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નૂહ દેવની આરાધના કર હતા.  
દુસરાં આખાં લોકાં દેવલા  
િધકારત અન િનયમ ની પાળ  
હ�ાંત. એક િદસ પરમે�રની  
કાહી ંઆઘાતજનક સાંગાં. “માં યે  
દુ� દુનેલા નાશ ક�લા આહાંવ,”  
                             નૂહ લા પરમે�રની  
                                                  સાંગાં,  
                                                  “ફ� તુનાં  
                                                      પિરવાર  
                                                                જ બચીલ.” 



પરમે�રની નૂહ લા ચેતાવની દીદી કા મોઠા  
પૂર યીલ અન આખે દુનેલા ઢાંકી દીલ. “લાકડા  
ના એક વહાણ બનાવ, એક મોઠા હોડી કા  
     જમેાં તુના પિરવાર અન ખુબ �નવરા  
           મહાયજત,” ઈસાં નૂહ લા હુકુમ દીદા.  
                પરમે�રની નૂહ લા ચોકસાઈપૂવ�ક  
                     આદેશ દીદા. નૂહ  
                         ખુબ વ્યસ્ત  
                             હંુયી ગે.  



નૂહ કાહા વહાણ બન  
વ તી ં સમ�વ હવા તાંહાં 
લોકાં કદાસ મ�ક  
ઉડવુલા લાગના હવાંત. 

નૂહ તરી 
 બનવુલા 

 
 ચાલજુ 

 રાખના. તો 
 પરમે�ર િવષે 

   પન સાન્ગુલા ચાલુ 
   જ રાખના. કોની પન   
   તેના ની ંઆયકતી.  



નૂહ પાસી મોઠા  
િવ�ાસ હતા. તેને  
પુડ પાની ની ંવરસીલ  
તરી તેની પરમે�ર દેવ  
વર ભરોસા થેવા. થોડાક 
સમય માજં વહાણ આખાં  

સામાન ઉંચલી લે ઈસાં 
તયેર હંુયી ગ�.  



આતાં �નવર આનાત. પરમે�રની થોડેક પ્ર�િત માહુન સાત 
અન દૂસર ેમાહુન દોન સાહલા લી આના. મોઠા અન  
        બારીકલા પ�ી, ઊંચા અન નીચા ઢોરઢાંક વહાણ  
                    માં ચઢી ગ�ત. 



લોક કદાસ નૂહ લા હોસુંલા લાગના  
હવાત જદવ આખાં વહાણ માં  
ચઢ હવાંત. ત� લોક પરમે�રને  
િવ�� પાપ ક�લા બંદ ની ં 
કરનાત. તેહી વહાણ  
�વલા િવશ ેપન  
ની ંસોદા.  



છેલ્લ ેઆખાં 
 �નવર અન 
 પ�ી વહાણ 
 માં ભરાય� 
 ગ�ત. “નૂહ લા 

 પરમે�રની બોલવાં, 
 તુમી અંદર યી�.” “તંુ અન 
 તુમના પિરવાર.” નૂહ તેની 

 બાયકો, તેના તીનં પોસા અન 
        તેહને બાયકા વહાણ માં ચઢી  
ગ�ત. માગંુન પરમે�રની દાર બંદ ક�! 



તદવ વરસાદ વરસના. ચાલીસ િદસ અન 
ચાલીસ રાત સુધી  ધોદમાર વરસાદની 
આખી પૃથ્વીલા   ભરી (જળબંબાકાર) કરી 
ટાકાં.  



પૂર ના પાની 
 આખે ગાંવમાં અન 

 શહેરમા ંભરાય� ગ�ત. જદવ 
 વરસાદ બંદ હુયના તદવ, ડોગંરા પન 
 પાનીમા ંબુડેલ હ�ાંત. જ ેપન �ાસ  
 લે હતાંત તે આખાં મરી ગ�ત.  



�સાં �સાં પાની ભરાયના 
તીસાં તીસાં વહાણ પાની વર 
ત�લા લાગના. તેમાં કદાસ 
આંદારા હવાં, ઉછાળા મા ર 
હવાં, અન કદાસ બીહવાડ 
ઈસાં ભયાનક લાગ હવાં. પન 
જળપ્રલય માહુન નૂહ લા 
પરમે�રની બચવી લીદાં. 



જળપ્રલય પાંચ મિહના માગંુન પરમે�રની સૂકી 
હવા ના દવાડી. ધીરથેી વહાણ અરારાટ ને ઊંચે 
ડોગંરાવર યીની થોબી ગ�. પાની  
     વસાં હુય તેની વાટ હેરતાં નૂહ તેમાં આજુ  
              દુસરા ચાલીસ િદસ રહના.  



