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I. Néhány napja olvasni kezdtük Mózes első könyvét, ami az őstörténettel kezdődik. Ahogy napról 

napra olvassuk ezt a történetet, úgy kezdjük megérteni az ősi összefüggéseket. A 6. fejezetben egy vá-
ratlan dolog történik: Isten eljutott odáig, hogy megbánta azt, hogy embert teremtett, mert a gonoszság 
annyira elhatalmasodott a földön. 

A gonoszság sötétségében azonban ott a világosság: Noé. És eszünkbe juthat egy későbbi korból az 
Ige Dániel próféta könyvéből: 3Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igaz-
ságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. (12,3) 

Noé ilyen fénylő ember volt az emberi gonoszságban és sötétségben. 
 
II. Az is nagyon érdekes, hogy Noé apja ki volt? Noé apja az a Lámek volt, akiről feljegyzi a Biblia, 

hogy kegyetlen bosszút esküdött mindenki ellen, aki csak a legcsekélyebb módon is megbántja őt. Így 
esküdött meg Lámek: „Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. 24Ha hétszeres a bosszú Kainért, 
hetvenhétszeres az Lámekért.” – olvassuk az 1Móz 4,23-24-ban. 

Majd a következő fejezetben – amiről tegnap hallottunk – azt olvashatjuk, hogy Lámek az egyik fiát 
„Noénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföl-
dön, amelyet megátkozott az ÚR.” (5,29) 

Döbbenetes belegondolni abba, hogy milyen légkör lehetett Lámek otthonában, ha képes volt ki-
mondani egy ilyen kegyetlen esküt. Noé pedig a félelem légkörében nőtt fel, akinek a neve azt jelenti 
„nyugalmat teremtő, azaz vigasztaló”. Egy kegyetlen apának az egyik fia maga a nyugalom szigete volt. 
Noé a nevéhez méltó módon élt. 

Róla írja az Ige, hogy „8De Noé kegyelmet talált az ÚR előtt. 9Noénak ez a története: Noé igaz ember 
volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé.” 

Noé élete mérföldkő volt az emberiség történetében. Vele valami végérvényesen megváltozott: nem-
csak az, hogy Isten rajta kívül mindenkit elpusztít az özönvízben, hanem az is, hogy Noé nem vitte tovább 
az apja könyörtelenségét. 

Ebből az Igéből két nagyon fontos üzenetet szeretnék ma kihangsúlyozni: 
1. Az első az, hogy szakíthatunk a rossz örökséggel. Általános az a vélemény, hogy a szülői háttér, a 

látott és tapasztalt magatartásformák meghatározzák a gyermek jövőjét. Noé életének példája azonban 
ékes bizonyíték arra, hogy lehet szakítani a múlttal. Lehet másként is élni és cselekedni. Lehet a rossz 
példa ellenére is igaz és feddhetetlen életet élni. Noé nem követte apja rossz példáját. Ha Noénak sike-
rült, akkor nekünk is sikerülni fog. 

 
2. Igénk második üzenete az, hogy az Úr Isten dönt az életünk felől. Noé kegyelmet talált az Úr előtt 

– ezt olvastuk. Fontos volt Noé élete, fontos volt, hogy nem követte a rossz példát, de a végső szót Isten 
mondta ki. 

Amikor pedig Isten elküldte az Ő Fiát erre a földre, akkor végérvényesen döntött a mi sorsunk, a mi 
életünk felől is. Jézus Krisztusban „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12és 
arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságo-
san és kegyesen éljünk e világban, 13mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Iste-
nünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, 14aki önmagát adta értünk, hogy 
megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cse-
lekedetre törekszik.” (Tit 2) 

Ezért adjunk hálát Istennek! Ámen. 


