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�યા ં�ધુી તમે તેને વેચતા નથી.



�હુ ઈ�રની ઉપાસના કરનાર 
માણસ હતો. બી� બધાને 
નફરત હતી અને ભગવાનની 
આજ્ઞા તોડ�. એક �દવસ, ભગવાને 
ક�ુ ંકંઈક આઘાતજનક. "�ુ ંઆ 
�ુષ્ટ �ુિનયાનો નાશ કર�શ," ઈ�ર� 

�હુને ક�ુ.ં "ફક્ત તમા�ંુ
�ુ�ંુબ જ 
બચશે."



ઈ�ર� �હુને ચેતવણી આપી ક� એક મહાન �રૂ 
આવશે અને �થૃ્વીને ઢાકં� દો. "લાકડા�ુ ંવહાણ 
બનાવો, તમારા પ�રવાર અને ઘણા પ્રાણીઓ 

માટ� �રૂતી મોટ� હોડ�" �હુને આદ�શ 
આપવામા ંઆવ્યો. ઈ�ર� �હુને ચો�સ 

�ચૂનાઓ આપી હતી. નોહ વ્યસ્ત 
થઈ ગયો!



લોકોએ કદાચ 
મ�ક ઉડાવી �મ
�હુ� સમ�વ્�ું તે શા 
માટ� વહાણ 
બનાવતો 
હતો. 

�હુ� બાધંકામ 
ચા� ુરાખ્�ુ.ં તે
લોકોને ભગવાન 
િવશે પણ જણાવતો
રહ્યો. કોઈએ 
સાભંળ્�ુ ંનહ�.



�હુને ઘણો િવ�ાસ હતો. તે 
ભગવાનને માનતો હતો
ભલે વરસાદ પહ�લા ં�ાર�ય 
પડ�ો ન હતો. �ૂંક સમયમા ં
જ વહાણ �રુવઠો લાવવા
માટ� તૈયાર થઈ ગ�ુ.ં



હવે પ્રાણીઓ આવ્યા. ભગવાન ક�ટલીક પ્ર�િતઓમાથંી સાત 
લાવ્યા, અન્ય બે. મોટા અને નાના પક્ષીઓ, નાના �નવરો 

અને �ચાએ વહાણ તરફનો માગર્ બનાવ્યો.



કદાચ લોકોએ �હુ�ુ ંઅપમાન ક�ુ� કારણ 
ક� તેણે પ્રાણીઓ પર ભાર ��ૂો.
તેઓએ ઈ�ર િવ�ુદ્ધ પાપ 
કરવા�ુ ંબધં ક�ુ� ન�હ. તેઓએ 
વહાણમા ંપ્રવેશવા�ુ ં
ક�ુ ંન હ� ુ.ં



છેવટ�, બધા 
પ્રાણીઓ અને 
પક્ષીઓ વહાણમા ં
હતા. "વહાણમા ં
આવો," ઈ�ર� 
�હુને આમતં્રણ 
આપ્�ુ.ં "તમે અને 
તમારો પ�રવાર." �હુ, 
તેની પત્ની, તેના ત્રણ �તુ્રો અને 
તેઓની પત્નીઓ વહાણમા ંપ્રવેશી. 
પછ� ભગવાને દરવાજો બધં કય�!



પછ� વરસાદ આવ્યો. 
જોરદાર ધોધમાર 
વરસાદ �થૃ્વીને 
ભ�જવી ચાલીસ �દવસ 
અને રાત માટ�.



નગરો અને 
ગામડાઓ પર �રૂના 
પાણી વહ� ગયા. �યાર� વરસાદ બધં 
થયો, પવર્તો પણ પાણી હ�ઠળ હતા.
હવામા ં�ાસ લેતી દર�ક વસ્� ુ મર� ગઈ.



�મ �મ પાણી વધ્�ુ,ં વહાણ 
ટોચ પર તર� ુ ંહ� ુ.ં �દર 
�ધકાર છવાઈ ગયો હશે, કદાચ 
ખાડાટ�કરાવા�ં, અને કદાચ 
ડરામણી પણ. પરં� ુવહાણે 
�હુને �રૂથી બચાવ્યો.



�રૂના પાચં (5) મ�હના પછ�, ભગવાને 
�કૂવતો પવન મોકલ્યો. ધીમે ધીમે, વહાણ 
અરારાતના પવર્તોમા ં�ચે આરામ કરવા 
આવ્�ુ.ં પાણી ઓ� ંથતા ં�હુ બી� 
ચાલીસ (40) �દવસ �દર રહ્યો.



