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Skilmálar: Þér er heimilt að afrita eða prenta þessa sögu, en ekki selja.

Nói var maður sem 
dýrkaði Guð, en allir 
aðrir Vanvirtu og 
óhlýðnuðust Guði.  
Guð sagði við Nóa.

spillingar 
mannkynsins mun ég afmá 
allt líf af jörðinni Aðeins 
þú og fjölskylda þín munu 
bjargast

Nóaflóð
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Höfundur Edward Hughes
Myndskreytingar Byron Unger; Lazarus

Þýðandi Þráinn Kristjánsson
Aðlagað af M. Maillot; Tammy S.
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hefur 
fólk

gert gys 
að Nóa þegar 

hann sagði  
þeim frá örkinni.  Á  

meðan Nói hélt áfram  
að byggja, sagði hann 

fólkinu frá Guði, en 
enginn hlustaði.

komu um borð 
í örkina.

Loksins 
voru öll dýrin 
komin um borð 
í örkina.  Guð 

sagði við Nóa, 

þú og fjölskylda 

hans, synir hans þrír og 
konur þeirra, gengu nú 
öll um borð í örkina. 

Þá kom hellirigning sem dundi 
yfir jörðina fjörutíu 
daga og .

Flóðgáttir 
himinsins
opnuðust

og regnið helltist
yfir alla jörðina.  Ekki 

að rigna fyrr en öll fjöll voru komin
í kaf.  Allt sem hafði lífsanda 
dó og var afmáð af jörðinni.

til að yfirgefa örkina svo Nói og 
fjölskylda slepptu dýrunum 

frjálsum.

Nói sendi hrafn og dúfu út um glugga arkarinnar.  
Dúfan fann hvergi 

þurran 
stað 
á 

jörðinni og snéri aftur 
til Nóa.  Viku síðar reyndi
Nói aftur og snéri dúfan

ólífuviðarblað í nefinu.

landið var orðið þurrt 
því dúfan kom 

ekki til baka.

Eftir fimm mánuði sendi Guð vind 
til að blása yfir jörðina.  Þegar 
vatnið rénaði settist örkin á tinda 
Araratfjalls.  Nói hélt kyrru fyrir í 

örkinni í fjörutíu daga á 
meðan vatnið 

var í 
rénum.

Vatnið óx og lyfti örkinni 

er að það hafi verið myrkur 
og hálf draugalegt í örkinni, 
en örkin verndaði Nóa fyrir 
flóðinu.

Líklegt er að fólkið hafi gert grín að 
Nóa er hann fyllti örkina af 
dýrum.  Án þess að hafa 
nokkurn skilning á því sem 
var að ske, hélt fólkið 
áfram að syndga 

gegn Guði. 

Guð varaði Nóa við að gífurlegt flóð mundi 
koma yfir alla jörðina.  Og Guð sagði við 

stóran fyrir fjölskyldu þína og fjölda 

án tafar!

Nói hafði mikla trú.  
Í þá daga var rigning 

Nói hafði óbifandi trú 

að örkin var fullsmíðuð 
og tilbúin.
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Nóaflóð

er að finna í

Fyrstu Mósebók 6-10

Eftir hið mikla 
flóð hófu Nói og 
fjölskylda hans nýtt líf á nýjum 
stað, og frá þeim og þeirra 
afkomendum byggðist öll 
jörðin.  Og frá Nóa og 

börnum hans 
eru 

allar þjóðir 
heimsins komnar.

Guð lofaði Nóa 
að hann mundi 
aldrei aftur láta 
flóð koma yfir 
jörðina og tortíma 
öllu lífi jarðarinnar.  

loforðs setti Guð 
regnbogann í ský 
himinsins.

Nói hlýtur að hafa verið  
yfir sig þakklátur.  

Hann byggði 

Guði brennifórn í 

að hafa bjargað sér og 
fjölskyldu hans frá hinu 
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