L’Eternel regretta d’avoir fait l’homme sur la terre
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Genèse VI
5. L’Eternel vit comme le méfait de l’homme était grand sur la terre et que tout penchant
des pensées de son cœur n’était que mal tout le jour.
6. L’Eternel regretta (litt. se consola) d’avoir fait l’homme sur la terre et il en fut attristé.
7. L’Eternel dit «J’effacerai l’homme que j’ai créé de la surface du sol, depuis l’homme
jusqu’à la bête, jusqu’au rampant et jusqu’à l’oiseau des cieux, car j’ai regretté de les
avoir faits».
8. Et Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel.

• Commentaire de Rachi sur «l’Eternel se consola d’avoir fait»
Il trouva consolation en ce qu’il l’avait créé parmi les êtres inférieurs; car s’il avait fait
partie des êtres supérieurs, il les aurait fait se rebeller. (d’après Bérechit Rabbah 27,4)

• Midrach Béréchit Rabbah Section 24, alinéa 4
Rabbi Yéhouda dit : «J’ai regretté de l’avoir créé depuis en bas, car si je l’avais créé
depuis en haut, il ne se serait pas rebellé contre moi.» Rabbi Néh’émia dit : «Je me
console parce que je l’ai créé depuis en bas; car si je l’avais créé depuis en haut, tout
comme il a ligué contre moi les êtres inférieurs, il aurait ligué contre moi les êtres
supérieurs.»

