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.ڪھاڻي ، جیستائین توھان ان کي نھ وڪرو



نوح ھڪڙو ماڻھو ھو جیڪو خدا 
سني کان . عبادت ڪندو ھوجي 

ڪئي ۽ خدا جي نافرماني نفرت 
ھڪڙي ڏینھن ، خدا چیو . ڪئي

.  حیران ڪندڙڪجھ 
مان ھن ”

کي برباد دنیا 
خدا نوح کي “ ،ڪندس 

ر توھان جو . "چیو
."بچایو ویندوخاندان 



خدا نوح کي خبردار ڪیو تھ وڏو اچي ۽ زمین 
یڙي ، ھڪڙو وڏو جي ڪڪا ”. کي ڪي
توھان جي خاندان ۽ گھڻن جانورن جیڪو 

نوح کي حڪم ڏنو “ ڪافي آھي ،الِء 
خدا نوح کي صحیح ھدایتون . ویو

نوح . ڏنیون
مصروف 

!ٿي ویو



مذاقمغالباماڻھن
نوحجئینڪیو

ڪئيوضاحت
ھڪھوتھ

اھيٺاھڻ و
تعمیرنوح.آھيرھیو

کيماڻھنھو.ڪرایو
ائیندوٻڌائڻبابتخدا

.ينھبھڪنھن.رھیو



ھن . نوح کي وڏو ایمان ھو
ڪ خدا تي ایمان آندو جیتوڻی

. ومینھن ا ڪڏھن بھ نھ پیو ھ
و تیار ٿي وییڙو یجلد ئي 

.سامان سان ریل



ن خدا کڻي آڻیو ست. ھاڻي آیا جان ان آندو جیتوڻیڪ ور
پکي وڏا ۽ نن ،ا ، جانور ننا ۽ ڊگھا . قسمن مان ، یا

.ویا ڏانھن پنھنجو رستوٿي 



ماڻھن نوح تي گاریون ڏنیون جڏھنشاید 
انھن خدا . ھن جانورن کي ریو ھو

خالف گناھ ڪرڻ کان نھ جي 
یڙيَء پڇڻانھن . روڪیو

نھ داخل ٿیڻ الِء ۾ 
.چیو



ئي سڀ، س آخرڪار 
.  ھئاسوار ۽ پکي جانور 

۾ یڙيَء اچڻ” 
خدا نوح “ ،اچو 

. ڏنيکي دعوت 
توھان ۽ توھان "

نوح ، ." خاندانجو 
ٽي پٽ سندس زال ، سندس 

یڙيَء ۾ داخلٿیوزالونسندن ۽ 
!پوِء خدا دروازو بند ڪیو. ٿیونداخل 



ي ھڪ وڏي برسات زمین ک. پوِء مینھن آیو
.ڏینھن ۽ راتیون ویڙھي ڏیوچالیھھ 



جو پاڻي وڏ 
۾ وي ون .شھرن ۽

مینھن بند ٿیو ، تڏھن بھ جڏھن . ویو
ھر شيِء جیڪا سانس . ھئاجبل پاڻيَء ھي 

.ٿي سا مري وئيي ھواو 



وق جیئن پاڻي و ندو ویو ، صند
ھي ٿي سگ. مٿي تي ترندو ویو

ٿو اھو اندران اندر ھجي ، ٿي 
سگھي ٿو ، ۽ شاید ا بھ 

یڙي نوح کي kپر . خوفناڪ
.کان پناھ ڏني



لیو پنجن مھینن جي وڏ کان پوِء ، خدا موڪ
یڙي آھنآھستي آھستي ، . ھڪ سڪل ھوا

. ارارت جي جبلن ۾ بلند آرام ڪرڻ آئي
نوح چالیھن ڏینھن اندر رھیو جڏھن 

.گھٽ ٿیوپاڻي 



ن نوح ھڪ ڪري ۽ ھڪ ڪبوتر کي جي کلیل دريَء ما
آرام ڪرڻ الِء سڪي صاف جاِء نھ ،ولڻ ، . موڪلیو

