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Poselstwo drugie 

Noe – życie i dzieło, które mogą doprowadzić do zmiany wieku 

Wersety biblijne: Rdz 6:5-22; 7:13, 16; Hbr 11:7.  

I. Życie Noego było życiem, które dokonało zmiany wieku – Flp 1:19-21a: 

A. Bóg pokazał Noemu prawdziwą sytuację zepsutego wieku, w którym on żył – Rdz 
6:3, 5, 11, 13; Mt 24:37-39; 2 Tm 3:1-3. 

B. „Ale Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe” – Rdz 6:8: 
1. Kiedy Szatan robił, co mógł, by wszystko zniszczyć, jeden lub kilkoro ludzi 

zawsze znajdowało łaskę w oczach Boga i dokonywało zmiany wieku – zob. 
Dn 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. Głównym celem relacji w Ks. Rodzaju nie jest ukazanie upadku, tylko 
pokazanie, ile Boża łaska jest w stanie uczynić dla upadłych ludzi; łaska to 
Bóg, Jego obecność, którą się radujemy i która jest wszystkim dla nas, może 
uczynić wszystko w nas, przez nas i dla nas; łaska to Bóg, który przychodzi 
do nas i jest dla nas zasobem życia, siłą oraz wszystkim – J 1:14, 16-17; Obj 
22:21: 
a. Radość z Pana, który jest łaską, jest z tymi, którzy Go miłują – Ef 6:24; J 

21:15-17. 
b. Radujemy się łaską Pana Jezusa Chrystusa, obfitym zasobem Trójjedynego 

Boga dzięki temu, że ćwiczymy ludzkiego ducha – Hbr 10:29b; Ga 6:18; 
Flp 4:23; Flm 25; 2 Tm 4:22. 

c. Boże słowo jest słowem łaski – Dz 20:32; Kol 3:16; zob. Jr 15:16. 
d. Doświadczamy przetworzonego Trójjedynego Boga, który jest łaską życia, 

gdy spotykamy się ze świętymi na podłożu jedności – Ps 133:3; 1 P 3:7; Dz 
4:33; 11:23. 

e. Możemy doświadczać Pana jako rosnącej i wszechwystarczającej łaski 
pośród cierpień i prób – 2 Kor 12:9. 

f. Musimy trudzić się dla Pana w mocy Jego łaski – 1 Kor 15:10, 58; 3:12. 
g. Musimy być dobrymi szafarzami różnorodnej łaski Bożej – 1 P 4:10; Ef 

3:2; 2 Kor 1:15; Ef 4:29. 
h. Dzięki mocy łaski, jej sile i życiu możemy być w porządku wobec Boga i 

siebie nawzajem; łaska rodzi sprawiedliwość – Hbr 11:7; Rz 5:17, 21. 
C. Podobnie do swego pradziadka Henocha (Rdz 5:22-24) Noe chodził z Bogiem 

przez wiarę (6:9; Hbr 11:7); wiara to boski pierwiastek, którym Bóg go przesycił 
i który się w niego wlał i stał jego zdolnością wierzenia (Rz 3:22); Noe stał się 
dzięki temu dziedzicem Bożej sprawiedliwości (zob. 4:3, 9) i jej zwiastunem (2 P 
2:5), który protestował przeciwko złemu pokoleniu; jego sprawiedliwość umocniła 
pozycję Boga dokonującego sądu nad bezbożnym pokoleniem. 

D. Arka zbudowana przez Noego jest typem praktycznego i teraźniejszego Chrystusa, 
który jest Bożym zbawieniem, budować zaś arkę to budować takiego Chrystusa 
w swoim doświadczeniu w celu zbudowania Jego Ciała, zbiorowego Chrystusa; w 
świetle Listu do Filipian – to sprawować swoje zbawienie – 2:12-13: 
1. Budować arkę to sprawować swoje zbawienie, czyli budować Chrystusa w 

swoim doświadczeniu w celu zbudowania Jego Ciała, zbiorowego Chrystusa. 
2. Noe pracował nad Bożym zbawieniem, arką, i wszedł w nie; powinniśmy móc 

wejść w praktycznego i teraźniejszego Chrystusa – Boże zbawienie. 
3. Zbawienie w Liście do Filipian 2:12 nie jest wiecznym zbawieniem od Bożego 

potępienia i jeziora ognistego, tylko codziennym i ciągłym zbawieniem, czyli 
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Chrystusem, żywą osobą; mimo iż mamy zbawienie wieczne, potrzebujemy 
dalszego zbawienia od złego i przewrotnego pokolenia – w. 15. 

