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1. törtéNEt: Nóé engedelmeskedik Istennek
Ez a történet arról szól, hogy: Nóé épít egy nagy hajót. Olvasd el:

1. Mózes 6:5-22

Amikor Isten megteremtette a világunkat, először minden jó és gyönyörű
volt. Nem sokkal később azonban Ádám és felesége engedetlenek
voltak Istennel szemben. Isten elszomorodott, hogy valaha is meg -
terem tette őket. Volt azonban egy ember, Nóé, akiben örömét lelte.

Hogy hívták azt az embert, akiben Isten örömét lelte? __ __ __

Egy nap Isten azt mondta Nóénak:
“A világ annyira gonosz, hogy meg kell büntessem. Azt akarom, hogy
építs egy nagy hajót. Amikor kész lesz, özönvizet bocsátok a Földre.,
mindent víz fog beborítani. Minden élőlény meg fog halni, csak te, a
családod és a veled lévő állatok maradnak biztonságban a hajóban.”

Színezd ki a képet, amin látható néhány állat, amiket Isten kért
Nóétól, hogy vigye be a hajóba!
Amikor mindannyian bent voltak, Isten bezárta az ajtót. Nóé tudta, hogy
mindannyian biztonságban lesznek, ha Isten vigyáz rájuk. Mi is bizton -
ságban lehetünk a vétkeinkért járó büntetéstől, ha az Úr Jézusban
bízunk és elfogadjuk Őt Megváltónknak.
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Mialatt Nóé a hajót építette, elmondta az embereknek, hogy mit fog tenni Isten.
Azonban senki sem hitt Nóénak. Az emberek csak nevettek rajta!

Nóé és a családja bementek a hajóba. Nemsokára elkezdett esni az eső. Csak esett
és esett, és esett, nap nap után! A folyók és a tengerek nagy áradattá váltak. Minden
fát és hegyet ellepett a víz.

A hajón kívül maradt emberek most már hittek Nóénak, de már túl késő volt ahhoz,
hogy bejussanak a hajóba. Isten bezárta az ajtót.

Ki zárta be a hajó ajtaját?      __ __ __ __ __ 

A hajó belsejében Nóé, a
családja és az összes állat
biztonságban volt.

Azért, mert Nóé hitt és
engedelmeskedett Istennek,
Ő vigyázott rájuk.

Színezd ki és tanuld
meg az alábbi verset a
Bibliából!

„Aki az Úrban
bízik, az oltalmat

talál.”
Példabeszédek 29:25

2. törtéNEt: Biztonságban a hajóban
Ez a történet arról szól, hogy: elkezdődik az özönvíz. Olvasd el:

1. Mózes 7:1-16
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Végül csak elállt az eső, de a víz még mindig magasabb volt,
mint a hegyek. 

A hajó egy nap megállt egy magas hegy tetején. Nem
sokkal ezután Nóé kiengedett egy hollót a bárkából,
hogy kiderítse, leapadt-e a víz. A holló többször is
kirepült, majd amikor már talált száraz földet, nem jött
vissza többé. 

Később Nóé egy galambot engedett ki, de az visszajött.
Egy hét múlva újból kiengedte, és mindenki nagy örömére
egy olajfa levéllel tért vissza. Ez azt jelentette, hogy a fák teteje
már kint volt a vízből. Hét nap múlva újból kiengedte a galambot, de az most már
nem jött vissza. Nóé ebből tudta, hogy a víz tovább apadt, és a galamb új otthont
talált magának.

Színezd ki a képeket és a hegy nevét!

Ararát
Amikor teljesen száraz lett a föld, Isten azt mondta Nóénak: „Menj ki a hajóból és
vidd magaddal az összes állatot is!” Nóé és a családja a hajóban megmenekült az
özönvíztől. Mi is megmenekülhetünk a bűneinkért járó büntetéstől, ha elhisszük,
hogy az Úr Jézust büntették meg helyettünk azokért.

Kit büntettek meg a mi bűneinkért?

Az  __ __   __ __ __ __ __ __.

3. törtéNEt: Egy teljesen új kezdet
Ez a történet arról szól, hogy: véget ér az özönvíz Olvasd el:

1. Mózes 8:1-19
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4. törtéNEt: Isten ígérete
Ez a történet arról szól, hogy: Nóé hálát ad Istennek.

Nóé és a családja biztonságban voltak. Sokáig voltak a hajóban, de
Isten most azt mondta nekik, hogy az állatokkal együtt elhagyhatják a
hajót. Nóé megköszönte Istennek azt, hogy őt és a családját bizton -
ságban megtartotta.

Mit mondott Nóé Istennek?   K __ __ __ __ __ __ __ !

Színezd ki az ígéretet, amit Isten tett Nóénak!

„Nem lesz többé
özönvíz a föld

elpusztítására.”
1. Mózes 9:11

Azután Isten mutatott
neki valamit, ami az ígé -
retére emlékeztet min -
denkor. Ez a szivár vány
volt.

rajzolj egy szivár -
ványt, és színezd ki a
képet!

Minden alkalommal, ami -
kor Nóé és családja látott
egy szivárványt, eszükbe jutott Isten ígérete.

Olvasd el:
1. Mózes 8:20-22

és 9:8-17
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