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परमे�रले नूहलाई चेतावनी �दनुभयो �क ठू लो बाढी
आउनेछ र पृथ्वीलाई ढा�े छ। "एउटा काठको सन्दूक
बनाउनुहोस्, एउटा डु boat◌्गा तपाइँ को प�रवार
र धेरै जनावरह� को लागी पयार्� ठू लो छ,"
नूहलाई आदेश �दइएको िथयो। परमे�रले
नूहलाई सही िनद�शन �दनुभयो।
नूह �स्त भए!

नूहले �कन एउटा
जहाज बनाइरहेछन्
भनेर �ाख्या गरे पिछ
मािनसह�ले
ठ�ा गरे ।
नूहले भवन
बनाए। उहाँले
मािनसह�लाई
भगवानको बारे मा
बताइरहनुभएको
िथयो। कसैले
सुनेनन्।
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नूहको ठू लो िव�ास िथयो। उनले
भगवानलाई िव�ास गरे तापिन
वषार् पिहले किहल्यै परे को िथएन।
चाँडै सन्दूक आपू�तर् संग लोड
गनर् को लागी तयार
िथयो।
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अब जनावरह� आए। भगवानले के िह �जाितह� मध्ये सात, अ� दुई
को लागी ल्याए। चराह� महान र साना, जनावरह� साना र अग्लो
जहाज को लागी आफ्नो बाटो बनाइयो।
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सायद मािनसह� नूह मा अपमान िचच्याए
जब उनले जनावरह� लाई लोड गरे ।
ितनीह�ले परमे�रको िब�� पाप
गनर् छोडेनन्। ितनीह�ले
जहाजमा प� भनेनन्।
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अन्तमा, सबै
जनावर र चराह�
सवार िथए।
"जहाजमा आउनुहोस्,"
परमे�रले नूहलाई आमिन्�त
गनुर्भयो। "तपाइँ र तपाइँ को
प�रवार।" नूह, उनक� �ीमती,
उनका तीन छोराह� र उनीह�का पि�ह�
जहाजमा पसे। तब भगवान ढोका बन्द!
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त्यसपिछ बषार्
आयो। ठू लो बषार्ले
पृथ्वीलाई चालीस
�दन र रात भगायो।
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पानी बढ्दै जाँदा, सन्दूक शीषर् मा
तैय�। यो िभ� अँध्यारो �न सक्छ,
शायद, र सायद डराउने। तर
जहाजले िचच्याए जब उनले
नूहलाई बाढीबाट बचायो।

सहर र गाउँ ह�मा बाढीको
पानी बग्यो। जब वषार् रो�कयो,
पहाडह� पिन चराह� सवार िथए
पानी मुिन िथए। हावा फे न� सबै थोक मरे ।
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बाढी को पाँच मिहना पिछ, भगवान एक सुख्खा
हावा पठाउनुभयो। िबस्तारै , सन्दूक अरारत को
पहाड मा उ� आराम गनर् आयो। पानी कम �ँदा
नूह अक� चालीस �दन िभ� बसे।
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नूहले एउटा काग र एउटा ढु कुर जहाजको खुल्ला
झ्याल बाट बािहर पठाए। आराम गनर्को लागी
सुख्खा सफा ठाउँ नपाएर, ढु कुर नोआह फक� ।
एक ह�ा पिछ, नूहले फे �र
�यास गरे । ढु कुर आफ्नो
चुचुरोमा एउटा नयाँ जैतूनको
पात िलएर फ�कर् यो। अक� ह�ा
नूहलाई थाहा िथयो पृथ्वी सुख्खा छ
�कन�क कबूतर फक� न।
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नूह कि� कृ तज्ञ
�नु�न्थ्यो होला!
उसले एउटा वेदी
बनायो र भगवानको
पूजा गय� जसले
उसलाई र उसको
प�रवारलाई भयानक
बाढी बाट बचायो।

परमे�रले नूहलाई भ�ुभयो �क यो जहाज
छोड्ने समय हो। सँगै, नूह र उनको प�रवार
जनावरह� लाई अनलोड।
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नूह र उनको
प�रवारले बाढी पिछ
नयाँ सु�वात पाए। समय संगै,
उसका सन्तानह� सारा पृथ्वी लाई
पुन: जनता बनाइयो। संसारका सबै
रा�ह� नूह र ितनका ब�ाह�
बाट आएका िथए।

परमे�रले नूहलाई
एउटा अद्भुत
�ितज्ञा �दनुभयो। फे �र
किहल्यै उहाँले मानव
पापको न्याय गनर् बाढी
पठाउनु��।

भगवानले आफ्नो
�ितज्ञा को एक महान
अनुस्मारक �दनुभयो।
इन्�ेणी परमे�रको
�ितज्ञा को िचन्ह िथयो।
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नूह र ठू लो बाढी
परमे�रको वचन, बाइबल बाट एक कथा,
मा पाईन्छ

समा�

उत्पि� 6-10

"तपाइँ को शब्द को �वेश �ार �काश �दन्छ।"
भजन ११:१३०
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यो बाइबल कथा हामीलाई हा�ो अद्भुत भगवान को बारे मा बताउनु�न्छ
जसले हामीलाई बनाउनुभयो र जो तपाइँ उहाँलाई जा� चाहानु�न्छ।
भगवान जा�ु�न्छ �क हामीले नरा�ो काम गरे का छ�, जसलाई उहाँ पाप
भ�ु�न्छ। पापको सजाय मृत्यु हो, तर भगवानले ितमीलाई यित धेरै माया
गनुर्�न्छ �क उसले आफ्नो एक मा� पु�, येशूलाई �ु स मा मनर् पठायो र ित�ो
पापको लागी सजाय पाउन। तब येशू जीिवत �फतार् आउनुभयो र स्वगर् घर
जानुभयो! य�द तपाइँ येशू मा िव�ास गनुर्�न्छ र उहाँलाई तपाइँ को पापह�
क्षमा गनर् को लागी सो�ु�न्छ, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र अब
तपाइँ मा ब�ु�नेछ, र तपाइँ सध� उहाँको साथमा रहनु�नेछ।
य�द तपाइँ िव�ास गनुर्�न्छ �क यो सत्य हो, भगवानलाई यो भ�ुहोस्:
ि�य येशू, म िव�ास गदर्छु �क तपाइँ भगवान �नु�न्छ, र मेरो पापको लागी मन�
मािनस ब�ुभयो, र अब तपाइँ फे �र िजउनु�न्छ। कृ पया मेरो जीवन मा आउनुहोस्
र मेरो पापह� माफ गनुर्होस्, ता�क म अब नयाँ जीवन पाउन सक्छु , र एक �दन
सध� को लागी तपाइँ संग �न को लागी। मलाई तपाइँ को आज्ञा पालन गनर् र
तपाइँ को ब�ा को �प मा तपाइँ को लागी बाँच्न म�त गनुह
र् ोस्। आमेन।
बाइबल पढ्नुहोस् र हरे क �दन भगवान संग कु रा गनुर्होस्! यूह�ा ३:१
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