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Studiul 3

„Pentru toate neamurile de oameni, în veci”

Textul de memorat: „Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.” (Geneza 6:8)

Duminică, 11 aprilie – Cum acţionează păcatul (Geneza 6:5)

1. Geneza 3:6; Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca
să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea,
şi bărbatul a mâncat şi el.

Geneza 3:11-13; 11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din
pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
12. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am
mâncat.”
13. Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am
mâncat din pom.”

Geneza 4:5; dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a
posomorât faţa.

Geneza 4:8; Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp,
Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.

Geneza 4:19; Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada, şi numele celeilalte era Ţila.

Geneza 4:23; Lameh a zis nevestelor sale: „Ada şi Ţila, ascultaţi glasul meu! Nevestele lui Lameh,
ascultaţi cuvântul meu! Am omorât un om pentru rana mea şi un tânăr pentru vânătăile mele.

Geneza 6:2; fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de
neveste pe acelea pe care şi le-au ales.

Geneza 6:5,11; 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile
gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.

Luni, 12 aprilie – Omul Noe (Geneza 6:9)

2. Geneza 6:9; Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.

3. Geneza 6:8; Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.

Marţi, 13 aprilie – Legământul cu Noe

4. –

Miercuri, 14 aprilie – Semnul curcubeului
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5. Geneza 9:12-17; 12. Şi Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi
între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
13. curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi
pământ.
14. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor;
15. şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice
trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
16. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic
dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.”
17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi
orice făptură de pe pământ.”

6. –

Joi, 15 aprilie – „N-a rămas decât Noe”

7. Geneza 7:23; Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până
la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu
el în corabie.

Apocalipsa 12:17; Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
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