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ഒരിക്കലും വില്ക്കരുത്.

േനാഹ ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുന്ന 
മനുഷയ്നായിരുന്നു. എലല്ാവരും 
ൈദവെത്ത െവറുക്കുകയും 
അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം. 
ഒരുനാളില് ൈദവം െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന 
കാരയ്ം പറഞ്ഞും ഈ ദുഷ്ട േലാകം 

ഞാന് നശിപ്പിക്കും. 
ൈദവം 

േനാഹേയാടു 
പറഞ്ഞു നിെന്റ 

കുടുംബം 
സംരക്ഷിക്കെപ്പടും.
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അവസാനമയി 
ജന്തുകള് പക്ഷികള് 
കയറി തെന്റ 
കുടുംബേത്താടുകുടി 
െപട്ടകത്തിേലക്ക് 
കയറുവന് ൈദവം
െനാഹെയാട് ആവശയ്െപ്പട്ടു
േനാഹയും തെന്റ ഭാരയ്യും
മൂന്ന് ആണ്മക്കളും അവരുെട ഭാരയ്മാരും
െപട്ടകത്തില് കയറി ൈദവം വാതിൽ അടച്ചു.

ഇേപ്പാള് മൃഗങ്ങള്വന്നു ൈദവം ഏഴുവർഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ടവെയ 
െകാണ്ടുവന്നു മറ്റു രണ്ടുവിതത്തിലുള്ള െചറിയ വലിയ പക്ഷികള് 

വലിയതും െചറിയതുമായപര്ാണികൾ 
െപട്ടകത്തീേലക്ക് വന്നു.

േനാഹ ഉണ്ടാക്കുന്ന 
െപട്ടകെത്ത കുറിച്ച്
വിവരിച്ചേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ 
കളിയാക്കി എന്നാലും
േനാഹ 

െപട്ടകം
നിര്മ്മാണം
തുടര്ന്നും.
അേതസമയംതെന്ന  
ൈദവെത്ത കുറിച്ച്പര്സംഗിച്ചു
ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിലല്.

െപട്ടകത്തിേലക്ക്  മൃഗങ്ങൾ 
കയറിയേപ്പാൾപലരും കളിയാക്കി 
ൈദവത്തിനു വിേരാധമായി 
പാപംെചയയ്ുന്നത് തുടര്ന്നു 
െപട്ടകത്തിൽ കയറുവാനായി 
ആരും േചാദിച്ചിലല്.

േനാഹക്ക് വലിയ വിശവ്ാസം 
ഉണ്ടായിരുന്നു െപട്ടകത്തിെന്റ 
നിര്മ്മാണം കഴിഞ്ഞു
സാധനങ്ങള് കയറ്റുവാന്

തുടങ്ങി.

ൈദവം േനാഹക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്  െകാടുത്തു 
ഭുമിയും അതിലുള്ളെതാേക്കയും െവള്ളത്തില് 
നിറയും. നിെന്റ കുടുംബത്തിനും, മൃഗങ്ങള്ക്കായും 
മരം െകാണ്ട് ഒരു െപട്ടകം ഉണ്ടാകുക. ൈദവം 

േനാഹക്ക് െപട്ടകത്തിെന്റ അളവുകളും
മാര്ഗനിര്േദശവും നല്കി. േനാഹ 

തിരക്കുള്ളവനായി.
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ഒരു ആഴ്ച്ചക്കു േശഷം വിണ്ടും
പര്ാവിെന വിട്ടേപ്പാൾ ചുണ്ടിൽ 
ഒരു വലിയ ഇലയുമായി 
തിരിച്ചുവന്നു അടുത്ത ആഴ്ച പര്ാവ് 
തിരിച്ചു വരാത്തേപ്പാൾ
ഭുമിയില്െവള്ളം വറ്റിെയന്ന്

േനാഹയ്ക്ക മനസ്സിലായി.

ജലപര്ളയത്തിനു അഞ്ചുമാസത്തിനു 
േശഷം ൈദവം ഉണങ്ങിയ കാറ്റിെന
അയച്ചു അവസാനം െപട്ടകം അരാരത്ത് 
പര്വവ്തത്തിൽ ഉറച്ചു പിെന്നയും നാല്പതു 
ദിവസം േനാഹ െപട്ടകത്തിൽ 

താമസിച്ചു.

