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Małe studium biblijne

BOŻY GNIEW I ŁASKA
1 Mż 6,9 - 8,22

ARKA

Bóg, chcący z łaski uratować Noego, na-
kazał mu zbudowanie arki i wejście do niej. 
Jedynym warunkiem skorzystania z tej łaski 
jest wiara i posłuszeństwo. Należało jedynie 
zaufać, że nastąpi kataklizm i ratunkiem przed 
nim będzie arka. Należało ją także  zbudować 
i do niej wejść. Nie było to takie proste, na 
przeszkodzie stały dwa fakty. Po pierwsze,  
nic nie zapowiadało tragedii. Ludzie bogacili 
się, cywilizacja rozwijała się, następował po-
stęp techniczny, ludzie nie mieli podstaw, by 
się bać. Po drugie, to statki budowano i bu-
duje się w dokach, nad zbiornikami wodnymi,  
a nie na równinach położonych z dala od mo-
rza. Możemy przypuszczać, że ludzie „zdrowo 
myślący” kpili z tego, co robi Noe i uważali go 
za niespełna rozumu. Nie wiemy, co działo się  
w sercu i myślach Noego, jak reagowała jego 
rodzina na tak dziwne działanie. Być może Noe 
zastanawiał się nad sensem tego zadania, być 
może zastanawiał się nad tym, czy naprawdę 
będzie potop i arka będzie konieczna. To są je-
dynie nasze domysły oparte na naszych prze-
życiach i doświadczeniach. Jezusa, Jego Ewan-
gelię, słowo o sądzie też uważano - i niektórzy 
także i dzisiaj uważają - za dziwaka i dziwac-
two. Fakt jest faktem, że Noe zdecydował się 
być posłusznym Bogu, wbrew temu, co mówi-
ła ludzka logika, mądrość, wiedza i technika.

Słowo teba = arka oznaczające „skrzynia”, 
„kufer” w Biblii jest jeszcze raz użyte, a mia-
nowicie na określenie kosza, który wykonała 
matka Mojżesza, aby go uratować (2 Mż 2,3.5).   
Bóg nakreślił Noemu plan arki (1 Mż 6,14- 16), 
który do dzisiaj fascynuje różnych naukowców 
i hobbystów. Zainteresowanych odsyłam do 
bogatej literatury, jaka powstała na ten temat 
i w której różni naukowcy wyjaśniają w pro-
sty sposób  możliwość ulokowania takiej ilości 
zwierząt i jej wyżywienia, wentylacji, wytrzy-
małości arki.

OPIS POTOPU ( 7,11-12, 17- 8,22)
Bóg, gdy przyszedł przez Niego wyznaczo-

ny czas, nakazał Noemu „wejdź do arki ty  
i cały dom twój” (7,1) oraz „ze wszystkich 
zwierząt czystych weź z sobą po siedem, sam-
ca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, 
samca i samicę. Także z ptactwa niebieskiego 
po siedem, samca i samicę, aby zachować przy 
życiu ich potomstwo na całej ziemi” (7,2-3).  
Z wierszy 7, 13-16 dowiadujemy się, że Noe wy-
pełnił Boże polecenie i wraz z rodziną wsiadł 
do arki. Wprowadził do niej także „po parze 
z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie 
życia” (w.15).  Rozbieżność w ilości zwierząt 
wymienioną w wierszach 7,2.8.15 egzege-
ci tłumaczą koniecznością wyżywienia siebie  
i zwierząt oraz złożenia ofiary ze zwierząt.  

Gdy Noe z rodziną i zwierzętami wszedł do 
arki, „zamknął Pan za nim (drzwi)” (7,16b). Za-
czął się czas potopu, a Noe miał wtedy 600 lat 
(7,11). Z opisu kataklizmu wynika, że  40 dni 
i nocy szalał wielki, niewyobrażalny żywioł. 
Czytamy, że „wytrysnęły źródła wielkiej ot-
chłani i otworzyły się upusty nieba”(7,11). 
Niektórzy naukowcy uważają, że wskutek trzę-
sienia ziemi lub też innego kataklizmu nastą-
pił wytrysk wód gruntowych. W tym samym 
czasie nastąpiło, z nieznanych powodów, roze-
rwanie powłoki ochronnej – wody nad skle-
pieniem ( 1 Mż 1, 6-7) „i padał deszcz na ziemię 
przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy” (7,12). 
Oba te wydarzenia sprawiły niewyobrażalny 
przypływ wody, w wyniku którego cały glob 
został przez nią zakryty.

