Datum:

8. lekce

POTOPA SVĚTA
Genesis 7 a 8

Voda začala klesat, objevily se vrcholky hor a archa přistála v pohoří Ararat

”Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. ...
Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.”
(Genesis 7, 23)

Obsah 8. lekce
Noe varoval všechny lidi, že rozhněvaný Bůh pošle potopu. Ale nikdo si to nedokázal představit. Lidé
se Noemovi jen vysmívali a na Boha nevěřili. I dnes hodně lidí v Boha nevěří. To ale není rozumné.
Bůh se na ně hněvá a všechny bezbožníky a posměváčky potrestá.
Noe byl 600 let starý, když začala potopa na Zemi. Zvířata už byla v korábu, nastoupil Noe
s rodinou a Bůh za nimi zavřel dveře. Nikdo se už nemohl dostat dovnitř. V tom se spustil liják.
Pršelo 40 dní a voda se valila i z útrob země.
Celá země byla pod vodou a všechna pozemská zvířata se utopila. Zahynuli také všichni lidé.
Všichni se utopili, kteří se Noemovi posmívali, když jim říkal o Božím trestu.
150 dnů bylo vše pod vodou. Až pak začalo vody ubývat a objevily se vrcholky hor. Noe poslal
holubičku, která se na koráb vrátila s větvičkou v zobáčku. Noe tak poznal, že někde blízko je suchá
země, na které roste tráva, keře a stromy.
Archa pak přistála v horách, které se jmenují Ararat. Uplynul skoro rok, když Bůh opět promluvil. „Vyjdi
z korábu, Noe, i tvoje žena a synové s manželkami. Také všechna zvířata a žijte spokojeně na zemi.“
Na zemi začal nový život.
A Bůh nakreslil na oblohu duhu. To bylo znamení, že Bůh už nikdy takovou potopu, která by zatopila
celý svět, nepošle.
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Vymaluj obrázek
Jak starý byl Noe? …………
Vymaluj barevně duhu? červená, oranžová,žlutá,zelená, modrá, tmavě modrá, fialová
Na co si vzpomeneš, až uvidíš na obloze duhu?
Věříš, že Bůh se dokáže hněvat?
Je rozumné Bohu věřit? ANO NE

