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Όταν ο Θεός προειδοποιεί τον Νώε ότι πλησιάζει  
ένας μεγάλος κατακλυσμός, εκείνος κατασκευάζει  

μια τεράστια κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του 
και όλα τα είδη των ζώων. Μια απλή και παραστατική 

αναδιήγηση της αγαπημένης ιστορίας της Παλαιάς 
Διαθήκης, με υπέροχη εικονογράφηση, που  

θα λατρέψουν οι μικροί αναγνώστες.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
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Όταν ο Θεός κοίταξε κάτω στον κόσμο, πρόσεξε έναν άνθρωπο που  

το όνομά του ήταν Νώε. Ο Νώε ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στη Γη που δεν 

είχε ξεχάσει τον Θεό. Παρόλο που ήταν μεγάλος σε ηλικία, ο Νώε εργαζόταν 

σκληρά κάθε μέρα. Η γυναίκα του, οι γιοι του και οι γυναίκες τους δούλευαν 

τόσο σκληρά όσο κι αυτός. Ήταν, όμως, χαρούμενοι, φέρονταν ευγενικά τόσο 

μεταξύ τους όσο και προς τους γείτονές τους, ακόμη και όταν εκείνοι δεν τους 

ανταπέδιδαν την καλοσύνη. Ζούσαν μια καλή ζωή, όπως ακριβώς ήλπιζε  

ο Θεός για όλους τους ανθρώπους όταν τους δημιούργησε.

Πριν από πολλά, πολλά χρόνια, ο Θεός παρατήρησε πως κάτι δεν 

πήγαινε καλά. Ο χρυσαφένιος ήλιος φώτιζε ακόμη τις μέρες της Γης,  

το ασημένιο φεγγάρι στόλιζε τα βράδια και οι λόφοι, οι πεδιάδες, τα ποτάμια 

και οι θάλασσες εξακολουθούσαν να είναι το ίδιο όμορφα όσο και την ημέρα  

που ο Θεός τα δημιούργησε. Οι άνθρωποι όμως είχαν αλλάξει. Είχαν γίνει 

μοχθηροί. Πολεμούσαν μεταξύ τους, πλήγωναν ο ένας τον άλλον και ήταν 

πονηροί. Είχαν ξεχάσει πως ο Θεός ήθελε να είναι καλοί – στην 

πραγματικότητα, είχαν ξεχάσει τελείως τον Θεό. Βλέποντας όλα αυτά,  

ο Θεός λυπόταν και ευχόταν να μην είχε δημιουργήσει τους ανθρώπους. 

Κάποια στιγμή, όμως, αποφάσισε ότι κάτι έπρεπε να γίνει.



Έτσι, ο Κύριος είπε στον Νώε  

το σχέδιό του, να αλλάξει τον κόσμο.

«Ο κόσμος είναι γεμάτος κακία», του είπε  

ο Θεός. «Γι’ αυτό θα στείλω έναν μεγάλο 

κατακλυσμό. Σχεδόν όλοι και τα πάντα  

θα εξαφανιστούν, εκτός από εσένα και  

την οικογένειά σου, Νώε. Ο κόσμος  

θα ξαναγίνει από την αρχή, θα είναι  

και πάλι τόσο καλός όσο ήταν όταν 

πρωτοδημιουργήθηκε, και εσύ και  

η οικογένειά σου θα μείνετε εκεί».

Ο Νώε τρόμαξε.

«Τι πρέπει να κάνω;» ρώτησε 

φοβισμένος. 

«Θα χρειαστεί να φτιάξεις μια κιβωτό», 

είπε ο Θεός. «Θα πρέπει να είναι αρκετά 

μεγάλη, έτσι ώστε να χωράει δύο ζώα από το κάθε 

είδος –ένα αρσενικό και ένα θηλυκό– και φαγητό  

για όλα. Θα πρέπει να είναι γερή και να μην αφήνει 

το νερό να περνάει μέσα, επειδή ο κατακλυσμός  

θα κρατήσει αρκετές μέρες».

«Θα κάνω ακριβώς όπως μου λες», είπε  

ο Νώε.

Ο Κύριος ήταν ευχαριστημένος με τον Νώε και την οικογένειά του. 

Αποφάσισε λοιπόν ότι τους άξιζε να ζήσουν στη Γη και θα τους 

προστάτευε. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι ήταν μοχθηροί, και γι’ αυτό  

δε θα τους έσωζε.
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