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Noah agus an
Tuilte Mór

Fear ab ea Noah a rinne
adhradh do Dhia. Bhí gráin
agus neamhshuim ag gach
duine eile ar Dhia. Lá amháin,
dúirt Dia rud éigin corraitheach.
“Scriosfaidh mé an domhan
gránna seo,” a dúirt
Dia le
Noah.
“Ní shábhálfar
ach do
theaghlach.”
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Thug Dia foláireamh do Noah go dtiocfadh
tuile mhór agus go gclúdódh sé an talamh.
“Tóg áirc adhmaid, bád atá mór go leor
do do theaghlach agus do go leor
ainmhithe,” a ordaíodh do Noah.
Thug Dia treoracha beachta do
Noah. D’éirigh
Noah
gnóthach!

Is dócha go raibh
daoine ag magadh
mar a mhínigh Noah
cén fáth go
raibh sé ag
déanamh
áirc.
Choinnigh
Noah ag tógáil.
Choinnigh sé air ag
insint do dhaoine
faoi Dhia freisin.
Níor éist
aon duine.
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Bhí creideamh mór ag
Noah. Chreid sé Dia cé
nár thit an bháisteach
riamh roimhe seo. Go
gairid bhí an áirc réidh le
bheith luchtaithe le
soláthairtí.

Anois a tháinig na hainmhithe. Thug Dia seacht
gcinn de speicis áirithe, dhá cheann eile. Éin mór
agus beag, breasts beag bídeach agus ard rinne
siad a mbealach chuig an áirc.
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B’fhéidir gur scairt na daoine maslaí
ar Noah agus é ag luchtú na
n-ainmhithe. Níor stop siad
ag peaca in aghaidh Dé.
Níor iarr siad dul
isteach san áirc.

Faoi dheireadh, bhí na
hainmhithe agus na héin
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go léir ar bord.
“Tar isteach
san áirc,” thug
Dia cuireadh do
Noah. “Tú féin
agus do theaghlach.”
Tháinig Noah, a bhean
chéile, a thriúr mac agus
a mná céile isteach san áirc.
Ansin dhún Dia an doras!
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Ansin tháinig an
bháisteach.
Bhí tuile
mór sáithithe ar
an talamh ar feadh
daichead lá agus oíche. Doirt uisce
tuile thar bhailte agus sráidbhailte. Nuair
a stop an bháisteach, bhí fiú na sléibhte
faoi uisce. Fuair gach a n-airíonn aer bás. 9
Tar éis cúig mhí de thuilte, chuir
Dia gaoth thriomú. Go mall, tháinig
an áirc chun sosa ard i sléibhte
Ararat. D’fhan Noah taobh istigh
de daichead lá eile de réir mar
a d’ísligh an
t-uisce.

11

De réir mar a d’ardaigh
na huiscí, shnámh an áirc
ar a barr. B’fhéidir go
raibh sé dorcha istigh,
b’fhéidir cnapánach, agus
b’fhéidir scanrúil fiú.
Ach thug an áirc foscadh
do Noah ón tuile.
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Chuir Noah fitheach agus colm amach as fuinneog
oscailte an áirc. Gan áit tirim
glan a
fháil
chun
sosa, d’fhill an colún ar
Noah. Seachtain ina
dhiaidh sin, rinne Noah
iarracht arís. Tháinig an
colún ar ais le duilleog olóige
nua ina gob. An tseachtain dar
gcionn bhí a fhios ag Noah
go raibh an talamh
tirim mar nár fhill
an colún.
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Cé chomh buíoch
a mhothaigh
Noah! Thóg sé
altóir agus rinne
sé adhradh do
Dhia a shábháil
é féin agus a
theaghlach ón
tuile uafásach.

Dúirt Dia le Noah go raibh sé in am an
áirc a fhágáil. Le chéile, rinne Noah
agus a theaghlach na hainmhithe a
dhíluchtú.

13

14

Fuair Noah agus
a theaghlach tús
nua tar éis na tuile. Le
himeacht aimsire, is iad a
shliocht daoine an domhain
uile. Tháinig náisiúin uile
an domhain ó

Thug Dia
gealltanas
iontach do Noah.
Ní chuirfeadh sé
tuile arís chun peaca
an duine a mheas.

Thug Dia
meabhrúchán mór
dá gheallúint. Ba
é an tuar ceatha
comhartha
ghealltanais Dé.

15 Noah agus a chlann.
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Noah agus an Tuilte Mór
Scéal as Briathar Dé, an Bíobla,
le fáil i

Deireadh

Geineasas 6-10

“Tugann láithreacht Do Fhocail solas.”
Salm 119:130
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Insíonn an scéal Bíobla seo dúinn faoin Dia iontach a
chruthaigh sinn agus atá ag iarraidh go mbeadh aithne agat air.
Tá a fhios ag Dia go ndearna muid drochrudaí, a dtugann
Sé peaca air. Is é an pionós as an bpeaca ná bás, ach tá grá chomh
mór sin ag Dia duit. Chuir sé a aon mhac, Íosa, chun bás a fháil ar
Chrois agus pionós a ghearradh ort as do pheacaí. Ansin tháinig Íosa
ar ais ar an saol agus chuaigh sé abhaile chun na bhFlaitheas! Má
chreideann tú in Íosa agus má iarrann tú air do pheacaí a
mhaitheamh, déanfaidh sé é! Tiocfaidh sé agus beidh sé ina
chónaí ionat anois, agus beidh tú i do chónaí leis go deo.
Má chreideann tú gurb í seo an fhírinne, abair é seo leis an Tiarna:
A Íosa a chara, creidim gur Dia thú, agus tháinig tú chun bheith
ina fhear chun bás a fháil ar son mo pheacaí, agus anois tá tú i
do chónaí arís. Tar isteach i mo shaol le do thoil agus logh
mo pheacaí, ionas go mbeidh beatha nua agam anois, agus lá
amháin le bheith leat go deo. Cuidigh liom géilleadh duit
agus maireachtáil ar do shon mar do leanbh. Amen.
Léigh an Bíobla agus labhair le Dia gach lá! Eoin 3:16
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