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Noach bol muž, ktorý 
uctieval Boha.  Všetci 
ostatní nenávideliBoha 
a neposlúchali ho.



Jedného dňa Boh povedal 
niečo šokujúce: „Zničím 
tento bezbožný svet.”  
A Noachovi povedal: 
„Zachránim iba teba a 

tvoju rodinu.”



Boh varoval Noacha, že príde veľká 
potopa a pokryje celúzem. „Postav 
archu – loď, ktorá bude dosť veľká 

pre tvoju rodinu a veľa zvierat.”
Noach mal od Boha presné 

pokyny.



Ľudia sa mu 
asi vysmievali, keď 
Noach vysvetľoval, 

prečo robí
archu. 

Noach
pokračoval

v stavbe. 
Naďalej tiež 

rozprával ľuďom o 
Bohu ale nikto ho 
nebral vážne.



Noach mal veľkú 
vieru.  Veril Bohu aj 
keď predtým nepršalo. 
Archa bola čoskoro 
pripravená na to aby 

do nej mohli naložiť 
zásoby.



Prišli na rad aj zvieratá. Boh priviedol z niektorých 
druhov sedem z iných po dve zvieratá. Veľké a malé 

vtáky, drobné aj vysoké šelmy si našli cestu 
do archy.



Možno ľudia vykrikovali 
po Noachovi urážky 
keď nakladal zvieratá. 
Neprestali hrešiť 
voči Bohu.



Neprosili, aby mohli aj 
oni nastúpiť do archy.



Napokon,
všetky

zvieratá
a vtáky boli

nalodené.  „Poď
do archy,” povedal

Boh Adamovi. „Ty aj
tvoje rodiny.”  Noach,

jeho žena, jeho traja synovia
a ich ženy vošli do archy. 
Potom Boh zavrel dvere.



A potom prišiel 
dážď. Silný lejak sa 
lial na zem štyridsať 

dní a nocí.



Vody potopy zaliali mestá a dediny.  
Keď dážď prestal, dokonca aj 
vrchy boli pod vodou.



Ako vody rástli, niesli 
archu navrchu. Vo 
vnútri bolo možno 
tma, možno tesno a 
možno až strašidelne 
ale archa zachránila 
Noacha pred potopou.



Po piatich mesiacoch potopy Boh 
poslal suchý vietor. Archa sa pomaly 
usadila na vysokom vrchu Ararat. 

Noach zostal vo vnútri štyridsať 
dní potom ako 
vody klesli.



Noach poslal krkavca a holubicu von otvoreným 
oknom archy. Holubica sa vrátila späť, keďže 
nenašla miesto na odpočinutie.



O týždeň neskôr to 
Noach skúsil znovu. 
Holubica sa vrátila 
s olivovým lístkom v 

zobáku. O týždeň už Noach 
vedel, že zem je suchá, 
lebo holubica sa 
nevrátila.



Boh povedal Noachovi, že je čas vyjsť 
z archy. Noach a jeho rodina spolu 
vyložili všetky zvieratá.



Ako veľmi vďačný 
sa Noach musel 
cítiť! Postavil 
oltár a uctieval 
Boha, ktorý 
zachránil jeho aj 
jeho rodinu pred 
škaredou potopou.



Boh dal 
Noachovi 
nádherný sľub, 
že už nikdy nepošle 
potopu na potrestanie 
ľudského hriechu. 

Boh dal na 
tento prísľub 
aj nádhernú 
pripomienku. 
Znamením 
Božieho sľubu 
sa stala dúha.



Noach a jeho 
rodina zažívali 
nový začiatok po potope. 
Jeho potomkovia znovu 
začali obývať celú zem. 
Všetky národy sveta 

pochádzajú 

od Noacha a jeho detí.



Noach a veľká potopa

Príbeh z Božieho slova – Biblie

sa nachádza v

Genezis 6-10

„Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených 
robí rozumnými.” Žalm 119:130



Koniec



Biblia nám rozpráva nádherný príbeh o našom nádhernom 
Bohu, ktorý nás stvoril a chce aby sme Ho poznali.

Boh vie, že sme urobili zlé veci, ktoré On nazýva hriech. 
Trest za hriech je smrť. Ale Boh nás tak veľmi miluje, že 

poslal svojho jediného Syna, Ježiša aby zomrel na kríži a bol 
potrestaný za naše hriechy. Ježiš sa potom vrátil do života 

a vystúpil do neba! Ak uveríš Ježišovi a poprosíš ho o
odpustenie svojich hriechov, On ti odpustí! Príde a bude 

žiť s tebou teraz a ty budeš žiť s Ním, navždy.

Ak veríš, že toto je pravda, povedz Bohu:
Drahý Ježiš, verím, že ty si Boh, že si stal človekom, že si 

zomrel za moje hriechy a teraz opäť žiješ. Prosím, príď do 
môjho života a odpusť mi hriechy, aby som teraz mohol mať 
nový život a jedného dňa odísť k Tebe a byť s Tebou navždy. 
Pomôž mi poslúchať Ťa a žiť s Tebou ako Tvoje dieťa. Amen.

Čítaj Bibliu a rozprávaj sa s Bohom každý deň.   Ján 3:16
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