Bibbja għat-Tfal
jippreżenta

Noè u
d-Dilluvju
l-Kbir

Noè kien raġel li kien iqim lil
Alla. Kulħadd kien jobgħod
u ma obdix lil Alla. Ġurnata
waħda, Alla qal xi ħaġa
xokkanti. "Se neqred din
id-dinja ħażina,"
qal Alla
lil Noè.
"Il-familja tiegħek
biss tiġi salvata."
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Liċenzja: Int għandek id-dritt li tikkopja jew tipprintja
din l-istorja, sakemm ma tbigħhiex.
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Alla wissa lil Noè li ġej għargħar kbir
u jgħatti l-art. "Ibni arka tal-injam,
dgħajsa kbira biżżejjed għall-familja
tiegħek u għal ħafna annimali," ġie
ordnat Noah. Alla ta lil Noè
istruzzjonijiet eżatti. Noah
ħa ruħu
okkupat!

In-nies x’aktarx
iddefendew hekk kif
Noah spjega għaliex
kien qed
jagħmel
arka.
Noah baqa
’jibni. Huwa
baqa ’wkoll jgħid
lin-nies dwar
Alla. Ħadd ma sema'.
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Noè kellu fidi kbira. Huwa
emmen lil Alla anke jekk
ix-xita qatt ma kienet
waqgħet qabel. Dalwaqt
l-arka kienet lesta biex
titgħabba bil-provvisti.
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Issa ġew l-annimali. Alla ġab sebgħa minn xi speċi,
tnejn minn oħrajn. Għasafar kbar u żgħar, bhejjem
żgħar u għoljin marru lejn l-arka.
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Forsi l-poplu għajjat insulti lejn Noè
waqt li kien jgħabbi l-annimali.
Huma ma waqfux midinba
kontra Alla. Ma talbux
li jidħlu fl-arka.

7

6

Fl-aħħarnett,
l-annimali u
l-għasafar
kollha kienu
abbord.
"Idħol fl-arka,"
Alla stieden lil Noè.
"Int u l-familja tiegħek."
Noè, martu, it-tliet uliedu u
n-nisa tagħhom daħlu fl-arka.
Imbagħad Alla għalaq il-bieb!
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Imbagħad ġiet
ix-xita. Xita kbira
xxarbet l-art għal
erbgħin jum u ljieli.
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Hekk kif żdiedu l-ilmijiet,
l-arka ħarġet fuqha. Jista
'jkun li kien skur ġewwa,
forsi bumpy, u forsi anke
tal-biża'. Iżda l-arka kenn
lil Noè mill-għargħar.

Ilmijiet tal-għargħar tferrħu
fuq bliet u rħula. Meta waqfet
ix-xita, anke l-muntanji kienu taħt
l-ilma. Dak kollu li nifs l-arja miet.
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Wara ħames xhur ta ’għargħar,
Alla bagħat riħ li jinxef. Bil-mod,
l-arka ġiet tistrieħ fil-muntanji ta
’Ararat. Noah qagħad ġewwa
erbgħin jum ieħor hekk kif
l-ilma niżel.

11

12

Noè bagħat raven u ħamiema mit-tieqa miftuħa
tal-arka. Ma sabitx post nadif u niexef fejn
tistrieħ, il-ħamiema reġgħet lura għand Noè.
Ġimgħa wara, Noah reġa
'pprova. Il-ħamiema
ġiet lura b’weraq ġdid
taż-żebbuġa fil-munqar
tagħha. Il-ġimgħa d-dieħla
Noah kien jaf li l-art kienet
niexfa għax il-ħamiema
ma reġgħetx lura.
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Alla qal lil Noè li wasal iż-żmien li
titlaq l-arka. Flimkien, Noah u
l-familja tiegħu ħottu l-annimali.

Kemm ħassu
grat Noè!
Huwa bena artal
u qima lil Alla li
kien salva lilu u
lill-familja tiegħu
mill-għargħar orribbli.

15

16
Noah u l-familja
tiegħu sabu bidu
ġdid wara l-għargħar.
Maż-żmien, id-dixxendenti
tiegħu reġgħu peopled l-art
kollha. Il-ġnus kollha
tad-dinja ġew minn
Noè u wliedu.

Alla ta lil
Noè wegħda
mill-isbaħ. Qatt
iktar ma jibgħat
għargħar biex jiġġudika
d-dnub tal-bniedem.

Alla ta tfakkira
kbira tal-wegħda
Tiegħu. Il-qawsalla
kienet is-sinjal
tal-wegħda ta ’Alla.
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Noè u d-Dilluvju l-Kbir
Storja mill-Kelma ta ’Alla, il-Bibbja,
jinstab fi

It-Tmiem

Ġenesi 6-10

"Id-daħla ta 'Kliemek tagħti dawl."
Salm 119:130
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Din l-istorja tal-Bibbja tgħidilna dwar Alla
mill-isbaħ tagħna li għamilna u li jridek tkun taf lilu.
Alla jaf li għamilna affarijiet ħżiena, li Hu jsejjaħ dnub.
Il-piena għad-dnub hija l-mewt, imma Alla tant iħobbok Huwa
bagħat lil Ibnu l-waħdieni, Ġesù, biex imut fuq Salib u jiġi
kkastigat għal dnubietek. Imbagħad Ġesù reġa ’ħa l-ħajja u
mar id-dar il-Ġenna! Jekk temmen f’Ġesù u titolbu
jaħfer dnubietek, Hu jagħmilha! Huwa jiġi u jgħix
fik issa, u int tgħix miegħu għal dejjem.
Jekk temmen li din hija l-verità, għid dan lil Alla:
Ġesù għażiż, jiena nemmen li Int Alla, u sirt raġel biex
immut għal dnubieti, u issa int terġa 'tgħix. Jekk jogħġbok
daħal f'ħajti u aħfer dnubieti, sabiex inkun jista 'jkolli
ħajja ġdida issa, u xi darba mmur inkun miegħek għal dejjem.
Għinni nobdi Int u ngħix għalik bħala ibnek. Amen.
Aqra l-Bibbja u tkellem ma 'Alla kuljum! Ġwanni 3:16
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