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Czech

BĪh varoval Noema, že pĢijde velká
potopa, která pokryje Zemi. „Postav
dĢevĒnou archu – loč dost velkou pro
tvou rodinu a mnoho zvíĢat,” bylo
Noemovi pĢikázáno. BĪh mu
dal pĢesné instrukce a
Noe se dal
do práce!

Noe byl muž, který uctíval
Boha. Všichni ostatní Boha
neposlouchali a nenávidĒli.
Jednoho dne BĪh Ģekl nĒco
šokujícího. „ZniĀím tento
zlý svĒt,”
Ģekl BĪh
Noemu.
„Jen tvou
rodinu zachráním.”
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Lidé se Noemovi
smáli, když jim
vysvĒtloval, proĀ
staví archu. Noe
stavĒl dál.
Také Ģíkal

Noe mĒl velkou
víru. VĒĢil Bohu
pĢesto, že už dlouho
nepršelo. Brzy byla
archa pĢipravená k
naložení
zásob.

lidem
o Bohu.
Nikdo ale
neposlouchal.
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Lidé pravdĒpodobnĒ kĢiĀeli na Noema
rĪzné urážky, když nakládal
zvíĢata. NepĢestali hĢešit
proti Bohu. Neptali
se, jestli mohou do
archy taky vejít.

Nyní pĢišla zvíĢata. BĪh pĢivedl sedm zvíĢat z
nĒkterých druhĪ, dvĒ zvíĢata z dalších. Velcí a
malí ptáci, velká i maliĀká zvíĢata
vcházeli do
archy.
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„VejdĒte
do archy,” BĪh
pozval Noema.
„Ty a tvá rodina.”
Noe, jeho manželka,
jeho tĢi synové a jejich
manželky vešli do
archy. Potom BĪh
dveĢe zavĢel!
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Pak pĢišel déšĨ. Obrovský
slejvák zaplavoval Zemi
po ĀtyĢicet dní a nocí.
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KoneĀnĒ byla všechna
zvíĢata a ptáci na palubĒ.

Když se voda zvedala,
archa plula. Možná byla
uvnitĢ tma, možná to
hodnĒ houpalo a možná
to bylo i strašidelné. Ale
archa ochránila Noema
pĢed povodní.

Vody se
valily pĢes mĒsta
a vesnice. Když pĢestalo pršet, i
hory byly pod vodou. Všechno,
co dýchalo vzduch, zemĢelo.
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Po pĒti mĒsících povodnĒ, poslal BĪh
suchý vítr. Pomalu se archa zastavila
vysoko v horách Araratu. Noe zĪstal
uvnitĢ ještĒ dalších ĀtyĢicet dní.
Vody ustupovaly.

Noe poslal otevĢeným
oknem archy ven havrana
a holubici. Holubice se
vrátila zpátky, protože
nenašla suché Āisté místo
k odpoĀinku.
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BĪh Ģekl Noemovi, že je Āas, aby
opustil archu. SpoleĀnĒ Noe a
jeho rodina vyložili zvíĢata.

O týden pozdĒji
to Noe zkusil znovu.
Holubice pĢiletĒla
zpátky s Āerstvým
olivovým lístkem v zobáku.
Další týden Noe vĒdĒl,
že zemĒ je suchá.
Holubice se
nevrátila.
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Jak vdĒĀný
se Noe cítil!
Postavil oltáĢ a
oslavoval Boha,
který jej a jeho
rodinu zachránil
pĢed hroznou
potopou.

BĪh dal
Noemovi bájeĀný
slib. Už nikdy
nepošle na zem
potopu, která by
soudila lidský hĢích.

BĪh vymyslel
skvĒlou vĒc, která
tento slib pĢipomínala.
Duha byla znakem
Božího slibu.
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Noe a jeho rodina
po potopĒ zaĀali
znovu. Za nĒjakou dobu
jeho potomci obydleli celou
zemi. Všechny národy
svĒta pocházejí z
Noema a jeho
dĒtí.

Noe a veliká potopa
PĢíbĒh z Božího slova, Bible,
je nalezen v
1. knize MojžíšovĒ 6-10
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%ĤKYtåHMVPHXGČODOLãSDWQp YČFLNWHUp 2Q
QD]êYi KĜtFKHP 7UHVWHP]DKĜtFKMHVPUW
%ĤKQiVPLOXMH WDNPRFåHSRVODOVYpKR6\QD
-HåtãHDE\]DQiV]HPĜHOQDNĜtåLDVSODWLOWDNQiã
WUHVW -Håtã SĜLãHOåLYê DRGHãHO]SČWGR1HEH
1\Qt QiPPĤåH%ĤKRGSXVWLWQDãHKĜtFK\
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QRYêåLYRWDSR]GČMLEêWQDYåG\V7HERX 3RPR]
PLåtWSUR7HEHMDNR7Yp GtWČ $PHQ-DQ
ýWL%LEOLDPOXYV%RKHPNDåGêGHQ
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„Kam tvá slova proniknou, tam vchází
svĒtlo.” Žalm 119:130

