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Occità

Occitan

“Lor diguèt Dieu que
poirián pas manjar de
totes los arbres?” Li
preguntèt la sèrp a Eva.
“Podèm manjar de totas las fruchas jonhètz
mens,” respondèt ela. “Se manjam o tocam
aquesta frucha, moriram.” “Moriràn pas,”
soriguèt la sèrp. “Seràn
coma Dieu.” Eva aimava
la frucha d'aqueste
arbre. Escotèt a la sèrp
e mangèt la
frucha.

DIEU CREÈC TOT! Quand Dieu
creèc lo primièr òme, Adán, viviá en
l'Òrt de Edén amb la siá esposa, Eva.
Èran perfièchament contentes en
aubedint a Dieu e en gaudint de La
siá preséncia fins
qu'un jorn ...
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Après qu'Eva desaubediguèt a
Dieu, faguèt qu'Adam mangès
tanben de la frucha. Adam li
caldriá aver dich, “Pas! Vau
pas desaubedir lo
Mot de Dieu.”
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Aquela serada, Dieu venguèt a l'òrt. Lo sabiá
çò qu'avián fach Adam e Eva. Adam li tirèt la
fauta a Eva. Eva li tirèt la fauta a la sèrp.
Dieu diguèt, “La sèrp es maudicha. La
femna aurà dolor quand naisson los
sieus mainats.” “Adam, pr'amor qu'as
pecat, la tèrra es maudicha
amb d'espinas e de cardets.
Te caldrà trabalhar
durament amb sudor
per aténher lo tieu
manjar
jornalièr.”
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Amb lo pas del temps, Adam e Eva aguèron jonhètz
familha. Lo sieu primièr filh, Caín, sonhava l'òrt.
Lo sieu segond filh, Abel, èra un pastor de fedas.
Un jorn, Caín li portèt a Dieu unes verdugalhs coma
sacrifici. Abel portèt qualques de
las melhoras de las siás
fedas coma
sacrifici a
Dieu. A Dieu
li agradèt
lo sacrifici
d'Abel.

Quand Adam e Eva pequèron,
los dos sabèron qu'èran nuds. Se
cobriguèron amb de fuèlhas de figa, que
n'avián codut de davantals, e s'amaguèron
de la preséncia de Dieu en un arbrilhons.
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Dieu traguèt a
Adam e Eva del jardin meravelhós.
Pr'amor qu'avián pecat, èran
separats del Dieu qui dona
vida! Dieu ponèt jonhètz
espasa amb fuòc per que
tornen pas a entrar. Dieu
faguèt ròba de pèl per Adam
e Eva. D'ont traguèt las pèls?
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A Dieu li agradèt pas lo sacrifici
de Caín. Caín Enotjà fòrça. Mas
Dieu diguèt, “Se fas çò de
corrècte, seràs pas acceptat?”
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Lo enuig de Caín pas se disipà.
Pauc temps après, en lo camp, li
ataquèt a Abel – e o auciguèt!

Dieu li parlèt a Caín. “Ont es lo tieu frair Abel?”
“Sabi pas,” mentiguèt Caín. “Soi ieu guardià de lo
mieu frair?” Dieu li puniguèt a Caín, en li trasent la
siá abiletat coma jardinièr e en
fasent que foguèsse rebalaire.
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Caín sortiguèt de la preséncia del SENHOR. Se
maridèt amb una filha d'Adán e Eva e crièren
jonhètz familha. Al passar los ans, los felens
e rèirefelens de Caín aumpliguèron
la vila qu'el i aviá fondat. Al passar
los ans, los felens e

rèirefelens
de Caín
aumpliguèron la
vila qu'el i aviá
fondat.

Mentretant, la familha d'Adán e Eva
creishec rapidament. En aqueste
temps, las gents viviá per fòrça mai
temps qu'uèi lo jorn.
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Dins lo mond, las gents se tornava mai
dolenta generacion après generacion.
Fin finala, Dieu decidiguèt destruir
l'umanitat e totas las bèstias e los
ausèls. Dieu èra repentent d'aver
creat a l'òme. Mas
un òme li

Quand nasquèt lo sieu filh Set, Eva
diguèt, “Dieu me donèt a Set per
remplaçar a Abel.” Set foguèt un òme
piadós que visquèt per 912 ans e aguèt
fòrça filhs.

agradava
a Dieu ...
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Aqueste òme èra Noè. Un descendent de Set,
Noé èra just e sens retraga. El caminava amb
Dieu. Ensenhèt tanben als sieus tres
de filhs a aubedir a Dieu. Ara, Dieu
preveire usar a Noè en
una manièra fòrça
interessanta e
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especiala!
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Dieu sap que fasèm de causas dolentas,
qu'El crida pecat. Lo castig pel pecat es la mòrt.
Dieu nos aima tant que comandèt a Lo
sieu Filh, Jesús, per morir en una crotz e pagar lo
nòstre puniment. Jesús revisquèt e tornèt al Cèl!
Ara Dieu pòt perdonar los nòstres pecats.
Se vòles daissar los tieus pecats, donèri aquò a Dieu:
Benvolut Dieu, Creï que Jesús moric per ieu e viu
ara. Se vos plai entra la miá vida e perdona los
mieus pecats, per que ieu aja nòva vida ara, e siá
après dambe tu per totjorn. Ajuda-me a viure per Tu
coma Lo tieu filh. Amén. Juan 3:16
Lieg la Bíblia e parlar amb Dieu cada jorn!

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

