
Historia Noego 
Potop 
Przymierze Boga z Noem 
Synowie Noego 
(Rdz 6-9) 

KS. ARTUR ALEKSIEJUK 



Kim był Noe? 

 Ojcem Noego był Lamek – 
jeden z potomków Seta – syna 
Praojca Adama 

 Noe był człowiekiem 
sprawiedliwym i pobożnym 

 Wyróżniał się spośród wszystkich 
ludzi dobrocią i życzliwością 

 Miał trzech synów: Sema, 
Chama i Jafeta 

 



Świat w epoce Noego 

 Ludzie zapomnieli o Bogu 

 Stali się źli i czynili wiele zła 

 Krzywdzili siebie i innych 

 Nienawidzili się wzajemnie 

 Walczyli między sobą 

 

Co to znaczy odchodzić od Boga? 

Co to znaczy krzywdzić siebie i 
innych? 
 



Bóg rozmawia z Noem 

 Bóg powiedział do Noego, że 
zamierza zniszczyć wszystko, co 
stworzył na ziemi i wszystkich ludzi, 
bo stali się zepsuci i źli, a także 
zmarnowali wszystko, czym Bóg ich 
obdarował. 
 

„Położę kres istnieniu wszystkiego, 
gdyż przez nich nieprawość 
napełniła całą ziemię. Wytracę 
więc ich z tej ziemi” (Rdz 6, 13). 



Bóg mówi Noemu, aby zbudował arkę 

Bóg powiedział Noemu, 
że zamierza zesłać na 
ziemię potop. 

Obiecał jednak Noemu, 
że ocali jego i jego 
rodzinę, a także liczne 
zwierzęta, aby po 
potopie mogły dalej żyć 
na ziemi. 
 



Bóg polecił Noemu 
zbudować wielki 
statek – arkę, czyli 
dom na łodzi. 

Powiedział mu, jak 
arka ma wyglądać na 
zewnątrz i wewnątrz. 

W arce miało być 
wiele pomieszczeń. 
Dlaczego? 



Noe był 
posłuszny 

Bogu i wraz 
z synami 
zaczął 

budować 
arkę 



 



Bóg polecił, aby Noe wprowadził 
do arki zwierzęta. 

I tak się stało. 



Na końcu Noe wszedł do arki z całą swoją rodziną 



Potop 

 Gdy Noe wszedł do arki Bóg 
zesłał na ziemię wielki deszcz, 
który padał 40 dni. 

 Noe miał wówczas 600 lat. 
 

„Wody wezbrały i pochwyciły 
arkę, która uniosła się wysoko 
ponad ziemię. (…) Zostały 
zakryte wszystkie najwyższe 
góry” (Rdz 7, 17-20). 





„Wyginęły wszystkie istoty  
poruszające się po ziemi: ptactwo, 

bydło, dzika zwierzyna, jak i wszystkie 
płazy, wyginęli też wszyscy ludzie” 

(Rdz 7, 21) 



Ocalał tylko Noe, jego rodzina i zwierzęta, które były w arce 



 Wody wzbierały nad ziemią 150 dni, a potem zaczęły opadać. 
 Po 7 miesiącach i 17 dniach arka Noego zatrzymała się na 

szczycie góry Ararat. 

Koniec potopu 



Góra ARARAT znajduje się 
w Turcji przy granicy z 

Armenią 



Po 40 dniach od zatrzymania się 
arki Noe otworzył okno. 

Aby sprawdzić, czy wody opadły 
wypuścił kruka, a potem 
gołębicę. 

Ale one wracały z powrotem do 
arki. 

Po tym Noe poznawał, że nie 
ma jeszcze suchego lądu. 



Po tygodniu Noe 
znowu wypuścił 
gołębicę. 

Gołąb wrócił z 
gałązką drzewa 
oliwnego w dziobie. 

Po tym Noe poznał, 
że wody na ziemi już 
opadły.  



Gdy ziemia 
wyschła 

Bóg 
przemówił 
do Noego, 
aby wraz z 

rodziną 
opuścił arkę 

i wypuścił 
zwierzęta  



Noe podziękował Bogu za ocalenie 



Noe zbudował 
ołtarz z kamieni 
i złożył Bogu 
ofiarę. 

Bóg zaś 
obiecał 
Noemu, że już 
nigdy nie ześle 
potopu na 
ziemię. 



Przymierze Boga z 
Noem 

„Bóg rzekł do Noego i do 
jego synów: «Ja zawieram 
przymierze z wami i z waszym 
potomstwem, które po was 
będzie; z wszelką istotą 
żywą, która jest z wami: z 
ptactwem, ze zwierzętami 
domowymi i polnymi, jakie 
są przy was, ze wszystkimi, 
które wyszły z arki, z wszelkim 
zwierzęciem na ziemi” 
(Rdz 9, 9) 



Co to jest Przymierze? 

 Umowa między Bogiem a Noem. 
 Przymierze ma swoje warunki. 

 Jeśli będzie przestrzegane to Bóg 
będzie błogosławił i opiekował się 
człowiekiem. 

 Jeśli człowiek nie będzie 
przestrzegał Przymierza, to spadnie 
na niego przekleństwo. 

 Znakiem Przymierza z Noem była 
tęcza (Rdz. 9, 12-13). 



Synowie Noego 

„Synami Noego, którzy 
wyszli z arki, byli Sem, 
Cham i Jafet” (Rdz. 9, 18) 

„Od nich zaludniła się cała 
ziemia” (Rdz. 9, 19) 



Po potopie Noe był 
rolnikiem i uprawiał ziemię. 

 To on pierwszy zasadził 
winorośl. 

Co powstaje z owoców 
winorośli – winogron? 

 



Pewnego razu Noe 
spróbował wina, które 
zrobił. 



 Noe nie znał 
jednak, w jaki 
sposób 
podziała na 
niego wino. 

 Zachciało mu 
się spać i 
zasnął. 

 W czasie snu  
odsłonił się i 
leżał nagi. 
 



 Wtedy jeden z 
jego synów – 
Cham – 
zaczął śmiać 
się z ojca. 

 Zawołał też 
braci, aby ci 
śmiali się 
razem z nim. 

 Jego bracia – 
Sem i Jafet - 
byli jednak 
oburzeni 
zachowaniem 
Chama. 



„Wtedy Sem i Jafet 
wzięli płaszcz i 

trzymając go na 
ramionach weszli 

tyłem do namiotu i 
przykryli nagość swego 
ojca; twarzy zaś swych 
nie odwracali, aby nie 
widzieć nagości swego 

ojca” (Rdz 9, 23) 



Kiedy Noe obudził się i 
dowiedział się, co 
uczynił mu jego syn 
Cham było mu bardzo 
przykro. 

Powiedział do Chama, 
że odtąd będzie 
najniższym sługą swych 
braci. 

Semowi i Jafetowi zaś 
pobłogosławił i 
powierzył ich Bożej 
opiece. 



Noe żył po potopie 350 lat. 
I umarł w wieku lat 950. (Rdz 9, 28-29) 

 


