Potop odcisnął niezatarte piętno na historii ludzkości.
Wiele różnych kultur zachowało zapiski o tym wydarzeniu:
Hindusi, Majowie, dawni mieszkańcy Irlandii, rdzenni
mieszkańcy Ameryki Północnej...

W Księdze Rodzaju w rozdziałach od 6 do 9 Mojżesz
wyjaśnia, dlaczego Bóg musiał zniszczyć stworzony przez
siebie świat i jak to zrobił.
Potop był nie tylko zniszczeniem, ale także drugą szansą i
aktem odkupieńczej łaski.
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„Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez
nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.”
(Księga Rodzaju 6,13)

Dlaczego Bóg zniszczył świat, który stworzył?
Ludzie zmierzali do samozniszczenia. Bóg uważał, że
konieczne są ekstremalne środki i nowy początek
(Rdz 6,5-7). Wybrał Noego, by ostrzec wszystkich i zaoferował
środek ratunku: arkę (2P 2,5; Rdz 6,8.13-14).
Bóg dał szczegółowe instrukcje jak zbudować arkę (włączając jej dokładne
wymiary), podobnie, jak to później uczynił przy arce przymierza.

„I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał
Bóg; tak uczynił.” (Księga Rodzaju 6,22).
Bóg również nam oferuje swoją łaskę i oczekuje
odpowiedzi wiary oraz posłuszeństwa.

„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.” (Księga Rodzaju 7,11)

W jaki sposób stworzenie i potop są do siebie podobne?
Stworzenie

Rozdzielone wody
(1,6)
Bóg stwarza
zwierzęta zgodnie z
ich rodzajem (1,21.25)
Bóg przyprowadził
zwierzęta do Adama
(2,19)

Potop

Wody się łączą (7,11)
Bóg zachowuje
zwierzęta według ich
rodzaju (7,14)
Bóg niszczy zwierzęta
ze względu na ludzi
(6,7)

Bóg musiał zniszczyć wszystko, co stworzył, żeby ludzkość mogła otrzymać
nowy początek. Bóg zniszczy także ten świat, żeby uczynić nowe stworzenie,
wolne od grzechu (Księga Izajasza 65,17; Apokalipsa 21,1).

„Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta, i na
wszystko bydło, które było z nim w arce.” (Rdz 8,1a)

Czy Bóg zapomniał o Noem?
Bóg nie stracił swojej pamięci. „Wspomniał Bóg”,
oznacza, że we właściwym czasie coś się wydarzy
(Rdz 19,29; 30,22; Wj 2,24; 1Sm 1,19).
Kiedy potop się zakończył, Noe otworzył okno
arki (Rdz 8,6). Wysłał kilka ptaków, żeby
zbadać aktualny stan ziemi (Rdz 8,7-12).
Zaufał Bogu, ale podjął też działania, które
potwierdziły jego wiarę.

Mimo, że ziemia już była sucha, Noe wciąż
czekał przed opuszczeniem arki na Boży rozkaz
(Księga Rodzaju 8,15-18).

„Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty
i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.”
(Rodzaju 6,18)

Jakie przymierze zawarł Bóg z Noem?
„Zbuduj arkę, a wybawię cię od potopu”. To jest to samo
przymierze, które Bóg zawiera z nami: „Uwierzcie w Pana
Jezusa Chrystusa, a będziecie zbawieni” (Dz 16, 31).

Bóg wypełnił swoje przymierze, a Noe odpowiedział aktem
wdzięczności
ofiarą
całopalną
(Rdz
8,20).
Następnie Bóg powiedział Noemu o pewnych zmianach
w ich stylu życia, które były konieczne w tej nowej sytuacji.
Odtąd mogli jeść zwierzęta, ale nie ich krew
(Rdz 9,3-4). Chociaż Mojżesz nie wspomina o tym
w cytowanym wersecie, zwierzęta, które można było
spożywać, były czyste (Rdz 7,2; 8,20).

PRZYMIERZE OCALENIA
Co ludzie mają do zrobienia w tym nowym przymierzu?

Nic. Jest to przymierze jednostronne. Bóg jest tym,
który się do niego zobowiązuje. Jest to dar łaski dla
ludzkości, o którym będziemy pamiętać za każdym
razem, gdy zobaczymy tęczę.
To przymierze i jego znak przypominają o końcu
pierwotnego Stworzenia. Bóg odpoczął i dał nam szabat
jako znak (Wj 31,13; Ez 20,20).
Bóg dał ludzkości drugą szansę, „nowe stworzenie”.
Zobowiązał się również do zachowania życia na
ziemi: „Dopóki ziemia trwa, nie ustaje czas siewu
i żniwa, chłód i upał, zima i lato, dzień i noc”
(Rdz 8,22).

„Wpatrując się w ten piękny widok [tęczy],
możemy być szczęśliwi w Bogu, pewni, że
On sam patrzy na ten znak swego
przymierza i że patrząc na niego, pamięta
o dzieciach ziemi, którym został on dany.
Ich utrapienia, trudności i próby nie są
przed Nim ukryte. Możemy radować się
nadzieją, gdyż łuk Bożego przymierza jest
nad nami. On nigdy nie zapomni
o dzieciach, które są pod Jego opieką.”
E. G. W. (Nasze wzniosłe powołanie, Listopad 4)

