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E mostani napok rendeltetése 
És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, 
férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az 
özönvíz, és elpusztított mindenkit. (Lk 17:26-27) 
Bár úgy tűnhet, hogy az olvasott Ige és a jelenlegi állapotunk ellentétes helyzetet ír le, valójában 
lényegileg egyezik. Az idézett igeversek üzenete az, hogy akkor is, most is, az emberek élik 
mindennapjaikat, és nem feltétlenül számolnak azzal, amit Isten már eltervezett, sőt kilátásba 
helyezett. 
Ettek, ittak, házasodtak. Nem foglalkoztak az ítélettel, melyet Isten beteljesíteni készült. Egyedül Nóé 
volt az, aki a rendelkezésre álló időt nem vesztegetve, Isten akaratával összhangban készült, építette 
a bárkát, és gondoskodott a maga és a vele lévők ételéről. 
Nóé lankadatlan azon munkálkodott, hogy mire az Isten által elrendelt idő eljön, addigra kész legyen. 
Nem csak pillanatnyi lelkesedés volt számára a bárkaépítés. Nóé kitartott akkor, amikor a legtöbbünk 
már rég feladta volna. Nem törődött azzal, ami visszahúzta, hanem tette, amit tennie kellett. 
Az április végén bejelentett járványügyi könnyítések hallatán, sokan voltunk, akik bizakodtunk, hogy 
újra, ha korlátozásokkal is, de visszaállhat a megszokott rend, és ismét összegyűlhetünk 
istentiszteletre, bibliaórára. A pár nappal később érkezett zsinati állásfoglalás azonban, további 
önmegtartóztató várakozásra szólított fel. Még ne! És ennek hatására talán úgy érezzük: „Mikor lesz 
már ennek vége? Nem bírom már ezt az állapotot.” De bírni kell. Mert aki mindvégig kitart, csak az 
szerez „hervadhatatlan koszorút”. „Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik Lelkem.” (Zsid 10:38) 
Arra buzdítalak benneteket testvéreim, hogy ne adjátok fel! Sőt, tőletek telhetően használjátok ki a 
kegyelmi időt, mely arra adatott számunkra, hogy felkészüljünk arra az új korszakra, amit Isten készít 
nekünk. Mert egyszer elmúlnak ezek a fáradságos napok, eltűnnek a napot eltakaró felhők, eláll az 
eső és ott tündököl majd a szivárvány az égen. 
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