Audycja Nr 151, temat: „Drugi List Apostoła Piotra”. Sobota 26.04.2014
Miło nam jest ponownie spotkać się z naszymi słuchaczami w audycji „Wczoraj, dziś
i na wieki”. Audycję na temat 2-go listu Ap. Piotra przygotowali; Ireneusz Kołacz,
Przemysław Merski i Tadeusz Żurek. O Piotrze wiemy, że był przedniejszym
apostołem Jezusa Chrystusa i pochodził z miejscowości Betsaida, położonej nad
jeziorem Genezaret w Galilei. Razem ze swym bratem Andrzejem byli rybakami.
Obaj bracia byli najpierw uczniami Jana Chrzciciela zanim Pan Jezus powołał ich na
swych apostołów. To właśnie Piotr wyznał Panu Jezusowi: „Ty jesteś Mesjasz, syn
Boga żywego”. Mat. 16:18-19. Drugi list apostoła Piotra zalicza się do tzw. Listów
powszechnych. List ten napisany został przez Piotra tuż przed jego śmiercią w latach
pomiędzy 64-67 po Chrystusie. W ówczesnym czasie, sytuacja w zborach, do których
list ten był adresowany, stawała się coraz trudniejsza, a ponieważ apostoł czuł, że
życie jego dobiega do końca, dlatego też ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami,
którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, tym
samym, sprowadzając na siebie szybką zgubę. I Piotr mówi: „Wielu pójdzie za ich
rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości
wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści”. 2 Piotr 2:2.
W ostrzeżeniu przed fałszywymi prorokami, Piotr przypomina powszechnie znany
temat Starego Testamentu, który z pewnością docierał do umysłów tak chrześcijan
pochodzenia żydowskiego, jak również pogańskiego. Czytamy w 2 Piotra 1:19-21;
„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie,
trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie
zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że
wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo
nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni
Duchem Świętym”. Apostoł mówi dalej, że byli w Izraelu również fałszywi prorocy,
tak, jak są dzisiaj również fałszywi nauczyciele, którzy nauczają nie biblijnych nauk i
zapierają się Pana Jezusa, który ich odkupił, nie zwracając uwagi na badanie i
dociekanie fundamentalnych doktryn, z których druga obecność naszego Pana na
ziemi jest aktualnym znakiem czasu dla chrześcijan. Ale Pan Bóg wszystkim kieruje;
nie oszczędził nieposłusznych aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich z nieba do
otchłani, aby byli zachowani na sąd. Również pierwszego świata nie oszczędził,
zachowując jedynie wierną Bogu rodzinę Noego, a także dopuścił do spalenia ogniem
miasta Sodomy i Gomory, w których działy się rzeczy bezbożne i rozpustne,
wyrywając stamtąd sprawiedliwego Lota. 2 Piotr 2:1-9.
Od początku chrześcijaństwa minęło już dwa tysiące lat i w tym okresie czasu wśród
Chrześcijan było wiele smutnych i tragicznych w skutkach wydarzeń. Były
nieporozumienia na tematy wiary i doktryn, jak również skazywano wiernych Bogu
ludzi na tortury, spalenia na stosie, przecinanie piłą, krzyżowanie, banicie i wiele
innych opresji, o których wspominamy z bólem i wielką przykrością, że chrześcijanie
chrześcijanom w imię Boga, mogli zadawać takie bezlitosne kary. Były też
niewłaściwie tłumaczone teksty biblijne, które zmieniały prawdę na nieprawdę i
często pokazywały charakter Boży w niewłaściwym świetle. Sławny marmurowy
posąg Mojżesza wyrzeźbiony przez światowej sławy artystę Michała Anioła (Michael
Angelo), który można oglądać w bazylice św. Piotra w Okowach w Rzymie,
przedstawia biblijną postać Mojżesza z rogami, co wynikło z błędnego tłumaczenia
Pisma Świętego. W tekście hebrajskim Księgi Wyjścia 34:29,, słowa „KARAN OHR

PANAV”, oznaczające, że twarz Mojżesza promieniowała, przetłumaczono na wersję
łacińską „CONUTA ESSET FACIES SUE”, co znaczy: „JEGO TWARZ BYŁA
ROGATA”. Od tamtego czasu, sławni malarze i rzeźbiarze bojąc się zarzutu ze strony
hierarchii kościelnej, zaczęli przedstawiać Mojżesza z rogami.
