Audycja 27, Tem: „Potop” cz. 2-ga, sobota 19.07.2003, godz. 7-8 wieczór.
W audycji religijnej „Wczoraj, dziś i na wieki” witają się z państwem, Ireneusz
Kołacz, Tadeusz Żurek, oraz Przemysław Merski. Na prośbę jednej z naszych
słuchaczek odnośnie naszego ostatniego tematu o „Potopie”. W dzisiejszej
audycji powrócimy do tego tematu i postaramy się państwu podać w naszej
dzisiejszej audycji trochę więcej szczegółów, które nam podaje Pismo Święte,
a których z braku czasu nie mogliśmy podać w naszej poprzedniej audycji. W
jedenastym rozdziale swego listu do Hebrajczyków, Święty Apostoł Paweł
wymieniając imiona bohaterów wiary to na początku tej listy po Ablu i Enochu
wymienia NOEGO, jak czytamy w 7-mym wersecie: „Przez wiarę Noe został
pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen
bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił
świat(wydał wyrok na świat) i stał się dziedzicem sprawiedliwości,
(odziedziczył usprawiedliwienie, które) którą otrzymuje się przez wiarę.” Hebr
11:7(BT)
Aby wykazać wiarę Noego w Boga i Bogu i że był posłusznym Jego słowom i
cieszył się szczególną łaską u Pana Boga, musimy cofnąć się naszymi
myślami do pierwszego świata przed potopem. Według Księgi Rodzaju 6:1-2,
świat ten był pod nadzorem i szczególnym zarządem Aniołów jak czytamy: „I
stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły;
Że, widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony,
ze wszystkich, które sobie upodobali.” A Św. Paweł w Liście do Hebrajczyków
2:5 pisze: „Albowiem nie Aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy.” A
Św. Piotr w swoim drugim liście 2:5 ostrzega: „Albowiem, jeśli Bóg Aniołom,
którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał
łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd:” Pisze też o tym Św. Juda
werset 6 „Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale
opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod
chmurą zachował.”
Zachodzi pytanie:, Jakie powody były, że pierwszy świat przed potopem, był
pod nadzorem i szczególnym zarządem Aniołów? W księdze, Ijoba 38;7 Jest
napisane, że Anielscy synowie Boży „weselili się”, kiedy ziemia była tworzona
i kiedy w miarę stopniowego rozwoju, ujrzeli ostatecznie człowieka – pana
ziemi, który stał się przedmiotem ich szczególnego zainteresowania. Kiedy to
Szatan odwiódł od Boga naszych pierwszych rodziców w Raju, tym
sposobem podbił ich pod swoją moc, i ludzie popadali w coraz większą
degradację, wtedy Aniołowie okazali swoją troskę o człowieka. Mieli oni
szlachetne życzenie. Życzeniem ich było pomóc człowiekowi w tym stanie
niewoli Szatana i grzechu. I za Boskim pozwoleniem, pragnęli podjąć próbę
uleczenia upadłej i zwyrodniałej ludzkości. Dana im była możliwość ujawnić
swe zdolności w tym kierunku. Dozwolone im było czynić, co tylko mogli i
chcieli, aby uzdrowić upadłą rasę ludzką, która z powodu grzechu
potrzebowała innego rządu, jak swój własny. Tym aniołom powierzone było
strzeżenie ludzkości od wpływów Szatana i utrzymanie jej od grzechu oraz
wszelkiego zła.

W tym czasie władza Szatana nad ludzkością była krępowana z powodu
rywalizacji z wielką kompanią aniołów, którzy jak gwardia stróży informowała i
kierowała ludzkością przez pewien czas, w harmonii z wolą Bożą. I tu są
widoczne ambitne zamiary Szatana, by się stać władcą „być równym
Najwyższemu” Jak podaje prorok Izajasz 14 R. „Wstąpię na wysokość
obłoków, będę równy Najwyższemu.” Szatan przed potopem, był pozbawiony
panowania nad człowiekiem, chociaż i wtedy miał on wpływy. Gdy
obserwujemy rozwój historii przed potopem to zauważamy, duży wpływ
Szatana na Aniołów, którego ambitne zamiary były, by się stać władcą nowej
rasy ludzi przewyższającą potomków Adama. Natomiast Aniołowie wskutek
nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców, popadli w wielkie
doświadczenie. Ulegli oni pladze grzechu! Zamiast dźwigania ludzkości, to
sami, nadużyli swej władzy im nadanej i opuścili swój pierwotny stan, jako
duchowe istoty, nie zatrzymując swego pierwszego oryginalnego stanu. O
czym informuje nas Św. Ap. Juda
Oni przybierali ludzkie formy i umysł ich stał się bezbożnym i rozpustnym,
podobnie jak umysł upadłego człowieka i zapoczątkowali inną rasę ludzi na
świecie, jak zapewnia nas zapis z Księgi Rodzaju 6:1-4 „I stało się, gdy się
ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły; Że, widząc synowie
Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które
sobie upodobali. I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na
wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat. A byli
olbrzymowie na ziemi w one dni; nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do
córek ludzkich, rodziły im syny. A cić są mocarze, którzy od wieku byli
mężowie sławni.”
