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 توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس
 .ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



 جونوح ھڪڙو نیڪ ماڻھو ھو 
 ھرعبادت ڪندو ھو، خدا جي  

 ڪئي ۽جي نافرماني خدا ڪنھن  
 ڏینھنڪئي، ھڪڙي عداوت ان سان  

 واري ڳالھخدا ھڪ وڊي ڏھپ  
 مان ". ڪئي                            
 گنھگار ھن                               
 کي ناس ڪري دنیا                      
 ، ڇڏیندس                     
 تنھنجو صرف           
 ."بچئیندوگھراڻو           



 اینديخدا نوح کي خبردار ڪیو تھ ھڪ وڏي ٻوڏ 
 ڏنونوح کي حڪم . ٻوڙي ڇڊندوپاڻي زمین کي ۽  

 الھیئي جانورنپھنجي خاندان، ۽، "الءپھنجي "ویو تھ،  
 الء اتري وڏي ٻیڙي ٺاھي جیڪا ھنین جي الھي ڪافي   
 .ھجي خدا پڻ نوع کي عین انھي بابت ھدایتون ڏنیون   

 نوح ڪم ۾ ۽                                           
 .ویولڳي                                              



ٿي سگھي ٿوتھ ماڻھن ھن 
جو ڏاڊو مزاق بھ بنایو  

 جڏھن ھن کین ٻڌایو 
 ھو ٻیڙي تھ 

 ٺاھي ڇو 
 

 .  آھيرھیو 
 ماڻھن کي ھو 
 بابت ٻڌیندو بي خدا 
پر ڪھن بھ ھن . رھیو
 .ھي .نھ ٻڌڳالھئ جي 



نوح جو ایمان ڏاڍو مضبوط 
ھنجو ایمان ھو تھ خدا  . ھو

  .اھڙومیھن وسائڻ وارو آھي
. تائین نھ آیو ھوجیڪااڄ 

 جلدئي ٻڙي تیار ٿي وي تھ 
 ضرورت ۾سڀ ھن 

 جو سامان 
 رکیو 
 .وینڃي



خدا سڀني جانورن مان ھڪ جوڙو . اچي ویاپڻ ھاڻي جانور 
 ننڍن وڏا ن سڀ . بھ ورتاجا ورتوپر ڪجھن مان ست قسمن 

 ٻیڙيء جي واٽ جھنگلي جانورن                         
 .اختیار ڪي                                             



شاید ماھڻو سڊون ڪري ڪري ھن جي توھین 
ڪري رھیا ھئا جڏھین نوح جانورن سان گڏ 

اوھي خدا جي خالف . ۾ وڃي رھیو ھوٻیڙيء 
 انھن ھن کان ٻڙي . گناه ڪرڻ ڪان نھ موڙیا

 .الء بھ نھ پڇیوجي داخل ٿین ۾                   



 آخرڪار، جڏھن 
 پکي جانور ۽ سڀ 

 تي سوار ٻیڙيء 
 خدا ٿي ویا، تھ 

 ٻیڙيء "کي چیو نوح 
 نوح، سندس ." اچي وڃ۾

 سندن ٽن پٽن پنھنجي زالن زال ۽ 
 ۽ خدا . کڻي ٻیڙيء ۾ گھڙیاکي گڏ 

 .بند ڪري ڇڏیودروازو 



 آئي، ۽ برسات پوء 
 عظیم وڏي 

 چالیھن برسات 
 ۽ چالیھن راتین ڏینھن 

 طوفان جي  .ٻوڙي ڇڏیوزمین کي ۾
 ۽  .ٻوڙي ڇڏیوکي ۽ خطن پاڻین سڄي قصبن 

 بیٺي تھ جبل تائین پاڻي ۾ ٻڏي چڪا برسات  جڏھن      
 .شي ھئي سو مري ويکڻدڙ بھ ساھ جیڪا ۽  .ھئاء      



