Audycja 26, Tem: „Potop”, sobota 21.06.2003, godzina 7-8 wieczór.
W audycji religijnej „Wczoraj, dziś i na wieki” jak zwykle witają się z państwem,
Tadeusz Żurek, Przemysław Merski oraz Ireneusz Kołacz. W poprzedniej
audycji na podstawie opisu stwarzania świata opisanego w Księdze Rodzaju
mówiliśmy:, że Pan Bóg ma swój plan w stosunku do ludzkości i że człowiek
został stworzony na początku 7-go dnia Epokowego, który ma wynieść 7000
lat. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest „Pierwszy świat przed potopem.”
Który trwał przez około 2000 lat. Na podstawie informacji Pisma Świętego
siódmy dzień epokowy można by podzielić na 3 okresy albo dyspensacje.
1-szy okres od stworzenia człowieka do potopu w Piśmie Świętym jest
nazwany „Pierwszym światem” dla wyjaśnienia chcemy nadmienić, że Pismo
Święte „światem” nazywa zorganizowany porządek, jaki w danym okresie
istnieje na naszej ziemi.. Pisze o tym Św. Piotr w 2-gim Liście, 3:16 „Dlaczego
on pierwszy świat wodą będąc zatopiony, zginął.”
2-gi okres rozpoczął się po potopie i trwa do naszych czasów i ten okres Pan
Jezus określa mianem „tego świata”, jak czytamy w Ewangelii Św. Jana
18:36 „Odpowiedział Jezus (Piłatowi): Królestwo moje nie jest z tego świata.”
Święty Paweł nazywa ten okres „obecnym złym światem”, Galatów 1:4
Natomiast Św. Piotr pisał o tym okresie i nazywa go: „świat, który teraz jest” 2
Piotr. 3:7
3-ci okres nazwany jest w Piśmie Świętym „światem przyszłym”, „w którym
sprawiedliwość mieszka” Ten okres rozpocznie się Wiekiem Mesjańskim,
czyli Tysiącletnim Panowaniem Chrystusa i ten świat „przyszły”, będzie
przeciwieństwem do obecnego złego świata.. Obecnie panuje zło, a
sprawiedliwi nie są doceniani a nawet cierpią, ale w świecie przyszłym
porządek ten zostanie odwrócony: będzie panować sprawiedliwość a zło i
niesprawiedliwość nie będzie tolerowane, i ostatecznie zło zostanie
całkowicie zniszczone. Ten porządek zostanie ustanowiony już na wieczność.
Każdym z tych trzech okresów, czyli „światów”, w Boskim Planie w
odniesieniu do ludzi ma różne cechy szczególne. Jednak każdy z tych
okresów jest częścią jednego wielkiego planu, to jest pojednania człowieka z
Bogiem, który gdy będzie zakończony objawi Wielką Boską Mądrość.
Ale wróćmy do naszego tytułowego tematu. W rozdziale 1-szym Księgi
Rodzaju a wersecie 27-mym mamy podany początek pierwszego świata:
„Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże
stworzył go: mężczyznę i niewiastę stworzył je.” Natomiast koniec pierwszego
świata mamy podany w tej samej Księdze Rodzaju w Rozdziale 7:23 „Tak
wygładził Bóg wszystko stworzenie, które było na ziemi, od człowieka aż do
bydlęcia, aż do gadziny i aż do ptactwa niebieskiego wygładzone są z ziemi, i
został tylko Noe i którzy z nim byli w korabiu.”
Powstaje następujące pytanie? Dlaczego Pan Bóg wyniszczył potopem ludzi,
którym przygotował ziemię na mieszkanie, na której żyli? Jaka przyczyna
tego była? Jesteśmy przekonani, że miłościwy Stwórca miał powód, i to
poważny powód, że zarządził potop. Widać wyraźnie z zapisów Pisma
Świętego, że po opuszczeniu ogrodu Eden przez Adama i Ewę, grzech
zaczyna przybierać na sile. Adam i Ewa przeżywają wielką tragedię. W
Księdze Rodzaju w 4-tym Rozdziale mamy podane, że ich pierwszy syn Kain
zabija swojego młodszego brata Abla. Pierwsza śmierć na naszym globie. Co

się działo w sercach Adama i Ewy możemy sobie wyobrazić. Jest to początek
bratobójczej walki.