Jak szerokim było to skażenie rasy ludzkiej przez tę nielegalną społeczność z
synami Bożymi, wykazane jest w dwóch orzeczeniach: Pierwsze „Albowiem
zepsowane (skażone) było wszelkie ciało drogą swoją na ziemi” i drugie:
„Tylko Noe znalazł łaskę w oczach Pańskich, bo był mąż sprawiedliwy,
doskonały był za wieku swego”, – czyli, że tylko sam Noe był wolny od tej
mieszaniny rasy ludzkiej z aniołami. To niezawodnie obejmowało także
rodzinę Noego, znajdującą się pod jego wpływem i nadzorem. – Księga
Rodzaju 6:5-10 „A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a
wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni; Żałował
Pan, że uczynił człowieka na ziemi, i bolał w sercu swem. I rzekł Pan:
Wygładzę człowieka, któregom stworzył, z oblicza ziemi, od człowieka aż do
bydlęcia, aż do gadziny, i aż do ptastwa niebieskiego; bo mi żal, żem je
uczynił. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pańskich. Teć są rodzaje Noego:
Noe mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego; z Bogiem chodził
Noe. I spłodził Noe trzech synów, Sema, Chama, i Jafeta.”
Aniołowie, gdy przyjęli na siebie postać ludzką mieli doskonałe życie, a dzieci,
które spłodzili przewyższały wówczas żyjących potomków Adama, tak pod
względem fizycznym jak i umysłowym, dlatego powiedziano o nich, iż „byli to
mężowie sławni.” Ludzie ci byli urodzeni z niedoskonałych matek, lecz
spłodzeni przez doskonałych ojców. Jak nam jest wiadomo, rodzaj żeński
daje organizm, jak również pokarm, słowem daje wszystko oprócz życia –
nasienia, które pochodzi od ojca, czyli życio – dawcy. Upadłe i umierające

potomstwo Adama miało wiele trudności z wyższymi od siebie siłą Nefilimami
(po hebrajsku nazywają się upadli) Pan Bóg widząc, że wielka była złość na
ziemi, postanowił wygładzić człowieka i wszelkie stworzenie żyjące na ziemi.
Noe, który znalazł łaskę w oczach Pańskich, otrzymał rozkaz od Pana Boga,
by uczynił sobie korab. I dał Pan Bóg Noemu instrukcję dotyczącą budowy
tegoż korabia. Księga Rodzaju 6:5,7,8.
Wiara Noego w Boga zamanifestowana została w jego budowie arki. Nie była
to mała próba wiary, gdyż jak już było wspomniane w poprzedniej audycji
radiowej, że według opisu biblijnego do potopu nie było deszczu na ziemi.
Ziemia była odwilżana rosą i mgłą. – Księga Rodzaju 2:5,6. Deszcz nie padał,
bo ziemię okrążał pierścień wodny, dlatego nie było sezonów a temperatura
była jednakowa tak na biegunach jak i na Równiku gdzieś 22-23 stopni C.
Wszędzie była bujna roślinność i możliwe, że ta temperatura sprzyjała
długowieczności ludzi przed potopem np. Noe żył 950 lat. Po Potopie, gdy
klimat się zmienił, długowieczność ludzi nagle zaczęła spadać. Przez te
długie lata, gdy Noe budował arkę, ostrzegał ludzi przed niebezpieczeństwem
potopu i chociaż był on kaznodzieją sprawiedliwości, to jednak w ówczesnym
świecie przed potopem, Noego kazania nie
miały żadnego wpływu na jego krewnych przyjaciół i sąsiadów, ponieważ oni
znajdując się zupełnie pod wpływem tych nefilimów (olbrzymów) „mężów
sławnych” wyszydzali sprawiedliwe życie Noego i jego kazania i nie
pokutowali. Pomimo tego Noe był posłusznym Bogu i wierzył w Jego słowa.
Pan Bóg zachował Noego i Jego rodzinę, a przez niego ciągłość rasy ludzkiej
zapoczątkowanej przez Adama i Ewę.
Mamy nadzieję, że to krótkie uzupełnienie historii przed potopowej pobudzi
państwa do refleksji, że warto wierzyć i w pełni ufać Panu Bogu. Pan Jezus
przyrównał ten okres przed potopowy do czasów końca obecnego wieku, gdy
powiedział: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna
Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za
mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, I nie spostrzegli się,
że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna
Człowieczego.” Mat. 24:37-39 Pan Jezus nie miał na myśli, że przyjdzie potop,
ale że ludzie będą w nieświadomości, co się wokół nich dzieje, podobnie jak
za czasów Noego, gdy z rodziną wszedł do arki. Przez następne pół godziny
czekamy na państwa telefony pod numerem 9415-1923, powtarzam 94151923, a tymczasem życzymy państwu dobrej nocy.

