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Noé és az özönvíz
Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok,
és vettek maguknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek. 1Móz. 6:1-2
Kik azok az Istennek fiai? Szeretnék két dolgot elõhozni és azt gondolom, hogy számodra is ki fog derülni az igazság. Az egyik tanítás
a biblia magyarázóktól, hogy angyalok voltak, mivel a Biblia általában
istenfiainak az angyalokat nevezi. A másik tanítás, hogy nem az angyalok voltak, hanem az emberek. Az én ellenérvem az angyalok mellett
szól. Ha valóban angyalok lettek volna ezek az istenfiak, akik együtt éltek a nõkkel, az ugyanaz lenne, mintha felruháznánk õket egy olyan természetfeletti képességgel, - ami a teremtményeknek nem adatott meg,
hogy olyan isteni képességgel rendelkeznek, hogy meg tudják a szellemi lényüket változtatni. Ez a képesség csak Isten hatalmában áll, hogy
lényegi természetüket meg tudja változtatni. Az angyalok nem képesek
maguktól testet ölteni és nemzeni. Ha ez lehetséges lenne, nem gondoljátok, hogy ma a sátán nem tenné meg? Mennyi kis gonosz sátán születne ha ez lehetséges lenne? Az angyalok nem fogamzóképesek. Ezt
csak az ember kapta. Nem tudnak szaporodni. Itt az igei bizonyíték:
Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férjhez sem mennek,
hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
Mát. 22:30
A szellemi lények, angyalok, különböznek attól, ami a feltámadott
szentekre lesz jellemzõ. Jézus azt állítja a feltámadt testrõl:
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a szellemnek
nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van! Luk. 24:39
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló
legyen az Õ dicsõséges testéhez, az Õ hatalmas munkája szerint,
mely által maga alá is vethet mindent. Fil. 3:21
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Milyenek az Isten angyalai? Feltámadtak? Nem, és nem tudnak házasságban sem élni, nincs húsuk, és csontjuk sem. Az angyalok kizárólag szellemi síkon léteznek, ellentétben az emberrel, aki szellembõl,
lélekbõl és testbõl áll. Nem kellene ezeket az Igét is figyelembe venni
azoknak, akik azt állítják minden esetben az istenfiak az angyalok?
Egyébként Ádám is az volt olvassuk a nemzetségtáblában. Luk. 3:38, Ez
Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Az angyalok különbözõ
alkalmakkor jelentek meg emberi alakban, amikor Istentõl rájuk ruházott
küldetésüket hozták le a földre. Viszont nem lettek emberek, de egy idõre emberi alakot öltöttek magukra. Nem házasodtak, nem szaporodtak,
csupán ideiglenesen emberi alakot öltöttek magukra Isten utasítására. Mi
akadályozná meg ebben a romlott világban, hogy feleségül vegyék mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak azok az istenfiak, akik ma is léteznek, hiszen nem hal meg a szellem? Kérdésem, van e tudomásotok
arról, hogy ilyen istentelen „házasságok” jöttek-e létre? Kizártnak tartom.
És mondta az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mert õ test; legyen életének ideje száz húsz év. Óriások voltak a földön abban az idõben, sõt még azután is, mikor az Isten
fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek
nekik. Ezek a hatalmasok, kik eleitõl fogva híres-neves emberek
voltak. 1Móz. 6:3-4
Az emberek olyan gonosszá váltak, hogy Isten eldöntötte, nem
engedi, hogy közel ezer évig éljenek, és 120 évre csökkenti az évek
számát. Késõbb ez is megváltozik az özönvíz után, mert csak 70-80
éve maradt.
A mi éveinknek napjai hetven év, vagy ha feljebb, nyolcvan év,
és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatûnik, mintha repülnénk. Zsolt. 90,10
Már beszéltünk a teremtésnél arról, hogy védõköpeny, mennyezet
volt az égben, ami elválasztotta a vizeket egymástól és az megakadályozta a nap káros sugárzását. Így az öregedés is kitolódott. Az özönvíz vetett véget annak a védõköpenynek, és mivel az eltûnt, így káros
kozmikus sugárzások érik a földünket, az pedig sejtmutációt eredmé-
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nyez és ennek hatására az öregedési folyamat beindult. Ezért öregszünk meg olyan gyorsan. Ha erõsebb az ultraibolya sugárzás, akkor
komoly veszélynek teszi ki magát az, aki éppen akkor tartózkodik a
napon folyamatosan.
Látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön,
és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön,
és bánkódott az õ szívében, és mondta: Eltörlöm az embert, akit
teremtettem, a földnek színérõl; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. 1Móz. 6:5-7
Amikor azt olvasod, hogy Isten megbánta, és szomorkodik, akkor ne
korlátozd le õt az emberi szintre, mert akkor soha nem fogod Õt megérteni. Ha az emberi dimenziókban gondolkodva próbáljuk leírni Isten
cselekedeteit, akkor bajba kerülünk a magyarázattal. Sok esetben nem
érthetem Isten tetteit, az õ útjai kifürkészhetetlenek. Vannak dolgok
amiket csak otthon fogjuk megtudni, amikor már vele leszünk. Mivel
Isten jól tudta, hogy az ember el fog bukni, hiszen már jóval elõtte megtervezte a megmentésünket is, így tudjuk, hogy amit itt olvasunk:
szomorúság, megbánás, nem hasonlít a miénkhez.
Izraelnek erõssége pedig nem hazudik, és semmit meg nem
bán, mert nem ember õ, hogy valamit megbánjon. 1Sám. 15:29
Ez az Ige erõsít meg abban, hogy nem bán meg semmit. Mivel mégis azt írja, megbánta és cselekszik, kénytelenek vagyunk arra hagyatkozni amit olvasunk. A földnek el kell pusztulnia.
De Noé kegyelmet talált az Úr elõtt. 1Móz.6:8
Noénak három fia volt, Sém, Khám, és Jáfet. Mi lehetett az oka,
hogy Isten özönvizet bocsátott a földre? Az Úr látta az emberek
gonoszságát, és szomorú volt azért, hogy az isteni képmása az ember,
a bûn következtében ilyenné vált és úgy döntött, hogy megtisztítja a
földet, vízzel elpusztítja.
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A föld pedig romlott volt Isten elõtt és megtelt a föld erõszakoskodással. Tekintett azért Isten a földre, és az meg volt romolva, mert
minden test megrontotta az õ útját a földön. Mondta azért Isten
Noénak: Minden testnek vége elérkezett elõttem, mert a föld erõszakoskodással telt meg általuk: és ímé elvesztem õket a földdel egybe. Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal. 1Móz. 6:11-14
Amikor Isten szólt Noénak, hogy építsen egy bárkát, mert ítélet fog
szállni a földre, ennek ellenére az emberek nem vették komolyan az
intõ szavakat. A részleteket olvashatjátok a bárkaépítésrõl és a beköltözésrõl, de most nem részletezem. Annyira elszaporodott a bûn, hogy
csak Noé, - aki ekkor hatszáz éves volt - és családja talált kegyelmet
Isten elõtt. Ebbe belegondolni is rossz, hogy az a rengeteg ember a bûn
útjára lépett és csak egy kis család nyerte el Isten elõtt a kegyelmet.
Még az épülõ bárka se hozta meg az eredményt a szívekben, mert
senki nem akart megtérni a bûnös életvitelébõl. Amikor a bárka elkészült, csupán Noé a nyolctagú családjával ment be abba. Isten elmondta, hogy milyen állatokból vigyen be és mennyit. Amikor már bent
voltak, az Úr, a saját kezével zárta rájuk az ajtót. Hét napig voltak már
bent, mire elkezdett az esõ esni.
Hetednapra pedig megjött az özönvíz a földre. 1Móz 7:10
Elképzelhetõ, hogy kint csúfolódhattak az emberek és Noénak is a
hite megvolt próbálva. Negyven napon át esett az esõ.
Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban,
e hónap tizenhetedik napján, felfakadtak ezen a napon a nagy
mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkoztak, és
esett az esõ a földre negyven nap és negyven éjjel. 1Móz. 7:11-12
Noé hatszáz éves volt ekkor. A mélységbõl jöttek elõ a vizek és a
magasságból. Emlékezz rá, hogy az 1Móz. 1-ben Isten megalkotta a
boltozatot és elválasztotta egymástól a boltozat alatt levõ vizeket a
boltozat felett levõ vizektõl. Fantasztikus klíma lehetett. Ez a felsõ boltozat az özönvízkor elengedte a nagy mennyiségû vizet és a földben
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lévõ vizek hatalmas nyomást fejtettek ki, ami a földbõl tört elõ. A föld
felszíne igen csak megváltozott drámai módon, ahogy felnyíltak a mélység forrásai és feltört az a nagymennyiségû víz a föld belsejébõl.
Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira növekedtek a vizek, hogy felvették a bárkát, és az felemelkedett a földrõl.
A vizek pedig áradtak és egyre növekedtek a földön, és a bárka járt
a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erõt vettek a földön,
és a legmagasabb hegyek is mind elboríttattak, melyek az egész
ég alatt vannak. 1Móz. 7:17-19
A bárka már felemelkedett a földrõl és mindenki és minden elpusztult ami kint maradt. Olvassuk, hogy 150 napon át úszott a bárka a
vízen, majd megfeneklett az Ararát hegyén. 1Móz 7:24, és 8:3. Állítólag
az Ararát hegyén találtak egy fa hajószerkezetet, ami a feltételezések
szerint Noé Bárkája. Törökország nem engedi a kutatásokat, elképzelhetõ azért, mert akkor Izrael jogot formálhatna a területre, így jobbnak
látják ha megakadályozzák. Az özönvízkor, ismét olyan lett a föld, mint
amikor Isten elkezdett teremteni. Az 1Móz.1:2-ben az áll, hogy Isten
Szelleme lebegett a vizek felett. Az egész földet víz borította, éppen
úgy, mint az özönvízkor. Most is lebegett Isten Szelleme? Nem tudjuk,
mert arra nem tér ki, de egy biztos, nem volt most se látható a szárazföld. Amikor végre a vizek eltávoztak, akkor kijött Noé a bárkából a családjával és oltárt épített az Úrnak, majd áldozatot mutatott be, aminek
hatására Isten ígéretet tett Noénak. 1Móz. 8:20-22. Istennel kötött szövetség jelképe a szivárvány, hogy nem lesz újabb özönvíz.
Szövetséget kötök veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test, és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. Mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök
idõkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élõ állat között,
mely ti veletek van: Az én ívemet helyeztetem a felhõkbe, s ez lesz
jele a szövetségnek közöttem és a föld között. 1Móz. 9,11-13
Isten ezt akkor jelentette ki, de a szava ma is érvényes. Megtartja a
szövetségét, annak ellenére, hogy ma is olyan helyzet uralkodik a földön,
mint Noé idejében. Az emberek szíve megkeményedett, tele vannak
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bûnös életvitellel, istenkáromló, istentagadó élettel. Nem azt ígéri, hogy
nem lesznek helyi árvizek, de szavát adja, hogy a földet nem pusztítja el
vízözönnel. Néhány hete, komoly árvizek sújtották az országunk különbözõ területeit. Ilyen még soha nem volt, hogy szinte az összes patak a
folyókkal együtt, kiöntött volna, azon a területen. Rengeteg ház megrongálódott és megsemmisült. Mi a víz tulajdonsága? Pusztít, megtisztít,
megmos a szennytõl. Azt is tudjuk, hogy létszükséglet bizonyos mennyiségben. Számos találgatás lehetõsége ez az árvízkatasztrófa. Lehetséges, nekik is szükségük van a megtisztulásra? Isten az egyedüli tudója
miért engedte meg, hogy megtörténjen. Egy biztos, nem az Úr tudta
nélkül történt. Az is biztos, Õ a helyreállítás Istene és helyére teszi a
dolgokat. Átrendezi amit át kell rendeznie, még ha ilyen árat is kell fizetni. Jobb csonkán, bonkán bejutni Isten országába, mint a pokolba tölteni
az örökkévalóságot. Inkább a földi vagyon semmisüljön meg, de a szív
meg legyen mosva! Nem Isten volt a pusztító, hanem a megengedõ
akaratában volt, Õ nem öl és nem rombol. Isten örökkévaló szeretettel
szeret és ez nem szûnik meg. Azt akarja, hogy minden ember üdvösségre jusson, még ha nagy ára is van. Bármikor vissza tudja adni azt, ami
elveszett. Az elsõ háznál sokkal dicsõségesebbet tud adni. Hadd mondjam el, hogy Isten egy pillanatra sem feledkezett el ezekrõl az emberekrõl, ahogy rólad sem fog. Nézzük az 1-es Igét.
