Minunea mutiirii lui Enoh de pe piimfint

Minunea mutarii lui Enoh
depepamant
Genesa 5: 18-24 (Evrei 11:5)

Scopul lecJiei: Sa ne arate, ca intr-o oglinda, cum va fi cand
Biserica Domnului Isus va fi rapita de pe pamant.
Versetul de aur: ,, Prin credinfa a Jost mutat Enoh de pe
pamant, ca sa nu vada moartea. !ji n-a mai
Jost gasit, pentru ca Dumnezeu ii mutase.
Caci inainte de mutarea lui, primise
marturia ca este placut lui Dumnezeu. "
(Evrei 11:5)
Texte suplimentare de citit: lTesaloniceni 4:13-18; 2Tesaloniceni 2: 1-12; Iuda 1: 14, 15; 2Imparati 2:9-14; Matei 17: 1-13 ;
FapteleApostolilor 1:9-11; Matei 24:36-42.
Capitolul cinci din cartea Genesei ne relateaza un nou inceput
al oamenilor, al unei generatii diferite de ce a fost pana atunci. Abel ~ia terminat prea repede viata, dar Dumnezeu a ridicat un alt urma~ lui
Adam, pe Set, care face un nou inceput in economia lui Dumnezeu atunci au inceput oamenii sa cheme Numele Domnului. (Genesa 4:26)
Adam a fost facut dupa chipul ~i asemanarea lui Dumnezeu,
dar Set a fost facut dupa chipul ~i asemanarea lui Adam eel cazut in
pacat, cu o natura inclinata spre pacat.
Prima moarte pe care o inregistreaza Biblia este moartea lui
Abel, care nu a fost o moarte naturala, ci un accident. Dar primul om
care a murit de moarte naturala a fost Adam, la varsta de 930 de ani.
Apoi, in capitolul 5 din Genesa sunt mentionati toti urma~ii lui Set
care s-au nascut ~i au murit. Dar in acest capitol se arata cat de mult au
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Mimmi care te "obligii" sii crezi
trait oamenii de atunci. Daca calculam toti anii acelor oameni care au
trait atunci, avem o perioada de 8575 de ani. Enoh a trait eel mai putin,
365 de ani, dar fiul lui, Metusala, a trait eel mai mult, 969 de ani. Ii mai
lipsesc 31 de ani ca sa ajunga mia de ani.
(Enoh a fast fiul lui fared, sa nu se confunde cu Enoh- fiul eel
mare al lui Cain. Genesa 4 : 17, 18)
Este interesant de observat ca Biblia nu spune nimic despre
moartea urma~ilor lui Cain. Dumnezeu nu este interesat in nici un fel
de moartea lor. Dumnezeu a inceput sa populeze cerul cu oamenii
credinfei, inainte ca Satan sii populeze iadul cu oameni nelegiui!i,
Enoh este al treilea om care ajunge in cer, dar el este o excepfie
de la regula mortii, pentru ca nu intra pe poarta inspaimantatoare pe
care trebuie sa o treaca toti urma~ii lui Adam.
Despre toatii generatia aceea de oameni, Duhul Sfant ne spune
faarte putine lucruri, biografia lor este marcata de na~tere ~i moarte,
zile in care Durnnezeu are ultimul cuvant. De la aceastii regulii Enoh
face o exceptie, despre el Dumnezeu are de spus ceva mai mult, ceva
care-I intereseazii pe El in mod deosebit. Enoh a umblat cu Dumnezeu
300 de ani, panii cand a fast mutat de pe piimant ca sii nu vadii
moartea.
Cum au inceput ceilalti oameni viata, a~a a inceput ~i Enoh, ~i
se pare ca ~i el va merge pe acela~i drum, ~i a~a a mers 65 de ani. Enoh
are un copil ~i atunci el are o revelatie uimitoare cu privire la viitorul
piimantului. Enoh este primul profet caruia Dumnezeu i-a descoperit
ce va face cu piimantul acesta. (luda 1: 14, 15)
Enoh a pus copilului sau numele Metusala, nume care poate fi
tradus cu: ,,Cand se va duce va veni". Aceasta inseamna ca atunci
cand va muri Metusala va veni potopul, lucru care s-a ~i intamplat
dupii 969 de ani, cand a murit Metusala.
Ce n-au putut schimba 65 de ani in viata lui Enoh, a schimbat
na~terea unui copil. Enoh a luat copilul in brate ~i pe Dumnezeu in
inima ~i a umblat cu El 300 de ani, panii cand a fost luat de pe piimant
ca sii nu vada moartea, caci inainte de mutarea lui primise marturia ca
este placut Jui Oumnezeu. (Evrei 11 :5)
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Enoh este ~i simbolul generatiei de oameni mantuiti care nu
vor vedea moartea, pentru ca vor fi rapiti in slava, inainte de a veni
marele ,,potop". (1 Tesaloniceni 4: 17)
Fiecare urma~ al Dornnului lsus ar trebui sa umble cu
Dumnezeu in fiecare zi, a~a cum a umblat Enoh, pentru ca ~tim ce se
va intampla cu piimantul acesta.
Biblia mentioneazii numai doi oameni care au umblat cu
Dumnezeu: Enoh ~i Noe. (Genesa 5:24; 6:9) Altii au umblat lllaintea
lui Durnnezeu. (Genesa 17: 1)
I. CE PRESUPUNE UMBLAREA CU DUMNEZEU
1. Presupune invoire-infelegere