Pan Bóg wiedział, co się stało z Ablem, gdy zapytał Kaina „gdzie jest twój
brat?” Prawdopodobnie Pan Bóg spodziewał się, że Kain wyzna swoje
przestępstwo. Bo ostatecznie, ci, którzy będą usprawiedliwieni przed Bogiem
muszą wyznać swoje grzechy i wyrazić skruchę za nie i przyrzec, że nigdy nie
będą więcej tych grzechów popełniać. Gdy to zostanie dokonane Pan Bóg
przebaczy. Jednak Kain w odpowiedzi nie tylko skłamał, ale okłamał Pana
Boga. Kain nie znając mocy Pana Boga uważał, że mu się uda to morderstwo
ukryć. Napewno ciało Abla było ukryte albo pochowane. Kain myślał, że da
mu się zataić ten wypadek i wyjść z tego cało. Kain uważał, że grzech
przeciw ludziom można ukryć i zataić i nigdy nie zostanie ujawniony. To
powinno być wielką nauką dla ludzi. W rzeczywistości to nie jest to, co my
robimy, gdy ludzie widzą, ale to, co robimy, gdy ludzie nie widzą. Kain
powiedział, że jest niewinny. Kain ukrył rozmyślne morderstwo i rozmyślnie
skłamał. Jego odpowiedź była „Ja nie wiem.” Dla porównania Adam i Ewa,
gdy byli konfrontowani przez Pana Boga to starali się swoją pomyłkę zrzucić
jeden na drugiego, ale nie kłamali. Wąż, który był w ogrodzie Eden skłamał
mówiąc: „żadnym sposobem nie pomrzecie.” Kłamstwo Kaina czyni go
drugim zanotowanym kłamcą po wężu. Następstwem grzechu morderstwa był
grzech kłamstwa, oszustwa i zakrywania. Jeden grzech rodzi inny.
W Księdze Rodzaju 6:5 mamy zapis, że rodzaj ludzki po pochylni staczał się
w dół. Grzech i degradacja przybierały na sile. Pan Bóg w Swej mądrości
postanowił wstrzymać proces grzechu i degradacji ludzkiej. Miał do tego
absolutne prawo. Przecież On Wszechmocny panuje nad wszechświatem i w
swoim Królestwie niebieskim. Jak czytamy „A gdy Pan widział, że wielka jest
złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są
ustawicznie złe, Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w
sercu swoim. I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z
powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i
ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem.” Na podstawie tego zapisu
możemy sobie tylko wyobrazić jak daleko człowiek upadł, gdy utracił
społeczność z Panem Bogiem, a wolną wolę, którą Pan Bóg obdarzył
człowieka obrócił w samowole i samo wyniszczanie. Jako rezultat tego, pod
koniec tego okresu tylko 8 osób było na odpowiednim poziomie moralnym, za
co zostali obdarzeni przywilejem, że zostali uratowani w potopie i przeszli do
drugiej, dyspensacji a przez nich została zachowana ciągłość linii rodzaju
ludzkiego zapoczątkowanego od Adama i Ewy. Pewne światło odnośnie tego
okresu przed potopowego podają wypowiedzi Św. Piotra 2:4, i Św. Judy 6,
ale z powodu ograniczonego czasu nie możemy się tym tematem zająć. Noe i
jego rodzina zostali wybrani przez Pana Boga by zostali zachowani w czasie
potopu, dlatego że nie byli częścią skorumpowanej społeczności, która była
przed potopem. Jak informuje nas Księga Rodzaju:, „Ale Noe znalazł łaskę w
oczach Pańskich. Teć są rodzaje Noego: Noe mąż sprawiedliwy, doskonałym
był za wieku swego; z Bogiem chodził Noe.” Z tego zapisu jasno wynika, że
Pan Bóg widzi wyraźnie, co się dzieje na ziemi, i jak każda jednostka rodzaju
ludzkiego postępuje. Noe był 10-tym od Adama z „patriarchów
przedpotopowych” wywodził się z Linii Seta trzeciego syna Adama. Obok
Enocha otrzymał miano, „chodzącego z Bogiem”

Pan Bóg wiedząc, że ziemia będzie zalana wodą polecił Noemu zbudować
Korab – wielką łódź, do którego wszedł z rodziną, a przedtem na polecenie
Boże wprowadził zwierzęta, ptaki, po parze. Korab, który był wybudowany
około 2.500 Lat przed naszą erą, miał 180 metrów długości i miał 35.000 ton
wyporności. Dopiero w 1912 roku naszej ery wybudowany „Tytanik”,
przewyższył wymiarami Korab Noego, miał 251 metrów długości i 45..265 ton
wyporności. Podziwiamy wiarę Noego w to, co mu Pan Bóg powiedział
pracując wytrwale w budowie arki. Wiara Noego była tym bardziej godna
podziwu – nadal jest, – ponieważ w tamtym okresie deszcz jeszcze nie padał
na ziemię. Księga Rodzaju 2:5. Przed potopem ziemię okrążał pierścień
wodny, który tworzył nad ziemią sklepienie, rodzaj cieplarni. Mamy o tym
podane w drugim dniu stworzenia. „Potem rzekł Bóg: Niech powstanie
sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód! Uczynił, więc Bóg
sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się
stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień drugi.” Dlatego na ziemi nie było sezonów a temperatura była
jednakowa tak na biegunach jak i na równiku, wszędzie była bardzo bujna
roślinność, możliwe, że ta temperatura sprzyjała długowieczności ludzi np.
