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Ной бил човек, който се
покланял на Бог.  Всички
други хора мразели Бог и не
искали да Му се покоряват. 
Един ден, Бог казал нещо
изненадващо на Ной: �Аз ще

унищожа този
нечестив
свят.  Само твоето
семейство ще бъде

спасено�. 



Бог предупредил Ной, че Той щял да
изпрати голям потоп, който щял да покрие
цялата земя. Ной получил следната заповед: 
�Направи един дървен ковчег, който да е

достатъчно голям, за да побере както твоето
семейство, така и много животни�. Бог дал на
Ной съвсем точни инструкции. Ной се
захванал на
работа!



Вероятно хората се
подигравали на Ной, 
когато той им

обяснявал защо
правел
ковчега.

Но той
продължавал. 
Освен това, 

той говорел на
хората за Бог. 

Никой не го слушал
обаче.



Ной имал велика вяра. 
Той вярвал на Бог, 
въпреки че дъжд не бил
валял до тогава. Скоро, 
ковчегът бил готов за
зареждане с провизии.



Животните също започнали да идват.  От някои, Бог
докарал по седем двойки, а от други � по две.  Дошли

малки и големи, животни и птици.



Вероятно хората постоянно обиждали
Ной, докато той вкарвал
животните в ковчега. Те не
спирали да съгрешават
пред Бог. И те самите
не искали да влизат
в ковчега.



Най-
накрая, всички

животни и
птици били
наборда.

Бог
казална

Ной: �Сега
влезтии

семейството
ти�. Нойи

женаму и



След това дошъл дъждът. 
Той се изливал в
продължение на 40 
дни и нощи.



Потопът залял градове и
села. Когато дъждът спрял, 
дори и планините били под
водата. Всичко, което
дишало, измряло.



Ковчегът се носел над водите. 
Вътре в него сигурно било
тъмно и страшно. Но, така или
иначе, той предпазил Ной от
потопа.



След 5 месеца, Бог изпратил силен
вятър.  Малко по малко, водата
спаднала и ковчега се закрепил на
Араратските планини.  Ной останал

още 40 дни в ковчега, докато
водата
спаднала
напълно.



Ной изпратил един гарван и после един гълъб. 
Гълъбът се върнал при Ной, тъй като не намерил
място за почивка.



Една седмица по-късно,
Ной опитал пак. Този
път, гълъбът се върнал с

маслинова клонка в човката
си. След още една седмица,
Ной разбрал, че земята
вече била изсъхнала, 

понеже гълъбът не
се върнал.



Бог казал на Ной, че било време той да излиза от
ковчега.  Ной, семейството му и
животните излязли от ковчега.



Колко ли
благодарен е
бил Ной? Той
построил един
олтар и се
поклонил на
Бог, Който го
бил спасил от
ужасния потоп.



Бог поставил и дъгата, 
която трябвало да
напомня за Божието
обещание.

Бог дал на Ной
едно чудесно
обещание. Той му
обещал, че повече
никога нямало да
изпраща потоп на
земята.



Ной и семейството
му започнали отначало след
потопа. След време, неговите
потомци населили отново земята. 
Всички народи по света
произлязли от Ной и
децата му.



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130

Ной И Големият Потоп

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Битие 6-10



The End

3 60

Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


