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Noè èra un òme que
adorà a Dieu. Los
autres asirava e 
desaubedissián a Dieu. 



Un jorn Dieu diguèt
qualquarren estonant.
“Vau destruir aqueste
mond pervers,” li diguèt
Dieu a Noè.  “Sonque la

tiá
familha
serà salvada.”



Dieu li avertiguèt a Noè qu'un 
grand diluvi anava venir que
cobririá la tèrra. 



“Fai una arca de fusta, un vaissèl
pro grand coma per la tiá familha
e fòrça animals,” foguèt ordenat

Noè. Dieu li donèt
d'instruccions exactas a

Noè. Noè
S’afanà!



Segurament, las 
gents se trufava
mentre Noè

explicava
pr'amor que 
bastissiá una arca.



Noè contunhèt
de bastir.

Seguiguèt
tanben en li 
comptant a las
gents sus Dieu. 
Degun escotèt.



Noè aviá fòrça fe. El creguèt a Dieu e 
mai se i aviá jamai pluèjat. Subitament, 

l'arca èra lista per 
aumplir amb de 

provisions.



Venián ara los animals. Dieu portèt
sèt de qualques espècias e doas de

de autras. 



Ausèls grandes e pichones, de bèstias
pichonas e nautas se dirigissián cap a 

l'arca.



Benlèu las gents insultava a Noè del 
temps que cargava als animals.
Eles daissèron pas de pecar
contra Dieu. Demandèron pas 
permís per entrar a l'arca.



Fin finala
totes los
animals e
d'ausèls èran
abòrdi. “Puja a
l'arca,” convidèt Dieu
a Noè. “Tu e la tiá familha.”



Noè, La siá
esposa, las
siás tres de
filhs, e las esposas
d'eles entrèron a l'arca.
Après, Dieu barrèt la pòrta!



Enguèt après la pluèja.  
Un aigat enòrme
chaupèt la tèrra per 
quaranta jorns e 
quaranta nuèchs.



L'aiga
aumpliguèt
las vilas e los pòbles.
Quand daissèt de plòure, fins a
las montanhas èran jos detla aiga.
Tot çò que respirava aire i aviá mòrt.



Del temps que l'aiga
pujava, l'arca surava
dessús. Per èra aicí
escur dins, tal còp
l'arca se moviá fòrça
e tal còp donava paur. 
Mas l'arca protegiguèt
a Noè del diluvi.



Après cinc meses de inondacion, 
Dieu comandèt un vent shut. 
Lentament, l'arca foguèt a 
parar fins al naut dins las  

montanhas de
Ararat.  



Noè Se demorèt dins
quaranta jorns mai 
mentre l'aiga davalava.



Noè comandèt un còrb e jonhètz todon
per la fenèstra dubèrta de l'arca. Coma 
trobèt pas un luòc shut en a on pausar, 
lo todon tornèt a Noè.



Jonhètz setmana
mai tard, Noè
provèt de nòu. Lo 
todon tornèt amb
una fuèlha d'oliva

en lo pic. 



La setmana
seguenta, Noè
sabèt que la tèrra
èra shuta pr'amor
que lo todon

tornèt pas.



Dieu li diguèt a Noè qu'èra temps de 
s'anar de l'arca. Amassa, Noè

e la siá familha
descarguèron

los animals.



¡Qué mercejat se serà sentit Noè! 
Bastiguèt un
autar e va aimar
a Dieu qui li i aviá
salvat a el e a la
siá familha del
terrible diluvi.



Dieu li va 
donar a Noè
jonha promessa
meravelhosa.

Jamai mai  
comandariá un  
diluvi per jutjar
lo pecat uman. 



Dieu donèt
un grand
remembre de
lo sieu promessa. 

Lo arc de Sant
Martin èra lo 
senhal de lo 
sieu promessa.



Noè e la siá
familha trobèron
de nòus luòcs a on viure. 



Amb lo pas del
temps, los sieus
descendents poblèron la 
tèrra entièra. Totas las 
nacions del mond
venguèron de Noè

e los sieus
filhs.



Noè e lo Grand Diluvi

Una istòria del mot de Dieu, la Bíblia

Se tròba en

Genèsi 6-10

“L'exposicion de los tieus mots 
illumina.” SALM 119:130



Fin



Aquesta istòria Biblica nos compta de lo 
nòstre Dieu meravelhós qui nos creèc e qui 

vòlga que tu li conescas.

Dieu sap qu'avèm fach de causas dolentas, 
qu'El crida pecat. Lo puniment del pecat

es la mòrt, mas Dieu t'aima tant que 
comandèt a Lo sieu unic Filh, Jesús, per 
morir en una Crotz e èsser punit per los
tieus pecats. Après, Jesús ressuscitèt e 
tornèt a Lo sieu larèr en lo cèl! Se crees
en Jesús e li demandas que perdone los

tieus pecats, El o farà! El vendrà
a viure en tu ara, e tu viuràs amb El per 

totjorn.



Se crees qu'aquò es la vertat,
donèri aquò a Dieu:

Volgut Jesús, creï que Tu ès Dieu, e que te
faguères òme per morir per los mieus

pecats, e vives ara nauament. Se vos plai
entra la miá vida e perdona los mieus

pecats, per que ieu aja nòva vida ara, e un 
jorn ane viure dambe tu per totjorn. 

Ajuda-me a t'aubedir e viure per Tu com 
Lo tieu filh. Amén.

Lieg la Bíblia e parlar amb Dieu cada jorn! 
Juan 3:16
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