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Noa bija vīrs, kas pielūdza  
Dievu.  Visi pārējie ienīda  
un neklausīja Dievam.   
Kādu dienu Dievs pateica ko  
šokējošu.  „Es iznīcināšu šo  
ļauno pasauli,” teica Dievs  
                         Noam.  „Tiks  
                                  izglābta  
                                  tikai tava  
                                  ģimene.” 



Dievs brīdināja Nou, ka nāks lieli  
plūdi, kas apņems visu zemi.  „Taisi  
koka šķirstu.  Tik lielu, lai pietiktu  
   vietas tavai ģimenei un daudziem  
         dzīvniekiem,” Dievs pavēlēja  
         Noam.  Dievs deva Noam  
                norādījumus.   
                  Noa sāka  
                  strādāt! 



Cilvēki droši vien 
ņirgājās par Nou, 
kad viņš teica, kāpēc  

taisa šķirstu.  Noa 
turpināja 

 taisīt 
 
 

 šķirstu. 
  Viņš turpināja  

stāstīt cilvēkiem par 
Dievu.  Neviens 
neklausīja. 



Noam bija liela ticība.  
Noa ticēja Dievam, 
neraugoties uz to, ka 
agrāk vēl nekad nebija 
lijis lietus. Drīz šķirsts 
bija pabeigts, un tajā 
          varēja iekraut visu 
                 nepieciešamo. 
 



Tad atnāca dzīvnieki.  No dažiem Dievs atveda 
septiņas sugas, no citiem − pa divām.  Putni, lieli un  
            mazi, zvēri, īsi un gari, iesoļoja šķirstā.  



Iespējams, cilvēki lamāja  
Nou, kad viņš veda šķirstā  
dzīvniekus.  Viņi nebeidza  
grēkot pret Dievu.  Viņi  
nelūdza paņemt  
viņus šķirstā. 



Visbeidzot visi dzīvnieki  
un putni bija šķirstā.   
 
 
 

 
„Ej šķirstā,” 
 Dievs sacīja 

 Noam.  „Tu un 
 tava ģimene.”  Noa, 

 viņa sieva un viņa trīs 
 dēli ar savām sievām 
 iegāja šķirstā.  Dievs 

                                                 aizvēra durvis! 



Tad nāca lietus.  
Stiprs lietus lija 

pār zemi 
četrdesmit dienas 

un četrdesmit 
naktis. 



Ūdensplūdi 
 appludināja 

 pilsētas un ciematus.  Kad  
beidzās lietus, pat kalni bija 
zem ūdens.  Visas radības, 
kas elpoja gaisu, nomira. 



Kad ūdens pacēlās, 
šķirsts peldēja pa ūdens 
virsu.  Iespējams, iekšā 
bija tumši un bailīgi, un, 
iespējams, šķirsts stipri 
šūpojās.  Tomēr šķirsts 
paglāba Nou no plūdiem. 



Pēc pieciem mēnešiem plūdu  
Dievs sūtīja vēju, kas izžāvēja zemi.  
Šķirsts lēnām nolaidās uz augstajiem  
   Ararata kalniem.  Noa palika iekšā  
         vēl četrdesmit dienas, līdz  
                      izzuda viss  
                         ūdens. 



Noa izlaida pa šķirsta logu kraukli un balodi.  
Balodis neatrada sausu vietu, kur apmesties,  
un atgriezās pie Noas. 



Pēc nedēļas Noa mēģināja 
vēlreiz.  Balodis atgriezās 
ar noplūktu olīvas lapu 
knābī.  Nākamajā nedēļā 
Noa zināja, ka zeme ir 
izžuvusi, jo balodis vairs 
neatgriezās. 



Dievs sacīja Noam, ka ir laiks pamest 
šķirstu.  Noa kopā ar savu ģimeni 
izlaida dzīvniekus. 



Noa droši vien 
jutās ļoti pateicīgs!  
Viņš uzcēla altāri 
un pielūdza Dievu, 
Kas izglāba viņu un 
viņa ģimeni no 
šausmīgajiem 
plūdiem. 



Dievs deva  
Noam brīnišķīgu  
solījumu.  Viņš  
teica, ka vairs nekad  
nesūtīs plūdus, lai  
tiesātu cilvēkus par  
viņu grēkiem.   
 

 
                       Dievs deva arī  
                       atgādinājumu Savam  
                       solījumam.  Dieva  
                       solījuma zīme ir  
                       varavīksne. 



Pēc plūdiem Noa  
un viņa ģimene  
uzsāka jaunu dzīvi.  Pēc kāda 
laika visu zemi piepildīja viņa 
pēcnācēji.  Visas zemes  
tautas ir cēlušās no Noa  
un viņa bērniem. 



Noa un lielie plūdi 
 

Stāsts no Dieva Vārda, Bībeles, 
 

atrodas 
 

1. Mozus grāmata 6-10 

„Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo.” 
Psalmi 119:130 



Beigas 

3 60 



Šis Bībeles stāsts pavēsta mums par mūsu  
brīnišķīgo Dievu, kas radīja mūs un kas grib, lai tu Viņu iepazītu. 

 
Dievs zina, ka esam darījuši sliktas lietas, ko Viņš sauc par 
grēku.  Sods par grēku ir nāve, bet Dievs tik ļoti tevi mīl,  

ka sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu, lai Viņš mirtu pie 
Krusta un saņemtu sodu par taviem grēkiem.  Pēc tam Jēzus 

augšāmcēlās no miroņiem un devās mājās uz Debesīm!   
Ja tu ticēsi Jēzum un lūgsi Viņam piedošanu par saviem 
grēkiem, Viņš tev piedos!  Viņš atnāks un dzīvos tevī,  

un tu dzīvosi kopā ar Viņu mūžīgi. 
 

Ja tu tici šai patiesībai, pasaki Dievam šos vārdus: 
Mīļais Jēzu, es ticu, ka Tu esi Dievs, ka kļuvi par cilvēku, lai 

mirtu par maniem grēkiem, un ka tagad atkal esi dzīvs.  Lūdzu, 
ienāc manā dzīvē un piedod manus grēkus, lai es varētu dzīvot 
jaunu dzīvi un kādu dienu būt kopā ar Tevi mūžīgi.  Palīdzi man 

paklausīt un dzīvot Tev kā Tavam bērnam.  Āmen. 
 

Katru dienu lasi Bībeli un runā ar Dievu!   Jāņa 3:16 
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