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Noe a fost un om care s-a  
închinat lui Dumnezeu.  Toţi  
ceilalţi îl urau pe Dumnezeu  
şi nu I se supuneau.  Într-o  
zi, Dumnezeu a spus ceva care  
             a şocat pe toţi „Voi  
                                  distruge  
                                  această  
                                 lume rea,  
                              netrebnică” a spus  
                                            Dumnezeu  
                                               lui Noe.  „Doar  
                                                  familia ta va  
                                                      fi salvată.”  



Dumnezeu l-a avertizat pe Noe de venirea  
unui potop care va acoperi tot pământul.   
„Construieşte o arcă din lemn, o corabie  
suficient de mare pentru tine şi familia 
ta, şi multe animale”, a poruncit lui 
Noe.  Dumnezeu a dat lui Noe toate  
instrucţiunile. Noe a fost  
                  foarte  
                  ocupat. 



         Probabil oamenii işi    
          băteau joc de Noe  
             când acesta le-a    
              explicat că vrea   
                         să facă o  
                          corabie. 
   
                         Dar Noe  
                     a continuat   
                      să lucreze        
                la corabie.  De 
asemeni el a continuat să    
 spună oamenilor despre  
   Dumnezeu.  Dar nimeni  
   nu a ascultat. 



Noe avea o credinţă mare.  
El a crezut de asemeni că 
Dumnezeu va da ploaie cum 
nu a mai fost niciodata.  
Curând corabia a fost gata  

pentru a primi pe toţi 
 cei dornici să 

 intre în ea. 



Acum au venit animalele.  Dumnezeu a adus şapte  
  specii, câte două din fiecare.  Păsări mari şi mici,  
                 animale micuţe şi înalte, şi-au găsit  
                 calea către  
                 corabie. 



Poate că oamenii au strigat la Noe şi l-au  
jignit, deoarece el a umplut corabia cu  
animale. Ei nu s-au oprit în a păcătui 
împotriva lui Dumnezeu şi ei nu  
au cerut să intre în corabie. 



În cele din urmă, toate  
animalele şi păsările  
 
 

s-au îmbarcat. 
  „Intră în 
 corabie!” 

  Dumnezeu i-a 
 spus lui Noe. 

  „Tu şi familia ta!” 
 Noe, soţia lui, cei 

 trei fii ai lui şi nevestele 
 lor au intrat în corabie. 

                                             Apoi Dumnezeu  
                                             a închis uşa! 



Şi a început ploaia.  O ploaie 
torenţială a inundat pământul 
   timp de patruzeci de zile  
   şi patruzeci de nopţi. 



Potopul de ape a inundat oraşele 
 şi satele.  Când ploaia s-a oprit,  

      chiar şi munţii erau sub ape. 



Când apele s-au ridicat, 
corabia plutea deasupra. 
Poate era întuneric 
înăuntru, poate murdar, şi 
poate chiar înfiorător.  Dar 
corabia a oferit adăpost lui 
Noe în timpul potopului. 



După cinci luni de potop, Dumnezeu a 
trimis un vânt uscat.  Încet, corabia 
a coborat pe muntele înalt Ararat.    
   Noe a rămas în corabie încă 40 de  
       zile până apa s-a retras. 



Noe a deschis fereastra 
corabiei şi a  trimes un 
corb şi un porumbel 
afară din corabie.  Dar 
porumbelul, nu a găsit  
un loc curat unde să se 
odihnească, şi s-a  
întors la  
Noe. 



O săptămână mai târziu, 
Noe a încercat din nou.  
Porumbelul s-a întors  
cu o frunză de măslin  
în cioc.  Următoarea 
săptămână pământul a 
fost uscat, deoarece 
porumbelul trimis  
din nou nu s-a  
mai întors. 



Dumnezeu a spus lui Noe că a sosit timpul 
să părăsească corabia.  Împreună, Noe  
şi familia lui au coborât din corabie,  
           ei şi toate animalele. 



   Cât de recunoscător  
      trebuie să se fi  

      simţit Noe.  El a  
     construit un altar 

şi a lăudat pe 
Dumnezeu, care l-a 

salvat pe el şi familia 
lui, de groaznicul  

          potop. 



Dumnezeu a dat  
lui Noe o minunată  
promisiune.   
Niciodată nu v-a  
mai trimite potop pe  
pământ pentru a judeca  
păcatul uman.   
 

                              Dumnezeu a lăsat  
                           un măreţ semn care   
                             să amintească  
                          promisiunea Lui.   
                       Curcubeul a fost  
                      semnul lăsat de   
                     Dumnezeu pentru   
                    promisiunea făcută.  



Noe şi familia lui  
au făcut un nou  
început după potop.  În timp, 
urmaşii lui au repopulat 
pământul.  Toate naţiunile  
de pe pământ provin din  
      Noe şi copii lui.  



Noe şi potopul 
 

 O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

 se găseşte în 
 

Geneza 6-10 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130  



The End 

3 60 

Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate.  Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna. 
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  

fiecare zi!  Ioan 3:16 
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