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DEL 1: NOA – EN UTHÅLLIG MAN

Är det möjligt för en människa att veta vad Gud tänker? Jes. 55-8-9
Vi kan fånga glimtar av hur Gud tänker genom att läsa Bibeln för att finna vad
han tycker om, och inte tycker om. Jes. 57:15-21

VAD FÖREDRAR GUD?
Bibeln säger att Gud inte har något anseende till personen, men denna
hänvisning har att göra med frälsningen, FÖR han är villig att frälsa alla. Rom.
2:11; Apg. 10:34
Gud uppenbarade för profeten Hesekiel att det finns några som han föredrar
framför andra; Han sade det inte bara en gång utan upprepade det gång på
gång.
Gud talade om att han tänkte sända domar över Israel. Om Noa, Daniel eller Job
fanns i landet skulle de gå fria genom sin rättfärdighet, men de skulle inte kunna
rädda sina familjer. Hes. 14:12-20
Eftersom Noa, Daniel och Job behagade Gud, låt oss finna ut hur det kom sig att
de behagade Honom.

NOA
Hela den mänskliga befolkningen hade fallit så svårt i synd under Noas tid, att
Gud beslöt att döda dem alla. 1 Mos. 6:5-13
Om vi sätter Adams födelse till år noll, föddes Noa 1056 år senare. Adam dog
126 år före Noas födelse och 14 år efter Set dog. En rad patriarker som Kanan,
Mahalalel, Jared och Metusalem levde fortfarande när Noa levde. Noas fader
Lemek dog år 1651 och levde i 595 år tillsammans med Noa. Abraham var 51 år
gammal när Noa dog.
Därför kan vi tryggt säga att Noa hade full kunskap om vad som försiggått i
Edens Lustgård och var medveten om att Gud hade lovat att sända en Frälsare
som skulle betala för människornas synder.
Floden som dödade alla levande varelser på jorden kom 1675 f. Kr., 25 år efter
Lemek den siste patriarken var död.
Noa hade levt i 500 år när Gud avkunnade sin dom. 1 Mos. 5:32; 6:1-7
Noa fann nåd inför Herrens ögon. vers 8
Noa beskrivs som en rättfärdig man som vandrade med Gud. vers 9
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1. Noas rättfärdighet kom genom hans tro på en framtida återlösare. Detta
ser vi även hos Job, som var samtida med Abraham och en efterföljare till
det evangelium Gud hade gett Adam och Eva. Job 19:20-27
Tusentals år senare får vi den fulla förklaringen genom aposteln Paulus.
Rom. 3:20-28
2. Det perfekta var hans tro på en Frälsare, att denne kunde leva genom Noa
och göra Guds vilja. 1 Joh. 2:5-12
3. Att vandra med Gud betyder att Noa inte tog del i det folks synder som
levde då. Psalm 1:1-6
Noa vandrade med Gud så som sin farfarsfar Enok hade gjort. 1 Mos. 5:22-24;
Hebr. 11:5
Jesus beskrev hur han vill att vi skall vandra. Joh. 15:1-17

BYGGANDET AV ARKEN
Den största prövningen för Noa var byggandet av arken, som tog 100 år att
bygga. När Gud sade till honom att bygga arken gavs ingen tid när den skulle
vara färdig. 1 Mos. 6:10-16
Arkens storlek skulle kunna jämföras med ett av de amerikanska hangarfartygen
på 45 000 ton som användes under andra världskriget. Detta var ett stort skepp
som byggdes på torra land där regn hittills uteblivit. Noa måste ha lejt arbetskraft
för att skaffa fram timmer till skeppet från det man huggde ner detta timmer tills
man anpassade det till skeppet.
Gud slöt ett förbund med Noa, och i hundra år framåt utan regn och under folkets
hån byggde han skeppet exakt så som Gud hade sagt till honom. vers 17-22

VARFÖR ÄLSKADE GUD NOA?
1. Han var trogen den vision som han hade fått av Gud.
2. Han vacklade inte i sin vision från Gud.
3. Han var målmedveten när han uppfyllde sin del av visionen.
4. Den allmänna opinionen påverkade honom inte.
5. Noa såg aldrig till något regn eller en vattenflod, men trodde att det som
Gud hade sagt var sant och det var gott nog åt honom.
Så här sade Jesus. Luk. 9:62
Detta är vad Gud vill. Hebr. 11:1-6
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

