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Gdy odprawia³em mszê �w. w swojej parafii
� mówi³ � natrafi³em na s³owa Ewangelii: Jak
dzia³o siê za dni Noego, tak bêdzie równie¿
za dni Syna Cz³owieczego: jedli i pili, ¿enili
siê i za m¹¿ wydawa³y a¿ do dnia, kiedy Noe
wszed³ do arki; nagle przyszed³ potop i wy
gubi³ wszystkich�. (£k 2627). Tak¿e w Li�
cie �w. Piotra odnajdujemy takie zdanie: ...gdy
za dni Noego cierpliwo�æ Bo¿a oczekiwa³a,
a budowana by³a arka, w której niewielu, to
jest osiem dusz, zosta³o uratowanych przez
wodê. (1 P).
  Te  zdania  � mówi³  ks.  Piwowarczyk  �
stanowi³y iskrê zapaln¹ do dalszych poszuki
wañ. W tej sposób dotar³ do opisów biblij
nych, które bardzo precyzyjnie pokazuj¹, co
dzia³o siê za czasów Noego i jak to siê sta³o,
¿e Noe podj¹³ siê budowy Arki.
  Ks. Piwowarczyk przywo³a³ ksi¹¿kê b³.
Anny Katarzyny Emmerich pt. ¯ywot i bo
lesna mêka Pana naszego Jezusa Chrystusa
i Naj�wiêtszej Matki  Jego Maryi, w  której
odnajdujemy szczegó³owe opisy potopu i Ar
ki Noego. Jan Pawe³ II bardzo siê zachwyci³
t¹ ksi¹¿k¹ i uczyni³ bardzo wiele, by autorka
zosta³a b³ogos³awion¹.
  Z tych opisów wynika, ¿e Arka by³a drew
niana, mia³ ponad 130 m d³ugo�ci, to wiêcej
ni¿ stadion pi³karski i wysoko�æ ok. cztero
piêtrowego  bloku.  Ca³o�æ  by³a  oczywi�cie
obrabiana rêcznie, a budowla trzypoziomo
wa. To by³ fenomen w owych czasach, je�li
chodzi  o  budowê  statku.  Anna  Katarzyna
Emmerich  opisuje  bardzo  szczegó³owo,  ¿e
Noe nie chcia³ siê braæ za budowê i na wszel
kie sposoby zwleka³ z realizacj¹ tego zadania.
  Wed³ug  Biblii  mo¿emy  obliczaæ  do�æ
precyzyjnie, kiedy by³ potop. Mo¿emy za³o
¿yæ, ¿e to by³o 69 tys. lat p.n.e. czyli ogólnie
mówi¹c nie tak dawno. Je�li za³o¿ymy ¿e by³
taki potop globalny, to powinny byæ jakie�
�lady po potopie. Tych  �ladów  jest bardzo
du¿o.

  Wed³ug opisu biblijnego potop siê rozpo
cz¹³ w lutym. Musimy sobie zadaæ pytanie,
sk¹d siê wziê³a woda, która zala³a ziemiê.
W Biblii jest powiedziane, ¿e by³y trzy �ród³a
wód:  podziemne,  pozaziemskie  i  ulewy.
Przez sze�æ miesiêcy by³a ciemno�æ i deszcz
pada³,  poziom  wód  siê  podnosi³.  Pó�niej
rozpoczê³o siê opadanie wody, które trwa³o
do stycznia, czyli kolejne 6 miesiêcy. Po tym,
jak czytamy w Pi�mie �wiêtym, arka osiad³a
na szczycie góry Ararat.
  Jak podkre�la³ ks. Piwowarczyk, góra Ara
tat to miejsce historyczne, jest to wzniesienie,
które znajduje siê obecnie w granicach Turcji,

tu¿ przy granicy z Armeni¹ i Iranem. Obecnie
nale¿y do Turcji, ale przez wiele wieków na
le¿a³a do Armenii, Ormianie uwa¿aj¹ tê górê

