani przyznania nagrody. Ten lub ktoś inny
jedynie spełnił swój obowiązek, natomiast za zaniedbanie obowiązku byłby winny, a
za spełnienie obowiązku niema zasługi ani nie może się spodziewać specjalnych
względów czy pochwały. Jednak, pomimo że tak twardą i bezwzględną jest ta zasada,
to Pismo Święte stwierdza, że „Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Bożej.”
Psalm 89:15; Przyp. Sal. 16:11;
To jest prawo, które jest podłożem całej Bożej działalności w postępowaniu z Jego
stworzeniami. Jest to niezmienna Boska zasada w prowadzeniu wszystkich spraw. Jak
mocno i niewzruszenie Pan Bóg trzyma się tej reguły, to zamanifestował dla
człowieka w swoim planie zbawienia, którego podstawą jest zadośćuczynienie, –
czyli zaspokojenie sprawiedliwości, która była przeciw rasie ludzkiej. „Przetoż jako
przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć; tak też na
wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” Rzym., 5:12 (BG),
Chociaż przygotowanie zadośćuczynia sprawiedliwości kosztowało naszego Stwórcę,
życie Jego Jednorodzonego Syna, jak wyjaśnia Apostoł Paweł, że Pan Bóg „. . . ani
własnemu Synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał. . .”, Rzym. 8:32
(BG) to jednak tak bardzo ważne było to prawo Boskiej sprawiedliwości, że Pan Bóg
dobrowolnie dał swego syna dla nas wszystkich. „Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał
żywot wieczny.” Jan. 3:16 (BG) Chrześcijanie, którzy rozumieją Boski Plan
Zbawienia mogą w pełni z wdzięcznością docenić zasady, którymi się Pan Bóg
kieruje i bezinteresowną miłość, którą Pan Bóg ma do człowieka. Słowo miłość jest
używane w Piśmie Świętym do określenia całości uzupełniającej, – czyli
dopełnieniem wszystkich chwalebnych przymiotów, które tworzą doskonałość Boga
Jahwe. Pan Bóg jest uosobieniem miłości.

Dlatego tajemnica, w jaki sposób Pan Bóg, Sam będąc sprawiedliwym, może
usprawiedliwiać niesprawiedliwych, może być wyjaśniona tylko przez odkupienie.
Okup Chrystusa jest pojednaniem zaspokajającym sprawiedliwość Boską, a miłość
może uratować grzesznika. Jest to głęboka tajemnica. Niewielu rozumie takie pojęcie
odkupienia. Pamięta się tylko o śmierci Chrystusa na krzyżu. Ale jest to coś więcej.
To harmonia i równowaga dwóch wielkich przymiotów Boga; Sprawiedliwości i
Miłości. Zrozumienie tej olbrzymiej filozofii jest niemożliwe bez Ducha Bożego.
Sprawiedliwość wymaga wypełniania reguł - to prawość. Miłość żąda uczucia i
współczucia - to łaska. Pan Bóg doskonale harmonizuje te dwie zasady. Nikt więcej
tego nie uczynił, w tym właśnie zawarta jest Jego Boskość. Wśród Chrześcijan są tacy,
którzy kierują się prawem sprawiedliwości, pomijając miłość, uczucie i łaskę. Są tacy,
którzy koncentrują się na miłości, uczuciu i łasce a pomijają prawo sprawiedliwości.
Umiejętność zharmonizowania tych dwóch postaw upodabnia człowieka do Pana
Boga. Pan Bóg zawsze tak czyni, ludziom się to nie udaje.
