Kui tänulikk Noa oli! Tema
ehitas ühe altari ja austas
Jumalat kes pästas teda
ja tema peret selle suure
uputusest.

Jumal ütles Noale et nüüd on aeg
laevast välja tulla. Noa oma perega
aitasid loomi välja.
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Noa ja tema
pere leidsid uue
algused peale uputust. Üle
aja, tema lapse lapsed täitasid
üle terve maailma. Kõik
rahvused maailmas tulid
Noast ja tema
lastest.

Jumal andis
Noale ühe
imepärane
lubadus. Mitte
kunagi Jumal enamb
ei too suure uputust et

Noa ja Suur
Uputus

kohut mõistma üle
inimeste patudest.
Vikerkaar oli Jumala
lubaduse tunnus.
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Eesti keeles

Estonian

Noa oli mees kes austas
Jumalat. Igaüks muu
vihkasid ja ei kuulanud
Jumala sõnat. Üks päev,
Jumal ütles midagi väga
eripärased.

“Mina varsti hävitan terve
maa kera elanikud,” Jumal
ütles Noale. “Ainult sina
ja sinu pere päsevad”
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Jumal hoiatas Noat et üks suur uputus
tuleb ja kattab terve maa kera.

“Ehita puust laeva, laev külalt suur sinu
perele ja mitmele loomadele,” Noa oli
kästud. Jumal andis Noale täpsed
õpetused. Noa hakkas
kohe tööle!
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Nüüd tulid loomad. Jumal tõi seitse mõnedest
loomadest, ja kahest teisest. Linnud suured ja
väiksed, loomi väiksed ja pikkad tulid laeva
poole.
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“Sina ja
sinu pere.”
Noa, tema
abikaas, tema
kolm poega ja
nende abikaasad tulid
laeva sisse. Siis Jumal
pani laeva ukse kinni!

Kui veed tõusid, laev hakkas
ujuma. Võibolla oli pime
sees, võibolla raputas, ja
võibolla isegi natuke kartlik.
Aga laev varjus Noat
uputusest.

Peale viis kuud uputusest, Jumal
saatis kuivatamis tuule. Aeglaselt,
laev peatas kõrges mäes Ararati
mägedes. Noa jäi veel laeva sisse
nelikümmend päeve seni kui
vesi langes.
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ehitab
laeva.

Tema
ikka
seletas
inimestele
Jumalast. Keegi
ei pannud
tähele.
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Ehk inimesed hüüdsid solvangud
Noale kui tema loomi laeva
sisse pani. Nemad ei
peatanud patused
Jumala vastu.

Lõpuks,
kõik
loomad ja
linnud olid
laeva peal. “Tule
laeva sisse,” Jumal
palus Noat.
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Aga Noa ikka
ehitas
edasi.
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Noal oli kange usund.
Tema uskus Jumalat
isegi kui vihma ei olnud
veel kunagi sadanud.
Varsti oli laev valmis
et panna sisse
varustused.

Inimesed
arvatavasti
naersid kui Noa
seletas
miks
tema
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6
Nemad ei küsinud
tulla laeva
sisse.
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Siis tuli vihma.
Vihma sadas kõvasti üle
terve maailma nelikümmend
päeva ja ööd.
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Noa saatis ühe ronka
ja ka ühe tuvi laeva
aknast välja. Sest ei
leidnud ühe kuiva koha
et peatada, nii tuli
tuvi tagasi
Noale.
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Uputus
veed valasid üle
linnu ja külasid. Kui vihm jäi
ära, isegi kõige kõrgemad
mäed olid vee all. Kõik mis
vajasid õhku surid ära.
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Nädal aega hiljem, Noa
proovis jällegi. Tuvi tuli
tagasi ühe oliivi oksaga
oma nokkas. Nädal aega
hiljem Noa teadis et
maailm oli nüüd kuiv
sest tuvi ei
tulnud
tagasi.
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