�હુ� વહાણની �લુ્લી બાર�માથંી એક કાગડો અને ક�તૂર 
મોકલ્યા. આરામ કરવા માટ� �ષુ્ક સ્વચ્છ સ્થળ ન મળ�ુ,ં 
ક�તૂર �હુ પાસે પા� ંફ�ુ�.



એક અઠવા�ડયા પછ�, �હુ� 
ફર� પ્રયાસ કય�. ક�તૂર તેની
ચાચંમા ંઓ�લવ�ુ ંન�ુ ંપાન
લઈને પા� ંઆવ્�ુ.ં પછ�ના 
અઠવા�ડયે �હુને ખબર પડ� ક� 
�થૃ્વી �કૂ� છે કારણ ક� ક�તૂર 

પા� ંઆવ્�ુ ંનથી.



ઈ�ર� �હુને ક�ુ ંક� વહાણ છોડવાનો 
સમય આવી ગયો છે. સાથે, �હુ અને 
તેના પ�રવાર� પ્રાણીઓને ઉતાયાર્.



�હુને ક�ટલો 
આભાર લાગ્યો હશે! 
તેણે એક વેદ� 
બનાવી અને 
ભગવાનની ��ૂ
કર� �ણે તેને અને 
તેના પ�રવારને
ભયાનક �રૂમાથંી
બચાવ્યો હતો.



ઈ�ર� �હુને 
અ�ત વચન આપ્�ુ ં
હ� ુ.ં માનવ પાપનો 
ન્યાય કરવા માટ� તે 
ફર� �ાર�ય �રૂ 
મોકલશે નહ�. 

ભગવાન તેમના 
વચન એક મહાન યાદ 
અપાવ્�ુ.ં મેઘધ�ષુ્ય
ભગવાનના વચનની 
િનશાની હતી.



�હુ અને તે�ુ ં�ુ�ંુબ નવી 
શ�આત મળ� �રૂ પછ�. સમય 
મા,ં તેના વશંજોએ આખી 
�થૃ્વીને ફર�થી વસાવી. િવ�ના 
તમામ રાષ્ટ્રો �હુ અને તેના
બાળકોમાથંી આવ્યા હતા.



�હુ અને મહાપ્રલય

માથંી એક વાતાર્ ભગવાનનો શબ્દ, બાઇબલ,

મા ંજોવા મળે છે

ઉત્પિ� ૬-૧૦ (6-10)

"પ્રવેશદ્વાર તમારા શબ્દો પ્રકાશ આપે છે."
ગીતશા� 119:130
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સમાપ્ત



આ બાઇબલ વાતાર્ આપણન ેઆપણા અ�ત ઈ�ર િવશ ે
જણાવ ેછે �ણ ેઆપણન ેબનાવ્યા અન ે� ઈચ્છે છે ક� તમે તને ે�ણો.

ભગવાન �ણ ેછે ક� આપણ ેખરાબ કામ ક�ુ� છે, �ન ેત ેપાપ કહ� છે. 
પાપની સ� �તૃ્� ુછે, પરં� ુભગવાન તમન ેએટલો પ્રમે કર� છે ક� તણે ે
તનેા એકમાત્ર �તુ્રન ેમોકલ્યો, ઈ�,ુ ક્રોસ પર મરવા અને તમારા પાપો 
માટ� સ� ભોગવવા માટ�. પછ� ઈ� ુસ�વન થયા અન ેસ્વગર્મા ંઘર� 
ગયા! જો તમ ેઇ�મુા ંિવ�ાસ કરો છો અન ેતને ેતમારા પાપોની માફ� 

માગંો છો, ત ેકરશ!ે ત ેહવ ેઆવશ ેઅન ેતમારામા ં�વશ,ે 
અન ેતમ ેતનેી સાથ ેહમંશે માટ� �વશો.

જો તમ ેમાનો છો ક� આ સત્ય છે, તો ભગવાનન ેઆ કહો:
િપ્રય ઈ�,ુ �ુ ંમા�ુ ં� ંક� તમ ેભગવાન છો, અન ેમારા પાપો માટ� �તૃ્� ુ
પામલેા માણસ બન્યા, અન ેહવ ેતમ ેફર�થી �વો છો. �ૃપા કર�ન ેમારા 
�વનમા ંઆવો અન ેમારા પાપોન ેમાફ કરો, �થી �ુ ંહવ ેન�ુ ં�વન 

મળેવી શ�ંુ, અન ેએક �દવસ તમાર� સાથ ેકાયમ માટ� જઈ શ�ંુ. 
તમા�ંુ પાલન કરવા અન ેતમારા બાળક તર�ક� તમારા 

માટ� �વવામા ંમન ેમદદ કરો. આમીન.

બાઇબલ વાચંો અન ેદરરોજ ભગવાન સાથ ેવાત કરો! �હોન 3:16
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