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сказав він Ною, лише твоя сім’я
спасеться.
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Бог повідомив Ноя, що прийде великий
потоп і накриє землю. Побудуй
дерев’яного ковчега, - човна, якого
вистачило б для твоєї сім’ї та
багатьох тварин, - було наказано
Ною. Бог дав Ною точні вказівки.
Ной узявся до
роботи!

Люди певно
насміхалися, коли
Ной пояснював, для
чого він робив
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ковчега. Ной
продовжував
будувати. Він
також продовжував
розповідати людям про
Бога. Ніхто не слухав.
4

Ной мав велику віру.
Він вірив Богу не
зважаючи на те, що дощу
ніколи раніше не було.
Скоро ковчег був
готовий для
завантаження
припасами.

На черзі були тварини. Бог привів по сім тварин
одного виду, по дві іншого. Великі й малі птахи,
крихітні й високі звірі, - усі подалися до ковчегу.
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Нарешті, всі
звірі й птахи
були на
борту.
“Увійди ти й
увесь дім твій до
ковчегу”, - запросив
Бог Ноя. Ной, його
дружина, і троє їхніх синів зі
своїми жінками увійшли до
ковчегу. Тоді Бог зачинив двері!
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Напевно, люди вигукували образи
на Ноя, коли він запускав
тварин. Вони не припиняли
грішити проти Бога. Вони
не просилися увійти
до ковчегу.

Коли води піднялись, ковчег
сплив. Мабуть, усередині було
темно, качало і певно було
навіть страшно. Але ковчег
врятував Ноя від потопу.
Потім
пішов
дощ. Велика
злива поливала
землю сорок днів і ночей.
Потоп залив міста й села. Коли дощ
припинився, навіть гори були під
водою. Все, що дихало, вмерло.
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Ной випустив ворона і голубку через відчинене вікно
ковчегу. Не знайшовши чистого
сухого
місця
для
відпочинку, голубка
повернулася до Ноя.
Через тиждень Ной
спробував знов. Голубка
повернулася з молодим
оливковим листком у клюві. На
наступний тиждень Ной знав,
що земля була суха, тому що
голубка не повернулася.

Після п’яти місяців потопу Бог
послав висушаючий вітер. Ковчег
повільно зупинився над високою
горою Арарат. Ной перебував
у ковчезі ще сорок днів, поки
вода спала.
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Яким вдячним
мав почувати
себе Ной! Він
побудував вівтар
і вшанував Бога,
який врятував
його та його
сім’ю від
жахливого
потопу.

Бог сказав Ною, що настав час покинути ковчег.
Ной і його сім’я разом
повипускали тварин.
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Після потопу Ной і
його сім’я розпочали усе спочатку.
З часом його нащадки знов
заселили всю землю. Усі
нації на землі пішли
від Ноя та його дітей.

Бог дав Ною чудову
обіцянку: вже
ніколи більше Він не
посилатиме потопу,
щоб судити за людські
гріхи.
Бог дав велике
підтвердження
Своєї обіцянки.
Знаком Божої
обіцянки була
веселка.
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Ной і Великий Потоп
Оповідання з Божого Слова, Біблії,
знаходиться у

The
End
Кінець!

Книзі Буття, головах 6-10

“Вхід у слова Твої світло дає.”
Псалом 119:130
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так
сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти
на хресті
й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він
прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з
Ним.
Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов
бути з Тобою назавжди. Допоможи мені слухатися Тебе і
жити для Тебе як Твоя дитина. Амінь.”
Читай Біблію і щодня говори з Богом!
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Євангелія від Івана, 3:16
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