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Noach a 

Biblii pre deti
predstavuje

Noach bol , ktorý uctieval
Boha.  ostatní
nenávideliBoha a neposlúchali
ho. Jedného Boh povedal

tento
svet A Noachovi

povedal: Zachránim
iba teba
a tvoju rodinu

potopa a pokryje celúzem. Postav 
archu 

pre tvoju rodinu a .
Noach mal od Boha presné 

pokyny.
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A potom
. Silný lejak

sa lial na zem dní a nocí.
Vody potopy zaliali mestá a dediny.  

prestal, dokonca aj
vrchy boli pod vodou.

vykrikovali po Noachovi
nakladal

zvieratá.  Neprestali
Bohu.  

Neprosili, aby mohli
aj oni
do archy.

Noach mal 
vieru.  Veril Bohu aj

predtým . 
Archa bola 
pripravená na to aby 

do nej mohli
zásoby.

Napokon,

zvieratá
a vtáky boli

nalodené
do archy povedal

Boh Adamovi. Ty aj
tvoje rodiny Noach,

jeho , jeho traja synovia
a ich do archy. 
Potom Boh zavrel dvere.

Boh priviedol z niektorých 
druhov sedem z iných po dve zvieratá. a malé 

vtáky
do archy.

sa mu 
asi vysmievali, 
Noach , 

robí
archu. 

Noach

v stavbe. 

rozprával o 
Bohu ale nikto ho 
nebral .
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Boh dal 
Noachovi 
nádherný 

potopu na potrestanie 
hriechu. 

Boh dal na 

aj nádhernú 
pripomienku. 
Znamením 

sa stala dúha.

z archy. Noach a jeho rodina spolu 

Po piatich mesiacoch potopy Boh 
poslal suchý vietor. Archa sa pomaly 
usadila na vysokom vrchu Ararat. 

Noach 
dní potom ako 
vody klesli.

sa Noach musel 
Postavil 

oltár a uctieval 
Boha, ktorý 
zachránil jeho aj 
jeho rodinu pred 

Noach poslal krkavca a holubicu von otvoreným 
oknom archy. 

Holubica 
sa vrátila 

miesto na 
O neskôr to 
Noach skúsil znovu.  

Holubica sa vrátila s 
olivovým lístkom v zobáku.  O 

Noach vedel,
zem je suchá,

lebo holubica sa
nevrátila.

Ako vody rástli, niesli
archu navrchu. Vo 
vnútri bolo 
tma, tesno a 

ale archa zachránila
Noacha pred potopou.
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Noach a potopa

Príbeh z slova Biblie

sa nachádza v

Genezis 6-10

robí 119:130

On nazýva hriech. 

a

a
a

Tebou. 
Amen. Ján 3:16

rozprávaj sa s Bohom.

Noach a jeho 
rodina 
nový 
Jeho potomkovia znovu 

národy sveta 
pochádzajú 

od Noacha a jeho detí. 15