Apostoł Piotr oświadcza (2 Piotra 1:16), że nie postępujemy za zręcznie zmyślonymi
baśniami, wspominając, że na górze przemienienia widział obraz chwały przyszłego
Królestwa Chrystusa. Zobaczył w widzeniu Mojżesza, Eliasza i Jezusa w lśniących
szatach. Mojżesz wyobrażał starożytnych świętych (Hebr.11:38-40), którzy będą
ziemskimi przedstawicielami Królestwa Niebieskiego, Eliasz natomiast przedstawiał
„zwycięzców” obecnego wieku Ewangelii. Cała ta scena stanowiła cień chwały, jaka
ma przyjść, kiedy cierpienia w imię sprawiedliwości zakończy wybór łaski Bożej.
Piotr przypomina również w swym drugim liście ważne rzeczy, o których każdy
Chrześcijanin powinien wiedzieć i często nad nimi rozmyślać. Jednak te ważne
rzeczy, ludziom zajętym sprawami codziennego, doczesnego życia, ulatują z pamięci.
Apostoł mówi; że „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do
życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i
cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez
nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie
pociąga za sobą pożądliwość”.
I dalej apostoł Piotr wskazuje właściwą drogę do królestwa Chrystusowego, mówiąc;
„dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę
poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie
pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem
posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i
bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 2 Piotr 1:3-8. Jedną z
większych trudności naśladowców Chrystusowych jest to, że nawet wtedy, kiedy są
zdecydowani postępować sprawiedliwie, a tym samym opierać się pokusom, nie są
jednak dostatecznie stanowczy w działaniu, jakie nam wskazał Pan Jezus, kiedy
stanowczo odprawił kusiciela, mówiąc: Idź precz szatanie, ja będę czcił tylko
Jedynego BOGA i tylko Jemu będę służył. Postępowanie naszego Zbawiciela jest dla
nas wszystkich najwłaściwszym przykładem do naśladowania. Powinniśmy tak samo
jak on, odprawić kusiciela raz na zawsze. Powinniśmy przyjąć taką postawę, aby
nawet sam przeciwnik uznał ją za nie wartą ponownego zachodu. Ap. Piotr mówi, że
Pan Bóg umie wyrwać sprawiedliwych i pobożnych ludzi z pokuszenia, natomiast
bezbożnych i zuchwałych ludzi zachowuje na dzień sądu celem wymierzenia im
sprawiedliwej kary.
Apostoł wspomina o takiej klasie ludzi, którzy byli już zaznajomieni ze słowem
prawdy, ale opuścili ją i udali się z powrotem na drogę nieprawości. Jak nierozumne
zwierzęta, które przeznaczone są na zagładę, wypowiadają oni słowa bluźniercze na
to, czego nie znają. Otrzymają oni swoją zapłatę za nieprawość i oddawanie się
rozpuście. Ap. Piotr mówi o nich takimi słowami; 2:20-21, „Jeśli bowiem przez
poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz
potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy
niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż
poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania”. Tacy, mówi
Ap. Piotr, poniosą słuszną karę za swe nieprawości i oddawanie się rozpuście, którą
uważają za wielką radość. Apostoł nawet nazywa ich synami przekleństwa, ponieważ

rozkoszują się w swoich pożądliwościach i zawsze jest im za mało grzesznych rzeczy,
których Pan Bóg zabronił człowiekowi czynić. Opuścili prostą drogę i wstąpili na
drogę Balaama, który wziął zapłatę za nieprawość, co nie podobało się Panu Bogu. 2
Piotr 2:15..