„Na piętnaście łokci wezbrały wody po-
nad góry, tak że zupełnie zostały zakryte. 
I wyginęło wszelkie ciało poruszające się 
na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, 
i wszelkie płazy pełzające po ziemi, i wszy-
scy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach 
tchnienie życia, wszystko, co było na suchym 
lądzie, pomarło” (1 Mż 7-20-22.) Był to nieopi-
sany kataklizm. Wiemy, co współcześni przeży-
wają podczas huraganów, burz i ulew. Widzi-
my zniszczenia, wyrządzone straty i jesteśmy 
przerażeni. Zamiera wtedy śmiech, pojawia 
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się trwoga, modlitwa do Boga. Co przeżywa-
ły wtedy zwierzęta? Co przeżywali wtedy lu-
dzie? Czy odczuwali ten kataklizm jako karę za 
swój upadek moralny? Relacja z potopu milczy  
o tych sprawach. 

Przez cały czas Bóg był obecny i troszczył się 
o Noego. Zamknął drzwi do arki i, gdy przy-
szedł przez Niego wyznaczony czas, zamknął 
źródła potopu. „… sprawił, że powiał wiatr 
po ziemi, i wody zaczęły opadać.  Zamknę-
ły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał 
deszcz z nieba” (8,1b-2). Ta obecność jest okre-
ślona w 8,1a „wspomniał Bóg na Noego”. To 
„wspomnienie”, pamięć, oznacza Bożą obec-
ność i działanie zbawcze. 

Po pięciu miesiącach arka osiadła na górach 
Ararat. Noe wypuszcza ptaki - kruka i gołębi-
cę. Mamy tutaj, oprócz mądrości życiowej, do 
czynienia z symboliką. Drzewo oliwne, jego 
gałązki w Starym Testamencie symbolizują 
życie, Boże Błogosławieństwo, tutaj oznacza 
ono nowe życie rozpoczynające się po potopie. 
Po upływie kalendarzowego roku, a księżyco-
wym roku  i dziesięciu dniach, na Boże polece-
nie wyrażone w 1 Mż 8,16-17, Noe, posłuszny 
Bogu, wraz z rodziną i uratowanymi zwierzę-
tami opuścił Arkę (8,18-19). Należy przypusz-
czać, iż ocalały także zwierzęta wodne, które 
nie trzeba było zabierać na arkę. 

Mamy tutaj ukazaną myśl, że Boże nakazy 
i ich wypełnianie prowadzą do nowego życia. 
Bóg pobłogosławił zwierzęta – „ niech zaroją 
się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają 
na ziemi!” (8,17). 

Noe, wdzięczny Bogu za uratowanie a zara-
zem mający w pamięci trwogę, męczarnie tych, 
co zginęli w wodach potopu, buduje Bogu oł-
tarz dziękczynienia, na którym składa ofiarę 
całopalną. Bóg tę szczerą ofiarę przyjął, wzru-
szył się i przyrzekł, iż nigdy już nie będzie ka-
rał potopem. Bóg stwierdził w wierszach 21 i 22  
„i poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w ser-
cu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemi 
z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludz-
kiego są złe od młodości jego. Nie będę też 
już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak 
to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, 
nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato 
i zima, dzień i noc.” W tej wypowiedzi, oprócz  
radosnej dla nas wiadomości, jest także gorz-
ka prawda o człowieku, jego myślach i czynach,  
a mianowicie: „myśli serca ludzkiego są złe od 
jego młodości” (8,21b). 

Historia potopu ukazuje suwerenność Boga, 
Jego sprawiedliwość, miłosierność i łaska-
wość. Tę łaskę w osobie Noego otrzymuje cała 
ludzkość. Ukazuje także, że chociaż Bóg obie-
cał nie karać ludzkości potopem, to jednak za-
wsze może ją za zło ukarać w inny sposób.

Stały rozwój techniki, nauki, geologii i ar-
cheologii sprawia, że dzisiaj naukowcy znaj-
dują dowody potwierdzające fakt niegdy-
siejszego pokrycia powierzchni ziemi mułem. 
Jest wielu hobbystów, którzy odtwarzali arkę,  
a nawet przeprowadzali próby jej wytrzyma-
łości i odporności.