za �wiêt¹, w kulturze Armenii jest przekona
nie, ¿e naród ten wywodzi siê od syna Noego.
  Ararat  to  w³a�ciwie  dwie  góry:  Ararat
Wielki i Ma³y. Arka osiad³a na Wielkim Ara
racie. To samotna góra wulkaniczna o wyso
ko�ci ok. 5100 m n.p.m. Nie wiadomo, jak
wygl¹da³a w czasie potopu, dok³adne bada
nia  geologiczne  pewnie  da³yby odpowied�
na to pytanie.
  Wyobra�my sobie � mówi³ ks. Piwowar
czyk � ¿e góra która liczy 5000 m po pó³ roku
siê  wynurza  siê  spod  wody.  Potop musia³
mieæ charakter globalny, nawet Mont Everest
móg³ byæ zalany. Nie wiemy, jak to mo¿liwe,
¿e arka która nie by³a sterowalnym statkiem,
osiad³a na górze Ararat, która jest spiczasta.
To wymaga³o ogromnej precyzji.
  Kwestia tej ogromnej ilo�ci wody jest te¿

zagadkowa, niewyt³umaczalna. Wiemy z opi
su, ¿e Noe nie wychodzi³ z arki a¿ wody bar
dziej opad³y. Znów mo¿na sobie zadaæ pyta
nie, co to znaczy, ¿e wody opad³y, tzn. gdzie
woda opada³a, dlaczego opada³a i co siê z ni¹
sta³o. Od  strony  religijnej mo¿emy  powie
dzieæ,  ¿e  to  ingerencja  nadprzyrodzona,  od
strony naukowej to niewyt³umaczalne. A zat
rzyma³a siê na tej górze.
  Ju¿ w staro¿ytno�ci robiono wyprawy
w poszukiwaniu Arki. Mamy ró¿nego rodza
ju zapiski, które pokazuj¹ nam, ¿e ludzie do
tarli do Ararat i ¿e arka na górze Ararat istnie
je. Chcia³bym nawi¹zaæ do kilku dokumen
tów. Pisze o tym Józef Flawiusz, I w. p.n.e.,
który  wspomina  w  dziele  �Dawne  dzieje
Izraela�, ¿e Arka osiad³¹ na szczycie jakiej�
góry w Armenii. U niego równie¿ s¹ cyto
wane wypowiedzi innych osób m.in. Bero
sosa, kap³ana chaldejskiego z V w. p.n.e. czy
Hieronima czy Miko³aja z Damaszku, bio
grafa Heroda, którzy równie¿ potwierdzaj¹,
¿e  widzieli  Arkê,  która  osiad³a  na  Górze
Ararat.
  S¹ te¿ fragmenty drzewa � odnajdywane
i opisywane. Warto wspomnieæ o wyprawie
z 1917 r. organizowanej przez cara Rosji Mi
ko³aja. ¯o³nierze znale�li Arkê, opisali j¹ i
sfotografowali. Ale dziwnym trafem wszyst
kie efekty  tej wyprawy zaginê³y, a rodzina
carska, jak wiadomo, zosta³a brutalnie zamor
dowana.

  Kolejne wyprawy odbywaj¹ siê od 2006 r.,
a tak¿e w 2009 i 2014. Ks. Piwowarczyk wspo
mina, ¿e natrafi³ na grupê badaczy z Hong

