
2.
Dumnezeu i-a spus lui Noe că 
va fi un potop mare timp de 40 
de zile și 40 de nopți. Noe va 
trebui să construiască o arcă 

și să pună pe ea câte două din 
fiecare fel de animal. 

Arca Lui Noe

Dumnezeu face o promisiune
“Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, și nu 
va mai veni potop ca să pustiască pământul…curcubeul Meu, pe care l-am așezat în 

nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ.”
Gen. 9:11-13
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1.
Dumnezeu știa că Noe Îl iubea, dar 

era furios pentru că 
oamenii erau răi și egoiști 

unii cu alții. 

3.
Noe și cei trei fii ai săi au 

construit arca și, imediat cum 
au terminat, cerul s-a înnorat. 

Noe și familia s-au dus pe 
arcă împreună cu toate 

animalele.  

A plouat timp de 40 de 
zile și 40 de nopți, așa 
cum spusese Dumne-
zeu. La o săptămână 

după ce s-a oprit ploaia, 
Noe i-a dat drumul 

unui porumbel pentru 
a vedea dacă există pe 
undeva pământ uscat.

Dumnezeu a făcut un 
curcubeu și i-a promis lui 
Noe că nu va mai distruge 
niciodată pământul cu un 
potop. Curcubeul îi va aminti 
întotdeauna lui Dumnezeu de 
această promisiune. Ramura 
de măslin simbolizează o 
nouă pace între Dumnezeu 
și oameni.

4.
Într-un final, porumbelul 
s-a întors cu o ramură de 

măslin. Aceasta însemna că 
puteau să părăsească arca. 
Noe a ieșit și a construit un 
altar pentru a se ruga și a-I 
mulțumi lui Dumnezeu că 

i-a salvat familia.



Ajutați-l pe Noe să aducă 
animalele pe arcă.

RUGĂCIUNE
Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. 
Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. 

Osana întru cei de sus. 
- Sfânta Liturghie -

Numele:____________________________________    Data:________________________
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Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Repere:

Arca Lui Noe
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu povestea 
Arcei lui Noe.

Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. 
Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. 
Osana întru cei de sus.
- Sfânta Liturghie - 

Explicați copiilor că acesta este un imn bisericesc pe care îl cântăm în 
fiecare duminică în timpul pregătirii Sfintei Împărtășanii. Ne reamintește 
cât de mare este Dumnezeu.

Dumnezeu face o promisiune
“Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, 
și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul…curcubeul Meu, pe care l-am 
așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ.” 
Gen. 9:11-13

Cereți copiilor să completeze labirintul. 

1.  Dumnezeu știa că Noe Îl iubea, dar era furios pentru că oamenii erau răi și 
egoiști unii cu alții. 

2.  Dumnezeu i-a spus lui Noe că va fi un potop mare timp de 40 de zile și 40 
de nopți. Noe va trebui să construiască o arcă și să pună pe ea câte două 
din fiecare fel de animal.

3.  Noe și cei trei fii ai săi au construit arca și, imediat cum au terminat, cerul 
s-a înnorat. Noe și familia s-au dus pe arcă împreună cu toate animalele. 
A plouat timp de 40 de zile și 40 de nopți, așa cum spusese Dumnezeu. La 
o săptămână după ce s-a oprit ploaia, Noe i-a dat drumul unui porumbel 
pentru a vedea dacă există pe undeva pământ uscat.

4.  Într-un final, porumbelul s-a întors cu o ramură de măslin. Aceasta însemna 
că puteau să părăsească arca. Noe a ieșit și a construit un altar pentru a 
se ruga și a-I mulțumi lui Dumnezeu că i-a salvat familia. Dumnezeu a făcut 
un curcubeu și i-a promis lui Noe că nu va mai distruge niciodată pământul 
cu un potop. Curcubeul îi va aminti întotdeauna lui Dumnezeu de această 
promisiune. Ramura de măslin simbolizează o nouă pace între Dumnezeu și 
oameni. 

Explicați copiilor că, dacă respectăm legile lui Dumnezeu, Acesta ne va 
răsplăti.
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