
Oto Noe.

W czasach gdy Noe żył na 

ziemi, ludzie nie byli 

posłuszni Bogu. 

Tylko Noe Kochał Boga.

Był człowiekiem sprawiedliwym

i żył w przyjaźni z Bogiem.

Pewnego dnia Bóg powiedział 

Noemu „Muszę ukarać ludzi 

gdyż Mnie nie słuchają! Ziemię 

zaleje ogromny potop. Ale twoja

rodzina będzie bezpieczna”.



Bóg polecił Noemu zbudować 

z drzewa dużą łódź- arkę i objaśnił 

mu dokładnie jak ona ma wyglądać.



Noe ochoczo rozpoczął 

przygotowania do budowy arki.

Najpierw naścinał duże ilości drzew,

z których wykonał deski. 

Wiewiórka z ciekawością 

przyglądała się pracy Noego.



Synowie Noego pomagali ojcu 

w wykonaniu arki- zanosili deski

na miejsce budowy.



Noe przycinał deski 

odpowiedniej długości…



…następnie wiercił w nich otwory

i zbijał w całość. 

Tak powstawała arka.



Na koniec Noe pokrył arkę wewnątrz

i zewnątrz smołą by zabezpieczyć 

ją przed wodą.



Noe bardzo długo budował arkę.

Pewnego dnia skończył pracę. 

Arka była gotowa. 

Noe był wdzięczny Bogu za pomoc.



Na Boże polecenie, Noe wprowadził

do arki po parze zwierząt 

z wszystkich gatunków, jakie żyły 

na ziemi.

Wiewiórki, które przyglądały

się wcześniej pracy Noego, 

z radością przyjęły jego zaproszenie.



Za nimi 

radośnie podążały tygryski…



… bure niedźwiadki…



… wesołe lwiątka…



… ciekawskie myszki…



…gadatliwe kaczuszki 

i malutkie biedroneczki.



Gdy ogromny słoń przeciskał 

się przez drzwi do arki, Noe 

trochę się zmartwił. Po chwili 

jednak olbrzym znalazł się 

bezpiecznie w środku.



Puszyste owieczki, zanim weszły 

do arki, skubały zieloną trawkę –

chciały przed potopem zapełnić 

głodne brzuszki.



Słodkie króliczki z radością 

obserwowały przygotowania 

zapasów pożywienia, 

które Noe zabrał do arki, 

tymbardziej, że w koszyku 

zobaczyły śliczne 

czerwone marchewki.



Gdy do arki weszły wszystkie 

Zwierzęta- wniesiono cały zapas 

żywności. 

Bóg powiedział do Noego 

„ Wejdź tam z rodziną, a Ja 

zamknę za wami drzwi”.

Noe  jak zwykle posłuchał Boga.



Wkrótce zaczął padać deszcz

Kap, kap, kap. 

Zaciekawione zwierzęta 

spoglądały na krople deszczu 

spadające z nieba. Cieszyły się, 

że były bezpieczne w arce.



Ciekawskie myszki wskoczyły 

na okno- też chciały zobaczyć 

padający deszcz. One również 

cieszyły się, że są w arce -

ich norki dawno zalała woda.



Deszcz padał i padał- ponad

miesiąc bez przerwy. 

Woda przykryła wszystko. 

Ale Noe i jego rodzina 

byli bezpieczni.



Gdy na zewnątrz padał deszcz  w arce było sucho i ciepło.
Noe i jego rodzina troszczyli się o zwierzątka. 

Każde z nich  dostawało odpowiednie pożywienie.  
Żyrafy i koniki przeżuwały sianko…



Goryle jadły słodkie banany…



…a króliczki chrupały czerwone 

marchewki- ich przysmak.



Zwierzęta 

dostawały też wodę do picia …



…albo mleczko-

przysmak kotków.



Po posiłku zwierzątka

spędzały wolny czas na zabawie. 

Małe tygryski brykały radośnie

po arce…



… małpka figlowała z Noem…



…a struś bawił

się w chowanego ze słoniem.

Myślał, że gdy schowa głowę

w otwór w desce, 

będzie niewidoczny!



Po zabawie przyszedł czas 

na wieczorną toaletę.

Podczas gdy Noe szorował 

hipopotama…



…rozbrykane małpki rozlały 

całe wiadro wody!



Nadchodzi wieczór. 

Każde zwierzątko

powoli układa się do snu. 

Małpka znalazła już swoją

poduszeczkę

i szuka swego ulubionego kącika.



Zmęczony kotek znalazł wygodne 

miejsce na kolanach żony Noego…



…a piesek zasnął szybko na 

swoim ulubionym krzesełku. 

Do snu utuliło go delikatne 

kołysanie arki.



Noe, jego rodzina i zwierzęta

długi czas przebywali w arce. 

W końcu deszcz ustał, ale woda

wciąż pokrywała ziemię. 

Przez okienko w arce Noe

obserwował rybki pluskające 

się w wodzie. Był ciekawy, kiedy

wody opadną i wszyscy będą mogli 

wyjść z arki.



Po pewnym czasie arka skrzypiąc 

osiadła na szczycie góry. 

Noe otworzył

okno, dookoła jednak nadal widział 

tylko wodę. 

Wypuścił z arki gołębicę.



Ptak radośnie rozwinął skrzydła 

i pofrunął przed siebie.



Gołębica powróciła do Noego 

z gałązką w dziubku. 

„Drzewa znów rosną”- stwierdził Noe

- „To znaczy, że woda opada”.



Noe poczekał jeszcze 

7 dni i ponownie wypuścił gołębicę.

Tym razem ptak już nie wrócił.

Znalazł sobie suche miejsce. 



Noe był szczęśliwy. 

Wiedział, że na ziemi jest 

już dostatecznie sucho, 

by mogli opuścić arkę.



Wszystkich pasażerów arki

opanowała wielka radość, 

ponieważ byli już pewnie,

że będą mogli wyjść na ląd.



Gdy wszyscy bezpiecznie opuścili 

arkę, Noe podziękował Bogu za jego 

dobroć i opiekę podczas powodzi.

Bóg powiedział: „ Składam wam obietnicę.

Zawsze już będzie wiosna, lato, jesień, 

zima. Nigdy więcej nie ześlę potopu, 

który zalałby całą ziemię”. 

Potem Bóg dodał: „ Rozwieszę tęczę 

na niebie. Kiedy zobaczycie tęczę 

przypomnicie sobie o mojej obietnicy”. 

Noe powiedział „Dziękuje Ci Boże, że zapewniłeś 

nam bezpieczeństwo. 

Dziękuje Ci też za ocalenie zwierząt”.


