




















Božje Srce ponovo je bilo u boli. On se nadao da će Kajin i Abel izgraditi temelj 
vjere i bratsku ljubav. Tada bi se odvojili od Sotone koji bi bio dužan priznati da 
obojica pripadaju Božjoj strani. Međutim, ova tragedija značila je da Bog više 
nema predstavnika i uporište u prvoj ljudskoj obitelji. Zloupotreba seksualne 
ljubavi, preko prvih ljudskih roditelja, Adama i Eve i njihovo odvajanje od Boga, 
doveli su do ubojstva i neprijateljstva između prve ljudske braće – Kajina i Abela. 
Ti su se sukobi širili i množili sve do danas.
BBog je nastavio raditi s pojedincima i obiteljima. Kada je netko napravio bilo 
kakav dobar i koristan temelj koji bi omogućio Bogu da ga dovede bliže sebi, 
On je radio na tome da ojača taj temelj kroz njegove ili njezine potomke. 
Prošlo je mnogo generacija prije nego što je Bog našao pravednog čovjeka čijoj je 
obitelji mogao povjeriti zadatak preokretanja pogrešaka učinjenih u Adamovoj 
obitelji. Taj čovjek bio je Noa koji je vjerno slušao Božju zapovijed da tijekom 
dužeg vremenskog razdoblja izgradi korablju.  
NakonNakon potopa, Noina obitelj – ujedinjena u srcu – trebala je označiti novi početak 
u povijesti. Međutim, Noin drugi sin, Ham, umjesto da bude vjeran svom uzornom 
ocu, osudio ga je i posramio ga se te je čak i svoju braću okrenuo protiv njihovog 
oca.
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Noa je bio bijesan zbog Hamove nev-
jere (Postanak 9:20-23). Budući da 
Noina obitelj nije uspjela naslijediti 
Noin temelj vjere, Božja je providnost 
ponovo odgođena. Bog je ponovno 
morao tražiti pravednog čovjeka 
i obitelj koji bi ispravili greške iz 
prošlosti i uspostavili temelj za Njega 
da pošalje Mesiju.

Pokušaj izgradnje temelja vjere 
u Noinoj obitelji:

Noa je uspješno položio 
temelj vjere.

Temelj utjelovljenja nije bio ostvaren 
jer Noin sin Ham nije prevladao svoj
kkritičan stav prema ocu.

Stoga temelj za Mesiju nije uspostavljen 
u Noinoj obitelji.

Bog je morao početi 
iznova.

Nevjerojatno postignuće vjere, ali i gubitak povjerenja unutar obitelji

NOVI POKUŠAJ: NOINA OBITELJ
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