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Dumnezeu a creat 
toate lucrurile frumoase 
şi perfecte. Dar pǎcatul a
intrat în lume prin Adam
şi Eva. De atunci 
oamenii s-au fǎcut din ce
în ce mai rǎi şi pǎcǎtoşi. 

Dumnezeu era tare 
mâhnit în inima Lui: 

- “Îmi pare rǎu cǎ
 i-am fǎcut .”
El s-a hotǎrat sǎ-i 

piardǎ pe toţi: oameni, 
pǎsǎri şi animale, tot ce 
era pe pǎmânt. 



Dar dintre toţi oamenii 
din acea vreme era unul fǎrǎ 
de pǎcat, care asculta de 
Dumnezeu. El citea 
scripturile şi fǎcea numai 
voia Domnului. De aceea 
Dumnezeu i-a spus:

- Iatǎ, am sǎ nimicesc 
toate fiinţele pǎmântului. 
Am sǎ fac sǎ vinǎ un potop 
de ape peste ele. Tu fǎ-ţi o 
arcǎ, adicǎ corabie din 
lemn, pentru tine, familia ta 
şi ia câte douǎ dintre toate 
animalele din lume.   



Noe a fǎcut tot ce  i-a
poruncit Dumnezeu. A 
construit o corabie 
puternicǎ, cu multe 
cǎmǎruţe, pentru toate 
fiinţele pe care trebuia sǎ
le ia. 

A pus înǎuntru 
mâncare pentru familia 
lui şi pentru animale. 

Oamenii continuau 
sǎ facǎ pǎcate şi sǎ   nu-
L asculte pe Domnul. 
Tot pǎmântul era stricat.



Când corabia a fost 
însfârşit gata, a urcat în 
corabie câte douǎ din toate
animalele pǎmântului. 

Nu s-a uitat cǎ unele 
erau domestice iar altele 
sǎlbatice. Alǎturi de pisici,
gǎini, raţe, oiţe, a pus lei, 
canguri, tigri, girafe, 
elefanţi, urşi şi toate 
celelalte animale, aşa cum 
îi spusese Dumnezeu. 



La sfârşit Noe a urcat 
în corabie familia lui: soţia
şi cei trei fii pe nume Set, 
Ham şi Iafet. A mai luat cu
el şi nevestele baieţilor lui.
Pe ei Dumnezeu îi gǎsise 
fǎrǎ greşealǎ inaintea Lui. 

Totul era acum gata. 
Nori mari şi negri veneau 
peste pǎmânt. Dar nimic 
nu i-a facut pe ceilalţi 
oameni sǎ lase pǎcatul şi 
sǎ  asculte poruncile 
Domnului.



A început curând o 
ploaie nǎpraznicǎ. Apa 
cǎdea din cer si izvora din 
pǎmânt acoperind toate 
locurile, înecând animalele
şi oamenii. Patruzeci de 
zile şi patruzeci de nopţi 
ploaia nu s-a oprit. 

Nimic nu scǎpa de 
mânia lui Dumnezeu. Nu 
aveau unde sǎ fugǎ şi unde
sǎ se ascundǎ. Pânǎ şi 
muntii au fost acoperiţi de 
ape. Tot ce avea viaţǎ a 
pierit.



Corabia lui Noe  plutea
deasupra apelor.  El şi 
familia lui erau singurii 
salvaţi. La fel şi animalele 
din corabie. 

Nu se mai zǎrea nici o 
palmǎ de uscat. O sutǎ 
cincizeci de zile apele au 
fost mari pe pǎmant.

Dupǎ aceea, 
Dumnezeu şi-a adus 
aminte de fiinţele din 
corabie. A oprit ploaia şi 
apele au început sǎ scadǎ 
încet. 



Corabia s-a oprit  într-
o zi pe vârful munţilor 
Ararat. Atunci Noe a 
trimis întâi un corb, apoi 
un porumbel ca sǎ vadǎ 
dacǎ apele au scǎzut. Ei se 
întorceau mereu fǎrǎ 
rezultat. Dar într-o 
dimineaţǎ porumbelul a 
venit la corabie cu o 
crenguţǎ de mǎslin în cioc.
Noe a înteles cǎ apele s-au
retras şi cǎ pǎmântul 
începea sǎ se usuce. 



El şi familia lui au 
rǎmas în corabie pânǎ 
când Dumnezeu le-a 
poruncit sǎ coboare. 
Atunci au dat drumul 
animalelor care s-au 
împrǎştiat pe tot pǎmântul 
crescând şi înmulţindu-se. 

Domnul a promis cǎ n-
o sǎ mai pedepseascǎ 
niciodatǎ toate fiinţele vii 
ca în acele timpuri şi a 
trimis un curcubeu ca sǎ 
întǎreascǎ vorbele Lui. 



Ajutǎ porumbelul sǎ ajungǎ la corabie.



Uneşte cu o linie animalele care au pereche şi coloreazǎ-le.



Coloreazǎ cu albastru obiectele care te protejeazǎ de ploaie. 



Coloreazǎ doar uneltele care-i folosesc lui Noe
la construcţia corabiei.


