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नोआ परमशे् वरया आराधना 
याइम् ह मनू खः। म�ेपं मनूत 
फुक् क�सनं परमशे् वरया आ�ा 
मानय्  मयास ेघणृा याइग ुखः।
छन् ह ुपरम�ेरं छगू अजचुायापगु ु

ख ँधया�दल। “�जं 
थ् व दषु् ट 
संसारयात 

नाश याय,े” परम�ेरं 
नोआयात 

धया�दल। “छंगू 
पिरवार जक 
बचय्  जइु।”



जलप्रलय वइ अल ेपथृ् वीयात त् वपयुाबी धकाः 
परम�ेरं नोआयात ख् याच् वः �बया�दल। “छंग ु
पिरवार व यक् वः जीव जन् ततु न् �नीग ुकथं 

�सयँाग ुछगू तःधंग ुजहाज दय् क�,” नोआयात 
आ�ा �बया�दल। परम�ेरं नोआयात 

पाय् छ� उजं �बया�दल। अल ेनोआ 
व ज् या यायगे�ुलं 

लगय्  जलु।



नोआं व जहाज दय् कागु
कारण बयान याबलय्  

मनूतय् सं हलेा यात।
तर नोआ नं

दय् केगु
मत् वत।ु वं

मनूतय् त परमशे् वरया
बारे धया ह ेच् वन तर 

सनुानं वयाग ुख ँमन् य।



नोआयाके तसकं 
तःधंग ु�वश् वास द।ु न् हापा 
गबुले ंनं वा मवःग ुजूसां वं 
परमशे् वरयात �वश् वास याना ह े
च् वन। फुक्या क सामानत तय् ग ु

�नं�तं जहाज याकनं ह े
तयार जलु।



जीव जन् ततु जहाजय्  दनु ेदहुां वल। परम�ेरं ग�ुलं जा�तया 
न् हय् म् ह अल ेग�ुलं �नम् ह पशतु जहाजय्  दनु ेहल। तः�ध�पं व 

�च�ध�पं चखुंत, �च�धकः�पं व त�धकः�पं पशतु 
व जहाजय्  दनु े

वल।



नोआ नं पशतुय् त जहाजय्  दनु ेतबलय्  मनूतय् सं 
ततःसलं वयाग ु�नन् दा यात जइुमा। इ�मसं 
परमशे् वरया �वरोध याना पाप यायगे ुमत् वःत।ु 
इ�पं जहाजय्  दनु ेदहुां वय ेमानय्  मज।ु



�लपतय्  फुक् क जीव जन् ततु व 
झंगःपं��त जहाजय्  दनु ेवल।

“जहाजय् दनु े
वा,” परम�ेरं 

नोआयात 
सःता�दल। “छ

व �छ�म पिरवार।”
नोआ वया कलाः, वया

स् वम् ह काय् �पं व इ�म 
कला�पंजहाजय् दनु ेवल। अनं�ल 

परम�ेरं जहाजया लखुा �तना�बल।



अनं�ल वा वयगे ुशरुू 
जलु। पथृ् वीइ पीन् हु
पीचा तक तसकं 

वा वल।



शहर व गांत
दबुय्  जलु। वा वयगे ु

दीबलय्  पहाडत तकं दबुय् 
जूग ुखः। सासः द�ुपं फुक् क
प्राणीत सीत।



लः जायाव�लसे ंजहाज
च् वय्च्   वय्  थहां वल। दनु े
�खउँस ेच् वं जइुफु, जहाज 
सन जइुफु अल ेग् यानापसु े
च् वंग ुअवस् था वल जइुमा। 
तर व जहाजं नोआयात 
जलप्रलय्  पाखे ंबचय्  यात।



न् यालातक वा वय ेधुंकाः परम�ेरं गंग ुब ँ
जयुते वाफय्  छ् वया�दल। �बस् तारं व जहाज 
आरारात पहाडय्  वना �दत। नोआ लःया 

जाः क् वमल् हातलय्  मगूे पीन् हतुक 
जहाजया दनु ेह े
च् वना च् वन।



नोआनं छम् ह क् वः व छम् ह बखुंयात जहाजया झ् यालं �पन े
ब् वय् का छ् वल। च् वनते गंग ुब ँमदया बखुं नोआयाथाय्  तुं 
�लहां वल।



छ वा �लपा नोआं 
हाकनं बखुंयात ब् वय् का
छ् वल। थपुालय्  वं त् वथं
जतूैन�समाया छगू कचा
ज् वना �लहांवल। मगूे वालय्  
बखुं �लहां मवल, अथ ेजयुाः 
पथृ् वीइ सनुां वना धयाग ुख ँ
नोआं �सकाकाल।



