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जोपय�त तुम्ही ती िवकत नाही.



नोहा हा दवेाची उपासना करणारा 
मनुष्य होता. इतर सवा�नी दवेाचा 
�षे केला आिण त्याची आज्ञा मोडली. 
एके �दवशी दवेाने ध�ादायक गो� 
सांिगतली. “मी या द�ु जगाचा नाश 

करीन,” दवेाने नोहाला सांिगतले. 
"फ� तुमचे कुटंुब

वाचले 
जाईल."



दवेाने नोहाला इशारा �दला क� एक मोठा जल�लय 
येऊन पृथ्वी �ापेल. “एक लाकडी ता�, तुमच्या 
कुटंुबासाठी आिण अनेक �ाण्यांसाठी एक मोठी 

बोट बांधा,” नोहाला आज्ञा दणे्यात आली. 
दवेाने नोहाला अचूक सूचना �दल्या. 
नोहा �स्त झाला!



नोहाने ता� का बनवत 
आह ेह ेसांिगतल्यामुळे 
लोकांनी कदािचत थ�ा 
केली असावी. 
नोहा बांधत 
रािहला. 

तो लोकांना 
दवेाब�लही सांगत 
अस.े कोणी ऐकले 
नाही.



नोहाला खूप िव�ास होता. 
यापूव� कधीही पाऊस पडला 
नसला तरीही तो दवेावर िव�ास 
ठेवत होता. लवकरच ता� 

सामान भरण्यासाठी 
तयार झाले.



आता �ाणी आले. दवेाने काही �जात�पैक� सात आणले, इतरांपैक� 
दोन. लहान-मोठे पक्षी, लहान आिण उंच पशू जहाजात गेले.



नोहाने जनावरे लादली तेव्हा लोकांनी 
त्याचा अपमान केला असावा. त्यांनी
दवेािव�� पाप करणे थांबवले नाही. 
त्यांनी कोशात जाण्यास सांिगतले
नाही.



शेवटी, सवर् 
�ाणी आिण पक्षी 
जहाजात होते. 
दवेाने नोहाला आमं�ण 
�दले, "नवाजामध्ये या." 
"तुम्ही आिण तुमचे कुटंुब." 
नोहा, त्याची प�ी, त्याचे तीन
मुलगे आिण त्यांच्या बायका जहाजात 
िशरल्या. मग दवेाने दार बंद केले!



मग पाऊस 
आला. मो�ा पावसाने 
पृथ्वी चाळीस �दवस
आिण रा�ी िभजवली.



शहरे आिण गावांवर 
पुराचे पाणी साचले. पाऊस थांबला
क� ड�गरही पाण्याखाली गेले. हवते �ास 
घेणारी �त्येक गो� मरण पावली.



जसजसे पाणी वाढले तसतसे 
ता� वर तरंगत होते. आतून 
अंधार झाला असले, कदािचत 
खडबडीत असले आिण 
कदािचत भीतीदायकही
असेल. पण जहाजाने नोहाला 
पुरापासून वाचवले.



पाच मिहन्यांच्या पुरानंतर, दवेाने कोरडा वारा 
पाठवला. हळुहळु तो कोश अरारातच्या ड�गरात 
उंचावर िवसावला. पाणी कमी झाल्यामुळे नोहा 
आणखी चाळीस �दवस आत रािहला.



नोहाने तारवाच्या उघ�ा िखडक�तून एक कावळा आिण कबुतर 
पाठवले. िव�ांतीसाठी कोरडी स्वच्छ जागा न िमळाल्याने कबूतर 
नोहाकड ेपरतले.



एका आठव�ानंतर, नोहाने
पुन्हा �य� केला. कबुतर 
आपल्या चोचीत जैतुनाचे नवीन 
पान घेऊन परत आले. पुढच्या
आठव�ात नोहाला कळले क�
पृथ्वी कोरडी आह ेकारण कबूतर 

परत आले नाही.



दवेाने नोहाला सांिगतले क� जहाज सोडण्याची 
वेळ आली आह.े नोहा आिण त्याच्या कुटंुबाने 
िमळून �ाण्यांना खाली उतरवले.



नोहाला �कती कृतज्ञ 
वाटले असेल! त्याने 
एक वेदी बांधली आिण 
दवेाची पूजा केली
ज्याने त्याला आिण 
त्याच्या कुटंुबाला 
भीषण पुरापासून
वाचवले होते.



दवेाने नोहाला
एक अद्भुत वचन
�दले. मानवी पापाचा
न्याय करण्यासाठी तो
पुन्हा कधीही पूर
पाठवणार नाही. 

दवेाने त्याच्या
वचनाची मोठी
आठवण क�न �दली. 
इं�धनुष्य हे दवेाच्या
वचनाचे िचन्ह होते.



नोहा आिण
त्याच्या कुटंुबाला
जल�लयानंतर नवीन सु�वात झाली. 
कालांतराने, त्याच्या वंशजांनी संपूणर्
पृथ्वीवर पुन्हा लोक केले. जगातील
सवर् रा�े नोहा आिण त्याच्या

मुलांपासून आली.



नोहा आिण महान जल�लय

दवेाचे वचन बायबलमधील एक कथा,

मध्ये आढळते

उत्प�ी 6-10

“तुमच्या शब्दांचे �वेश�ार �काश दतेे.”
स्तो� ११९:१३०
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ही बायबल कथा आपल्याला आपल्या अद्भुत दवेाब�ल सांगते ज्याने 
आपल्याला बनवले आिण आपण त्याला ओळखावे अशी त्याची इच्छा आह.े

दवे जाणतो क� आपण वाईट गो�ी केल्या आहते, ज्याला तो पाप म्हणतो. 
पापाची िशक्षा मृत्यू आह,े परंतु दवे तुमच्यावर खूप �ेम करतो, त्याने त्याचा 
एकुलता एक पु� येशू याला वधस्तंभावर मरण्यासाठी आिण तुमच्या पापांची 
िशक्षा भोगण्यासाठी पाठवले. मग येशू पुन्हा िजवंत झाला आिण स्वगार्त गेला! 

जर तुम्ही येशूवर िव�ास ठेवला आिण त्याला तुमच्या पापांची क्षमा 
करण्यास सांिगतले तर तो ते करेल! तो आता तुमच्यामध्ये येईल 

आिण तुम्ही त्याच्यासोबत कायमचे राहाल.

जर तुमचा िव�ास असेल क� ह ेसत्य आह,े तर दवेाला ह ेसांगा:
ि�य येशू, माझा िव�ास आह ेक� तू दवे आहसे, आिण माझ्या पापांसाठी 

मरणारा माणूस झाला आिण आता तू पुन्हा िजवंत झालास. कृपया माझ्या 
जीवनात या आिण माझ्या पापांची क्षमा कर, जेणेक�न मला आता नवीन जीवन 
िमळेल आिण एक �दवस तुझ्याबरोबर कायमचा जाईल. तुझी आज्ञा पाळण्यास 

आिण तुझ्या मुला�माणे तुझ्यासाठी जगण्यास मला मदत करा. आमेन.

बायबल वाचा आिण दररोज दवेाशी बोला! योहान ३:१६
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