kongu i Stanów Zjednoczonych. W wyniku
nawi¹zaniu kontaktów w Polsce odby³y siê
spotkania, w tym w £odzi i w Konstantyno
wie z badaczami, którzy byli na Górze i wi
dzieli Arkê. W Polsce podzielili siê tymi wy
j¹tkowymi odkryciami.
  Uczestnicy spotkania mogli obejrzeæ frag
ment filmu, bêd¹cego relacj¹ z wyprawy nau
kowców. Widaæ  na  nim  ca³¹  konstrukcjê.
Dostêp po niej jest utrudniony i trzeba opu�
ciæ siê po linach przez szczeliny w ska³ach.
Arka, któr¹ mo¿na tam obejrzeæ siê bardzo
zbie¿na z opisami biblijnymi. Badacze ci nie
znali te¿ opisów Anny Katarzyny Emmerich.
Badacze s¹ bardzo zdeterminowani, ¿e kon
tynuowaæ badania. Dla nich te wyprawy maj¹
charakter nie tylko naukowy, ale i religijny.
Mówi¹, ¿e id¹ tam z Panem Bogiem i czêsto
razem siê modl¹, mimo ¿e s¹ ró¿nych wyz
nañ. Dostêp do góry Ararat jest mocno utrud
niony  ze  wzglêdu  na  konflikt  kurdyjsko
turecki. Byæ mo¿e uda siê w przysz³o�ci zor
ganizowaæ  jak¹�  miêdzynarodow¹  grupê
badawcz¹, by dok³adnie zbadaæ to miejsce.

Spotkanie odbywa³o siê w ramach projek
tu dofinansowanego przez Narodowy Insty
tut Wolno�ci (Fundusz Inicjatyw Obywatels
kich).

NOTOWA£A:
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W poszukiwaniu Arki Noego
23 maja w £odzi odby³o siê spotkanie z ks. dr. Romanem Piwowarczykiem po�wiêcone
historii poszukiwañ Arki Noego. Ks. dr Piwowarczyk opowiedzia³ o swoim zaintereso
waniu tym tematem.

�Noe klêcza³, i widzia³am, ¿e pozna³, i¿ Pan Bóg wszystko chce zniszczyæ i ¿e ma
zbudowaæ korab. Widzia³am, ¿e Noe wskutek tego bardzo by³ zasmucony, widzia³am
te¿,  ¿e  prosi³  Boga  o  przebaczenie.  Nie  rozpocz¹³  roboty  natychmiast,  dwa  razy
jeszcze ukaza³ mu siê Pan Bóg, rozkazuj¹c mu, by pracê oko³o arki rozpocz¹³, gdy¿
inaczej wraz z nimi zginie. (...)

Nikt nie wiedzia³, dla kogo Noe arkê budowa³ i dlatego wiele znosi³ szyderstwa.
Widzia³am,  jak ukoñczywszy dzie³o,  dziêkowa³ Panu Bogu,  i  jak mu siê Pan Bóg
ukaza³, nakazuj¹c mu, by z wszystkich czterech stron �wiata zwo³a³ zwierzêta pisz
cza³k¹ z  trzciny.  Im bardziej  dzieñ s¹du siê  zbli¿a³,  tym bardziej  zachmurza³o  siê
niebo.  Wielka  trwoga  panowa³a  na  ziemi;  s³oñce  nie  �wieci³o,  a  bez  ustanku
grzmia³o.(�) Gdy arka unosi³a siê na wodzie, gdy mnóstwo ludzi zewsz¹d na górach
i wysokich drzewach od licznych ludzi siê roi³o, gdy trupy i drzewa woda przypêdza³a,
Noe wraz z rodzin¹ znajdowa³ siê ju¿ w arce. Nim Noe z ¿on¹, trzema synami i ich
¿onami wszed³ by³ do arki, prosi³ jeszcze raz Boga o mi³osierdzie. Potem, wci¹gn¹w
szy pomost za sob¹, drzwi zamknêli. (...)

Widzia³am, ¿e siê arka unosi³a, i ¿e wiele trupów na wodzie p³ywa³o. Stanê³a arka
na wielkiej górze na wschód od Syrii, a ta góra le¿y osamotniona i posiada wiele ska³.
D³ugo  tam arka sta³a. Widzia³am, ¿e  ju¿  l¹d siê ukaza³;  le¿a³ na nim mu³, pokryty
zieleni¹, jakby ple�ni¹�.

B³.  Anna Katarzyna Emmerich, ¯ywot  i  Bolesna Mêka Pana Naszego  Jezusa
Chrystusa i Naj�wiêtszej Matki Jego Maryi
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