आः जहाजं �पन े�पहां वय् ग ुई जइुधुंकल धकाः परम�ेरं 
नोआयात धया�दल। नोआ व वया पिरवार 
सकले ं�मलय्  जयुाः जीव जन् ततुय् त जहाजं 

�पन े�पकाल।



नोआ ग�ुल सभुाय्  �बल जइु! 
वं छगू वदेी दय् कल अले
परमशे् वरया आराधना यात 

गमु् हय् �सनं तधंग ु
जलप्रलयपाखें
व अल ेवया 
पिरवारयात 
बचय्  याना�दल।



परम�ेरं नोआनापं 
छगू अजूचायापगु ु
प्र�त�ा याना�दल। 
वय् कलं मनूत पापया 
न् याय यायते हाकनं गबुले ंनं 
जलप्रलय छ् वयाहय ेमख।ु

परम�ेरं थःग ुप्र�त�ा
लमंु�कग ुछगू तःधंग ु
�चं �बया�दल। 
परमशे् वरया 
प्र�त�ाया �चं 
इन् द्रणेी खः।



जलप्रलय्  �लपा 
नोआ व वया 
पिरवारयात न् हूग ुजीवन दत। 
छंु ई �लपा वया सन् तानतय् सं
फुक् क पथृ् वी जाल। संसारया
फुक् क जा�तत नोआ व 

वया 

सन् तापाखे ंवःग ुखः।



नोआ व जलप्रलय

मस्तय् ग ु�नं�तं बाइबलया ख ँन्�ब्वयेा थ्व परमशे् वनरया
बचन बाइबलपाखे ंकाःग ुसत्य बाखं खः गगुु

उत्प�� ६-१०

“�छग ुवचन थइुकाबीबलय्  �ज�मत जः दइ।”
भजनसंग्रह ११९:१३०



क् वचाल



बाइबलया थ्व सत् य बाखं नं झ� अजचुायापमु् ह परमशे् वरया बारे कनाबी 
सनुां झ�तः दय् का�दल। छं वय् कःयात म्ह�समा धकाः वय् कलं इच्छा यानादी।

झ�सं म�भंग ुज्यात यानाग ुदसुा परम�ेरं �सइका कायफुे ग�ुकयात वय् कलं पाप 
धया�दल। पापया सजायँ मतृ्य ुखः, तर परम�ेरं झ�तः यक् वः माया याना�दल ता�क 

झ�ग ुपापया �नं�तं कू्रसय्  सीना दःुख क� फयते वय् कलं थः याकः काय्  यशूे 
प्रभयुात थ् व संसारय्  छ् वयाहया�दल। हाकनं यशूे प्रभ ुम्वानाः झाया�दल अल े

स्वगर्य्  थःग ुछे ँझाया�दल। थौ ंझ�सं प्रभ ुयशूेयात �व�ास यात धाःसा झ�ग ुपाप 
�मा यायते वय् कःयाके �बन्ती यात धाःसा वय् कलं झ�ग ुपाप �मा यानादी। अल े
वय् कः झ�ग ुनगुलय्  दहुांझायादी अनं�ल झ��पं सदां वय् कः नापं ह ेच्वनाच्वनी।

छंु जयुाः छं थ्व  सत्या खः धकाः �व�ास यानाग ुखःसा परमशे् वरयात थथ ेधकाः
प्राथर्ना या: यःम्ह प्रभ ुयशूे, �छ ह ेपरमशे् वर खः, �जग ुपापया �नं�तं सीनादीत �छ 

मनू जयुाः थ्व संसारय्  झाल अल ेहाकनं स्वन्ह ुदय् काः म्वानाझाःग ुखः धकाः �जं 
�व�ास याय।े दयायाना �जग ुजीवनय्  झाया�दस ँअल े�जग ुपापत �मा याना�दस ँ
ता�क �जं न्हूग ुजीवन काय ेफयमेा अल ेन्�ाबँले ं�छ नापं ह ेच्वना च् वन ेफयमेा। 

�छग ुआ�ा मानय्  यायते व �छग ुसन्तान जइुत �छग ु�नं�तं 
म्वायते �जतः ग्वासहा�ल याना�दस।ँ आमने।

�न्हया �न्ह थं बाइबल ब्वनगे ुया अल ेपरमशे् वर नापं खलाबला या। यूहन् न ३:१६


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

