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నోవహు దేవుణ్ణి ఆరాధించే 
వ్యక్తి. అందరూ 
దేవుణ్ణి అవిధేయులుగా 
ఉన్నారు. ఒకరోజు దేవుడు 
షాకింగ్ విషయం చెప్పాడు. 

"చేస్తాను"
అని 
దేవుడు 
నోవహుతో 
చెప్పాడు. "మీ 

కుటుంబం 
మాత్రమే 
రక్షించబడుతుంది."



గొప్ప జలప్రళయం వచ్చి భూమిని 
కప్పివేస్తుందని దేవుడు నోవహును 
హెచ్చరించాడు. "ఒక చెక్క ఓడను, మీ
కుటుంబానికి మరియు అనేక జంతువులకు 

సరిపోయేంత పెద్ద పడవను 
నిర్మించుకోండి" అని నోహ్

ఆజ్ఞాపించాడు. 
దేవుడు 
నోవహుకు 

బిజీగా 
ఉన్నాడు!



నోవహు తాను ఓడను
ఎందుకు తయారు 
చేస్తున్నాడో 
వివరించినప్పుడు
ప్రజలు 
బహుశా 

ఎగతాళి 
చేశారు. నోవహు 
కట్టుకుంటూనే 
ఉన్నాడు. ఎవరూ 
వినలేదు.



నోవహుకు గొప్ప 
విశ్వాసం ఉండేది. 
మునుపెన్నడూ వర్షం
పడకపోయినా దేవుణ్ణి
నమ్మాడు. త్వరలో ఓడ 
సామాగ్రితో నింపడానికి 

సిద్ధంగా ఉంది.



ఇప్పుడు జంతువులు వచ్చాయి. దేవుడు కొన్ని 
జాతులలో ఏడు, మరికొన్ని జాతులను తీసుకువచ్చాడు. 
పక్షులు పెద్దవి మరియు చిన్నవి, చిన్నవి మరియు 

పొడవాటి జంతువులు మందసానికి 
దారితీశాయి.



నోవహు జంతువులను ఎక్కించేటప్పుడు 
బహుశా ప్రజలు అతనిని దూషించి
ఉండవచ్చు. వారు దేవునికి 
వ్యతిరేకంగా పాపం చేయడం 
ఆపలేదు. వారు ఓడలోకి 
ప్రవేశించమని 
అడగలేదు.



చివరగా, అన్ని 
జంతువులు 
మరియు 
పక్షులు ఓడలో 
ఉన్నాయి. 
"ఓడలోకి రండి" 
అని దేవుడు నోవహును 
ఆహ్వానించాడు. "మీరు 
మరియు మీ కుటుంబం." 
భార్యలు ఓడలోకి ప్రవేశించారు. 
అప్పుడు దేవుడు తలుపు మూసేశాడు!



అప్పుడు వర్షం 
వచ్చింది. నలభై పగళ్ళు 
మరియు రాత్రులు భూమిని
ఒక గొప్ప కురిపించింది.



పట్టణాలు, 
గ్రామాలపై 
వరదనీరు పోటెత్తింది. 
వర్షం ఆగిపోవడంతో 
పర్వతాలు కూడా నీట మునిగాయి. 
పీల్చిన గాలి అంతా చనిపోయింది.



నీళ్లు పెరగడంతో ఓడ పైకి 
తేలుతోంది. లోపల చీకటిగా 
ఉండవచ్చు, ఎగుడుదిగుడుగా 
ఉండవచ్చు మరియు 
భయానకంగా ఉండవచ్చు.
కానీ ఓడ వరద నుండి నోవాకు 
ఆశ్రయం ఇచ్చింది.



ఐదు నెలల వరదల తరువాత, 
దేవుడు ఎండబెట్టే గాలిని పంపాడు. 
మెల్లగా, ఓడ అరరత్ పర్వతాలలోకి 
వచ్చింది. నీరు తగ్గుముఖం 
పట్టడంతో నోవహు మరో నలభై 

రోజులు అక్కడే 
ఉన్నాడు.



