
Noé és az 
özönvíz

A Biblia gyermekeknek 
bemutatja

Istent és nem fogadtak 

ezt a gonosz 
világot," 
mondta 

"Csak a te 
családod fog 

Isten figyelmeztette Noét, hogy nagy árvíz 

egy nagy hajót fából, egy olyan bárkát, 
ami eléggé nagy lesz a családod és a 

utasításokat
adott és 
Noé 

munkához 
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Végül minden állat és 
minden madár a 

fedélzeten
Szállj 

be a bárkába," 
mondta Isten

Noénak "Te és a

felesége és a három fia
a feleségeikkel bárkára

szálltak Isten 
rájuk 

Meglehet, hogy az 

kiáltoztak Noé felé, míg 
a bárkába terelte az 

Noénak nagy volt a

Istenben, ha korábban 
sohasem esett volna

készen állt arra, hogy 

Nem kérték, hogy a 

hét-

állatok, mind elindultak 
a bárka 

Az emberek biztosan 
gúnyolódtak Noén,

amikor elmagyarázta 

Noé

folytatta
a bárka

az embereknek, 
de senki sem  
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Az egyik nyitott ablakon
át Noé egy hollót és egy

A
galamb visszatért Noé mellé,

mivel sehol sem tudott száraz

szél támadt, Isten jóvoltából, hogy a 

A víz
elborította a

A bárka lassan megakadt az Ararát 

maradt a bárka belsejében, amíg a 

Ahogy a víz emelkedni 
kezdett, megemelte a 
bárkát és az lebegett a 

nagyon sötét volt, az is 

himbálódzott és lehet, 

Aztán
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Az árvíz után Noé 
és családja új 

Leszármazottaik 

A föld minden 
nemzete Noétól 

és az 

ígéretet tett 
Soha 

többé nem fog 
özönvizet küldeni 
a földre, 

hogy az
embereket a 

Isten azt mondta Noénak, hogy itt 

Noé a családjával együtt kiterelt 

Az Isten 
jelt is 
küldött 
neki, hogy erre 
az ígéretére 

A szivárvány lett 
az Isten ígéretére 

Milyen hálásnak 
érezhette

magát Noé ! 
Oltárt emelt

és magasztalta 
Istent, amiért 
megmentette

a rettenetes 

héten tudta meg Noé, hogy a 
föld száraz, hisz a galamb 
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Noé és az özönvíz
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"Megvilágít engem a te szavaidnak 
"


