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Noè era un home que 
venerava Déu. La resta
odiava i desobeïa Déu. 
Un dia, Déu va dir una
cosa impactant. “Destruiré
aquest món malvat”, va

dir Déu a Noè. 
“Només
es salvarà 
la teva família”.

Déu va advertir Noè que vindria un diluvi 
que cobriria la terra. “Construeix una 
arca de fusta, una barca prou gran per 
a la teva família i molts animals”, li va 

ordenar a Noè. Déu va donar a 
Noè instruccions precises i Noè 

va començar 
la tasca!

Noè i el 
diluvi
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 català                                                  CatalanDéu sap que hem fet coses dolentes, que 
ell anomena pecats. El càstig pels pecats és la mort.

Déu ens estima tant que va enviar el seu Fill, 
Jesús, a morir a una creu i a complir el nostre càstig.  
Jesús va ressuscitar i va retornar al paradís! Ara, 

Déu pot perdonar els nostres pecats.

Si vols penedir-te dels teus pecats, digues a Déu: 
Estimat Déu, crec que Jesús va morir per mi i ara 

torna a viure. Si us plau, entra a la meva vida i perdona 
els meus pecats, de manera que pugui començar una 

nova vida, i estar amb tu per sempre.  Ajuda’m a viure 
per a tu com el teu Fill. Amén.  Joan 3:16 

Llegiu la Bíblia i parleu amb Déu cada dia! 1



Noè tenia molta fe. 
Creia en el que deia Déu
tot i que mai abans no 
havia plogut. Ben aviat

va estar llesta per 
a omplir-la amb

provisions.

Potser la gent insultava
Noè mentre ell carregava
els animals. No van deixar
de pecar contra Déu. No 
van demanar entrar 
a .

Llavors va arribar la 
pluja. Durant quaranta 

dies i quaranta nits va caure 
un aiguat a la terra.  Hi va
Haver inundacions a tots els
pobles i viles.  Quan va parar

de ploure, fins i tot les muntanyes
eren sota .  Tot el que
respirava aire va morir.

Mentre les 
aigües seguien 
augmentant, 
surava a la superfície. 
Probablement a dins 
era fosc, potser
agitat, i fins i tot 
potser esgarrifós, 
però va protegir
Noè del diluvi.

Déu va fer passar un vent per la terra. 
A sobre les   

muntanyes . Noè va 
romandre 

quaranta dies més 
mentre les 
aigües 
minvaven. 

devia sentir Noè! 
Va construir un 
altar i va venerar 

salvat a ell i a la 
seva família del 
terrible diluvi.

Déu va dir a Noè que era el moment de 
Junts, Noè i la seva 

família van descarregar els animals.

El colom va tornar 
amb una fulla tendra

al bec.  Al cap 
setmana Noè va

saber que la terra era 
eixuta perquè el colom
no va tornar.

Noè va deixar anar un
corb i un colom per la

finestra de . Com
que no va trobar cap indret

sec on aturar-se, el colom va 
retornar . Una setmana 
desprès, Noè ho va 
tornar a provar.

Finalment, tots els animals 
I ocells havien embarcat.  

“Puja a 
va convidar
Déu a Noè.  

“Tu i la teva
família”.  Noè, 

la seva dona, els
seus tres fills i les 

seves respectives dones
van pujar a .  Llavors
Déu va tancar la porta!

Segurament, la 
gent es burlava 
de Noè quan els 
explicava perquè 

estava
fent

una arca.
Noè va seguir 

construint.  
També seguia 

parlant a la gent 
de Déu. Ningú 

no el va 
escoltar.

I van arribar els animals. Déu en va dur set 
Ocells grans i 

petits, bèsties menudes i enormes van anar 
cap 
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Una història de la Paraula de Déu, la Bíblia,

es pot trobar a 

Gènesi 6-10

“La vostra paraula, explicada, dóna llum”. 
Salm 119:130

Noè i la 
seva família van 
començar de nou desprès del 
diluvi. Amb el temps, els seus 
descendents van repoblar 
tota la terra. Totes 

les nacions del 
món van 

descendir de 
Noè i els seus fills.

Déu li va fer 
una promesa 
meravellosa a Noè. 
Mai més no enviaria 
un diluvi per a castigar 
els 

Déu va deixar un 
gran recordatori 
de la seva promesa. 

de sant Martí 
va ser el senyal de 
la promesa de Déu. 1615


