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Isten figyelmeztette Noét, hogy nagy árvíz
M|QpVHOIRJMDERUtWDQLDI|OGHW eStWV
egy nagy hajót fából, egy olyan bárkát,
ami eléggé nagy lesz a családod és a
VRNIpOHiOODWV]iPiUDSDUDQFVROWD
PHJD],VWHQ1RpQDN ,VWHQSRQWRV
utasításokat
adott és
Noé

1RpLVWHQIpOĞHPEHUYROW
0LQGHQNLPiVJ\ĬO|OWH
Istent és nem fogadtak
V]yWQHNL(J\LNQDS,VWHQ
YDODPLPHJOHSĞWPRQGRWW
eQHOIRJRPSXV]WtWDQL
ezt a gonosz
világot,"
mondta
1RpQDND],VWHQ
"Csak a te
családod fog
PHJPHQHNOQL

munkához
OiWRWW
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Az emberek biztosan
gúnyolódtak Noén,
amikor elmagyarázta
QHNLNPLpUWpStWL
DEiUNiW
Noé

Noénak nagy volt a
KLWH$NNRULVKLWWYROQD
Istenben, ha korábban
sohasem esett volna
HVĞ$EiUNDKDPDURVDQ
készen állt arra, hogy
EHUDNRGMDQDN

folytatta
a bárka
pStWpVpW
,VWHQUĞOLVEHV]pOW
az embereknek,
de senki sem
KDOOJDWRWWUi

3
0RVWD]iOODWRNUDNHUOWDVRU (J\HVIDMWiNEyO
hét-KpWSiUDWPiVRNEyOFVDNNHWWĞWYiODV]WRWWNL
,VWHQ .LVpVQDJ\PDGDUDNDSUypVKDWDOPDV
állatok, mind elindultak
a bárka
IHOp

4
Meglehet, hogy az
HPEHUHNVpUWĞV]DYDNDW
kiáltoztak Noé felé, míg
a bárkába terelte az
iOODWRNDW
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Végül minden állat és
minden madár a

ĝNQHPV]ĬQWHNPHJ
,VWHQHOOHQYpWNH]QL
Nem kérték, hogy a
EiUNiEDPHKHVVHQHN
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fedélzeten
YROWSzállj
be a bárkába,"
mondta Isten
Noénak"Te és a
FVDOiGRG1RpD
felesége és a három fia
a feleségeikkel bárkára
szálltak (]XWiQIsten
rájuk ]iUWDD]DMWyW
8

Aztán
HOHUHGWD]HVĞ
9LKDURVHVĞ]pV|QW|WWHHOD
I|OGHWQHJ\YHQQDSpV
QHJ\YHQpMV]DNiQiW
9
Ahogy a víz emelkedni
kezdett, megemelte a
bárkát és az lebegett a
Yt]HQ0HJOHKHWKRJ\EHQW
nagyon sötét volt, az is
OHKHWKRJ\DEiUNDHUĞVHQ
himbálódzott és lehet,
KRJ\H]LMHV]WĞLVYROW
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A víz
elborította a
YiURVRNDWpVDIDOYDNDW$PLNRU
D]HVĞHOiOOWPpJDKHJ\HNLVD
Yt]DODWWYROWDN0LQGHQ
pOĞOpQ\HOSXV]WXOW
10

$]|WKyQDSLJWDUWyiUYt]XWiQRO\DQ
szél támadt, Isten jóvoltából, hogy a
Yt]IRNR]DWRVDQDSDGQLNH]GHWW
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A bárka lassan megakadt az Ararát
KHJ\VpJFV~FViQ 1RpQHJ\YHQQDSLJ
maradt a bárka belsejében, amíg a
Yt]WHOMHVHQHODSDGW
Az egyik nyitott ablakon
át Noé egy hollót és egy
JDODPERWHUHV]WHWWNL A
galamb visszatért Noé mellé,
mivel sehol sem tudott száraz
KHO\UHOHV]iOOQL
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Isten azt mondta Noénak, hogy itt
D]LGHMHKRJ\HOKDJ\MiNDEiUNiW
Noé a családjával együtt kiterelt
PLQGHQiOODWRW

(J\KpWWHONpVĞEE
1Rp~MUDSUyEiONR]RWW
(NNRUDJDODPEHJ\NLV
RODMIDiJJDODFVĞUpEHQ
WpUWYLVV]D$N|YHWNH]Ğ
héten tudta meg Noé, hogy a
föld száraz, hisz a galamb
W|EEpQHPUHSOWYLVV]D
15
Milyen hálásnak
érezhette
magát Noé !
Oltárt emelt
és magasztalta
Istent, amiért
megmentette
ĞWpVFVDOiGMiW
a rettenetes
iUYt]WĞO

16
(NNRU,VWHQ
ígéretet tett
1RpQDN Soha
többé nem fog
özönvizet küldeni
a földre,

hogy az
embereket a
EĬQHLNpUW
PHJEQWHVVH

18
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Az Isten
jelt is
küldött
neki, hogy erre
az ígéretére
HPOpNH]WHVVH

Az árvíz után Noé
és családja új
pOHWHWNH]GWHN
Leszármazottaik
EHQpSHVtWHWWpND]HJpV]
I|OGHW A föld minden
nemzete Noétól
és az

A szivárvány lett
az Isten ígéretére
HPOpNH]WHWĞMHO

19 XWyGDLWyOV]iUPD]LN

20
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,VWHQWXGMDKRJ\PLURVV]FVHOHNHGHWHNHWN|YHWWQNHO
(]HNHWĘ EĦQQHNQHYH]L $EĦQHLQNpUWDEQWHWpVDKDOiO

,VWHQ,JpMpEĞOD%LEOLiEyO

,VWHQDQQ\LUDV]HUHWEHQQQNHWKRJ\D]HJ\V]O|WW)LiW
-p]XVWNGWHDNHUHV]WUHPHJKDOQLKRJ\PHJIL]HVVHQD
EĦQHLQNpUW'Hė YLVV]DWpUWD]pOHWEHpVIHOPHQWD
3DUDGLFVRPED,VWHQPRVWPiUPHJERFViMWKDWMDD
EĦQHLQNHW

YHWWW|UWpQHW
$7HUHPWpVUĞO-10

"Megvilágít engem a te szavaidnak
PHJLVPHUpVH" =VROWiURNN|Q\YH

+DWLPHJDNDUWRNV]DEDGXOQLD
EĦQHLWHNWĘODN|YHWNH]ĘWPRQGMiWRN,VWHQQHN
'UiJD,VWHQHPpQKLV]HPKRJ\-p]XVpUHWWHPKDOWPHJ
pVKRJ\~MUDpO .pUOHNOpSMEHD]pOHWHPEHpVERFViVG
PHJDEĦQHLPHWKRJ\~MpOHWHWNH]GKHVVHNpVKRJ\HJ\
QDSRQ|U|NUH9HOHGOHKHVVHN 6HJtWVQHNHPKRJ\pUWHG
pOMHNPLQWD7HJ\HUPHNHGÈPHQ -iQRV  
2OYDVGD%LEOLiWpVEHV]pOMD],VWHQKH]PLQGHQQDS