Merg doi oameni impreuna fiirii sli se invoiascii? Casa umbli
cu Dumnezeu trebuie sii te decizi sa faci acest lucru, sa iei o hotarare
tare ~i sa o respecti cu sfintenie. Trebuie sa faci un inceput nou cu
Durnnezeu ~i sa nu te mai intorci inapoi niciodatii.
Insearnna a~a cum a spus Dornnul Isus: sa-ti iei crucea ~i sa ii
urmezi in fiecare zi. (Luca 9:23)
2. Presupune incredere deplinii

in umblarea cu Durnnezeu, credinta sau increderea este
esentiala. ,,Fara credintli este cu neputinta sa fii placut lui Dumnezeu."
(Evrei 11 :6) Enoh a avut incredere totala in Durnnezeu ~i nus-a indoit
niciodata de Cuvantul Lui.
Enoh s-a imprietenit cu Dumnezeu ~i umblarea cu El a fost o
delcctare zilnica.
3. Presupune ascultarea totalii de El

Adevlirata credinta presupune ascultare de Durnnezeu, noi
credem in El atat cat ascultam. in rest este numai teorie religioasa.
23

Minunea mutiirii lui Enoh de pe piimiint

Minuni care le "obligii" sii crezi

Necredinta este caracterizata de neascultare, nesupunere,
revolta impotriva lui Dumnezeu. Dar credinta ii ia pe Dumnezeu pe
cuvant ~i face intocmai.
Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu a insemnat inceputul unui
nou paradis. Lucrul pe care I-a pierdut Adam in Eden poate fi
redo bandit prin Domnul Isus.

Noi astazi avem Biblia ~i multe carti duhovnice~ti care ne sunt
de mare ajutor. Dar Enoh nu a avut nici o lumina dupa care sa se
orienteze. in vremea Jui Enoh nu era nici un profet care sa vorbeasca
in Numele Domnului.
Credinta Jui Enoh a fost tare ~i I-a ajutat sa biruiasca
greutatile.

IL DIFICULTATJLE PE CARE LE-A iNTAMPINAT ENOH

IIL CE AVANTAJE AAVUT ENOH
PENTRU CA A UMBLAT CU DUMNEZEU

1. Enoh a umblat cu Dumnezeu intr-o lume /oarte rea
(Genes a 6: 5)

Lumea dinainte de potop a fost foarte rea. Toate intocmirile
gandurilor omului erau indreptate in fiecare zi numai spre rau.
Dumnezeu s-a mahnit in inima Lui ~i i-a parut rau ca 1-a facut pe om,
caci rautatea oamenilor s-a suit pana lacer.
Lumea in care traim noi este deasemeni rea, dar nu se poate
compara cu lumea in care a trait Enoh ~i Noe. Noi ne plangem ca traim
intr-un mediu corup ~i este greu pentru cei ce vor sa traiasca o viata
curata, dar cat de greu i-a fost lui Enoh sa fie ~i sa ramana credincios.
2. Enoh a avut o familie numeroasii
~i Enoh a avut fii ~i fiice , a~a cum au avut ceilalti oameni din

vremea sa. Copiii Jui Enoh au fost la fel de cuminti, a~a cum sunt ai
no~tri, ~i responsabilitatile Jui de parinte n-au fost simple ~i nici
u~oare. Cu toate acestea, copiii ~i familia n-au fost un obstacol in cal ea
umblarii Jui cu Dumnezeu.
3. Enoh a Jost singur credincios # n-a avut Biblie

Este o mare incurajare sa vezi ca impreuna cu tine merg pe
aceea~i cale mai multi oameni. Dar cum ar fi sa fii singurul om
credincios ~i totu~i sa umbli cu Dumnezeu fara sa ~ovaie~ti?
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I.