.ڪبوتر نوح ڏانھن موٽي آیا



ھڪ ھفتي کان پوِء ، نوح 
ڪبوتر موٽي . ڪئيڪوشش 

ھڪ نئین زیتون جي پتي آیو 
ایندڙ ھفتي . پنھنجي چوٽيَء ۾سان 
کي خبر ھئي تھ زمین سڪي نوح 

آھي تھ ڪبوتر وئي 
.نھ آیوواپس 



گڏجي ، . نوح کي چیو تھ اھو وقت آھي یڙي جوخدا 
.نوح ۽ سندس خاندان جانورن کي الھي ڏیو



نوح ڪیترو 
محسوس شڪرگذار 

ھن ! ھوندوڪیو 
۽ خدا جي پوا ھڪڙي 

جنھن کیس ۽ سندس ڪئي 
.خوفناڪخاندان کي 

.کان بچایو ھووڏ 



ڏنو نوح کي خدا 
.  شاندار وعدوھڪ 
ڪڏھن بھ نھ وري 

ھڪ ٻوڏموڪلیندو 
انساني گناھھ جو فیصلو وڏ 

خدا . الءِ ڪرڻ 
واعدي جي پنھنجي 

قوس . وڏي یاد ڏیاري
خدا جي واعدي قزح 
.نشاني ھئيجي 



نوح ۽ سندس خاندان 
پوِء نئین شروعات کان 
وقت سان گڏ ، سندس اوالد . ڏي
خاندان کان زمین کي یھر س 

دنیا جون س . آباد ڪیو
نوح قومون 

.سندس اوالد کان آیون۽ 



نوح ۽ وڏي وڏ

ھڪڙي ڪھاڻي خدا جي ڪالم مان ، بائبل ،

الكتاب ۾ ملیو آھي

10-6پیدائش 

.توھان جي لفظن جو داخال روشني ڏئي ٿو
130: 119زبور 



اختتام



نھن ھي بائبل ڪھاڻي اسان کي شاندار ائي ٿي اسان جي عجیب خدا بابت ج
.اسان کي بڻایو ۽ ڪیر چاھي ٿو تھ توھان

زا گناھ جي س. خدا ٿو اسان خراب ڪم ڪیا آھن ، جنھن کي ھو گناھ ٿو سڏي
یسٰي موت آھي ، پر خدا توھان سان ایترو پیار ڪري ٿو جواڪیلو فرزند ، ع

ِء عیسٰي پو. موڪلیو ، ھڪڙي صلیب تي مرڻ الِء ۽ پنھنجن گناھن جي سزا و
!  موٽي آیو جیئرو ۽ گھر ڏانھن ویو جنت ڏانھن

اف جیڪڏھن توھان عیسٰي تي ایمان آڻیو ۽ کانئس پ تھ پنھنجا گناھ مع
اھو ایندو ۽ ھاڻي توھان ۾ رھندو ، ۽ اوھین سدائین ! ، اھو اھو ڪندوڪري 

ھن سان گڏ رھ جیڪڏھن توھان سمجھو ٿا تھ ھي سچ آھي ، ھي چئو خد
پیارا یسوع ، مان سمجھان ٿو تھ تون خدا آھین ، ۽ منھنجي گناھن جي ڪري

جي مھرباني ڪري منھن. مرڻ وارو ماڻھو بڻجي ویو ، ۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
ن زندگيَء ۾ اچو ۽ منھنجا گناھ معاف ڪریو ، تھ جیئن مون کي ھاڻي نئی

جي مدد ڪریو منھن. زندگي ملي ، ۽ ھڪڙو ڏینھن ھمیشھ توھان سان گڏ ھجي
.آمین. ار وانگرasفرمانبرداري ڪرڻ ۾ ۽ رھڻ الِء توھان جي 

16:3یوحنا !بائبل پڙھو  ھر روز خدا سان الھایو
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