4. Znajdujemy się dzisiaj w korytarzu Bożego zbawienia; weszliśmy do tego 
korytarza i idziemy przez niego – czyli sprawujemy swoje zbawienie: 
a. Im więcej Noe budował arkę, tym bardziej przechodził przez Boże 

zbawienie, by na koniec wejść do tego, co zbudował – Rdz 7:7. 
b. Chrystus, którego dzisiaj budujemy w swoim doświadczeniu, stanie się 

naszym przyszłym zbawieniem; pewnego dnia, podlegli Bożej opatrzności, 
wejdziemy w Tego, którego zbudowaliśmy. 

c. Również dzisiaj, jeżeli budujemy Chrystusa w swoim doświadczeniu, 
będziemy mogli w Nim trwać, mieszkać – J 15:5: 
(1) Budować Chrystusa w swoim doświadczeniu to miłować Go, rozmawiać 

z Nim dzięki wzywaniu Jego imienia i mieć z Nim społeczność, żyjąc 
dzięki Niemu i chodząc razem z Nim każdego dnia i w każdej godzinie; 
w wyniku tego „współchodzimy” z Bogiem i możemy być Jego 
współpracownikiem – Rdz 5:22-24; 6:9. 

(2) Budujemy wówczas Chrystusa w swoim doświadczeniu, żebyśmy 
mogli wejść w Niego – nasze zbawienie. 

5. Wszystkie cztery rozdziały Listu do Filipian mówią o wszechzawierającej, 
żywej osobie Chrystusa – naszym zbawieniu: 
a. Zbawienie w pierwszym rozdziale polega na życiu Chrystusem i 

powiększaniu Go we wszelkich okolicznościach. 
b. Zbawienie w drugim rozdziale polega na odzwierciedlaniu Chrystusa 

dzięki uchwyceniu się słowa życia. 
c. Zbawienie w rozdziale trzecim to sprawiedliwość Boża, czyli Bóg 

ucieleśniony w Chrystusie. 
d. Zbawienie w rozdziale czwartym to Chrystus, który jest życiem – życiem 

prawdziwym, pełnym godności, sprawiedliwym, czystym, uroczym, o 
którym inni dobrze się wyrażają, pełnym cnót i chwały. 

II. Dzieło Noego było dziełem, które dokonało zmiany wieku – 2 Kor 6:1; Mt 
16:18; 1 Kor 3:12a: 

A. Bóg dał Noemu wszechzawierające objawienie, dalsze objawienie, objawienie na 
temat budowania arki, dzięki której mógł położyć kres zepsutemu pokoleniu i 
wprowadzić nowy wiek; Noe nie zbudował arki tak jak ją sobie wyobrażał, lecz 
uczynił to w całkowitej zgodzie z Bożym objawieniem i boskimi wskazówkami 
przez wiarę – Rdz 6:15a; Hbr 11:6-7; zob. Wj 25:9; 1 Krn 28:11-19; 1 Kor 3:10-12; 
Ef 2:20a: 
1. Arka jest typem Chrystusa – nie jedynie Chrystusa pojedynczego, lecz 

zbiorowego, kościoła, którym jest Jego Ciało i nowy człowiek, znajdujących 
swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie – 1 P 3:20-21; Mt 16:18; 1 Kor 12:12; 
Ef 2:15-16; Kol 3:10-11; Obj 21:2. 

2. Budowanie arki przedstawia w formie typu budowanie zbiorowego Chrystusa 
z materiału budowlanego, którym jest pierwiastek Jego bogactw, przez tych, 
którzy pracują razem z Bogiem – 1 Kor 3:9-12a; Ef 4:12; 2:22. 

3. Budowanie polega na wbudowaniu Chrystusa w ludzi i zbudowaniu ich razem 
dzięki Niemu, w wyniku czego stają się oni objawieniem Boga w ciele – 1 Tm 
3:15-16; 1 Kor 3:9a, 10, 12; Rz 11:36. 

B. Dzięki temu, że Noe zbudował arkę i wszedł do niej, nie tylko został zbawiony od 
Bożego sądu nad złym pokoleniem dokonanym za pośrednictwem potopu, lecz 
również oddzielony od tego pokolenia; wkroczył też w nowy wiek – Rdz 6:5-22. 
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C. Podobnie i my dzięki temu, że zbudujemy kościół i wejdziemy do życia kościoła, 
zostaniemy zbawieni od Bożego sądu nad teraźniejszym złym pokoleniem, który 
się dokona za pośrednictwem wielkiego ucisku, i oddzieleni od tego pokolenia; 
wkroczymy też w nowy wiek, wiek tysiącletniego królestwa – Hbr 11:7; Mt 24:37-
39; Łk 17:26-27; 21:36; Obj 3:10. 

