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تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔جب 



نوح ایک آدمی تھا جو 
کرتا تھا۔ عبادت کی خدا 

نفرت سے سب خدا باقی 
۔ تھےاور نافرمان کرتے 



خدا نے حیرت ایک دن، 
بات کہی۔ خدا نے انگیز 
میں اس "بتایا، کو نوح 

کردوں ختم کو شریر دنیا 
صرف آپ " "۔گا

کا کنبہ 
"جائے گا۔بچ 



خدا نے نوح کو خبردار کیا کہ 
ر آئے گا اوسیالب ایک بہت بڑا 

زمین کو گھیرے گا۔ 



تی لکڑی کا صندوق بنائیں، ایک کش"
بہت سے جانوروںجو آپ کے کنبہ اور 

نوح کو حکم" کافی ہے،کے ل کافی 
عین نوح کو گیا۔ خدا نے دیا 

نوح مصروف ۔ ہدایات دیں
!ہوگیا



نز لوگوں نے شاید ط
کیا جیسے نوح نے
ی بتایا کہ وہ کشت

کیوں بنا 
تھا۔ رہا 

نوح 
کرتا تعمیر 

لوگوں ۔ وہ رہا
میںبارے کو خدا کے 
ی کسرہا۔ بھی بتاتا 

سنی۔نے نہیں 



ین نوح کو بڑا اعتماد تھا۔ اس نے خدا پر یق
نہیں کیا حاالنکہ اس سے پہلے کبھی بارش

ہوئی تھی۔ جلد ہی صندوق 
پر الدنے کے لئے سامان 

ہوگیا۔تیار 



ے اب جانور آئے۔ خدا نے کچھ پرجاتیوں میں س
چھوٹے اور چھوٹے دو دوسری۔ الیا، سات 

پرندوں چھوٹے اور لمبے ، جانور
صندوق کا رخ کیا۔نے 



جب شائد لوگوں نے نوح پر گالیاں چالئیں
انہوں نے اس نے جانوروں کو الدا۔ 

کرنا نہیں کے خالف گناہ خدا 
میں کشتی ۔ انہوں نے چھوڑا
کہا۔کو نہیں ہونے داخل 



تمام کار، آخر 
اور پرندے جانور 
تھے۔ خدا سوار 

نوح کو دعوت نے 
کےاہل آپ اور آپ "۔ دی

"خانہ۔



اس کی نوح، 
اس کے تین بیوی، 

بیویاں ان کی اور بیٹے 
۔ ہوگئیںمیں داخل کشتی 

!بند کردیادروازہ خدا نے پھر 



پھر بارش ہوئی۔ ایک 
زبردست موسال دھار بارش 

نے زمین کو چالیس دن 
رات تک بھگا دیا۔اور 



شہروں اور 
دیہاتوں 

سیالب میں 
پانی بہہ گئے۔ جب کے 

ہاڑ تک کہ پبارش رک گئی، یہاں 
وہ چیزہر نیچے تھے۔ کے پانی 

ہوا کا سانس لیا۔جس نے 



وا، ہجیسے جیسے پانی طلوع 
ہی۔ کشتی اوپر سے تیرتی ر

ی ہوسکتا ہے کہ اندھیروں ک
کتا ہوسہے، تاریکی ہوسکتی 

ہے کہ وہ گبھال ہوا ہو اور 
خوفناک بھی ہو۔ لیکن 
کشتی نے نوح کو سیالب

پناہ دی۔سے 



دا خبعد، پانچ ماہ کے سیالب کے 
نے ایک سوکھی ہوا بھیجی۔ 



ے کشتی ارارت کآہستہ آہستہ، 
پہاڑوں میں اونچی ہوکر آرام 

نوح کرنے لگی۔ پانی کم ہوتے ہی
رہا۔تک دن چالیس 



ک نوح نے کشتی کی کھلی کھڑکی سے ای
خشک کواڑا اور کبوتر بھیجا۔ آرام کرنے کے لئے

وٹا۔کبوتر نوح کو لپڑی، صاف جگہ نہیں مل 



ایک ہفتہ بعد نوح نے 
کی۔ دوبارہ کوشش 

میں چونچ اپنی کبوتر 
ہ leafپت نیا زیتون کا ایک 

کر واپس آیا۔ لے 



نوح کو معلوماگلے ہفتے 
ہے خشک کہ زمین تھا 

کبوتر واپس کیونکہ 
آیا۔نہیں 



کشتی خدا نے نوح کو بتایا کہ وقت آگیا ہے کہ
چھوڑیں۔ نوح اور اس کے اہل 

نے مل کر خانہ 
کو اتار دیا۔جانوروں 



!  وگانوح کو کتنا شکرگزار ہوا ہ
اس نے ایک قربان 

بنائی اور اس گاہ 
کی عبادت کی خدا 

نے اسے اور اس جس 
اہل خانہ کو خوفناک کے 

سیالب سے بچایا تھا۔



خدا نے نوح کو 
انگیز ایک حیرت 

۔ وہ کبھی وعدہ کیا
کے گناہ بھی انسان 

کے لئے کا فیصلہ کرنے 

سیالب نہیں بھیجے
نے اپنے وعدے خدا ۔ گا

بڑی یاد بہت کی ایک 
دہانی کرائی۔ اندردخش 

کی خدا کے وعدہ 
تھا۔عالمت 



نوح اور اس کے 
کو سیالب کے اہل خانہ 

نئی شروعات ملی۔ بعد 



ساتھ، کے وقت 
کی اوالد نے پوری اس 

ا۔ کو دوبارہ آباد کیزمین 
وح تمام قومیں نکی دنیا 
بچوں اس کے اور 

آئیں۔سے 



سیالبنوح اور عظیم 

خدا کے کالم، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

10-6پیدائش 

"۔ےکے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہآپ "
130:119زبور 



ختم شد



ے بارے بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا ک
تا ہے کہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہبتاتی میں 

۔آپ اسے پہچانیں

اہ کا جسے وہ گنہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
ے اتنا لیکن خدا آپ سہے، نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت 

صلیب کو، وع یسبیٹے، پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے 
ھیجا۔ پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے ب

آپ اگر! پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا
اہوں کو یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گن

آئے وہ اب! معاف کرنے کے لئے کہیں گے ، تو وہ کرے گا
اور آپ ہمیشہ اس کے گا، گا اور آپ میں زندہ رہے 

۔ساتھ رہیں گے



تو، آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے اگر 
:سے یہ کہناخدا 

یرے اور مہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا عیسیٰ، پیارے 
ور اب آپ اگئے، کے لئے ایک آدمی بن مرنے گناہوں کے لئے 

اور زندگی میں آئیںمیری دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم 
ندگی تاکہ میں اب نئی زکردیں، میرے گناہوں کو معاف 

ں گا۔ اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوپاؤں، 
ے بچے کی طرح آپ کے لئاپنے آپ کی اطاعت کرنے اور 

زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

!  ںکو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریبائبل 
16:3جان 
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