Miłość jest przepełniona czułością i pragnie błogosławieństwa. Jest to obfitość łaski, i
sprawia radość, gdy może wyświadczyć komuś przysługę. I to jest dobrym
świadectwem, jednak żaden z tych czynów nie może być wzięty po uwagę jako czyn
życzliwości albo być przyjęty za dobre świadectwo, czy manifestację Miłości, u
którego podstawy nie leży mocny fundament sprawiedliwości. Jeśli ktoś przyjdzie do
was z darem i w tym samym czasie nie ureguluje swego wobec was sprawiedliwego
zadłużenia a wiemy, że zadłużenia nie są tylko finansowe, to prezent, który przyniesie
niema wartości i jest daleki od życzliwości i Miłości, i powiemy, że powinniśmy być
sprawiedliwi przed szczodrobliwością. W naszym własnym postępowaniu
powinniśmy zawsze okazywać sprawiedliwość, w spłacaniu naszych uczciwych
długów jeden dla drugiego, w osądzaniu jeden drugiego, (w której musimy zrobić
należną bonifikację ze względu na słabości, itd., ponieważ my sami zauważamy w
pewnym stopniu sami u siebie podobne niedoskonałości) i sprawiedliwe w uczciwości
przyjacielskie traktowanie jeden drugiego.
Mamy dołożyć wszelkich starań by uczciwie wypełniać nasze obowiązki, bo
wszystkie nasze czynności, słowa i myśli mogą być mierzone dokładnie tą samą
zasadą sprawiedliwości, zanim my zaoferujemy pojedynczy czyn jako wyraz Miłości.
My musimy mieć na uwadze, że nie wolno nam bez względu na warunki albo
okoliczności naruszyć czyichś praw, wolności albo wtrącać się do cudzych spraw.1
Piotr. 4:15. Takie postępowanie jest złym, grzesznym i sprzeczne z Boską wolą i
Sprawiedliwością. Ktokolwiek tak postępuje stanie się to dla niego poważną
przeszkodą do wzrastania w Bożej łasce. Według Boskiej reguły każdy Chrześcijanin
powinien się nauczyć wysoko cenić Miłość jako następną po Sprawiedliwości. Przez
Miłość nie rozumiemy miękki sentymentalizm, ale jako zasada, dobroci, uprzejmości,
życzliwości, dobre serce, wzajemne zrozumienie, podzielanie wspólnych uczuć,
współczucie dla kogoś, rozwaga i łaskawość, które to cechy możemy jasno widzieć u
Pana Boga i u Jego syna Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość mówi nam, że musimy
zaprzestać czynienia zła.
W 24 Rozdziale, Ewangelii Mateusza mamy opis gdy na krótko przed swoją śmiercią,
Pan Jezus „ . . . siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie osobno,
mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak przyjścia twego i dokonania
świata? Pan Jezus między innymi powiedział im: „A iż się rozmnoży nieprawość,
oziębnie miłość wielu.” Pan Jezus oświadcza, że w pewnym okresie Wieku Ewangelii,

powyższe wydarzenia będą miały miejsce, przez co wskazuje widocznie na czas
obecny. Jak prawdziwie te słowa Mistrza się wypełniły! Nieprawość znaczy to samo,
co niesprawiedliwość. Nasz tekst, możnaby właściwie wyrazić następująco:,
„Ponieważ niesprawiedliwość będzie obfitować, miłość wielu oziębnie.” Teraz
znajdujemy się w tych czasach, przed którymi Pan Jezus starał się nas przestrzec. Jak
stosunkowo mało jest tych, co zważają na tę przestrogę!
Chrześcijaństwo przeżywa kryzys duchowy, przeprowadzane, co jakiś czas ankiety i
statystyki to potwierdzają. Do Chrześcijan w Rzymie Apostoł Paweł tak pisał a co jest
aktualne dla wszystkich nas teraz: „Albowiem królestwo Boże nie jest pokarm ani
napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym: Bo kto w tych rzeczach
służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom.” Rzym. 14:17-18, Z tymi
rozważaniami zostawiamy państwa i prosimy nas słuchać w sobotę 15 sierpnia o tej
samej porze. Dla zainteresowanych podajemy naszą stronę internetową
www.polishbiblestudents.com Przez następne pół godziny będziemy czekali na
państwa telefony pod numerem 9415 1923, życzymy dobrej nocy!

