Audycja Nr 107, temat: „Kazanie św. Piotra w świątyni”

sobota 17lipca 2010

Audycja „Wczoraj, dziś i na wieki” serdecznie wita wszystkich słuchaczy! – Przemysław
Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek, podzielą się dzisiaj z państwem następnym
tematem opartym na Ks. Dziejów Apostolskich, który zatytułowaliśmy; „Kazanie św. Piotra
w świątyni”. - Po widocznych cudach, jakie czynili apostołowie po zesłaniu ducha świętego,
szczególnym powodem, że ludzie garnęli się do Pana Boga było uzdrowienie chromego oraz
przemówienie apostoła Piotra w Świątyni, które nie tylko nawoływało do wiary w Jezusa, ale
również sięgało daleko w przyszłość, nawiązując do słów zapisanych przez Ewangelistę
Łukasza w Ks. Dziejów Ap.3:19-21, „ Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były
zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego
dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy,
o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich”.
Ap. Piotr nie waha się mówić prawdy, stojąc w przedsionku Salomonowym, zwanym też
krużgankiem Salomona, bardzo okazałym, który posiadał trzy rzędy kolumn wykonanych z
brązu w stylu korynckim, gdzie często odbywały się różne spotkania ze względu na obszerną
przestrzeń, w której mogło pomieścić się sporo ludzi. Krużganek stanowił najbardziej
zewnętrzne otoczenie świątyni od wschodu, od strony doliny Cedronu. Otaczał on rozległy
plac, tak zwany; dziedziniec Pogan, pośrodku którego wznosiła się właściwa świątynia.
Brama zwana Piękną prowadziła z Dziedzińca Pogan do świątyni, gdzie wstęp mieli tylko
Izraelici. Efekt cudu, którego dokonali apostołowie Piotr i Jan Bożą mocą, był bardzo
pozytywny – będący w świątyni ludzie, szybko zebrali się w przedsionku Salomonowym
gdzie właśnie Ap. Piotr wykorzystując sytuację przemówił do tłumu.
Piotr nie przypisał tego cudu sobie, ale mądrze używa go jako pretekstu do swojego kazania.
Śmierć Pana Jezusa była wydarzeniem niedawnym i Piotr nawiązując do izraelskich
patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba, podkreśla zaparcie się Jezusa, czyli okazanie wstydu
wobec tego, którego wcześniej tłum okrzyczał synem Dawida i Królem Izraela. Ap. Piotr
powiedział: A teraz wy wszyscy, jesteście świadkami tego cudu, który został dokonany mocą
tego, którego wydaliście i zaparliście się, świętego i sprawiedliwego, i na którego wydaliście
wyrok śmierci krzyżowej. Syn Boży, posłany z nieba na ziemię w celu odkupienia ludzi spod
wyroku kary śmierci, która ciążyła nad całą ludzkością już od czterech tysięcy lat, od czasu
kiedy Adam z Ewą przestąpili barierę prawa Bożego, teraz przyszedł z misją daru
przywrócenia ludziom życia wiecznego.
Możemy podziwiać odwagę Piotra. Ten, który pięćdziesiąt dni wcześniej zaparł się swego
Nauczyciela, teraz odważnie wykazuje błąd Izraelczyków. Nawet Piłata stawia wyżej ponad
obywateli tego rzekomo służącego Bogu narodu, którego przywódcy wraz z arcykapłanem i
całym jego otoczeniem ze stronnictwa saduceuszów, napełnieni byli zazdrością. Apostoł Piotr
występuje tu jako naoczny świadek zmartwychwstania naszego Pana; mówiąc do całego
otoczenia - daje im do zrozumienia, że Bóg gotów jest odpuścić wszystkim Żydom łącznie z
ich przywódcami, popełniony grzech - jak czytamy; w Dzieje Ap.3:17 (do porównania Ew.
Łuk.23:34) „A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi
przełożeni; Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich
proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie”. Św. Piotr pamiętając swoje niedawne zaparcie
się Pana, stara się teraz więcej zrozumieć otaczających go bliźnich, a szczególnie kapłanów,
dla których Jezus, przez to co czynił, był konkurentem i postrachem przed utratą ich
stanowisk.
