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�હૂ દ�વની આરાધના કર 
હતા. �ુસરા ંઆખા ંલોકા ંદ�વલા 
િધકારત અન િનયમ ની પાળ 
હ�ાતં. એક �દસ પરમે�રની 
કાહ� આઘાતજનક સાગંા.ં “મા ંયે 
�ુષ્ટ �ુનેલા નાશ ક�ુલા આહાવં,”

�હૂ લા પરમ�ેરની 
સાગંા,ં 

“ફક્ત �નુા ં
પ�રવાર જ બચીલ.”



પરમે�રની �હૂ લા ચેતાવની દ�દ� કા મોઠા �રૂ 
યીલ અન આખે �ુનેલા ઢાકં� દ�લ. “લાકડા ના 
એક વહાણ બનાવ, એક મોઠા હોડ� કા �મા ં�નુા 
પ�રવાર અન �બુ �નવરા મહાયજત,” ઈસાં �હૂ 
લા ��ુુમ દ�દા. પરમે�રની �હૂ લા ચોકસાઈ�વૂર્ક 
આદ�શ દ�દા. �હૂ �બુ વ્યસ્ત �ુયંી ગે.



�હૂ કાહા વહાણ બન 
વ ત�  સમ�વ હવા
તાહંા ંલોકા ંકદાસ મ�ક 
ઉડ�લુા લાગના હવાતં. 

�હૂ તર�
બન�લુા

ચા�જુ
રાખના. તો

પરમે�ર િવષે
પન સાન્�લુા ચા�ુ
જ રાખના. કોની પન 
તેના ન� આયકતી. 



�હૂ પાસી મોઠા 
િવ�ાસ હતા. તેને
�ડુ પાની ન� વરસીલ 
તર� તેની પરમે�ર દ�વ 
વર ભરોસા થેવા. થોડાક 
સમય માજં વહાણ આખાં

સામાન �ચલી લે ઈસા ં
તયેર �ુયંી ગ�. 



આતા ં�નવર આનાત. પરમે�રની થોડ�ક પ્ર�િત મા�નુ 
સાત અન �ૂસર� મા�નુ દોન સાહલા લી આના. મોઠા અન 

બાર�કલા પક્ષી, �ચા અન નીચા ઢોરઢાકં વહાણ 
મા ંચઢ� ગ�ત.



લોક કદાસ �હૂ લા હ��લુા લાગના
હવાત જદવ આખા ંવહાણ મા ં
ચઢ હવાતં. ત� લોક પરમે�રને 
િવ�ુદ્ધ પાપ ક�ુલા બદં ન� 
કરનાત. તેહ� વહાણ 
�વલા િવશે પન 
ન� સોદા. 



છેલ્લે આખાં
�નવર અન
પક્ષી વહાણ
મા ંભરાય�

ગ�ત. “�હૂ લા
પરમે�રની બોલવા,ં

�મુી �દર યી�.” “�ુ ંઅન
�મુના પ�રવાર.” �હૂ તેની

બાયકો, તેના ત�ન પોસા અન
તેહને બાયકા વહાણ મા ંચઢ� ગ�ત.
મા�ુનં પરમે�રની દાર બદં ક�!



તદવ વરસાદ વરસના. 
ચાલીસ �દસ અન ચાલીસ

રાત �ધુી ધોદમાર 
વરસાદની આખી �થૃ્વીલા 

ભર� (જળબબંાકાર) 
કર� ટાકા.ં 



�રૂ ના પાની
આખે ગાવંમા ંઅન

શહ�રમા ંભરાય� ગ�ત. જદવ
વરસાદ બદં �યુના તદવ, ડ�ગરા પન
પાનીમા ં�ડુ�લ હ�ાતં. � પન �ાસ લે
હતાતં તે આખા ંમર� ગ�ત. 



�સા ં�સા ંપાની ભરાયના 
તીસા ંતીસા ંવહાણ પાની 
વર ત�ુલા લાગના. તેમાં
કદાસ �દારા હવા,ં 
ઉછાળા મા ર હવા,ં અન
કદાસ બીહવાડ ઈસા ં
ભયાનક લાગ હવા.ં પન
જળપ્રલય મા�નુ �હૂ લા
પરમે�રની બચવી લીદા.ં



જળપ્રલય પાચં મ�હના મા�ુનં પરમ�ેરની 
�કૂ� હવા ના દવાડ�. ધીર�થી વહાણ અરારાટ 
ને �ચે ડ�ગરાવર યીની થોબી ગ�. પાની 
વસા ં�યુ તેની વાટ હ�રતા ં�હૂ તમેા ંઆ�ુ 

�ુસરા ચાલીસ �દસ રહના. 



