32

MIASTO I WIEŻA BABEL

P

otop trwał rok i 10 dni (7 miesięcy od zamknięcia łodzi - do jej osadzenia na górach Ararat; plus 5
miesięcy oraz 10 dni oczekiwania na suchy ląd). Bóg dopuścił zagładę, lecz pożałował tego czynu.
Dlatego zawarł Przymierze ze Stworzeniem, że już nigdy nie będzie potopu i potwierdził je znakiem - tęczą. Integralną częścią Przymierza była znowu krwawa ofiara - przebłaganie za odstępstwo człowieka.
Łódź, w której ocalono życie, nazwano później arką. Stąd: Arka Noego, Arka Starego Przymierza (”zbudowana” z Prawa Mojżesza) oraz Arka Nowego Przymierza (czyli Ciało Jezusa Chrystusa, które zespala
Wiara). Około 1600 lat od Adama, a 2400 lat przed Chrystusem, historia ludzkości rozpoczyna się jakby
„od nowa”. Od człowieka obdarzonego łaską Wiary.
Trzej synowie Noego są patriarchami ogółu mieszkańców ziemi: Sem - Błogosławiony, Cham - Gorący,
Poddany i Jafet - Rozprzestrzeniający się. Bowiem Stwórca nakazał ludziom rozejść się szeroko po ziemi. Niestety. Mijał czas, potężniała rodzina, lecz wszyscy chodzili razem. Znowu zlekceważono przykazanie. Mało. Planowano zupełnie co innego. Ludzie czuli się silni, niezależni, pożądali symbolu chwały.
Wołali: Jesteśmy jedno! Tak, to powinno być miasto i wieża - sięgająca do niebios wieża Babel.
Zaś cała ziemia była jednej mowy oraz nielicznych wyrażeń. I stało się, że gdy ciągnęli od wschodu,
znaleźli równinę w kraju Szynear i tam się osiedlili. Więc jeden powiedział do drugiego: Oto wyrabiajmy cegły oraz rozżarzmy je do żaru. I tak cegła służyła im zamiast kamienia, a smołowiec służył im za
wapno. Także powiedzieli: Oto zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzch byłby w niebie; uczynimy
sobie też znamię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. (I Mojż. 11, 2 – 4; NBG).

Aby wymusić posłuszeństwo, Bóg pomieszał (stąd Babel - pomieszanie) języki budowniczym. Stanowili
jedną rodzinę - rozeszli się jako obcy.
Lingwiści twierdzą, że istniały 3 zasadnicze grupy językowe, od których wzięły początek wszystkie języki świata. Badania porównawcze ujawniły podobieństwa pomiędzy najdalszymi plemionami i miejscami
bytowania człowieka.