Dlatego apostoł Piotr zaleca, aby wszyscy chrześcijanie opamiętali się i zwracali
baczną uwagę na Boże proroctwa co do czasu i znaków wtórego przyjścia naszego
Pana na ziemię, gdyż on nadejdzie jako złodziej, - Jest to nawiązanie do sposobu
drugiego przyjścia Pana Jezusa. Przypomnijmy sobie słowa samego Pana Jezusa,
które zapisał ewangelista Mat.24:42-44, „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia
Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze
złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego”. Ap. Piotr
przypomina nam w 3:8-9, „Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u
Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z
dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje
cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy
przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z
trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej
spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym
postępowaniu i w pobożności,”.
Te słowa dużo nam mówią i zachęcają równocześnie do cierpliwego oczekiwania
ponownego przyjścia Pańskiego. Jeżeli będziemy chronić nasze umysły i ducha przed
nawykami tego świata, wykonując Bożą wolę a nie swoją własną, to będziemy
odpowiednio poinformowani i przygotowani na czas „PARUZJI”, czyli, drugiej
obecności Pańskiej na ziemi, ale na ten temat usłyszycie Państwo w naszej następnej
audycji radiowej, 24-go Maja. Ap. Piotr przygotowywał wiernych już za swego życia,
aby oczekiwali i gorąco pragnęli nadejścia dnia Pańskiego, mówiąc; 3:13-15, „Ale my
oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka
sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni
zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego
uważajcie za ratunek”.
Pan Jezus oraz jego apostołowie, już dwa tysiące lat temu ostrzegali wierny lud Boży,
że przyjdzie trudny czas, przeciwko któremu musimy być zabezpieczeni. Gdyż
Uzurpator, Książe tego świata będzie się starał zwieść, jeśli można i wybrańców
Bożych, ponieważ królowanie jego na ziemi dobiega końca i grunt usuwa się pod jego
nogami. Mat.24:24-27. Apostoł Piotr, ostrzega nas również przed szydercami,
mówiąc; „Przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich
pożądliwości chodzący, i mówiący: Gdzież jest obietnica przyjścia jego? Bo jako
ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Tego zaiste umyślnie
wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody i w wodzie stanęła
przez słowo Boże”. Dlatego też naszym zabezpieczeniem przed nadchodzącym złem,
powinien być codzienny wzrost w łasce i wiedzy, które możemy otrzymać przez
czytanie Pisma Świętego.
Drugi list apostoła Piotra nazywany jest przez niektórych egzegetów „Łabędzim
Śpiewem”, gdyż przypomina on drugi list Ap. Pawła do Tymoteusza, który również
był pisany przed samym zakończeniem życia tego wielkiego apostoła. Obaj
apostołowie, tak Piotr, jak i Paweł byli świadomi kończącej się ich misji apostolskiej,

którą zakończyli śmiercią męczeńską, a wydając swe ostatnie polecenia
współpracownikom na niwie Pańskiej, czynili to bez narzekania na swój los, bez żalu
i bez smutku, z radością wyznając, że wypełnili powierzone im przez Pana zadanie i
są świadomi, nadchodzącego czasu odejścia do Pana. 2 Tym. 4:6-8, oraz 2 Piotr 1:1314. Należy nam pamiętać, że dla swych wiernych, Pan Bóg zaplanował wspaniałą
przyszłość, w której będzie mieszkać sprawiedliwość. Kończąc dzisiejszą audycję,
mamy nadzieję ponownego spotkania z naszymi wiernymi słuchaczami 24-go Maja o
tej samej porze, kiedy to usłyszycie państwo temat; „O drugiej obecności naszego
Pana na ziemi”. Przez następnych 15 minut będziemy czekać w studio na wasze
telefony pod numerem 9415 1923. Życzymy wszystkim słuchaczom dobrej nocy.