Azután megáldotta Isten Noét és az õ fiait, és azt mondta nekik:
Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. 1Móz. 9:1
Ádámnak mondta elõször ezt Isten, most viszont Noénak adja utasításban, a földet kell betölteni. Ez azt jelenti, szét kell szóródjanak, nem
maradhatnak egy helyen. Általában jellemzi az embert, hogy nem szeret távol lenni a szülõi háztól. A megszokott biztonságot szereti és félti.
Pedig az Úr megmondta, hogy a férfi és a felsége lesznek egy testté.
Akármennyire ellenkeznek, akkor is elõbb vagy utóbb belátják, el kell
hagyják a szülõi házat. A szülõknek pedig el kell engedni õket.
Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül, amint a
zöld füvet, nektek adtam mindazokat. Csak a húst az õt elevenítõ
vérrel meg ne egyétek. 1Móz. 9:3-4
Emlékeztek, hogy Isten mit mondott Ádámnak?
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És mondta Isten: Íme nektek adok minden maghozó fûvet az
egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van,
az legyen nektek eledelül. 1Móz. 1:29
Az özönvíz elõtt az emberek nem ettek húst, csak növényeket, gyümölcsöket, azaz vegetáriánusok voltak. Most viszont Isten azt mondta
nekik az özönvíz után: Minden mozgó állat, amely él legyen nektek
eledelül; Van itt valami, amire érdemes odafigyelni: Csak a húst az õt
elevenítõ vérrel meg ne egyétek. Az emberek húst egyenek, de az
állat vérét gondosan ki kell folyatniuk, mert azzal együtt nem ehették
meg. Késõbb, amikor a törvényhez érünk, akkor foglakozunk vele,
hiszen a nem zsidó gyülekezetekkel is betartatják még ma is a sült
vérevés tilalmát. Pedig annyira egyértelmû amit itt olvasunk. A húst ne
edd meg ha benne maradt az eleven vér. Isten utasítása azonban az
volt, hogy úgy vágják le az állatot, hogy a vére kifolyjon, és csak utána
egyenek a húsából. Ennyire egyszerû. Vigyázni kell a törvényekre, mert
azok nem szabadságot hoznak, hanem megkötöznek. Isten Igéje pedig
szabaddá kell tegyen. A vérnek van szellemi szimbolizációja, hiszen
Jézust vetítette elõre. Azt is tudjuk, a test éltetõje a vér. Az apostolok is
bajba kerültek a törvénykezõk miatt. Még egymás között is probléma
volt. Az egyszerû fordításban a vérevésrõl így van írva:
Ezért én azt tanácsolom, hogy ne zavarjuk meg azokat a nem
zsidó testvéreket, akik Istenhez jönnek. Inkább írjunk nekik egy
levelet és mondjuk meg, hogy ne egyenek olyan ételt, amit a bálványoknak ajánlottak fel, ne kövessenek el semmilyen szexuális
bûnt, ne egyenek megfulladt állatok húsából készült ételt, se olyan
húst, amiben benne maradt a vér. Ap.Csel. 15:19-20
Sajnálatos, hogy a Károli Biblia nem úgy adja vissza, ahogy az eredetiben olvasható és ebbõl kifolyólag a magyarázatát se úgy értelmezik.
Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert
Isten a maga képére teremtette az embert. 1Móz. 9:6
Ez a halálbüntetés. (Mát. 26:52) Istentõl van, nem az ember találta
ki. Ámen.