Apostoł Piotr nawiązał do życia pomazańców Pańskich, do których należał David
ukrywający się przez wiele lat przed Saulem. Dzieje życia mężów Bożych a zwłaszcza

proroków od Abla aż do Zachariasza, są dobitnym tego przykładem że pomazanie
nieodłącznie związane jest z cierpieniem. O Mojżeszu napisane jest że „urąganie
Chrystusowe” uznawał za większe bogactwo niż skarby egipskie (Hebr.11:26), a wiemy że
skierował swoje oczy na zapłatę z góry. – I teraz Piotr mówi do wszystkich słuchających go
Żydów: „pokutujcie a nawróćcie się” – 0pamiętajcie się - uczucie żalu wywołane złym
postępowaniem jest konieczne, chociaż nie wystarczające do tego, aby grzechy mogły zostać
wymazane. Następnie koniecznym jest odwrócić się od grzechu w stronę dobra i
sprawiedliwości. – Piotr wspomina również zapowiedź Jezusa, że „Eliasz przyjdzie i wszystko
odnowi” (Mat.17:11). Wiemy z relacji Łukasza, że odnowienia królestwa Izraela, uczniowie
spodziewali się zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa (Dziej. Ap.1:6)
Teraz Piotr wykłada Żydom trudną dla ich umysłów prawdę, że między zmartwychwstaniem
Jezusa, a czasem przywrócenia wszystkiego, co zginęło (Mat.18:11) był zamierzony przez
Pana Boga okres przebywania Pana Jezusa w niebie. Po tym okresie miało nastąpić,
powtórne, czyli drugie przyjście naszego Pana na ziemię, już w nowej duchowej naturze,
czyli w sposób niewidzialny dla ludzkiego oka. Są to tak zwane czasy ochłody, które miały
przyjść od Pana Boga. (Dzieje Ap.3:20). Dalej, Piotr próbuje pobudzić słuszną dumę
słuchaczy: to wy jesteście przedmiotem tych wspaniałych obietnic proroczych. Macie
zaszczyt jako pierwsi dowiedzieć się o wypełnieniu tych zapowiedzi jako spadkobiercy
wszystkich proroczych obietnic. – „Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł
Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: A w potomstwie twoim błogosławione będą
wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał go, aby wam
błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych”(Dzieje Ap.13:46).
Biblia jednoznacznie mówi, że obietnice dotyczą w pierwszej kolejności Izraela a następnie
dopiero pozostałych narodów, które będą przychodziły do Jerozolimy, aby zapoznać się z
Bożym prawem. Ks. Zach.8:22-23. - Wróćmy jednak do wcześniej wspomnianych słów
Piotra i zastanówmy się: Co to jest odnowienie; inaczej, restytucja wszystkich rzeczy? –
Kiedy apostołowie mocą zmartwychwstałego Jezusa uzdrowili chromego, czyniąc cud,
zebrała się tam wtedy dość duża grupa ludzi, którzy patrząc na ewidentne wydarzenie wpadli
w „zdumienie i oszołomienie z powodu tego co mu się wydarzyło” i nie wiedzieli co o tym
myśleć. A to był tylko przedsmak Restytucji, którą w całym tego słowa znaczeniu
zapoczątkuje wzbudzanie ludzi z martwych, co było pięknie pokazane przez Pana Jezusa przy
wskrzeszeniu Łazarza, do którego Jezus zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź z
grobu!”.(BG). A tłumaczenie biblii Brzeskiej mówi: „Łazarzu wynijdź sam”.
Zwróćmy teraz uwagę na proroctwa jakie Pan Bóg przekazał ludziom przez swoich wiernych
mężów Starego Testamentu, a które wskazywały na ten szczególny czas odnowienia
wszystkich rzeczy – „Restytucję”. Czytamy u Izajasza 35:6-10 „Wtedy chromy wyskoczy jak
jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na
stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w
kryjówkach, gdzie legały szakale - na trzcinę z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą
nazwą Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam
wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, ale
tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym
śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i
wzdychanie”.