నోవహు ఓడ తెరిచిన కిటికీలోంచి ఒక కాకిని మరియు 
పావురాన్ని పంపాడు. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి 
పొడి శుభ్రమైన స్థలం తిరిగి వచ్చింది.



ఒక వారం తర్వాత, 
నోహ్ మళ్లీ
ప్రయత్నించాడు. 
పావురం తన ముక్కులో 
కొత్త ఆలివ్ ఆకుతో తిరిగి 
వచ్చింది. మరుసటి వారం, 

పావురం తిరిగి నోవాకు
తెలుసు.



ఓడను విడిచిపెట్టే సమయం వచ్చిందని దేవుడు 
నోవహుకు చెప్పాడు. నోహ్ మరియు అతని 
కుటుంబం కలిసి జంతువులను దింపారు.



నోవహు ఎంత 
కృతజ్ఞతగా 
భావించివుంటాడో
కదా! అతను ఒక 
బలిపీఠాన్ని 
నిర్మించాడు మరియు 
భయంకరమైన వరద 
నుండి తనను దేవుడిని 
ఆరాధించాడు.



దేవుడు నోవహుకు 
అద్భుతమైన 
వాగ్దానాన్ని 
ఇచ్చాడు. మనుష్యుల 
పాపాన్ని తీర్పు 
తీర్చడానికి ఆయన 
మళ్లీ వరదను పంపడు. 

దేవుడు తన 
వాగ్దానానికి 
గొప్ప 

జ్ఞాపికను ఇచ్చాడు. 
ఇంద్రధనస్సు దేవుని
వాగ్దానానికి 
చిహ్నం.



జలప్రళయం 
తర్వాత నోహ్ 
మరియు అతని కుటుంబం కొత్త 
ప్రారంభాన్ని కనుగొన్నారు. 
కాలక్రమేణా, అతని వారసులు
మొత్తం భూమిని తిరిగి 
ప్రజలుగా మార్చారు. 

మరియు 
అతని 

పిల్లల నుండి 
వచ్చాయి.



నోహ్ మరియు గ్రేట్ ఫ్లడ్

దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ నుండి ఒక కథ,

లో కనుగొనబడ

ఆదికాండము 6-10

"మీ పదాల ప్రవేశం వెలుగునిస్తుంది." 
కీర్తన 119:130



ముగింపు



ఈ బైబిల్ కథ మనలను సృష్టించిన మన మరియు మీరు ఆయనను 
తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారని చెబుతుంది.

మనం చెడు పనులు చేశామని దేవునికి తెలుసు, దానిని పాపం అని 
అంటాడు. పాపానికి శిక్ష మరణం, కానీ దేవుడు నిన్ను చాలా 
ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను తన ఏకైక కుమారుడైన యేసును

సిలువపై చనిపోవడానికి మరియు మీ పాపాలకు శిక్షించటానికి 
పంపాడు. అప్పుడు యేసు తిరిగి జీవించి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు! 

మీరు యేసును విశ్వసించి, మీ పాపాలను ఇప్పుడు వచ్చి మీలో 
నివసిస్తారు, మీరు ఆయనతో కలకాలం జీవిస్తారు.

ఇది సత్యమని మీరు విశ్వసిస్తే, దేవునికి ఇలా చెప్పండి:
ప్రియమైన యేసు, మీరు దేవుడని నేను నమ్ముతున్నాను మరియు 

నా పాపాల కోసం చనిపోయే వ్యక్తి అయ్యాను మరియు 
ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ జీవిస్తున్నారు. దయచేసి నా 

జీవితంలోకియు ఒక రోజు ఎప్పటికీ మీతో ఉండడానికి వెళ్లండి. 
నీకు విధేయత చూపడానికి మరియు నీ బిడ్డగా నీ కోసం 

జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. ఆమెన్.

బైబిల్ చదవండి మరియు ప్రతిరోజూ దేవునితో మాట్లాడండి! 
యోహాను 3:16
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