
Min uni care te "obligii" sii crezi 

Minunea potopului lui Noe 
Genesa 7: 1-24 (Evrei 11 : 7) 

Scopul lecJiei: Sa ne determine sa fim recunoscatori ~i 
mulµ.imitori fata de harul pe care-1 avem, sa fim in ,,corabia 
mantuirii" . 

Versetul de aur: ,, Prin credin/a Noe, cand afost fn$liin/at de 
Dumnezeu despre lucruri care inca nu se 
vedeau, $i, plin de o teama sfanta, afacut 
un chivot ca sa-$i scape casa; prin ea, el a 
osandit lumea, $i a ajuns mo$lenitor al 
neprihanirii care se capata prin 
credinf a. " (Evrei 11: 7) 

Texte suplimentare de citit: Geneza 8:20-22; Geneza 9:8-17; 
Matei 24:37-39; Matei 25 :13; I Petru 3:20; 2 Petru2:5; lsaia30: 18. 

Potopul lui Noe are menirea sane spuna ce se poate intampla 
cand Dumnezeu deschide zagazurile cerului ~i permite puterilor 
naturii, pe care tot El le-a creat, sa lucreze ~i sa-1 implineasca 
planurile. 

Domnul Isus aminte~te in Evanghelii despre Noe ~i potopul 
care a avut loc pe pamant, ~i acest lucru ne confirma faptul ca potopul 
a avut loc pe pamant a~a cum este descris in Genesa. (Luca 17 ;26,27) 

Potopul lui Noe a fost metoda lui Dumnezeu prin care a vrut sa 
,,spele" pamantul de toata rautatea care era pe ~el. _L~e~ era a~a -~e 
stricata inainte de potop, incat Dumnezeu s-a mahmt m m1ma Lm ~11-
a parut rau ca 1-a facut pe om. (Genesa 6:6) Satan a reu~it sa-i 
,,contamineze" chiar ~i pe fiii lui Set, care au fost deosebifi fafa de 
urma~ii lui Cain, caci ei chemau Numele Domnului ~i se inchinau lui 
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Dumnezeu. Satana a luptat din rasputeri ca sa contaminez~ toata ~asa 
umana ~i astfel sa impiedice venirea Rascumparatorulm care-1 va 
zdrobi capul. _ . 

La potop s-a vazut puterea lui Dumnezeu peste man, p~st~ 
rauri, peste izvoarele apelor ~i stavilarele ~e~lor. El le-~ porun~1t ~• 
ele L-au ascultat facandu-1 voia. Nimem dmtre oameru sau dmtre 
demoni nu s-au putut impotrivi acestor desfa_~urari _de ~orte, pe care 
Dumnezeu le-a eliberat. In fat:a acestor puten formidabile, omul s-a 
vazut ca este nimic in fat:a lui Dumnezeu, ~i ca trebuie sii plateasca 
pentru rautatea Lui. . . 

Se presupune ca atunci au trait pe pam~t ~este un m1h?n de 
oameni ~i tofi au pierit, in afara de patru barbat1 ~1 p~tru feme1 care 
erau in corabie. La potop se pare ca lumea a avut o vech1me de 1600 de 
ani ~i era a~a de rea, incat nu mai merita sa traiasca. . . 

Potopul vrea sa ne spunii ca ~i mila lui Dumnezeu are margm~ 
~i ar ti bine ca oamenii de astazi sa nu abu~eze . de riibdarea lm 
Dumnezeu. Este adevarat ca pamantul nu va mat fi d1strus de ape, dar 
va arde tot ce este pe el. A~a cum au ars Sodoma ~i G~m?ra. (2 ~~tru 
3:10-12) Judecata lui Dumnezeu a fost dreapta atunc1 ~1 ?~~nu au 
primit ce meritau, a~a va fi cand Domnul Isus va vem sa Judece 
pamantul. Niciodatii de la intemeierea piimantului ~i panii la potop, cu 
excepfia riistignirii Domnului lsus pe cruce, nu s-a vazut a~a de clar 
cat urii~te Dumnezeu piicatul. . . . 

