Atmiņas teksts: Mat.24:37.

"Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana."

Plūdi atstāja neizdzēšamas pēdas cilvēces vēsturē.
Šo notikumu glabāja dažādas kultūras, piemēram,
hinduisti, maiji, senie Īrijas iedzīvotāji,
Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāji u.c.
Četrās nodaļās (1.Moz.6-9) Mozus paskaidroja, kāpēc
Dievam bija jāiznīcina Viņa radītā pasaule un kā Viņš
to izdarīja.
Plūdi nebija tikai iznīcināšana, tā bija arī otrā
iespēja, žēlastības un atpestīšanas akts.
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“Tad Dievs sacīja Noam: "Ikvienas radības gals nāk Manā
priekšā; jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara; tādēļ Es
viņus izdeldēšu kopā ar zemi.” (1.Moz.6:13)

Kāpēc Dievs iznīcināja pasauli, ko bija radījis?
Pirms plūdiem cilvēce pati grasījās sevi iznīcināt. Tādēļ
Dievs uzskatīja par nepieciešamu iznīcināt ļaunumu jau
pašā sākumā un visu sākt no jauna (1.Moz.6:5-7). Dievs
tā laika ļaudīm deva brīdinājumu caur Nou. Viņš
piedāvāja glābšanas iespēju - būvēt šķirstu (2.Pēt.2:5;
1.Moz.6:8, 13-14).

Dievs sniedza precīzus, noteiktus mērus šķirsta būvei. Tāpat kā vēlāk deva
precīzus norādījumus svētnīcas būvei un Derības šķirstam.
“Un Noa darīja, kā Dievs sacīja”
(1.Moz.6:22). Dievs arī mums dod
Savu žēlastību un no mums sagaida
ticības un paklausības atbildi.

“Seši simtajā Noas mūža gadā, otrā mēnesī un septiņpadsmitajā
mēneša dienā, tieši tanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un
tika atvērti debesu logi.” (1.Moz.7:11)

Kādas līdzības ir starp Radīšanu un plūdiem?
Radīšana

Plūdi

Ūdeņi tiek sadalīti
(1:6)

Dievs radīja dzīvniekus
atbilstoši to kārtai
(1:21,25)

Dievs Ādamam pieved
dzīvniekus (2:19)

Ūdeņi saplūst (7:11)
Dievs pasargā dzīvniekus
atbilstoši to kārtai (7:14)
Dievs dzīvniekus iznīcina
cilvēka dēļ (6:7)

Dievam bija jāiznīcina viss, ko Viņš bija radījis, lai cilvēcei būtu jauns
sākums. Dievs iznīcinās šo pasauli vēlreiz, lai visu pārradītu un
atjaunotu no grēka brīvu (Jes.65:17; Atkl.21:1).

“Tad Dievs atcerējās Nou, kā arī visus zvērus un visus
lopus, kas bija ar viņu šķirstā.” (1.Moz.8:1a)

Vai Dievs Nou bija aizmirsis?
Dievs nebija Nou aizmirsis. Vārdiņš "atcerējās",
nozīmē, ka ir pienācis īstais laiks, lai rīkotos
(1.Moz.19:29; 30:22; 2. Moz.2:24; 1.S.1:19).

Kad plūdi beidzās, Noa atvēra šķirsta
logu (1.Moz.8:6) un sūtīja putnus izzināt
zemes apkārtējo stāvokli (1.Moz.8:7-12).
Viņš Dievam uzticējās un tas netraucēja
veikt pārbaudi, lai apstiprinātu savu
ticību.
Lai gan Noa zināja, ka zeme jau ir
nožuvusi, tomēr gaidīja Dieva pavēli
iziet no šķirsta (1.Moz.8:15-18).

“Bet ar tevi Es celšu derību. Tu iesi šķirstā, tu, tavi dēli,
tava sieva un tavu dēlu sievas līdz ar tevi.” (1.Moz.6:18)

Kāda bija Dieva derība ar Nou?
"Būvē šķirstu, un Es jūs izglābšu no plūdiem!"
Būtībā tā ir tā pati derība, ko Viņš slēdz ar katru
no mums: "Tici uz Kungu Jēzu Kristu, tad tu tiksi
glābts!" (Ap.d.16:31).
Dievs izpildīja Savu derību un Noa pienesa
dedzināmo upuri uz altāra (1.Moz.8:20).

Pēc tam Dievs viņam deva norādījumus par
dažām nepieciešamām izmaiņām, lai viņš
pielāgotos jaunajai situācijai. No tā laika viņu
uzturam tika pievienoti dzīvnieki, taču bez asinīm
(1.Moz. 9:3-4).

Lai gan nav skaidri norādīts dzīvnieku skaits, ko
varēja ēst, taču pastāvēja ierobežojumi par šķīsto
un nešķīsto (1.Moz.7:2; 8:20).

GLĀBŠANAS DERĪBA
Ko Dievs no cilvēka sagaida šajā jaunajā derībā?
Neko. Tas ir vienpusējs līgums, kura saistības Dievs
uzņemas Pats. Tā ir žēlastības dāvana cilvēcei un
to apstiprina varavīksne kā derības zīme.

Šī derības zīme mums vienmēr atgādina par
sākotnējās radīšanas beigām. Dievs atdusējās un
mums deva sabatu kā atpūtas zīmi (2.Moz.31:13;
Jes.20:20).

Dievs cilvēcei deva otru iespēju "jaunradīšanu". Viņš apsolīja, ka saglabās
dzīvību uz zemes: "Kamēr būs dienas virs
zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana,
aukstums un karstums, vasara un ziema,
diena un nakts" (1.Moz.8:22).

Kad redzam skaisto varavīksnes
ainu, mēs varam priecāties par
Dievu, zinot, ka Viņš pats redz šo
Savas derības zīmi, un redzot to, Viņš
piemin zemes bērnus, kuriem tā tika
dota. Viņu ciešanas, briesmas un
pārbaudījumi Viņam nav apslēpti.
Mēs varam priecāties cerībā, jo Dieva
derības loks ir pār mums. Viņš nekad
neaizmirsīs Savus rūpju bērnus."
E. G. W. (Nuestra elevada vocación, 4 de noviembre)

