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Pierwsze czytanie - Rodz 9, 8-15
Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: «Ja, zawieram przymierze z wami i z
waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z
ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które
wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy
już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu
niszczącego ziemię». Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z
wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki,
aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i
gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z
wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na
zniszczenie żadnego jestestwa.
- Czytany dzis fragment, nawiazuje do dwoch podobnych opisow potopu,
napisanych w Mezopotamii, miedzy 1600 a 500 lat pne. Tak wiec Biblia nie jest ani
pierwsza ani jedyna ksiega, ktora je cytuje. Istnieje jednak kilka roznic miedzy nimi, ktore
sa dla nas bardzo istotne :
1.

Przyczyna potopu.

a) W opisach babilonskich to bostwa sprawiaja, ze powstaje potop poniewaz ciaza im
postepowania ludzi, ktorych stworzyly dla wlasnej przyjemnosci, a ktorzy to zaklocaja im
spokoj. Ludzie sa tu « zabawkami » w kaprysnych rekach bostw.
b) W ksiedze rodzaju to zle postepowanie ludzi jest przyczyna potopu poniewaz
udaremnia plan Bozy.
•
« Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest
wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł:
«Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i
ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem». Tylko Noego Pan darzył życzliwością. »
(Rodz 6, 5-8)
–
–

znaczy to, ze ludzie sa odpowiedzialni za swoj los
Bog nie zatapia winnych z niewinnymi

2.

Po ustaniu potopu.

a) w opisach babilonskich bohater, ktory przezyl, jest zabrany do nieba i zostaje
bostwem
b) w Bibli, Noe pozostaje czlowiekiem i Bog zawiera z nim Przymierze
o
«Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę
na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się
porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie.« (Rodz 9,2)
- Wczesniej, Bog zwrocil sie podobnymi slowami do Adama:

o
« «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją
sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». (Rodz 1,28)
–

dzielo stworzenia zostaje odnowione

« Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z
wszelką istotą żywą, która jest z wami...Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już
nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie
potopu niszczącego ziemię»
-

Bog zaznacza, ze to Przymierze dotyczy calej ludzkosci i zawarte jest na zawsze :

-

Noe jest potomkiem Adama, dalekim przodkiem Abrahama. Nie jest Hebrajczykiem
i prawdopodobnie mieszka w Mezopotamii.
3.

Zlozenie ofiary po ustaniu potopu.

a) Bohater babilonski sklada ofiare bogom, ktorym podoba sie jej zapach. Sa
zadowoleni i nagradzaja go, czyniac go nowym bostwem (« Cos za cos »).
b) W Biblii, to Bog jest inicjatorem Przymierza , ktore zawiera z Noem dla szczescia jego
samego i jego potomnych. Noe sklada ofiare w duchu dziekczynienia, za dary otrzymane
od Boga.
4.

Obraz teczy.

W jezyku hebrajskim, to samo slowo oznacza zarowno tecze, jak i luk do strzelania,
uzywany w czasie wojny. Uzycie tego obrazu w dzisiejszym fragmencie sugeruje, ze Bog
odlozyl swoj luk « wojenny »...
Odtad w Biblii, zaczyna ukazywac sie obraz Boga troszczacego sie o czlowieka ( a nie
mszczacego sie na nim), zapraszajacego go do zycia w Przymierzu i pragnacego, by
czlowiek zostal zbawiony.
* « Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz
na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie
stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w
nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego
nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz
wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! « ( Mdr 11, 23-26)

Psalm 25
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,
na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości
Pan jest dobry i prawy:
dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
rządzi pokornymi w sprawiedliwości,
ubogich uczy swej drogi.
-

W psalmie 25, poruszone sa wszystkie najwazniejsze tematy judaizmu zwiazane
z modlitwa i wiara. A w spiewanym dzis fragmencie, mozemy wyroznic trzy z
nich.
1.

Bog zbawia.

W jezyku hebrajskim slowo « zbawic » jest synonimem slowa « wyzwolic, uwolnic ».
Bog wyzwolil swoj lud z niewoli egipskiej, pozniej babilonskiej, wyzwalal tez ich z niewoli
bozkow poganskich.
2.

Prawo jest darem od Boga.

Bog dal swemu ludowi Prawo (przykazania), by pomagalo mu zyc w wolnosci.
« Oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede Mną i wykonywali zawsze
wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło im i synom
ich na wieki. » (Pwt 5,29)
« Przeto starajcie się wypełniać wszystko, co wam nakazał Pan, Bóg wasz: Nie
odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. 33 Idźcie dokładnie drogą
wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się
wiodło i byście długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść. » (Pwt 5, 32-33)
«Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! «
« Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom... »
–
Obraz drogi czy sciezki, jest typowy w psalmach pokutnych, gdyz grzech jest
przedstawiany jako zla droga. W jezyku hebrajskim, slowo « nawrocic sie » znaczy
« zawrocic z drogi ».
3. Bog jest Miloscia, Darem i Przebaczeniem.
▪
« Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię
Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność ... » ( Wyj 34,6)
-

Akt stworzenia byl aktem milosci.

-

Bog jest Miloscia i nie oczekuje niczego w zamian.
Jego milosc jest bezinteresownym darem. Najlepszy sposob, w jaki czlowiek
moze odpowiedziec na ten dar, to pozwolic obdarowac sie ta Miloscia…

