


3Potopul lui Noe

Prefață
     În istoria potopului se regăsește Planul de Mântuire în 
miniatură. Modul cum credința și ascultarea sunt răsplătite, 
iar necredința și neascultarea atrag după sine consecințe 
dintre cele mai grave, sunt exemplificate în mod cât se poate 
de relevant înexperiența lui Noe și a contemporanilor lui.  
Lecții prețioase pot fi desprinse din acest eveniment, și  
chiar și cei mici pot înțelege că merită să reziști presiunii  
negative a grupului și că adevărații eroi sunt cei care au  
curajul și tăria de a sta chiar și singuri de partea adevărului  
și a dreptății. Chiar dacă pentru aceasta vor fi batjocoriți  
de toți, Dumnezeu le apreciază statornicia și o va răsplăti  
la vremea potrivită.
    Atât prin text, cât și prin ilustrații, această carte  
încearcă să imprime în mințile fragede ale copiilor,  
  prețioasele lecții ale trecutului, motivându-i la o viață  
   asemănătoare cu cea a marilor eroi ai credinței, iar  
   posibilitatea de a da frâu liber imaginației lor și de a se  
   implica, dând viață și culoare ilustraților, este menită  
    să impresioneze și să întipărească pentru totdeauna            
    prețioasele învățături biblice în memoria copiilor, cu  
     credința că acestea se vor regăsi apoi aplicate practic  
   în experiențele lor viitoare cu Dumnezeu și cu semenii lor.



8 Carte de colorat

Noe - om neprihănit
 

Dar Noe a căpătat  
milă înaintea Domnului.

 Iată care sunt urmaşii lui Noe.  
Noe era un om neprihănit  

şi fără pată între cei din vremea lui: 
Noe umbla cu Dumnezeu.

 Noe a născut trei fii:  
Sem, Ham şi Iafet.

(Genesa 6: 8-10)
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18 Carte de colorat

Animalele intră în corabie!
 

 Domnul a zis lui Noe: Intră în corabie, tu şi toată casa ta;  
căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea  

în neamul acesta de oameni.

 Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, 
câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască;  

o pereche din dobitoacele care nu sunt curate,  
câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască;

 şi câte şapte perechi de asemenea, din păsările cerului,  
câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască,  

pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului.

 Căci după şapte zile, voi face să plouă pe pământ  
patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi;  

şi voi şterge astfel de pe faţa pământului  
toate făpturile pe care le-am făcut.

(Genesa 7: 1-4)
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36 Carte de colorat

O frunză de măslin
 

A mai aşteptat alte şapte zile, 
şi iarăşi a dat drumul  

porumbelului din corabie.

 Porumbelul s-a întors la el  
spre seară; şi iată că în ciocul lui  

era o frunză de măslin  
ruptă de curând.  

Noe a cunoscut astfel  
că apele scăzuseră pe pământ.

 A mai aşteptat alte şapte zile;  
şi a dat drumul porumbelului.  

Dar porumbelul  
nu s-a mai întors la el.

(Genesa 8: 10-12)
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40 Carte de colorat

Ieși din corabie!
 

Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe, şi i-a zis:

Ieşi din corabie, tu şi nevasta ta,  
fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine!

 Scoate afară împreună cu tine  
toate vieţuitoarele de tot felul  
care sunt cu tine, atât păsările  

cât şi vitele şi toate târâtoarele  
care se târăsc pe pământ: să mişune  

pe pământ, să crească  
şi să se înmulţească pe pământ.

 Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi,  
cu nevasta sa şi cu nevestele fiilor săi.

(Genesa 8: 15-18)
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