اٿي سطع جڏھن پاڻي جي 
آئي، ٻیڙي مٿي اچي تیرڻ 

ٿي سڳي ٿو تھ . لڳي
اندرتمام گڻي اونداھي۽ 

ھجي ٿي سڳي ٿو تھ خوف 
شاید ، جام لوڊیندي ھوجي

ھوندوپر خوف ڪیترائي 
ٻیڙي نوح ۽ سندس خاندان 

 .الء طوفان ۾ پناھ ھوئي



کان پوء، خدا خوشڪ مھنین طوفان جي پنج 
ھري ھري ٻیڙيء ارا راط جي  . واھء ھالئي

 نوح ودیڪ چالھي . جبلن تي اچي بیٺي
 جیسین پاڻي رھیو تائین ٻیڙي ۾ڊینھن 

 .نھ آیوھیٺ                   



   نوح ھڪڙي ڪانگ ۽ ڪبوترکي دري مان ٻاھر موڪلیو،
 پرڪبوتر کي ٽڪن                         
 جي جاء                                     
 ڪانھ                                        

 ملي تنھن ڪري ھوموٽي وٽس 
 ھڪ ھفتي کان  .ٻیڙي ۾آیو

  .ٻیھر ڪوشش ڪئينوح ، پوء
 پھنجي چھنب ۾ ھڪڙو ڪبوتر 
 ایندڙ ھفتي  .جو نئون پن کڻي آیوزیتون 

 تھ زمین خشڪ ویو ڄاڻي نوح        
 وھي، ڇو ھن ڀیري ٿي                    
 .ڪو نھ آیوڪبوتر وٽس                            
 



ٻیڙيء مان ھاڻ خدا نوح کي چیو تھ 
نوح ۽ سندس . آھيٻاھر نڪرڻ جو وقت 

 کي خاندان ڳڊجي سڀني جانورن 
 .مان الٿوٻیڙيء 



نوح خدا جي وڏي  
 . شڪرگزاري ڪي 

خدا جي قربان گاه ھن 
تعمیر ڪیو ۽ خدا جي 

 عبادت ڪئي، جنھن 
 ۽ سندس خاندان کیس 
 خوفناڪ طوفان کي 
 .بچایوکان 



 ھڪخدا نوح سان 
 حیران ڪندڙواعدو 

 انسان جيتھ  ھو . ڪیو 
 الءگناھ کي نبیرو ڪرڻ  

 .اڻیندوڪڏھن بھ ٻوڏ نھ  
 
 

 پنھنجو واعد جي خدا        
 طور ھڪ یادگیري        
 ڪڪرن . ڏنينشاني پڻ        
 واعدي سندس ڪمان ۾        
 .جو ھڪ نشان آھي       



 خانداننوح ۽ سندس 
. ڪئيشروعات طوفان کان پئونئون  

وقت گزرن سان گڏو گڏ ھن جي نسل 
۽ دنیا جون . زمین ڪي ڀري ڇڏیو

 سندسسڀ قومون نوح ۽ 
 اوالد مان ئي                       

 .ٿیون                           



 عظیمحضرت نوح ۽ طوفانيِء 
 

 خدا کان ھڪ ڪھاڻ ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھي
 
 10-6پیدائش 

 ".ٿوڏئيڪالم جو مطالعوسوجھرو توھانجي "
 130: 119زبور 
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 ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب خدا جي باري ۾ اسان کي 
 .ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

 
خدا ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھي ۽ 
گناھھ جو اجر موت آھي،پر خدا اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھن 

کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پنھجي  (مسیحیسوع )پنھنجي واحد پٽ 
مسیح مئلن مان جیئرو ٿیو ۽ یسوع  (عیسي)پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

کان ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا مسیح یسوع  (عیسى)آسمان ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ  .پھنجن گناھن جي معافي طلب ڪریو

 .رھنداایندا ۽ توھان جي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 
 

 .خدا کي ٻڌایوتھ جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
منھنجي ڪري انسان بڻیو ۽ ۽ مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان خدا آھیومسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا  .منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
 مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

 مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
 .آمین .توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

 
 .بائبل پڙھو ۽ ھر روز خدا ساڻ  ڳالھایو
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