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O Proroku Noe 
i jego statku.

Prorok Noe mieszkał w wiosce. W tej wiosce 
mieszkało wielu ludzi.

Dawno, dawno temu żyl bardzo dobry 
człowiek. Nazywał się Prorok Noe. Bardzo 
kocha Allaha, a Allah kochał jego.
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Większość z nich nie kochała Allaha i nie modliła 
się do Niego. 
Noe był bardzo cierpliwy. Każdego dnia 
chodził od domu do domu i rozmawiał  z ludźmi  
o Allahu. Chciał, żeby wszyscy ludzie kochali  
Go i modlili się do Niego. Ale oni tylko 
naśmiewali się z Noego.

To sprawiało, że Noe martwił się. W końcu zaczął 
modlić się do Allaha: „Allahu, obroń wierzących! 
Ukarz złych ludzi!”
Allah postanowił ukarać złych ludzi zsyłając 
powódź, ale chciał uratować Noego i tych 
wszystkich, którzy posłuchali Proroka. Allah 
powiedział Noemu, żeby zbudował wielką łódż.
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Wkrótce łódż była gotowa. Następnego dnia 
zaczeło padać. Wyglądało, jakby deszcz miał 
nigdy nie przestać padać! Wioska została  
zalana. Noe opuścił trap i wszedł do łodzi  
z dobrymi ludźmi. Za nimi wsiadały się 
zwierzęta.
Wszystkie zwierzęta były w parach: kozy, owce, 
konie, słonie i wiele, wiele innych. Pary ptaków 
usiadły na pokładzie łódki: kaczki, koguty,  
wróbelki i orły. Wszyscy byli bezpieczni na 
pokładzie statku.



W wiosce zostali ludzie, którzy nie chcieli 
pójść z Noem. Nie chcieli wejść z nim na statek.  
Mówili: „Nie boimi się deszczu!”. Nie bali się  
Allaha. Wszyscy ci ludzie utoneli podczas  
powodzi.

Woda była wszędzie. Nie można było zobaczyć  
ani kawałka lądu. Nawet najwyższe góry były  
zalane wodą. 

Łódź z pasażerami kołysała się na falach.  
Wszyscy byli przerażeni, ale Allah czuwał nad 
nimi.
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Nagle deszcz przestał padać. Chmury  
rozwiały się i pojawiło się słońce. Woda  
zaczeła opadać. 
Statek Proroka Noego dobił do wierzchołka 
góry i tam się zatrzymał. Noe zobaczył ląd  
i powiedział wszystkim, że mogą już opuścić 
łódź. Zwierzęta podążyły za ludźmi. 
Wszyscy byli szczęśliwi 
i dziękowali Allahowi, za to że 
ich uratował. Dzięki niech będą  
Allahowi, który troszczy się  
o Swoich ludzi!

W ten sposób Allah zesłał powódź.

Arka Noego 
jest znakiem  
i ostrzeżeniem 
dla przyszłych  
pokoleń.