Dupii ce ploaia a cazut pe piimant 40 de z1le ~• 40 _de nopt1, 
apele au acoperit tot pamantul ~i au stat pe pamant 150 de z1le. A fost 
nevoie de o alt:A minune nemaipomenita ca Durnnezeu sa usuce 
pamantul ~i omul salvat sa poata locui pe el. Norii am~ninta~ori s-au 
impra~tiat, soarele a luminat din nou, vantul a ~atut ~1 piiman~l ~-a 
uscat, astfel ca Cel ce a poruncit lui Noe sa mtre in corab1e, 1-a 
poruncit la timpul potrivit ~i sa iasii din corabie. 
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l HARULPE CARE L-AAVUT NOE 

1. Sii cunoascii planul lui Dumnezeu cu privire la oamenii de 
pe piimant (Genesa 6: 13) 

. Chiar ~aptul ca Dumnezeu i-a vorbit unui om, poate fi 
cons1derat o mmune. Dar Noe a avut parte de mult mai mult. El a ~tiut 

ce va face Durnnezeu cu pamantul, cu animalele de pe pamant ~i chiar 
cu el ~i familia sa. ' 

Dar harul acesta ii au ~i astazi cei mantuiti. Durnnezeu ne-a 
descoperit ce va face El cu parnantul ~i ce va f~ce El cu oarnenii 

mantuit~- El ne-a dat ~i harul sa credem aceste lucruri ~i sane pregatim 
pentru zma aceea. 

Nu toti oamenii au ~tiut ce va fi, ~i daca au auzit ceva de Ia 
Noe, n-au crezut, pentru can-au mai vazut a~a ceva. 

2. Sii capete mi/ii de la Dumnezeu (Genes a 6: 8) 

Noe este prirnul om caruia Durnnezeu i-a facut parte de rnila. 

Mila insearnna ca Durnnezeu sa-ti faca bine, de~i nu rnerifi. 

Dumnezeu a vrut sa-1 salveze pe Noe ~i familia sa pentru ca era diferit 
de ceilalfi oarneni ~i umbla cu Dumnezeu. 

3. Sii fie omul pe care-/ folose~te Dumnezeu pentru 
perpetuarea vie/ii pe piimant 

Noe a avut nevoie de rnila, dar ~i Dumnezeu a avut nevoie de 

Noe pentru a salva viafa oamenilor ~i neamului omenesc. 

Noe a fast un propovaduitor al neprihanirii, dar ~i un martor 

special care spune intregii omeniri ca poate fi salvata daca asculta de 
Dumnezeu. 
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4. Sii intre in /egiimlint cu Dumnezeu (Genes a 9:8) 

Legamantul Jui Dumnezeu cu Noe este primul legamant 

despre care vorbe~te Biblia. Dumnezeu are initiativa acestui 

legarnant, ~i este interesant ca omului nu i se cere sa faca nimic, ci doar 

sa creada. Semnul acestui legamant este curcubeul, care poate fi vazut 

~i astazi ~i aminte~te tuturor oamenilor de pretutindeni de bunatatea 

lui Dumnezeu, dar ~i de dreptatea lui Dumnezeu cares-a manifestat pe 

pamant, ~i care se va mai arata. 

IL RESPONSABILITATEA LUI NOE 

1. Sii asculte de tot ce is-a spus 

Faptul ca Dumnezeu i-a vorbit lui Noe ~i i-a descoperit ce va 

face El in viitor, a fast un mare bar, dar harul vine ~i cu o mare 

responsabilitate. Noe a auzit ce i-a spus Dumnezeu, a crezut, dar s-a ~i 

apucat de lucru ~i a facut tot ce is-a spus. El n-a lasat nimic nefacut, n

a cerut lamuriri suplimentare ~i a respectat intrutotul Cuvantul lui 

Dumnezeu. Nu ~tiu daca a inteles de la inceput tot ce i s-a spus, dar a 

facut totul, pentru ca a ~tiut ca Dumnezeu nu face gre~eli. 
Bine a fast atunci ca Noe a ascultat de Dumnezeu, ~i va fi bine 

~i de noi daca facem ce ne spune El. 

