
Noe a veliká 
potopa

Bible pro děti
představuje



Napsal: Edward Hughes
Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus

Alastair Paterson
Upravili: M. Maillot; Tammy S.

Přeložila: Jana Jersakova
Vydala: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.
Licence: Máte právo kopírovat nebo tisknout tento příběh, 

nikoliv jej však prodávat.



Noe byl muž, který uctíval 
Boha. Všichni ostatní Boha 
neposlouchali a nenáviděli.
Jednoho dne Bůh řekl něco 
šokujícího. „Zničím tento 

zlý svět,”
řekl Bůh 
Noemu.
„Jen tvou 

rodinu zachráním.”



Bůh varoval Noema, že přijde velká 
potopa, která pokryje Zemi. „Postav 
dřevěnou archu – loď dost velkou pro 
tvou rodinu a mnoho zvířat,” bylo 

Noemovi přikázáno. Bůh mu 
dal přesné instrukce a 
Noe se dal 
do práce!



Lidé se Noemovi 
smáli, když jim 
vysvětloval, proč 
staví archu. Noe 

stavěl dál.
Také říkal 

lidem
o Bohu.

Nikdo ale 
neposlouchal. 



Noe měl velkou 
víru. Věřil Bohu 
přesto, že už dlouho 
nepršelo. Brzy byla 

archa připravená k 
naložení

zásob. 



Nyní přišla zvířata. Bůh přivedl sedm zvířat z 
některých druhů, dvě zvířata z dalších. Velcí a 

malí ptáci, velká i maličká zvířata 
vcházeli do 

archy. 



Lidé pravděpodobně křičeli na Noema 
různé urážky, když nakládal 
zvířata. Nepřestali hřešit 
proti Bohu. Neptali 
se, jestli mohou do 
archy taky vejít. 



Konečně byla všechna 
zvířata a ptáci na palubě. 

„Vejděte
do archy,” Bůh
pozval Noema.

„Ty a tvá rodina.”
Noe, jeho manželka,

jeho tři synové a jejich
manželky vešli do
archy. Potom Bůh 
dveře zavřel!



Pak přišel
déšť.

Obrovský
slejvák zaplavoval
Zemi po čtyřicet

dní a nocí. Vody se valily přes
města a vesnice. Když přestalo pršet, 
ihory byly pod vodou. Všechno,
co dýchalo vzduch, zemřelo.



Když se voda zvedala, 
archa plula. Možná byla 
uvnitř tma, možná to 
hodně houpalo a možná 
to bylo i strašidelné. Ale 
archa ochránila Noema 
před povodní. 



Po pěti měsících povodně, poslal Bůh 
suchý vítr. Pomalu se archa zastavila 
vysoko v horách Araratu. Noe zůstal 

uvnitř ještě dalších čtyřicet dní. 
Vody ustupovaly. 



Noe poslal otevřeným oknem archy ven havrana a 
holubici. Holubice se vrátila 

zpátky, 

protože nenašla suché 
čisté místo k odpočinku.
O týden později to Noe
zkusil znovu. Holubice

přiletěla zpátky s čerstvým
olivovým lístkem v zobáku. Další

týden Noe věděl, že země 
je suchá. Holubice 
se nevrátila. 



Bůh řekl Noemovi, že je čas, aby 
opustil archu. Společně Noe a 
jeho rodina vyložili zvířata. 



Jak vděčný 
se Noe cítil! 
Postavil oltář a 
oslavoval Boha, 
který jej a jeho 
rodinu zachránil 
před hroznou 
potopou. 



Bůh dal 
Noemovi báječný 
slib. Už nikdy 
nepošle na zem 
potopu, která by 
soudila lidský hřích. 

Bůh vymyslel 
skvělou věc, která 

tento slib připomínala. 
Duha byla znakem 

Božího slibu. 



Noe a jeho rodina 
po potopě začali 
znovu. Za nějakou dobu 
jeho potomci obydleli celou 
zemi. Všechny národy 
světa pocházejí z 

Noema a jeho 
dětí. 



Noe a veliká potopa

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

1. knize Mojžíšově 6-10

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



The End

3 60

Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16
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