പട്ടണങ്ങളും
ഗര്ാമങ്ങളും െവള്ളത്താൽ
നിറഞ്ഞു മഴ നിന്നേപ്പാൾ മലകൾ േപാലും 

െവള്ളത്തിനും അടിയിലായിരുന്നു മൂക്കിൽ 
ശവ്ാസം ഉള്ള എലല്ാവരും മരിച്ചു.

േനാഹ മലകാക്കെയയും പര്ാവിെനയും
െപട്ടകത്തിെന്റ ജനൽ വഴി പുറേത്താട്ട് വിട്ടു
തങ്ങുവാനായി സ്ഥലം കിട്ടാത്തതിനാല്
പര്ാവ് െപട്ടകത്തിെലക്ക് വന്നു.

െവള്ളം ഉയര്ന്നേപ്പാൾ െപട്ടകം 
െപാങ്ങികിടക്കുവാന് തുടങ്ങി 
ഒരുപെക്ഷ െപട്ടകത്തിനകത്ത് 
ഇരുട്ടയിരുന്നിരിക്കാം വലിയ 
പര്ഹരവും ഭയവും 
ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. 
േനാഹയും കുടുംബവും 
െപട്ടകത്തില് 
സുരക്ഷിതമയിരുന്നു ...

മഴ െപയ്തുനാല്പതു രാവും 
പകലും മഴ െപയ്തു ഭുമി 
െവള്ളത്താൽ നിറഞ്ഞു.
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The End

3 60

അവസാനം

േനാഹ ജലപര്ളയത്തിന്നുേശഷം
ഒരു പുതിയ ആരംഭം കുറിച്ചു 
േനാഹയുെട സന്തതികള് ഭുമിയിൽ  
നിറഞ്ഞു േലാകത്തിെല സകല 
ജാതികളും േനാഹയുെട 
സാന്തനങ്ങളില് 

നിന്നു വരുന്നു.

േനാഹക്ക് 
ൈദവേത്താട് എത്ര
നന്ദികാണും 
ഒരുയാഗപിഠം\
പണിത് തെന്റയും
കുടുംബെത്തയും
ജലപര്ളയത്തിൽ നിന്നു 
രക്ഷിച്ച ൈദവത്തിനു 
ആരാധന കഴിച്ചു.

േനാഹയും ജലപര്ളയവും 

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

ഉല്പ്പത്തി 6-10

"നിങ്ങളുെട പര്േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സങ്കിര്ത്തനം 119:130

ൈദവം 
േനാഹക്ക് വലിെയാരു 
വാഗ്ദത്തംെകാടുത്തു 
മനുഷയ്െന്റ പാപത്തിെന്റ 
ശിക്ഷക്കായി ഒരിക്കലും 
ജലപര്ളയം െകാണ്ടു 

നശിപ്പിക്കുകയിലല്. 
ൈദവത്തിെന്റ 
വാഗ്ദത്തിെന്റ ഓർമ്മക്കായി 
മഴവിലല്് ആകാശത്തിൽ
കാണിച്ചു.

ൈദവം േനാഹേയാടു പറഞ്ഞത് 
അനുസരിച്ചു മൃഗങ്ങേളയും തെന്റ 
കുടുംബെത്തയും നിലത്തിറക്കി.
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അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടിച്ചുെവന്നും 
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമന്നും ൈബബിൾ പറയുന്നു.

നാം െതറ്റുകാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളിക്കുന്നു 
പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് 

തെന്റ മകനായ േയശുവിെന നമ്മുെട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി ക്രകര്ുശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് 
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചു േയശു മരണത്തില്നിന്നും ഉയിര്െത്തഴുേന്നറ്റു 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സിക്കുകയും. നമ്മുെട പാപങ്ങൾ  

ഏറ്റുപറയുകയും െചയ്താൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു നമ്മുെട ഹൃദയത്തിൽ 
വസിക്കുകയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസിക്കുകയും െചയയ്ും.

ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈപര്കാരം പറയുക

പര്ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണന്നു ഞാൻ വിശവ്സിക്കുന്നു, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വന്നു. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവിക്കുന്നു എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് 
വന്നു എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. 

ഒരു ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരിക്കും നിനക്ക് േവണ്ടി 
ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, 

ആേമൻ.

എലല്ാദിവസവും ൈബബിൾ വായിക്കുകയും ൈദവേത്താട്  സംസാരിക്കുകയും െചയുക. 
േയാഹന്നാൻ 3:16 21
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