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  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



 נוח היה אדם שאהב 
 .והעריץ את אלוהים

 כל האנשים האחרים 
 שנאו ולא                 

 צייתו            
 .לאלוהים         



אמר , אחד יום
אלוהים משהו  

 .מזעזע



אני אשמיד את העולם הרע  "
 אמר" ,הזה

רק המשפחה  . "אלוהים לנוח 
 ."שלך תינצל



 אלוהים הזהיר את נוח שמבול גדול 
 תיבנה  . "יבוא ויכסה את הארץ

 תיבה שתהיה גדולה  , תיבה מעץ                   
  משפחתך והרבה   עבור מספיק                

  "  ,חיות                                       
 .צווה נוח                                     



 לנוח הוראות אלוהים נתן
 !נוח התחיל לבנות.  מדויקות



 האנשים כנראה  
 לעגו וצחקו  

 כאשר 
 

 

 נוח  
 הסביר  

 מדוע הוא  
 .בונה תיבה



 נוח המשיך  
 .   לבנות

 הוא גם  
 המשיך  

 

 לספר  
 לאנשים  

 .  על אלוהים
 .אף אחד לא הקשיב



 הוא האמין לאלוהים  . נוח היה בעל אמונה גדולה
בקרוב .  לא ירד גשם, למרות שלפני כן מעולם

 התיבה תהיה מוכנה  
 ואפשר יהיה להטעין  

 .את האספקה



אלוהים הביא שבעה  .  עכשו באו בעלי החיים
 .ממין מסוים ושנים ממינים אחרים



 חיות זעירות וגבוהות  , ציפורים גדולות וקטנות
 .עשו את דרכן אל התיבה



 אולי האנשים צעקו דברי עלבון אל       
 הם לא .  נוח בזמן שהעמיס את החיות   

 הם  .  הפסיקו לחטוא נגד אלוהים         
 .לא בקשו להכנס אל התיבה               



 ,  לבסוף
 כל החיות  

 והציפורים היו  
 "  הכנס לתיבה.  "בתיבה
 .   ביקש אלוהים         



 אתה ובני  "
 ,  נוח."  משפחתך

 שלושת בניו  , אשתו
 .  בניו נכנסו לתיבה-ונשי
 !ואז אלוהים סגר את הדלת      



 .  ואז בא הגשם
 גשם שוטף נפל על הארץ במשך  

 .ארבעים יום וארבעים לילה      



 מי המבול  
 ירדו בחוזקה על ערים  

 ,  כאשר הגשם פסק.  וכפרים
 .  אפילו ההרים היו מכוסים במים

 .כל מי שנזקק לאויר מת      



כאשר המים גבהו התיבה  
.  צפה מעל פני המים

,  יתכן והיה חשוך בפנים
אולי היה רועד בפנים  

אבל  .  ואולי אפילו מפחיד
התיבה הגנה על נוח מפני  

 .המבול



,  אחרי חמישה חודשים של מבול
לאט  .  אלוהים שלח רוח יבשה

 התיבה הגיע ונחה על  , לאט
 הרי אררט               

 .הגבוהים                



נוח נשאר בתוך התיבה במשך  
 ארבעים ימים נוספים עד שפני  

 .המים ירדו מעט            



נוח שלח עורב ויונה מהחלון הפתוח של  
מאחר שהיונה לא מצאה מקום יבש  .  התיבה

 .חזרה היונה לנוח, ללא מים לנוח



 שבוע לאחר מכן ניסה  
 היונה חזרה  .  נוח שוב
 .   זית במקורה-עם עלה

 כן ידע נוח   -שבוע אחרי
 שהארץ יבשה מפני  

 .שהיונה לא חזרה לתיבה      



 אלוהים אמר לנוח שהגיע הזמן לצאת              
 נוח ובני , ביחד.  מהתיבה                      

 משפחתו הוציאו                          
 את החיות                          

 .מהתיבה                           



 נוח היה אסיר 
 הוא בנה  .  תודה

 מזבח והודה  
 לאלוהים שהציל  

 אותו ואת בני משפחתו  
 .מהמבול הנורא



 אלוהים הבטיח                            
 לנוח הבטחה                                  

 אלוהים  .  נהדרת                        
 אמר שלעולם לא                         

 
 יהיה מבול נוסף        

 על הארץ כדי        
 לשפוט את חטא       

 .האנשים            



 אלוהים נתן                                 
 סימן מיוחד כדי                                            

 .  להזכיר הבטחה זו                        
 הקשת בענן                              

 
 היא הסימן           

 .להבטחת אלוהים      



 נוח ומשפחתו                    
 התחילו בחיים חדשים        

 .אחרי המבול            



 במשך הזמן                        
 הצאצאים של נוח ומשפחתו      

 .  מלאו את הארץ מחדש      
 כל העמים בעולם הם              

 צאצאים                       
 של                           

 
 
 

 .נוח ובניו                        



 נוח והמבול הגדול
  

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'י –' ובראשית 
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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