નૂહ ની હાડગે અન કબૂતર લા વહાણ ને ઉગડેલ બારી માહુન  
                            દવાડાં. સુકાયજલે �ગા ની ંસાપડીલ  
                                            તાંહાં  
                                            કબૂતર  
                                            નૂહ  
                                            પાસી           પાસા આના. એક અઠવાિડયા  

માગંુન નૂહની આજુ પ્રયાસ કે. 
 કબૂતર જતૂૈન ના નવાં પાન 

 તેને ટોડં (ચાંચ) માં લી આના. 
 તેને આગલા અઠવાિડયામા ંનૂહ 
 લા ખબર પડની કા જમીન સૂકી  

                                                        હુયી ગય હવી કાહા કા  
                                                       કબૂતર પાસા  
                                                       ની ંિફરના. 



પરમે�રની નૂહ લા સાંગાં કા આતાં સમય યી ગ� કા 
તંુ વહાણ છોડી દે. તેના પિરવાર મીળીની વહાણ લા 
�નવર હારી ં ખાલી કરનાત.  



નૂહ કીસીક 
મહાનતા 
અનુભવ 
કરના હવા!  

તેની એક પાયે 
બનવા અન 
પરમે�રલા 
આરાધના હારી 
ધન્યવાદ દીના 
કાહા કા તેની 
તેહલા ભયાનક 
પૂર માહુન 
બચવી લીદાં.  



પરમે�રની નૂહ  
લા અ�યબ વચન  
દીદાં. ફરીથી માં  
લોકાના પાપ માટે પૂર  
ની દવાડા.ં દેવની તેની  
યાદગીરી માટે એક મોઠા  
િચન્હ દીદાં.  
 
 
 
                     પરમે�રના િચન્હ  
                     �પે તેની દેવધનુષ  
                     દાખવાં.  



નૂહ અન તેના પિરવાર  
પૂર ને માગુન નવી  
શ�વાત ક�લા લાગનાંત. થોડાક સમય 
માજં તેના વંશ આખે દુનેમાં ફેલાય� 
ગ�ત. આખે દુનેના  
દેશ નૂહ અન તેને પોસા  
      માહુન બનના.  



નૂહ અન મોઠા પૂર 
 

પરમે�રને વચન, બાઇબલ માહુન ગોઠ,  
 

માહુન મીળી યેહે 
 

ઉત્પિ� ૬-૧૦ 

“તુમને શબ્દના મેળાપ (બોલુલા) ઉજડે દેહે.” 
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦ 
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પુરાં 



યી બાઈબલ વારતા આપલા આચરય જનક પરમે�ર  
જનેી આપાલા બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાંગહ.  

 
પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટાં કામ ક�હ�ત. જલેા તો પાપ સાંગહ.  

પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર તુમાવર ખુબ પે્રમ કરહ તાંહાં તેની તેના 
એકના એક પોસા ઈસુ િખ્રસ્ત તુમને પાપને દંડ સાટી ંકુ�સ વર મ�લા દવાડી 
દીદા. માગુન ઈસુ દેવ �વતા ઉઠના અન સરગમાં ચઢી ગે. જો તુમી ઈસુ વર 

િવ�ાસ કરસા અન તુમને પાપની માફી માગસા ત તો તુમાલા  
માફ કરી દીલ. તો આતાં તુમને �વનમાં યીલ અન તેમાં રહીલ   

અન તુમી અનંત�વન સુધી તેને હારી રહસાલ. 
 

જો તુમી િયં સાચાં આહા ઈસાં િવ�ાસ કરતાંહાસ ત પરમે�રલા ઈસાં સાંગાં: 
વ્હાલા ઈસુ માં િવ�ાસ કરાહાં કા તું પરમે�ર આહાસ અન માનુસના �પ ધારણ 
કરીની માને પાપને સાટી મરણ પામનાસ અન આજુ ફીરીથી �વતા આહાસ, 
આતાં દયા કરી માને �વનમાં યે અન માના પાપ માફ કરી દે. જથેી માં નવી 

િજંદગી �વી શકાં, અન એક િદસ અનંતકાળ સુધી તુને  
હારી રહી શકાં. તુની આ�ા પાળુલા અન તુને હારી તુના  

પોસા �સાં રહુલા મદદ કર. આમીન.  
 

બાઇબલ વાંચીની દેવ હારી દરરોજ ગોઠ લાવા.   યોહાન ૩:૧૬ 
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