
Noa och 
floden

Bibeln för barn 
presenterar

Noa var en man som tillbad 
Gud. Alla andra hatade 
och vägrade att lyda Gud. 
En dag, sade Gud något 
chockerande. Jag ska 
förgöra den här ondskefulla 

världen
Gud till 
Noa
familj kommer 

att bli 
räddad

Gud varnade Noa för att en stor flod
skulle komma och översvämma jorden. 
Bygg en ark i trä, en båt stor nog 
för din familj och många djur löd

befallningen till Noa. Gud gav
Noa exakta instruktioner. Noa

fick mycket
att göra!
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Sedan kom 
regnet.  Det öste 

ner över jorden i fyrtio dagar 
och fyrtio nätter. Flodvattnet 

svämmade över stöder och 
byar.  När det väl slutade regna, 

var till och med bergen under vatten.  
Allting som varit vid liv, dog.

Kanske skrek människorna elaka ord 
till Noa under tiden han 
lastade alla djuren.  De 
slutade inte synda mot 
Gud.  De bad inte om 
att få komma 
ombord på arken.

Noa hade stor tro. 
Han trodde på Gud 
trots att det aldrig 
regnat tidigare. 
Snart var arken 
redo att lastas full.

Till slut var
alla djur och

fåglar ombord.
Gå in i arken

sade Gud till
Noa Du och hela

din Noa, hans
fru, hans tre söner och

deras hustrur gick in i arken.
Sedan stängde Gud dörren!

Nu kom djuren. Gud förde fram sju stycken av
några arter, och två av andra. Fåglar, små som

stora, och djur, korta och långa, 
kom till arken.

Människor hånade
förmodligen Noa när
han förklarade varför

han byggde
arken.

Men Noa

fortsatte
bygga. Han 

fortsatte även
att berätta för

människor om Gud. 
Men ingen lyssnade.
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Gud gav Noa
ett underbart
löfte. Aldrig mer
skulle han sända en
flod för att döma
människornas synder. 

Och Gud gav en stor
påminnelse om sitt
löfte. Regnbågen
blev tecknet på
Guds löfte.

Gud sade till Noa att det var dags att
lämna arken. Tillsammans lastade Noa
och hans familj av alla djuren.

Efter fem månader av regn, sände
Gud en torr vind. Sakta men 
säkert landade arken högt upp på
Araratbergen. Noa stannade inne i

arken ytterligare fyrtio dagar
under tiden
som vattnet
sjönk
undan.

Så tacksam
Noa måste
ha känt sig! 

Han byggde 
ett altare och 
lovprisade Gud 
som hade räddat 
honom och hans 
familj undan den 
fruktansvärda 
floden.

Noa skickade en korp och en duva ut ur ett öppet
fönster i arken. 

Men 
duvan

återvände
till Noa, eftersom den 

inte hittade någon torr
plats att vila på. En vecka 

senare,  försökte Noa igen.  
Då kom duvan tillbaka med 

ett friskt blad från ett 
olivträd i näbben.  Nästa 

vecka visste Noa att jorden var 
torr eftersom duvan inte återvände.

När vattnet steg, flöt 
arken ovanpå. Det var 
säkert mörkt där inne, och 
kanske guppigt och till och 
med läskigt. Men arken 
skyddade Noa från 
flodvattnet.
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Noa och floden

En berättelse från Guds ord, Bibeln,

finns i

1 Mosebok 6-10

När dina ord öppnar sig ger de ljus
Psalm 119:130

Gud vet att vi har gjort dåliga saker, 
som han kallar för synd. Syndens lön är döden.

Gud älskar oss så mycket att han sände sin ende 
son, Jesus, för att du på ett kors och ta vårt 

straff. Jesus blev levande igen och åkte tillbaka 
till himmelen! Nu kan Gud förlåta oss våra synder.

Om du vill omvända dig från dina synder, säg såhär 
till Gud: Käre Gud, jag tror att Jesus dog för mig 

och nu lever igen. Snälla, kom in i mitt liv och 
förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv 
nu och sen får vara med dig för alltid. Hjälp mig 
att leva för dig som ditt barn. Amen. Joh 3:16

Läs Bibeln och prata med Gud varje dag!

Noa och hans
familj kunde
börja om på nytt
efter floden. Med 
tiden befolkade Noas
ättlingar återigen hela

jorden. Alla
världens

länder härstammar
från Noa och hans barn. 15


