
Ноевият ковчег 



       След грехопадението злото се умножило сред хората. Те 

станали лоши и вършели злини. Бог решил да ги накаже с потоп – 

голямо наводнение. От всички хора само Ной останал добър и бил 

верен на Бога. Затова Бог му обещал да го спаси от потопа. 



    Бог пожелал да спаси 

семейството на Ной и 

семействата на тримата 

му сина, като им поръчал 

да построят голям кораб – 

ковчег. 



На кораба Ной 

трябвало да вземе и 

по една двойка от 

всички животни. 



  

 

 Заваляли проливни 

дъждове и  настанал 

потоп, който унищожил 

всички хора.  Само Ной и 

семейството му оцеляли, 

заедно с животните, 

които качили на кораба. 

  Ето че завалял  проливен дъжд, 

валял цели 40 дни и 40 нощи. Цялата 

земя била потопена и само  Ноевият 

ковчег се носел над водите.  



    Потопът унищожил всичко живо по 

земята . Само Ной и семейството му 

оцеляли, заедно с животните, които    

   качили на кораба. 



    Когато дъждът спрял, Ной пуснал 

гълъб, който се върнал с маслинено 

клонче в човката - знак , че водата се 

отдръпва и се е появила суша. 



    Появила се многоцветна 

дъга и това било обещанието 

на Бог, че няма да праща на 

земята отново потоп. 



   Хората и животните слезли на 

сушата. Те благодарили на Бога за 

чудесното избавление от потопа. 

Заживяли в мир и разбирателство. 



Вавилонската кула 



     Потопът отминал. Слезли   

от кораба  всички спасени хора - 

Ной  със съпругата си, тримата 

му сина с техните съпруги. 



     А имената на 

Ноевите синове били 

Хам, Сим и Иафет. 



    След спасяването от потопа, 

потомците на Ной се намножили 

много, но заедно с това се умножило  

и злото сред тях . 



     Появили се хора горди и 

непокорни на Бога,  които 

решили да построят град  

и кула до небето, за да се 

прославят . 



    Но това гордо начинание 

не било угодно на Бога . Той  

разбъркал езиците на 

строителите и те повече не 

се разбирали помежду си. 

Строежът на кулата спрял. 



Градът нарекли Вавилон, 

което значи смесване, 

разбъркване, а недовършената 

кула – Вавилонска кула. 



       Тогава хората били принудени 

да се разпръснат по земята в разни 

страни. Потомците на Иафет 

отишли в Европа, на Сим останали в 

Азия, на Хам отишли в Африка, но 

част от тях останали в Азия.  



  



   След години градът  

Вавилон изчезнал, а кулата 

се разрушила. Запазила се 

само историята за поука. 



       Когато хората  се възгордяват 

и вършат злини, Бог им изпраща 

изпитания, за да се вразумят.  

     Праведните хора, които вършат 

добро, Бог спасява от беди и ги 

възнаграждава. 