Noe żył 950 lat. Po potopie, gdy klimat się zmienił, długowieczność ludzi
nagle zaczęła spadać. Noe z rodziną budował Korab 120 lat, i był
upoważniony do nauczania ludzi by odwrócili się od swoich grzesznych
praktyk i zreformowali swoje życie, ale jak wiemy nie odniosło to żadnego
skutku. W tej sytuacji Pan Bóg zarządził potop jak czytamy: „W roku
sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego
miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły
się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i
czterdzieści nocy.”
Tak jak dla Noego i jego rodziny Korab był ocaleniem przed śmiercią, tak dla
nas Chrystus Pan – i tylko On jest naszym ocaleniem od wiecznej śmierci.
Oto słowa naszego Zbawiciela: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał
żywot wieczny.” Jan 3:16
Gdy wody opadły, gdy Noe z rodziną wyszedł na ląd, gdy zwierzęta, ptaki
opuściły arkę, Noe uwielbił Imię Boże. W dowód wdzięczności Noego dla
Pana Boga za ocalenie życia: Noe buduje ołtarz i składa ofiarę Panu Bogu.
Księga Rodzaju 8:20-21 Czy pan Bóg zauważył czyn Noego? Zauważył! I nie
tylko zauważył, – ale mamy powiedziane, że Panu Bogu Noego wdzięczność
za ocalenie życia bardzo się podobała. Pan Bóg był wielce zadowolony, że
Noe ocenił Bożą łaskę. Ten scenariusz pobudza nas do wdzięczności za
wielką łaskę odkupienia dokonaną 2000 lat temu na krzyżu przez naszego
Zbawiciela Chrystusa Pana. Apostoł Paweł w Liście do Efezjan 1:7 wskazuje
na wielkie dzieło okupu dokonane przez Chrystusa Pana. Oto Jego słowa:, „w
którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów,
według bogactwa łaski Jego.”
Gdy jesteśmy przy temacie potopu nie sposób pominąć faktu, który Pan Bóg
uczynił, a który trwa do dzisiejszego dnia, na co oczy nasze patrzą, gdy po
deszczu promienie słoneczne przedzierają się widzimy wspaniały łuk
kolorowy tęczę. I chociaż to zjawisko obserwowaliśmy niezliczoną ilość razy,
zawsze tęcza wygląda imponująco. A Pismo Święte mówi o niej: Księga
Rodzaju 9:13 „Łuk mój położyłem na obłoku, który będzie na znak przymierza

między mną, i między ziemią.” W 11-tym wersecie Pan Bóg mówi, że: „nie
będzie więcej karał ludzi potopem.”
Mijają wieki. Ludzkość rozmnaża się. Między ludźmi panuje jeden język
Księga Rodzaju 11:1-9 Autor podaje następujące fakty.
1)
Ludzie straciwszy ufność w Bogu rozpoczęli budowę wysokiej wierzy
Babel, która chroniłaby ich na wypadek drugiego potopu.
2)
W niedorzecznym swoim przedsięwzięciu ludzie nie mogli
kontynuować budowy wieży, ponieważ Pan Bóg pomieszał języki, i nie mogli
rozumieć jeden drugiego.
3)
Z tego powodu musieli zaniechać pracę i rozejść się. Wydaje się z
tego faktu, że Pan Bóg miał cel, aby ziemia, którą stworzył dla człowieka była
zamieszkała nie tylko w jednym miejscu. W wersecie 9-tym mamy podane, że:
„Pan rozproszył ich po obliczu wszystkiej ziem.”
Tak zakończył się pierwszy etap Planu Bożego zwany w Biblii „Pierwszym
Światem” a rozpoczął się drugi zwany „Wiekiem Złym”, o którym będziemy
mówić w naszej następnej audycji, do której wysłuchania zapraszamy
naszych miłych słuchaczy w sobotę wieczorem o tej samej porze 19 lipca. Dla
tych państwa, którzy by chcieli z nami porozmawiać podajemy nasz numer
telefonu 9415-1923, czekamy pół godziny, nasz telefon
9415-1923.
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