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नोहा हाऊ देवले पुजनारा 
मानुस होता. दसुरा �त्येक 
जण देवनी नफरत करे 
आिन देवआज्ञा पाये न�हत. 

एक �दन, देवनी एक 
थरकाप वाली गोट 

सांगी 
“मी हाई गंध जग 

न� कर� 
टाकसू” देव नोहाले
बोलना “फ� तुन्हा
प�रवारच वाचीन.”



देवनी नोहोले इशारा �दन्हा क� एक 
महापूर येईन आ�ण जग बुड�ंन. “लाकूड 
नी नौका बांध, एव्हढ� मोठ� ितन्हामा 
तुन्हा प�रवार आिन ग�रा परानी बसी 
जाथीन,” नोहाले आदेस भेट� गयथा. देवणी 

नोहाले बरोबर 
सूचना �दन्�ात. 

नोहा 
कामले 
लागी 
गया.



नोहा नवका बनाई 
रायंता ऱ्हायंता तव्हय 
लोक त्याले �खजाडेत. 
काबरं हाऊ 
हाऊ काबरं 

नौका 
बनाई रायना?
नोहा नी काम 
चालू ठेवं. तेनी लोकसले 
देव ब�ल सांगन चालू 
ठेवं. कोणी ऐक नह�.



नोहा ले गाढ इसवास होता. जर� अजून पाणी 
पड� नाह� रायनता ऱ्हायंता तेना देव वर भरोसा 

होता. लवखरच नाव 
भा�रसन भर�सन 

झेपाले तयार
व्हयनी.



आते परानी ऊनात. देवनी काह� वन्स 
मधला सात आनात, 2 दसुरा.



धाकला मोटला पक्षी, इतलूसा आिन उच्चा पशु, 
समदा नौकाकडे िनघनात �न्हन्गनात.



नोहानी परानीस्ले िलनः म्हणसंन लोकस्नी 
लोहा नोहा ना आपीमान करा. तेसनी 
देवले �ब भलंबुर म्हन. तेसनी नौका 
मा चढा नबी चढानं बी �वचार 
न्हाइ न्हई .



शेवट, समदा पक्षी आ�ण परानी चढणात 

“तू आ�ण 
तुला तुन्हा 
प�रवार” देवनी 
नोहाले बलावा. 
“नौकाम्हा या”
नोहा त्यांनी बायको 
तेना तीन पोरं आ�ण 
त्यासन्या बायका नौकामा 
उन्यात. मग देवनी दारोन लाव!



मंग पाऊस 
उना. 40 �दन 
लगुन परलय 
म्हा धरणी व्हती.



गावं आ�ण 
सैरं पुर 
मा डुबनात.
जव्हय पाऊस 
थांबना बल्ला खल्लाबी पानीना 
खाले व्हतात. ज्या ज्या हवा वर 
जगेत त्या आख्खा मर� गयात. 



जसजसं पाणी वाढे
नौका वरेवरे तरंगे. 
मधम्हा कदाचीत 
आंधार होतं, कुबट
होतं, �ासदायक होतं.
पन नौकानी नोहाले 
परलय पासून वाचाड.



पाच म�हना ना महापुर नंतर 
देवनी कोल्ला वारा सोडा. धीरे धीरे 
नौका आरारात पवर्तना माथा वर 
टेकायनी. आणखी 40 �दन 

लोहानी पाणी 
उतरांनी 

वाट 
देखी.



नोहानी नौका ना �खडक� माईन हाड्यlले 
आ�ण खबूतर ले बायर भायेर धाड. पाय
ठेवाले जागा साफ को�ल्ल नव्हती म्हनीसंन 
खबुतर परत ऊन.



एक सपत्या नंतर, 
लोहानी परत कोिशष 
कर�. टोच मा आलीवं 
न पानठ िलसं कबुतर 
परतन. दसुरा �दन नोहा 
ना ध्यान म्हा वना का
धरती सुकायेल शे कारन
खबुतर वापस उन्ह नह�. 



देवनी नोहा ले सांग का आते नौका 
म्हाईन बाहेर ये. नोहा आ�ण प�रवार 
परािनस ना बरोबर खाली उतरना.



नोहा ले �कतना क�तला उपकार होयल 
व्हयंलं सारखं वाट 
व्हयीन! तेन्ह� 
भयंकर महा परलंय 
म्हायीन देव नी 
वाचाडा ब�ल देव नी 
करुणा भाक�. 



देव नी नोहाले 
एक वचन �दन्ह. 
एन्हा पुढे तो 
परलंय आणणार नह�. 
आपला वचन साठे देव 

नी एक खुण 
तयार कर�.

इं�धनुष हाई 
देव ना वचन 
नी खुण शे.



नोहा आिन 
तेन्हा प�रवार नी महापरलंय 
नंतर नवी सुरवात कर�. तेन्हा 
वार�ससनी धरतीवर पैदास
वाढाई. दिुनया ना 

समदा राज्य 
नोहा 

आ�ण त्यांना 
वार�स पासून व्हनात.



नोहा आनी जगबुड�

‘देव’ ना दिुनया िन गोट, बायबल,

येना मा सापडेल शे 

पैदास 6-10

“तुम्हना शब्दस ना �वेश, �काश देस.”
स्तो� 119:130



शेवट



हाई बायबल आपले ज्या अ�तु देवनी आपले 
बनायेल शे आ�ण जेले असं वाटस क� तमु्ह� त्याले 

वयखाले पा�जे त्यांनी गो� सांगस.

देवले मा�तीहे क� आ�प वाईट गो�ी करेल शेत 
जेसले तो “पाप” म्हनस. पा�पी पापनी िशक्श्या 

म्हनजे मरन! पन देवन तमूनावर गरै �ेम से. देवनी 
तेन्हा एकमेव आंडोर “जीजस” ले तमु ना पाप 
फेडासाठे �ॉसवर चढाव्ह. मंग “जीजस” परत 

जन्मल� उनात आ�ण आपला सगर् ना घर गयात. 
जर तमु्हले जीजस वर इ�ास हुईन आ�ण तमूना 
पापसनी माफ� मांगी, तो आते तमुन्हामा ईसन 

ऱ्हाईन. आनी तमु्ह�बी त�न्हा संगे कायम ऱ्हाश्यात.



जर तमु्हले असं वाटत आशीन क� हाई 
खरं शे, तर ते देवले सांगा: ��य जीजस, मन्हा 
इ�ास से क� त ूदेव शे, आ�ण मन्हा पाप फेडा 
साठे मानसु बनसन मराले येयल शे. आनी आते 
त ूपरत जन्मले ये. कृपा करसन मन्हा जीवन 
म्हातला पापसले माफ� कर, जेने कर�सन माले 
नवीन जीवन भेट� आ�ण एक �दवस तनू्हा
बरोबर कायमसाठे येसू. तनुी आज्ञा पायासाठ� 

माले मदत कर. आ�ण तनु्हा संतान 
म्हनीसन माले जग ूदे. आमीन.

बायबल वाचा आ�ण देवसंगे रोज बोला!
जॉन 3:16
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