Potop biblijny – interpretacja, streszczenie
Streszczenie
W biblijnej „Księdze Rodzaju” znajduje się opis potopu. Spowodowany był on zepsuciem
moralnym ludzkości. Bóg niezadowolony był z tego, że człowiek stał się istotą cielesną.
Mężczyźni brali sobie za żony kobiety piękne. Nie patrzyli więc na piękno duchowe.
Bóg postanowił zatem zagładę, bo smuciło go to, że stworzył człowieka. Postanawia więc
zgładzić wszystkie żyjące istoty, które stworzył.
Bóg jedynie Noego otaczał życzliwością. Był on bowiem bojaźliwy i wierny, dzięki czemu
wyróżniał się na tle innych ludzi. Miał także trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
Noe otrzymał informacje od Boga, że pragnie położyć kres istnieniu. Zalecił mu także, aby
skonstruował arkę: długość trzysta łokci, szerokość pięćdziesiąt i wysokość trzydzieści. Bóg
postanowił sprowadzić potop, jedynie z Noe zawarł przymierze. Zalecił, by wszedł do arki wraz
z synami, żoną i żonami synów oraz by zabrał po parze samic i samców ze wszystkich
gatunków zwierząt. Potop miał nastąpić za 7 dni poprzez spuszczenie deszczu, który będzie
padał 40 dni i 40 nocy.
Gdy nastał potop, Noe miał sześćset lat. Wykonał wszystko według zaleceń Pana i ocalał przed
potopem on oraz wszystkie istoty, które znajdowały się na arce. Tak Bóg zniszczył wszystkich
żyjących oprócz Noego i tych, co byli z nim na arce.
Po tym, jak wody opadły, Noe wysłał gołębicę, by przyniosła gałązkę oliwną, co dało mu
pewność, że opadły one wystarczająco.
Interpretacja
Tak więc ten fragment Biblii porusza problem winy ludzkiej i kary Boskiej. Ludzie zostali ukarani
za swe grzechy. Jednakże Bóg pokazuje także własne miłosierdzie, gdyż nie skazał na śmierć
wszystkich ludzi. Noe okazuje się człowiekiem zbyt prawym, by poznać smak śmierci, na którą
nie zasłużył. Od śmierci ratuje go zawarte z Bogiem przymierze. Zatem ten fragment Biblii nie
porusza wyłączenie problemu kary za grzechy, ale także nagrody za wierne i uczciwe życie.
Dzięki przymierzu Bóg pragnie doprowadzić do jedności z człowiekiem. Jednocześnie stanowi
ono symbol ocalenia od zagłady, natomiast arka to miejsce, gdzie ocalenie zostało dokonane.
Jest to zatem opowieść o tym, że nic nie umknie uwadze Boskiej i dobro zostanie nagrodzone,
a zło ukarane.