2. Sii a~tepte in corabie plinii Dumnezeu ii spune sii iasii 

afarii 

Noe a intrat in corabie cand i-a spus Dumnezeu ~i a ie~it afara 

numai dupa ce i-a vorbit Durnnezeu ~i i-a spus sa iasa. (Genesa 8: 15) 

Cand umblam cu Dumnezeu nu avem voie sa facem nimic la 

intamplare, nici o hotarare, indiferent cat de mica este, nu trebuie sa o 

luam fara sa-L intrebam pe El. 
S-ar putea ca Noe sa fi dorit sa iasa cat mai repede din corabie, 
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caci ~~ era pl~cut sa stea impreuna cu atatea animate in acela~i Ioc, aer 
condtponat s1gur nu avea ~i conditiile de viata nu erau placute. Dar 
cum era afarii? Afara era moarte ~i raul de afara 1-a tinut iniiuntru. 

3. Siifacii un inceput nou 

. ~~mantul a fost ,,spa.lat" de apele potopului, oamenii 
neleg1mt1 au pierit, dar viata trebuia sa mearga mai departe, acesta a 
fost planul lui Dumnezeu ~i scopul pentru care Noe a fost salvat. 

Pe pamantul proaspiit curatat, ce va face Noe prima data dupa 
ce va ie~i din corabie? 

,,Noe a zidit un altar Domnului ~i a adus arderi de tot pe altar." 
(Genesa 8:20) 

. . inceputul este frumos, lui Dumnezeu i-a placut ~i a zis : ,,Nu 
vo1 ma1 blestema piimantul din pricina omului .. . "(Genesa 8 :21) 

Orice inceput, in orice domeniu, ar trebui facut a~a cum a fa.cut 
Noe - sa zideasca un altar Domnului. Sa fii dispus sii dai ceva 
Dornnului din ce ai, ca sii te invrednice~ti ~i sii prime~ti. 

Noe este recunosciitor pentru izbavirea lui miraculoasa, ~i 
vrea sa-1 mulp.uneasca lui Dumnezeu aducand o jertfa. 

4. Sii nu miinlince nimic cu sange (Genes a 9: 4, 5) 
Dupa_ ~-otop, D~mnezeu i-a pennis omului sa manance ~i 

came. Cond1t11le de viata s-au schimbat, clima s-a schimbat ~i 
Durnnezeu a ~tiut ce este mai bine pentru om. 

Dar in nici o imprejurare nu i se permite sa miinance cu sange. 
Porunca aceasta a fost legiferata mai tarziu prin Legea Iui Moise dar 
este repetatii ~i in Noul Testament. (FapteleApostolilor 15 :28,29) ' 

/IL GRE$ELILE LUI NOE 

_ _ Pot oa~eni ca N?e, ca~e a~ experimentat o izbiivire glorioasa 
sa faca gre~eh. J?a, tot1 gre~im m multe feluri ~i ar fi bine, dupa 
spusele Dornnulm Isus, sa veghem ~i sii ne rugam ca sa nu cadem in 
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ispita. Nimeni nu este scutit de ispita, pentru ca Satana nu cautii 
altceva, decat sii-i atraga pe oameni in pa.cat. 

I. Noe a siidit o vie 

Faptul ca Noe a sadit o vie n-a fost rau, ca a mancat din roada 
ei, a fost placut, dar ce a urmat dupa ce s-a saturat de struguri, a fost 
rau. A facut vin, dar nu ca sii-~i dezinfecteze ranile, ci ca sii bea. 

Dar de unde a ~tiut Noe sa faca vin? Obiceiul acesta l-a invatat 
de la oamenii care au trait inainte de potop. 

2.Noes-aimbiitat(Genesa 9:21) 

Pentru prima data in Biblie este mentionat vinul ~i betia. Oare 
care va fi ultima data cand se va vorbi de a~a ceva? 

