
ÔNG NÔ-Ê 
 

“Nhờ đức tin, ông Nô-ê được 
Thiên Chúa báo cho biết 

những gì người ta chưa thấy; 
vì có lòng kính sợ Thiên Chúa, 

ông đã đóng một chiếc tàu để 
cứu gia đình ông. Tin như thế 

là ông đã lên án thế gian, và 
được phần gia nghiệp là sự 

công chính nhờ đức tin” (Dt 
11:7). 

 
Ngay cả những người ít đi nhà 

thờ cũng biết chuyện ông Nô-ê – 

người mà Thiên Chúa bảo đóng 
chiếc tàu lớn, dù trời không hề 

mưa, Thiên Chúa còn bảo ông 
đưa lên tàu các loại thú, mỗi loại 

một cặp. Ông chịu đựng sự mỉa 
mai của người đời khi ông đóng tàu.  Hãy đọc 4 câu này về ông Nô-ê: 

 
+ St 6:9 – Đây là gia đình ông Nô-ê: Ông Nô-ê là người công chính, hoàn hảo giữa những 

người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa. 
 

+ St 6:22 – Ông Nô-ê đã làm như vậy; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông. 
 

+ St 7:1 – Đức Chúa phán bảo ông Nô-ê: “Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì 
Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này”. 

 

+ St 7:5 – Ông Nô-ê làm đúng như Đức Chúa đã truyền. 
 

Chúng ta còn nhớ chiếc tàu của ông Nô-ê, cơn đại hồng thủy, và các con vật, nhưng chúng 
ta không thể bỏ qua lý do tại sao Thiên Chúa lại chọn ông Nô-ê để thực hiện điều đó và 

theo nghĩa đen là tái khởi đầu nhân loại. 
 

Tin Mừng hôm nay là thế, qua Đức Giêsu Kitô, Đấng nối nhịp cầu giữa Thiên Chúa và 
chúng ta, bạn có thể được gọi là công chính thì hãy bước đi với Thiên Chúa, và làm những 

điều Ngài truyền dạy, như ông Nô-ê đã làm. Bạn có cả cơ hội và sức mạnh được dành cho 
bạn để đi qua Đức Kitô. Cuối ngày, ông Nô-ê cũng chỉ là con người có xương thịt, nhưng 

ông khác chúng ta, vì ông yêu mến Thiên Chúa. 
 

Lạy Thiên Chúa là Đấng cứu độ, xin giúp chúng con biết rằng chúng con cũng có 
thể yêu mến Ngài và vâng lời Ngài như ông Nô-ê đã thể hiện. Xin giúp chúng con 

bước đi với Ngài. Amen. 
 


