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Noe był człowiekiem, który 
czcił Boga. Wszyscy inni 
nienawidzili Boga i nie byli 
Mu posłuszni. Pewnego 
dnia Bóg oznajmił Noemu 
szokującą wieść „Zniszczę 

ten zepsuty 
świat, 

ocalę tylko 
twoją rodzinę”.



Bóg ostrzegł Noego, że nadejdzie 
wielka powódź, która zaleje całą ziemię. 
„Zbuduj drewnianą arkę tak dużą, aby 
na pokładzie pomieściła twoją rodzinę 

i wiele zwierząt” przykazał Noemu 
Bóg i przekazał mu dokładne 

instrukcje. 
Noe zajął 

się budową!



Najprawdopodobniej 
ludzie wyśmiewali się
i kpili z Noego, kiedy 

on tłumaczył po co 
buduje

arkę.

Noe
jednak nadal

budował arkę.
Nie przestał też 

mówić ludziom o Bogu, 
ale nikt nie chciał
go słuchać. 



Noe miał wielką wiarę. 
Wierzył on Bogu, choć 

nigdy wcześniej nie 
widział deszczu. 

Wkrótce arka była 
gotowa i można
było załadować

zapasy. 



Następnie Bóg wprowadził na jej pokład zwierzęta. 
Wybrał po siedem zwierząt z jednych gatunków i po 

dwa zwierzęta z innych gatunków.



W ten sposób ptaki wielkie i małe, wysokie i 
niedługie stworzonka, wszystkie weszły na arkę. 



Jednak nikt z ludzi nie zapytał Noego 
czy również może wejść na arkę. 
Żaden z nich nie wierzył ani Noemu 
ani nawet Bogu. Dalej wykpiwali 
ich obydwu i obrażali. 



Kiedy
wreszcie

wszystkie
zwierzęta

znalazły się na
pokładzie arki,
Bóg zaprosił na

pokład Noego wraz z
żoną, ich trzema synami 

oraz ich żonami. Wtedy 
Bóg zamknął za nimi drzwi!



Wówczas zaczął 
padać deszcz. 

Przez czterdzieści 
dni i nocy wielka 
ulewa zalewała 

ziemię.



Powodzie
zalewały
miasta i

wsie. Kiedy w
końcu przestało

padać, wielka woda zakrywała
nawet górskie szczyty. Zginęły 

wszystkie stworzenia, które
oddychały powietrzem. 



Jednak arka wciąż unosiła 
się na powierzchni wody, i 
chociaż w środku mogło być 
ciemno i strasznie, choć 
bardzo kołysało, to jednak 
arka była schronieniem 
Noego przed potopem. 



Po pięciu miesiącach potopu,
Bóg zesłał na Ziemię osuszający 

wiatr. Opadające wody bezpiecznie 
osadziły arkę na szczycie gór 
Ararat. Noe pozostał w arce 

przez kolejne 
czterdzieści 

dni.



Aby sprawdzić czy potop minął, Noe podszedł do 
okna arki i wysłał na zwiady kruka oraz gołębia. 
Nie znajdując nigdzie suchego lądu aby 
odpocząć, gołąb powrócił do Noego.



Tydzień później Noe
ponowił swoje próby.

Wypuścił gołębia, który
powrócił do niego z młodym
listkiem drzewa oliwnego w

dziobie. Tydzień później
Noe wiedział, że ląd jest
już suchy, ponieważ
gołąb nie wrócił. 



Bóg powiedział Noemu, że już czas 
opuścić arkę, i tak oto wspólnie 
ze swą rodziną Noe wypuścił 

zwierzęta.



Jakże wdzięczny
Bogu musiał być

Noe! Wybudował
dla Boga ołtarz i 

wysławiał Boga za 
ochronę jego i
rodziny przed 

potopem. 



Bóg dał 
Noemu wspaniałą 
obietnicę. Nigdy 
więcej Bóg nie ześle 
potopu, aby ukarać 
ludzi za ich grzech. 

Aby upamiętnić 
tę obietnicę Bóg 
wybrał na jej 
symbol tęczę, 

która pojawiła 
się na niebie. 



Noe wraz z 
rodziną zaczęli 
od nowa zaludniać 
ziemię. Wszystkie 
narody świata pochodziły 
teraz od Noego i jego 

potomstwa.



Noe i Potop

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Księgi Rodzaju 6-10

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu. On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem. 
Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba! Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze. 

Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów, 
powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje. Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze. Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem! Jan 3:16
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