Se poate spune ca este un inceput straniu pentru pamantul eel 
nou: betie ~i goliciune. $i de atunci, de cand a inceput, ~i pana astazi 
avem parte de befie ~i goliciune. 

Poate ca Noe nici nus-a gandit case va imbiita, poate ca nici 
nu a ~tiut ce insearnna acest lucru, poate ca a facut-o numai o data, 
totu~i Dumnezeu mentioneaza acest lucru ~i ne arata ce urmari 
ru~inoase poate produce bautura, indiferent cine o bea. 

3. Noes-a dezgolit 

Noes-a trezit din ameteala vinului ~i poate ca i-a fost ru~ine de 
ce a facut, el om biitran, in fata copiilor sai. Poate s-a mirat ca totu~i 
cineva 1-a acoperit ~i n-a vrut sa-i vada ru~inea. El a aflat ce a facut 
Ham, dar ~ice a fa.cut Sem. 

Tot ce facem parintilor no~tri se va afla ~i se pare ca 
Dumnezeu acorda atentie speciala acestui lucru. Prince facem putcm 
atrage asupra noastra ~i asupra urma~ilor no~tri, fie binecuvantare, fie 
blestem. Hams-a ales cu un blestem pentru fiul lui, iar Sem s-a ales cu 
o binecuvantare. (Genesa 9: 25-27) 
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Daca cumva parintii no~tri batrani au facut din intamplare o 
gre~eala, ar fi bine ,,sa-i acoperim". Pentru ca ~i ei au acoperit 
gre~elile ~i prostiile copilariei noastre. Sa avem rabdare cu parintii 
no~tri batrani ~i ei ne vor binecuvanta, dupa cum ~i ei au avut rabdare 
cu noi. 

Concluzie: 
~i cei mai buni oameni pot face gre~eli. Aceasta ne arata ca 

avem nevoie de har in permanenta, chiar ~i dupa ce am avut 
experiente mari cu Dumnezeu. 

Noe a trait dupa potop inca 350 de ani, ~i vedem ca a umblat 
cu Dumnezeu ~i a ajuns erou al credintei. 

- Cu ocazia potopului pot fi vazute multe minuni. Putefi sa 
enumerati cateva? 

- $titi ca atunci nu a existat alta cale de supravietuire? Tot a~a 
este ~i acum, numai una. ~titi care? 

-De ce credeti ca Domnul lsus aminte~te despre Noe? 
- Dumnezeu a facut un legamant cu Noe. Voi ati intrat in 

Legamantul eel nou cu Dumnezeu? 
- Daca Noe ar putea vorbi acum, ce credeti ca ar spune 

generafiei noastre? 
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Schifa prescurtata a lectiei 

Minunea potopului lui Noe 
Genesa 7:1-24 (Evrei 11:17) 

lntroducere 

I. Harul pe care I-a avut Noe 
l. Sa cunoasca planul lui Dumnezeu cu privire la oamenii de pe 

pamant 
2. Sa capete mila de la Dumnezeu 
3. Sa fie omul pe care-1 folose~te Dumnezeu pentru 

perpetuarea vieµi pe pamant 

noi. 

4. Sa intre in legamant cu Dumnezeu 
II. Responsabilitatea lui Noe 
1. Sa asculte de tot ce is-a spus 
2. Sa a~tepte in corabie pana Dumnezeu ii spune sa iasa afara 
3. Sa faca un inceput nou 
4. Sa nu manance nimic cu sange 
III. Gre~elile lui Noe 
l. Noe a sadit o vie 
2. Noes-a imbatat 
3. Noes-a dezgolit 

Concluzie: 
- ~i cei mai buni oameni pot face gre~eli. 
-Atunci a existat o singura cale de salvare, a~a este ~i acum. 
- Dumnezeu a facut un Legamant cu Noe, ~i vrea sa faca ~i cu 

-Vrei sa intri in Legamant cu Dumnezeu? 
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