
MITESEl relat del diluvi

15) Déu va veure que la ....................... de l'home a la terra era gran, i aixó va afligir el seu cor. I Déu 

va dir, ............................ l'home, les bèsties i els rèptils i les aus de l'aire; perquè em penedeixo 

d'haver-los ....................... .

Però .................. era un home just i vivia d'acord amb .................... . Ell havia engendrat tres fills, 

Sem, ................... i Jàfet. I Déu va dir a Noè, provocaré una ................... sobre la terra que durarà 

................................... i quaranta .........; i tot allò que es trobi a la terra morirà. Però amb tu 

establiré una aliança. Faràs una arca de fusta de xiprer. Hi faràs habitacions i la pintaràs per dintre 

i per fora. L'arca tindrà una llargada de tres-centes colzades; una amplada de cinquanta 

........................ i una alçada de trenta colzades. Hi faràs una finestra; i la porta la situaràs a un 

costat; i hi faràs un primer, un segon i un tercer pis. Entraràs a l'arca, tu i els teus fills, i la teva 

dona i les ................. dels teus fills. I de tot allò que viu, en posaràs una ................  de cada 

................... a l'arca, el mascle i la .....................; de les aus de l'aire i de les bèsties, i de tot allò que 

s'arrossega sobre la terra. Agafa menjar de tot tipus; això us haurà de servir d'aliment a tu i a ells. 

Així va fer-ho Noè, seguint tot el que Déu li havia ordenat.

I al cap de set dies va esdevenir-se que les aigües del ........................... van cobrir la terra. Les 

finestres del cel eren obertes; i l'................... va avançar sobre la superfície de les aigües. I tots els 

alts tossals que estaven sota el cel, van ser coberts. I les muntanyes van ser cobertes. Tota 

substància viva que es trobés sobre la terra va ser .......................... . Només Noè va romandre amb 

vida, i els que eren amb ell a l'arca.

Déu va recordar-se de Noè i va fer que un vent passés sobre la terra. La pluja del cel va afluixar i 

l'arca va quedar sobre les muntanyes d'..................... I les aigües van minvar fins que van veure's 

els cims de les muntanyes. I al cap de .............................. dies Noè va obrir la finestra de l'arca, i 

primer va enviar un ...................., i després un ...................... per veure si les aigües s'havien 

assecat. Però el colom no va trobar on recolzar les potes i va retornar a l'arca.

Noè va continuar enviant el ...............; i al vespre va tornar amb una branca d'.................. al bec: 

així Noè va saber que les aigües ja s'havien reduït. I al cap de set dies Noè va tornar a enviar el 

colom, que ja no va tornar. I Noè va treure el sostre de l'arca, va mirar i va veure que la faç de la 

terra era seca. I Déu va parlar amb Noè, dient-li : posaré el meu ........... sobre els núvols, aixó serà 

el senyal de l'.................. entre tu i jo i totes les criatures vives. Aneu sortint de l'arca, tu i els de 

casa teva, sigueu fecunds i multipliqueu-vos, i ompliu novament la .................

I mentre la terra existeixi, no deixarà d'haver-hi sembra i .............., fred i ........., estiu i .............., 

dia i ............... . I l'.................................. serà el senyal de què mai més hi tornarà a haver un 

....................... .