Są zapaleńcy poświęcający nie tylko czas, 
ale i pieniądze,  z narażeniem własnego życia 
poszukujący arki Noego. Wydają nawet spe-
cjalne czasopismo, w którym publikują arty-
kuły dotyczące potopu i arki. Hobbyści i na-
ukowcy podają kilka różnych wersji lokalizacji 
legendarnego koraba. Artefakty znalezione  
w rejonie środkowego Wschodu udowadnia-
ją, że za czasów Noego ludzie znali metalowe 
narzędzia, a także metalowy sprzęt gospodar-
stwa domowego. W rejonie góry Ararat znale-
ziono ok. 500 starożytnych pieców hutniczych. 
Naukowcy twierdzą także, iż Noe znał tech-
nologię laminowania i utwardzania drewna. 
Brak jest naukowego jednoznacznego dowodu 
potwierdzającego fakt istnienia arki i potopu. 
Dla mnie jest to fakt wiary.
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INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

R  e  k  l  a  m  a

PRZYMIERZE  NOACHICKIE 9,1- 17
A/ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  9, 1- 7
Wiersz 9,1 przypomina nam 1 Mż 1, 28 „roz-

radzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie 
ziemię” - „rozradzajcie się i rozmnażajcie się, 
i napełniajcie ziemię...”. Określenie „pobłogo-
sławił” jest równoznaczne z wyposażeniem  
w zbawczą moc wyrażającą się zwłaszcza  
w darze życia. Życie nie utrzymuje się samo  
z siebie, lecz jest następstwem i wynikiem 
Bożego Błogosławieństwa. Fakt podobnego 
brzmienia podkreśla ciągłość stworzenia mię-
dzy aktem stwórczym a życiem po potopie. Noe  
i jego synowie nie tworzą żadnego narodu 
ani też zwartej państwowości, lecz rozchodzą 
się i dają początek wielu narodom. Mamy tu-
taj wskazanie na jedność wszystkich narodów  
i religijną przynależność wszystkich ludzi.

Słowa zapisane w 1 Mż 9,2 „a bojaźń i lęk 
przed wami niech padnie na wszystkie zwie-
rzęta ziemi i na wszystkie ptactwo niebios, na 
wszystko co się rusza na ziemi i na wszystkie 
ryby morskie...” w porównaniu ze słowami  
z 1 Mż 1, 28 - „panujcie nad rybami morskimi  
i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwie-
rzętami, które się poruszają po ziemi” pejora-
tywnie określają władzę człowieka - zwierzęta 
będą odczuwały przed nim lęk. Wiąże się to  
z możliwością zabijania zwierząt („wszystko, 
co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; 
tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko” 
9,3), która jeszcze nie występuje w 1,28. Do tej 
pory człowiek i zwierzęta żywili się roślinami  
1 Mż 1, 29- 30.

Wiersze 4 - 6 przypominają nam, iż jedynie 
Bogu przysługuje suwerenne prawo do dys-

ponowania życiem i On jest gwarantem jako 
jego Dawca i Źródło. Człowiekowi nie wolno 
bezmyślnie zabijać zwierząt, ma kierować się 
szacunkiem dla Bożego daru, jakim jest życie. 
Zakaz spożywania mięsa z krwią jest trud-
ny do wytłumaczenia. Twierdzenie o życiu, 
które jest identyczne z krwią, a mieszkające  
w krwi, pochodzi z VII/ VI w. przed Chrystu-
sem i wywodzi się z teologii ofiar, skąd prze-
niesiono je na teren wypowiedzi antropolo-
gicznych. Oprócz 9,4 można jeszcze zacytować 
3 Mż 17, 10- 14,   5 Mż 12,23.

Niektórzy egzegeci uważają, że chodzi o za-
kaz spożywania mięsa, w którym pulsuje jeszcze 
krew, która jest nośnikiem Bożego daru - życia.

Bardzo jasno wyraża się także Bóg odnośnie 
poszanowania życia ludzkiego: „a od człowieka 
będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. 
Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez 
człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży 
uczynił człowieka.”  (9,5b-6). Uśmiercanie czło-
wieka jest niszczeniem obrazu Bożego.  „Żądać 
krwi” oznacza domagać się odpowiedzialności  
i sprawiedliwości. Niektórzy naukowcy dopatru-
ją się w wierszach 5-6 zasady „oko za oko” a na-
wet uzasadnienie dla kary śmierci za zabójstwo. 