�હૂ ની હાડગે અન ક�તૂર લા વહાણ ને ઉગડ�લ બાર�
મા�નુ દવાડા.ં �કુાય�લ �ગા ન� સાપડ�લ તાહંા ંક�તૂર 
�હૂ પાસી પાસા આના. 



એક અઠવા�ડયા મા�ુનં
�હૂની આ�ુ પ્રયાસ ક�. 
ક�તૂર ��નૂ ના નવાં પાન 
તેને ટ�ડ (ચાચં) માં લી 
આના. તેને આગલા 
અઠવા�ડયામા ં�હૂ લા ખબર 
પડની કા જમીન �કૂ� �યુી 
ગય હવી કાહા કા ક�તૂર
પાસા ન� �ફરના. 



પરમે�રની �હૂ લા સાગંા ંકા આતા ંસમય યી 
ગ� કા � ુ ંવહાણ છોડ� દ�. તેના પ�રવાર મીળ�ની 
વહાણ લા �નવર હાર�  ખાલી કરનાત.



�હૂ ક�સીક
મહાનતા 
અ�ભુવ 
કરના હવા! 

તેની એક પાયે
બનવા અન 
પરમે�રલા 
આરાધના હાર�
ધન્યવાદ દ�ના
કાહા કા તેની
તેહલા ભયાનક 
�રૂ મા�નુ 
બચવી લીદા.ં 



પરમે�રની �હૂ 
લા અ�યબ વચન 
દ�દા.ં ફર�થી મા ં
લોકાના પાપ માટ� �રૂ 
ની દવાડા.ં દ�વની તેની 
યાદગીર� માટ� એક મોઠા 
�ચન્હ દ�દા.ં 

પરમે�રના �ચન્હ 
�પે તેની દ�વધ�ષુ 
દાખવા.ં 



�હૂ અન તનેા પ�રવાર 
�રૂ ને મા�નુ નવી 
શ�વાત ક�ુલા લાગનાતં. થોડાક 
સમય માજં તનેા વશં આખે �ુનેમા ં
ફ�લાય� ગ�ત. આખે �ુનેના 
દ�શ �હૂ અન તેને પોસા 

મા�નુ બનના. 



�હૂ અન મોઠા �રૂ

પરમે�રન ેવચન, બાઇબલ મા�નુ ગોઠ, 

મા�નુ મીળ� યેહ�

ઉત્પિ� ૬-૧૦

“�મુને શબ્દના મેળાપ (બો�લુા) ઉ�ડ દ�હ�.”
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦



�રુાં



યી બાઈબલ વારતા આપલા આચરય જનક પરમે�ર 
�ની આપાલા બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાગંહ. 

પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટા ંકામ ક�હ�ત. �લા તો પાપ સાગંહ. 
પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર �મુાવર �બુ પ્રેમ કરહ તાહંા ંતેની 
તેના એકના એક પોસા ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �મુને પાપને દંડ સાટ� �ુ�ુસ વર મ�ુલા 
દવાડ� દ�દા. મા�નુ ઈ� ુદ�વ �વતા ઉઠના અન સરગમા ંચઢ� ગે. જો �મુી 

ઈ� ુવર િવ�ાસ કરસા અન �મુને પાપની માફ� માગસા ત તો �મુાલા 
માફ કર� દ�લ. તો આતા ં�મુને �વનમા ંયીલ અન તેમા ંરહ�લ  

અન �મુી અનતં�વન �ધુી તેને હાર� રહસાલ.

જો �મુી િય� સાચા ંઆહા ઈસા ંિવ�ાસ કરતાહંાસ ત પરમે�રલા ઈસા ંસાગંા:ં 
વ્હાલા ઈ� ુમા ંિવ�ાસ કરાહા ંકા � ુ ંપરમે�ર આહાસ અન મા�સુના �પ 

ધારણ કર�ની માને પાપને સાટ� મરણ પામનાસ અન આ�ુ ફ�ર�થી �વતા 
આહાસ, આતા ંદયા કર� માને �વનમા ંયે અન માના પાપ માફ કર� દ�. 
�થી મા ંનવી �જ�દગી �વી શકા,ં અન એક �દસ અનતંકાળ �ધુી �નુે 

હાર� રહ� શકા.ં �નુી આજ્ઞા પા�લા અન �નુે હાર� �નુા
પોસા �સા ંર�લુા મદદ કર. આમીન. 

બાઇબલ વાચંીની દ�વ હાર� દરરોજ ગોઠ લાવા. યોહાન ૩:૧૬
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