D. Długość arki wynosiła trzysta łokci, szerokość – pięćdziesiąt łokci, a wysokość – 
trzydzieści łokci (Rdz 6:15); podstawowe liczby w Bożej budowli to trzy i pięć (zob. 
Wj 27); oznaczają one zespolenie Trójjedynego Boga z człowiekiem, które jest 
wynikiem Jego boskiego udzielania (2 Kor 13:13; Ef 4:4-6). 

E. Arka składała się z trzech pięter – Rdz 6:16:    
1. Trzy części przybytku oznaczają głębię, w którą wszyscy musimy wejść; trzy 

piętra arki oznaczają wysokość, na którą wszyscy musimy się wspiąć. 
2. Trzy piętra arki oznaczają Trójjedynego Boga; Duch nas przyprowadza do 

Syna, a Syn zanosi do Ojca; kiedy przychodzimy do Ojca, jesteśmy na trzecim 
piętrze – Łk 15:4-7, 8-10, 18-23; Ef 2:18. 

3. Musimy wejść w najgłębszą i najwznioślejszą zażyłość z Trójjedynym Bogiem, 
żeby mógł On nas zaprowadzić na „trzecie piętro” i pokazał nam swoje tajemnice, 
sekrety i ukryte skarby – 1 Kor 2:9; 2 Kor 2:10; Wj 33:11. 

F. W arce znajdowało się jedno okno; widać było przez nie niebo i wpadało tamtędy 
światło – Rdz 6:16. 
1. Hebrajskie słowo tłumaczone jako „okno” posiada ten sam rdzeń, co słowo 

„południe”; oznacza to, że gdy stoimy pod oknem, jest środek dnia, południe i 
jesteśmy pełni światła – zob. Prz 4:18. 

2. Tak jak w arce było tylko jedno okno, tak i w Bożej budowli jest tylko jedno 
okno, jedno objawienie i jedna wizja dzięki jednej posłudze – Dz 26:19; Ga 1:6-
9; 1 Tm 1:3-4; zob. 2 Krl 2:2, 9, 13-15. 

G. Do środka arki prowadziły tylko jedne drzwi; drzwiami tymi jest Chrystus – Rdz 
7:13, 16; J 10:9: 
1. Wejście Noego do arki jest obrazem naszego wejścia w Chrystusa – 3:16; Ga 

3:27. 
2. Gdy uwierzymy w Pana Jezusa, Bóg nas w Nim „zamyka” i nie możemy z 

Niego wyjść – zob. J 10:28-29; Ps 139:7-12. 
H. Arka wykonana została z drzewa goferowego; to rodzaj cyprysu, drzewo 

żywiczne, które potrafi się oprzeć naporowi wody; to figura ukrzyżowanego 
Chrystusa, który zdolny jest oprzeć się wodom śmierci – Rdz 6:14; Dz 2:24. 

I. Arka została powleczona od wewnątrz i od zewnątrz smołą, która jest typem 
odkupieńczej krwi Chrystusa powlekającej od wewnątrz i od zewnątrz Bożą 
budowlę – Rdz 6:14; Hbr 9:14; Wj 12:13: 
1. Hebrajskie słowo „smoła” ma ten sam rdzeń, co słowo tłumaczone jako 

„przejednanie”, które oznacza „przykrywać”; Noe i jego rodzina zostali zbawieni 
od sądu, dokonanego za pośrednictwem potopu, dzięki smole powlekającej 
arkę; oznacza to, że wierzący w Chrystusa są zbawieni od Bożego sądu dzięki 
odkupieńczej krwi Chrystusa – Rz 5:9. 

2. Ilekroć patrzymy na krew, mamy pokój; kiedy Bóg patrzy na krew, jest 
zaspokojony; gdy zaś Szatan patrzy na krew, nie może przypuścić ataku; a 
kiedy na krew patrzą aniołowie, cieszą się – Obj 12:11. 

J. Woda, przez którą przeszedł Noe, była figurą wody chrztu – 1 P 3:20-21: 
1. Smoła, którą powleczona była arka, symbolizująca krew Chrystusa, zbawiła 

Noego od sądu dokonanego przez potop, wody potopu zaś, symbolizujące wodę 
chrztu, nie tylko osądziły świat, lecz również oddzieliły Noego od złego wieku 
– Wj 14:26-30; Dz 2:40-41. 
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2. Wody potopu wybawiły Noego od starego stylu życia i przeniosły w nowe 
otoczenie; w podobny sposób wody chrztu wybawiają nas od odziedziczonego 
przez nas marnego stylu życia i wnoszą w styl życia w zmartwychwstaniu w 
Chrystusie – Rz 6:3-5. 