W tym wspaniałym czasie przyszłych dni, nie będzie już głuchych, niemych, niewidomych,
ani żadnego rodzaju chorób nie będzie, o czym czytamy u Izajasza w 33:24, (BG) „ nie rzecze
żaden z obywateli: Zachorowałem; lud, który mieszka w nim, (Jeruzalem) uwolniony będzie
od nieprawości”. Wtenczas świat z powrotem wróci do doskonałości, która panowała za

czasów życia Adama i Ewy w ogrodzie Eden. – Nastąpi odnowienie ziemi, która od lat była
niszczona przez złe zarządzanie lasami, morzami a nawet powietrzem. Ogromne pustynie
przemienią się w urodzajne pola, które zaludnią się. Izajasz 35:1-7. Już dzisiaj w niektórych
krajach ta praca się rozpoczęła, trwa zagospodarowywanie pustyń i odłogów, które przez całe
setki a nawet tysiące lat były uważane za nieurodzajne. Ale na podstawie proroctw, te
wydarzenia nie powinny więc być dla nas zaskoczeniem, gdyż obecnie żyjemy już w czasie
przygotowania do Królestwa Bożego, które ma być ustanowione na całej ziemi, o czym
mamy wspomniane w proroctwie Nahuma 2:3 „Pan przywróci wspaniałość Jakuba, jak
wspaniałość Izraela”.
Przeczytajmy co dalej pisze Prorok Izaj.60:1, „Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem
moich nóg”, oraz Izaj.60:13, „Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys
społem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje
nogi. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą
pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego
Izraelskiego”. Podnóżek nóg Bożych, czyli cała kula ziemska ma wyglądać wspaniale i
imponująco, na wzór „Ogrodu Eden”, w którym toczyło się rajskie życie pierwszej pary
ludzkiej. Nastąpi również odnowienie życia – gdyż nie będzie śmierci, jak obecnie - ludzie
budzący się ze snu śmierci będą chwalić Boga Jakuba i służyć Mu w sprawiedliwości i
prawdzie, aby mogli żyć wiecznie na warunkach posłuszeństwa. A przy końcu Tysiącletniego
dnia, śmierci już nie będzie i jak pisze Ap. Paweł o Panu Jezusie w liście do 1Kor.15:25-26,
„ On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako
ostatni wróg zniszczona będzie śmierć”.
Nastąpi także odnowienie Izraela. Powrót obywateli tego narodu do swojej ojczyzny ze
wszystkich krańców świata, do ziemi, którą Pan Bóg przed wiekami przysiągł dać ich ojcom.
Ten proces odnowy Izraela wypełnia się już na naszych oczach, o czym czytamy w Ks.
Amosa 9:14-15, „ I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone
miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść
ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem mówi Pan, twój Bóg”. I nastąpi jeszcze jedno odnowienie; będzie nim przyprowadzenie
do doskonałości całej rasy ludzkiej. Ta praca trwać będzie przez cały okres Millennijnego
dnia a będą w niej uczestniczyli wszyscy obywatele ziemi, którymi będzie kierował sam Jezus
Chrystus wraz ze swym Kościołem. Do tej pracy będą wykorzystani też mężowie Starego
Testamentu, a celem tego dzieła będzie przyprowadzenie wszystkich ludzi do doskonałości.
Jak wiemy Adam był oryginalnie stworzony na wzór i podobieństwo Boże, czyli był
doskonałym stworzeniem. – A teraz przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa, które zapisał
Ew. Mateusz 5:48, „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest”. I
chociaż te słowa Pan powiedział do apostołów, to jednak dotyczą one wszystkich jego
naśladowców oraz tych wszystkich, którzy przejdą do życia wiecznego na ziemi. Pozwolimy
sobie teraz przytoczyć słowa, które wypowiedział Jezus; Łuk.22:29, „ A Ja przekazuję wam
Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał”. Na tym kończymy dzisiejszą audycję życząc
wszystkim słuchaczom dobrej nocy i zapraszając do słuchania nas ponownie 21-Sierpnia o tej
samej porze. A teraz czekamy na telefony pod nr 9415 1923. Dobranoc Państwu!