Aputut triii o via/ii de calitate

Viata Jui Enoh s-a deosebit fundamental de cea a altor oameni
din generatia sa; el lumina pe unde umbla ~i impra~tia parfumul
credintei pretutindeni pe unde lucra. El traia o viata de calitate
superioara pentru ca avea o sursa de energie superioara. El era in
permanenta legatura cu Dumnezeu ~i din parta~ia aceasta primea
puterea de care avea nevoie ca sa fie biruitor. El a implinit ce spunea
Domnul Isus ucenicilor Sai: ,,Cine ramane in Mine aduce multa
roada." (loan 15:5)
2.

A avutparte de o descoperire cereascii (/ uda 1: 14,15)

Se poate spune ca Enoh este primul profet al Bibliei. Lui i-a
descoperit Dumnezeu ce va face cu lumea aceasta, cum ova judeca ~i
cum o va osandi. Lumea poate ca ~i atunci a~tepta sa fie mai bine, dar
Enoh a ~tiut ca nu va fi mai bine, ci mai rau, pentru ca a~a i-a spus
Dumnezeu.
De harul acesta avem parte ~i noi, ca Dumnezeu ne-a
descoperit prin Cuvantul Sau ce planuri are El pentru lumea
necredincioasa. Enoh a crezut descoperirea ~i a~tepta implinirea ei .
Cum ne pregatim noi pentru ce ne-a spus Domnul Isus case va
in tamp la cu lumea aceasta?
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3. A Jost mutat de pe piimiint ca sii nu vadii moartea (Evrei 11:5)

Nu ~tim daca Enoh s-a gandit la sfar~itul vietii)ui pe pamant,
dar Dumnezeu i-a facut parte de o surpriza uimitoare. lntr-o zi, care a
inceput la fel ca ~i celelalte, Enoh a plecat la lucrul lui, dar nu singur,
ci cu Dumnezeu, a~a cum facea el de obicei. Dupa ce a terminat lucrul
zilei, a vrut sa se intoarca la casa lui, dar tot cu Dumnezeu.
in drumul lui spre casa Dumnezeu i-a zis: ,,Enoh, astazi nu
vom mai merge la casa ta, ci vom merge la casa Mea." $i 1-a luat, 1-a
mu tat de pe pamant fara sa treaca prin u~a moqii.
Enoh a avut experienta pe care a avut-o ~i Domnul Isus cand sa inaltat lacer, experienta pe care o vor avea cei mantuiti care nu vor fi
moqi cand va veni Domnul.

Concluzie:
$i viata noastra se va termina odata, dar cum se va termina
depinde de fiecare dintre noi. Depinde de credinta pe care am avut-o.
- Incercati sa umblati intr-o zi cu Dumnezeu ~i veti vedea ce
diferenta mare este intre a umbla cu Dumnezeu ~i a umbla fara El.
- Ce credeti ca au gandit ~i vorbit vecinii lui Enoh cand nu I-au
maivazut?
-Ce credeti ca vor vorbi oamenii cand Biserica Domnului va fi
rapita lacer?
- Cat crezi tu ca mai este pana Domnul Isus va veni sa judece
lumea?
- Daca ai putea sta de vorba cu Enoh, ce 1-ai intreba?
- Mai ~ti ce oameni au umblat cu Dumnezeu ~i au fost rapiti la
cer, fara sa vada moartea?
- Care este dificultatea ta in umblarea cu Dumnezeu?
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Schifa prescurtata a lecpei

Minunea mutiirii lui Enoh de pe piimant
Genesa 5: 18-24 (Evrei 11 :5)
Introducere

I. Ce presupune umblarea cu Dumnezeu
1. Presupune invoire - intelegere
2. Presupune incredere deplina
3. Presupune ascultarea totala de El

II. Dificultaple pe care le-a intampinat Enoh
1. Enoh a umblat cu Dumnezeu intr-o lume foarte rea
2. Enoh a avut o familie numeroasa
3. Enoh a fost singur credincios ~in-a avut Bib lie

III. Ce avantaje a avut Enoh pentru ca a umblat cu
Dumnezeu
1. A putut trai o via ta de calitate
2. A avut parte de o descoperire cereasca (luda 1: 14, 15)
3. A fost mutat de pe pamant ca sa nu vada moartea
Concluzie:
-Cum crezi ca se va termina viata ta?
- Ce dificultati ai tu in umblarea cu Dumnezeu?
-Ce crezi ca vor vorbi oamenii cand Biserica va fi rapita lacer?
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