B/ PRZYMIERZE  Z  NOEM  1 Mż  9,8- 17
Termin „przymierze” występował już  

w 6,18, gdzie oznaczał on akt łaski wyrażają-
cej się wyjęciem spod powszechnej zagłady. 
Odpowiedzią Noego było posłuszeństwo.  
W tym kontekście berit dotyczy nie tylko Noego  
i jego rodziny, lecz wszystkich istot, które oca-
lały. Ma więc ono zakres nieograniczony, tak-
że pod względem czasowym (9,11). Przymie-
rze jest uroczystą, podniosłą, bezwarunkową 
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obietnicą zbawczą Boga dla całego świata.  
Z Noego ma powstać nowa ludzkość, niosąca 
w przyszłość szczególną relację wspólnotową 
przymierza między Bogiem a całym światem. 
To przymierze ma swój znak (9,12), który jest 
znakiem łaski i nie nakłada żadnych zobo-
wiązań na Noego, na rodzinę ani na pozostałe 
istoty żyjące. Ma on trwać po wszystkie czasy 
i symbolizuje moc Stwórcy otaczającego obro-
ną i opieką stworzenie, a także symbolizuje 
chwałę Boga w i nad stworzeniem.

TEOLOGIA  OPOWIADANIA  O  POTOPIE
Przyczynami katastrofy, potopu, było zło, 

które opanowało serce człowieka i przemoc 
rujnująca porządek stworzenia. Tą katastrofą 
Bóg do końca doprowadził samounicestwia-
nie się człowieka. Po potopie stworzenie cie-
szyło się obietnicą gwarantującą jego istnienie 
i rozwój- 8, 22. Zsyłane odtąd kary będą miały 
zasięg  lokalny i ograniczony czasowo (np. 1 Mż 
19). Do tego nawiązuje m.in. Izajasz 54, 9-10. 
Prawo dotyczy wszystkich, ale odpowiedzial-
ność nie będzie kolektywna, lecz indywidual-
na (Ez 18,1-9; Jr 31,19-20) . Dlatego też człowiek 
ma być wierny Bogu i czuwać, co przypomina 
także Nowy Testament np. w Mt 24,37-42, Łk 
17,26-27.  Ma naśladować wiarę Noego, który 
przyjął Łaskę Boga poprzez posłuszne wyko-
nanie Jego woli - zbudowanie arki . Ten wzór 
daje nam Hbr 11,7 ukazując Noego jako herosa 
wiary: „Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżo-
ny cudownie o tym, czego jeszcze nie można 
było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocale-
nia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na 

świat i oddziedziczył usprawiedliwienie, któ-
re jest z wiary”. Noe ukazany jest nowy Adam 
i archetyp człowieka pobożnego.

Ojcowie Kościoła, m.in. Orygenes, w arce 
widzieli typ Kościoła. Tak jak w arce znajdo-
wały się zwierzęta czyste i nieczyste, tak też  
i w Kościele znajdują się sprawiedliwi i grzesz-
nicy. Symbolizuje ona Kościół bezskutecznie 
atakowany złością przewrotnych ludzi. Ory-
genes imię „Noe” tłumaczy jako „Ukojenie”, 
„Sprawiedliwy” i uważa, że zapowiada ono 
jedynego sprawiedliwego – Chrystusa.

Na teologiczny sens potopu wskazuje nam 
Ap. Piotr w swoim 1 liście 3,18-22, a miano-
wicie na wyzwolenie od grzechu i ratunek od 
śmierci jakie nam dzisiaj przynosi niezasłużo-
na łaska chrztu i związane z chrztem przymie-
rze. Arka symbolizuje łaskawą Bożą pomoc  
z której człowiek może skorzystać przez posłusz-
ną wiarę. Uratowanym będzie tylko człowiek 
liczący jedynie na Boga i szukający ratunku  
u Niego. Symbolizuje azyl, schronienie, ratu-
nek. Dla nas arką, schronieniem, ratunkiem 
jest Jezus Chrystus, Ukrzyżowany, Zmartwych-
wstały, siedzący na Tronie Chwały. Arką jest 
żywy Pan ochraniający przed „duchowymi” 
niebezpieczeństwami - atakami szatana i zła. W 
dniu Jego powtórnego przyjścia 
będzie jak za dni Noego, urato-
wani będą ci, którzy przez wiarę 
w Jezusie mają schronienie (Łk 
17,26-30).

ks. Andrzej Mendrok
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