




Potopul a lăsat o amprentă de neşters asupra memoriei 
umanităţii, aşa cum o mărturisesc culturi la fel de diverse 
precum popoarele hinduse, mayaşi, vechii locuitori ai 
Irlandei, popoarele native din America de Nord etc. 

Pe parcursul a patru capitole (Geneza 6-9), Moise ne 
explică de ce Dumnezeu a trebuit să distrugă lumea pe 
care a creat-o şi cum a făcut-o. 

Dar potopul nu este doar distrugere, este o a doua şansă, 
un act de har răscumpărător. 
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Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este 
hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, 

am să-i nimicesc împreună cu pământul.” (Geneza 6:13) 

De ce a distrus Dumnezeu lumea pe care a creat-o? 

Înainte ca omenirea să se distrugă pe ea însăşi, Dumnezeu a 
considerat că este necesar să strângă răul din muguri şi să 
înceapă din nou (Geneza 6:5-7). Dar nu a făcut-o în tăcere, ci 
l-a ales pe Noe pentru a avertiza lumea şi a oferit un mijloc de 
mântuire: chivotul (2 Petru 2:5; Geneza 6:8,13-14). 

Aşa cum se va întâmpla mai târziu cu chivotul mărturiei, Dumnezeu a dat 
instrucţiuni precise pentru construirea chivotului (inclusiv măsurători exacte). 

„Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i 
poruncise Dumnezeu.” (Gen. 6:22). 
Dumnezeu ne dă şi nouă harul Său şi 
aşteaptă un răspuns de credinţă şi ascultare. 



„În anul al şase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a 
şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului 
celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor.” (Geneza 7:11) 

Ce asemănări există între Creaţie şi potop? 

Apele se despart 
(1:6) 

Dumnezeu a creat 
animalele după soiul 
lor (1:21, 25) 

Dumnezeu aduce 
animalele la om 
(2:19) 

Creaţia 

Apele se adună 
(7:11) 

Dumnezeu salvează 
animalele pe specii  
(7:14) 

Dumnezeu distruge 
animalele din cauza 
omului (6:7) 

Potopul 

Dumnezeu trebuie să distrugă ceea ce a creat pentru a oferi omenirii un nou 
început. În acelaşi mod, Dumnezeu va distruge această lume pentru a face o 
nouă Creaţie, eliberată în sfârşit de păcat (Is. 65:17; Apoc. 21:1). 



„Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi 
de toate vitele care erau cu el în corabie” (Geneza 8:1p.p.) 

Oare Dumnezeu uitase de Noe? 

De fapt, nu a fost o problemă de memorie. Când 
Dumnezeu „îşi aduce aminte” este pentru că a venit 
momentul perfect să acţioneze într-un anumit fel 
(Gen. 19:29; 30:22; Ex. 2:24; 1 Samuel 1:19). 

Odată ce potopul s-a oprit, Noe a deschis 
fereastra arcăi (Gen. 8:6) şi a trimis păsări să 
verifice starea pământului (Geneza 8:7-12). 
Încrederea lui în Dumnezeu nu l-a împiedicat să 
întreprindă acţiuni care să-l conducă să-şi 
confirme credinţa. 

Dar, deşi ştia că pământul era deja uscat, a 
aşteptat porunca divină înainte de a părăsi arca 
(Geneza 8:15-18). 



„Dar cu tine fac un legământ: să intri în corabie, tu şi fiii tăi, 
nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.” (Geneza 6:18) 

În ce consta legământul lui Dumnezeu cu Noe? 

„Fă-ţi o arcă şi te voi scăpa de potop”. De fapt, este acelaşi 
legământ pe care îl face cu fiecare dintre noi: „Crede în 
Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit” (Fapte 16:31). 

Când Dumnezeu şi-a împlinit legământul, Noe a reacţionat 
printr-un act de mulţumire, o ardere de tot (Geneza 8:20). 

În continuare, Dumnezeu l-a informat despre unele 
modificări necesare pentru adaptarea lui la noua situaţie. 
De acum înainte, animalele au fost adăugate în alimentaţia 
lor, dar fără sânge (Geneza 9:3-4). 

Deşi nu a fost declarat în mod explicit, animalele care 
puteau fi mâncate erau limitate de diferenţa binecunoscută 
dintre curat şi necurat (Geneza 7:2; 8:20). 



LEGĂMÂNTUL DE CONSERVARE 

Care este rolul omului în acest nou legământ? 

Nici unul. Este un pact unilateral, un angajament pe 
care Dumnezeu şi-L ia. Este un dar al harului pentru 
umanitate, de care ne amintim cu fiecare curcubeu. 

Acest legământ, cu semnul său inclus, ne aminteşte de 
sfârşitul Creaţiei originale. Dumnezeu S-a odihnit şi ne-a 
dat ca semn odihna Sabatului (Ex. 31:13; Ez. 20:20). 

Acum, Dumnezeu dădea omenirii o a doua şansă, o 
„nouă creaţie”. În acel moment, El a jurat că va 
păstra viaţa pe pământ: „Cât va fi pământul, nu vor 
înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi 
iarna, ziua şi noaptea!” (Geneza 8:22). 



„Când privim această scenă frumoasă 
[curcubeul], ne putem bucura de Dumnezeu, 
ştiind că El însuşi priveşte acel semn al 
legământului Său şi că, atunci când îl vede, îşi 
aminteşte de copiii pământului cărora le-a fost 
dat. Necazurile, pericolele şi încercările lor nu 
sunt pierdute pentru el. Ne putem bucura de 
speranţă, pentru că arcul legământului lui 
Dumnezeu este între noi. Nu va uita niciodată 
să aibă grijă de copiii Săi” 

E. G. W. (Înalta noastră chemare, 4 noiembrie) 


