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Ной быў чалавекам, які 
пакланяўся Богу. Усе 
астатнія ненавідзелі і не 
слухаліся Бога. Аднойчы 
Бог сказаў нешта шакавальнае. 

“Я знішчу гэты злы свет”, 
сказаў Бог Ною. 

“Толькі 
твая сям’я будзе 
выратавана”.



Бог папярэдзіў Ноя, што прыйдзе вялікі 
патоп і пакрые зямлю. “Пабудуйце 
драўляны каўчэг, лодку, дастаткова 

вялікую для вашай сям'і і многіх 
жывёл”, загадалі Ною. Бог даў 

Ною дакладныя ўказанні. 
Ной быў 
заняты!



Людзі, напэўна, 
здзекаваліся, калі 
Ной тлумачыў, 
чаму ён 
робіць 
каўчэг.

Ной 
працягваў 
будавацца. Ён 
таксама ўвесь час 
распавядаў людзям 
пра Бога. Ніхто 
не слухаў.



Ной меў вялікую веру.
Ён верыў Богу, хоць 
дажджу ніколі не было. 
Неўзабаве каўчэг быў 
гатовы да загрузкі 
прыпасамі.



Цяпер прыйшлі жывёлы. Адных відаў Бог прынёс 
сем, іншых — два. Птушкі вялікія і малыя, звяры 

малюсенькія і высокія прабіраліся 
да каўчэга.



Магчыма, людзі крычалі ў адрас Ноя, 
калі ён грузіў жывёл. Яны не 
перасталі грашыць супраць 
Бога. Яны не прасілі 
ўвайсці ў каўчэг.



Нарэшце 
ўсе жывёлы 
і птушкі 
былі на борце. 
“Увайдзі ў каўчэг”, 
запрасіў Бог Ноя. “Вы і 
ваша сям'я”. Ной, яго жонка, 
тры яго сыны і іх жонкі ўвайшлі ў 
каўчэг. Тады Бог зачыніў дзверы!



Потым пайшоў 
дождж. Вялікая 
залева прамачыла 
зямлю сорак 
дзён і начэй.



Паводкі 
хлынулі па гарадах 
і вёсках. Калі дождж спыніўся, 
нават горы былі пад вадой. Усё, 
што дыхала паветрам, загінула.



Калі вада падымалася, 
каўчэг плыў на вяршыні. 
Магчыма, унутры было 
цёмна, няроўна, а можа, 
нават страшна. Але каўчэг 
прытуліў Ноя ад патопу.



Пасля пяці месяцаў паводкі Бог 
паслаў сухі вецер. Павольна каўчэг 
спыніўся высока ў гарах Арарата. 
Ной прабыў унутры яшчэ сорак 
дзён, калі вада спадала.



Ной выслаў крумкача і голуба з адчыненага акна 
каўчэга. Не знайшоўшы сухога чыстага месца для 
адпачынку, голуб вярнуўся да Ноя.



Праз тыдзень Ной 
паспрабаваў яшчэ раз.
Вярнуўся голуб з новым 
аліўкавым лістком у дзюбе. 
На наступным тыдні Ной 
ведаў, што зямля сухая, таму 

што голуб не 
вярнуўся.



Бог сказаў Ною, што прыйшоў час 
пакінуць каўчэг. Разам Ной і яго 
сям'я разгружалі жывёл.



Як удзячны, мусіць, 
адчуваў Ной! Ён 
пабудаваў алтар і 
пакланіўся Богу, які 
выратаваў яго і яго 
сям'ю ад жахлівага 
патопу.



Бог даў 
Ною цудоўнае 
абяцанне. Ніколі 
больш Ён не пашле 
патоп, каб судзіць 
чалавечы грэх. 

Бог даў вялікі 
напамін пра 
сваё абяцанне. 

Вясёлка была 
знакам Божага 
абяцання.



Ной і яго сям'я 
знайшлі новы 
пачатак пасля патопу. 
З часам яго нашчадкі зноў 
засялілі ўсю зямлю. Усе 
народы свету пайшлі 

ад Ноя і яго 
дзяцей.



Ной і Вялікі патоп

Гісторыя з Божага Слова, Бібліі,

знаходзіцца ў

Быццё 6-10

“Уваход Тваіх слоў дае святло.” 
Псальма 119:130



Канец



Гэтая біблейская гісторыя распавядае пра нашага 
цудоўнага Бога, які стварыў нас і які хоча, каб вы Яго ведалі.

Бог ведае, што мы зрабілі дрэнныя ўчынкі, якія Ён называе 
грахом. Пакараннем за грэх з'яўляецца смерць, але Бог 
любіць вас так моцна, што паслаў свайго адзінага Сына, 

Езуса, памерці на крыжы і быць пакараным за вашыя грахі. 
Тады Ісус вярнуўся да жыцця і пайшоў дадому, у рай! Калі вы 

верыце ў Ісуса і папросіце Яго прабачыць вашыя грахі, 
Ён гэта зробіць! Ён прыйдзе і будзе жыць у вас цяпер, 

і вы будзеце жыць з Ім вечна.

Калі вы верыце, што гэта праўда, скажыце гэта Богу:
Дарагі Езу, я веру, што Ты Бог і стаў чалавекам, каб памерці 

за мае грахі, і цяпер Ты зноў жывеш. Калі ласка, увайдзі ў маё 
жыццё і прабач мае грахі, каб я мог цяпер мець новае жыццё і 

аднойчы пайсці быць з Табой назаўсёды. Дапамажы мне 
слухацца Цябе і жыць для Цябе, як Тваё дзіця. Амін.

Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень! Яна 3:16
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