
A VÍZÖZÖN TÖRTÉNETE 

 

Az őstörténetek közé tartozik ez a történet is, mely Mózes 1. könyvében a 6–9. fejezekben 

található. Arról szól, hogy az ember Isten iránti engedetlensége (1Móz3), melynek 

következménye a bűnnek a világban való megjelenése, tovább terjedt. Nemcsak az emberek 

viselkedésmódján, hanem az egész teremtett világon meglátszik a bűn következménye. 

Elterjedt az erőszak, erkölcsi mélységbe került az emberiség. A leírásban azonban megjelenik 

az a látásmód, mellyel folyamatosan találkozhatunk a Szentírásban: az Isten jónak történő 

teremtését követi az ember bukása, de Istennek erre adott válasza a szabadítás is. Az emberiség 

megérett a pusztulásra, amit Isten el is határozott – de kegyelméből az Isten útján járó embernek 

lehetett jövője. Így választotta ki Nóét, akit a történet „igaz”, azaz feddhetetlen, Isten szavait 

követő emberként nevez meg. A történet leírása szerint Isten pontos útmutatást ad a vízözönből 

való szabadulásra. Nóénak egy bárkát kell építenie, ahová mind a családja, mind ő, mind pedig 

az állatokból egy-egy pár (vagy hét-hét – a kétféle beépített leírás szerint) mehet be. Ő 

engedelmesen követi Isten útmutatását és megmenekül mindenki, aki rá bízatott. A történet 

csúcspontja és kiemelt teológiai lényege az a szövetség, melyet Isten Nóéval kötött. Az özönvíz 

után, a megmenekültek nevében Nóé hálaáldozatot mutat be az Úrnak. Erre Isten a szövetség 

jelével válaszol, és szövetséget köt az emberiséggel. Ebben a szövetségben Isten és az 

emberiség „szerződik” – a szövetség szó eredeti, bibliai értelme szerint. Az ember elkötelezi 

magát Isten követésére, Isten pedig arra, hogy nem pusztítja el a földet az ember bűne miatt 

ilyen módon (vízözön) többé. Ennek a szövetségkötésnek a jele a szivárvány, mely ma is 

emlékeztet bennünket a történetre. A vízözön után Nóé és családja új életet kezdhet a megújult 

földön. Az embernek azonban továbbra is része a bűnre való hajlam, mely Nóé viselkedésében 

is észrevehető. A Szentírás egészen különleges számadatokat is közöl a vízözönről. Nóé 600 

éves volt, amikor elkezdődött a vízözön, majd még ezután 350 évig élt.1 

Teológiai szempontból az özönvíz történetének sarokpontja a szövetségkötés (1Móz 9). Isten 

tisztában van azzal, hogy az emberhez most már hozzátartozik a bűn és ennek következményei 

(szerves részünk), mégis szövetséget köt velünk. Ebben benne van már az a szándék is, hogy 

Isten majd beteljesíti az ígéretét, és a teljes megváltást megszerzi. Számunkra, mai hívő 
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emberek számára ez egyértelműen a Jézus Krisztus váltságmunkájában beteljesedett megváltást 

jelenti. 

Maga a történet leírása és a benne lévő vonatkozások is ókori párhuzamokat mutatnak. Egyrészt 

láthatjuk ezt a szövetség analógiában. Másrészt az írásmagyarázók szerint maga a történet is 

ősi anyagot dolgoz fel, mely arról szól, hogy „ a mennyei óceán és a szárazföldet hordozó 

ősóceán vize a szárazföldre zúdul (7,11): amit Isten a teremtéskor különválasztott, most ismét 

egyedül, a világ pedig részben visszasüllyed a teremtés előtti káoszba.”2 

A gyermekek nagyon szeretik és izgalmasnak tartják az özönvíz történetét. Valóban fordulatos 

és sok olyan pont van benne, ami kalandossá teszi az eseményeket. Érdemes azonban arra 

figyelni, hogy a teológiai lényeg ne sikkadjon el, és ne csak egy fordulatos sztori legyen a 

gyermekek számára. Ugyanakkor Isten megmentő kegyelmének a hangsúlyozása is rendkívül 

fontos. A történet mondásakor lényeges, hogy ne a pusztulást emeljük ki és ne hangsúlyozzuk 

túl dramatikus elemként magát az özönvizet. Az állatokat szerető gyermekek számára vagy 

akikben alapvetően is erősebb a félelem, akaratunkon kívül azt közvetíthetjük, hogy Isten 

büntető Úr, akitől félni kell. Nóé Isten szavára figyelő, engedelmeskedő visekedése példa lehet 

a számukra, ahogyan bátorító lehet Isten szövetségkötése az emberrel.  

Az MRE általános iskolai hit- és erkölcstan kerettantervében (2012) és tananyagaiban 1. 

évfolyamon találkozhatnak a diákok a vízözön történetével.  

 

                                                           
2 Kustár Zoltán: Mózes első könyve (Genezis)., In: Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin János 

Kiadó, Budapest, 2004. 56–57. o. 


