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 جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



 دینوح او آدمی ہائی جیہڑا خدا 
 بہوںکریندا ہائی باقی عبادت  
 نہبندے خدا نال پیار سارے  

 کریندے ہن اتے نافرمان ہن۔ہک ڈیں 
 میں ایں” خدا نے انہاں کوں آکھا 

 ظالم تے بدکار دنیا                                    
 کوں تباه کر                                 
 ول خدا نوح ول “ ڈیساں                    
 مخاطب تھی کے آکھا                     
 صرف توں اتے تیڈا ”          
 ۔“خاندان بچ ویسن          



 طوفان خدا نے نوح ُکوں آگاه کیتا کہ ہک بہوں وڈا 
 اتے اوه ساری زمین تے چھا ویسی۔ خدا نے آسی 

   ،ہک لکڑی دی کشتی چاءبنا”ُکوں حکم ڈتا،نوح 
 تہاڈئے خاندان اتے بہوں جیہڑی  ہک کشتی         

 “۔کیتے پوری تھی ونجےسارے جانوراں         
 ہدایت ڈتی۔ ساری کُوں نوح نے خدا         
 نوح مصروف                                 
 گیا۔تھی                                   



جیس ویلے او کشتی بناون 
شروع تھیہ تے لوکاں نے 
ایں کُونشائد مذاق سمجھا، 

 ول نوح نے 
 کوں انہاں 

 
 کہ او ڈسایا 

 کشتی کوں ایں 
بنیدا ودا اے۔نوح کیوں 

ڈسینده رہیا تے لوکاں کوں 
  ،خدا دے بارے ڈسیندا رہیا

 کیئں نے اوندی گال تے پر 
 نہ ڈتی۔ توجہ         



نوح دا خدا تے بہونوڈا ایمان 
ہائی، او خدا دا یقین کریندا ہائی 

بھانویناتھاں بارش نہ تھیوے۔ 
کشتی بہوں جلدی تیاری تھی گئی 

تاکہ اوندے اچ ہر قسم دا سامان 
 تے انسان رکھے ونجے۔



ہن جانوراں دی واری ہائی۔خدا نے جانورانکیتے ست حصے 
بنائے اتے بقایاچھوڻے موڻے چرند پرند ایں کشتی وچ اون لگ 

 پئیے۔



نوح نے جڈن جانوار کشتی اچ سوار کیتے تے 
لوک  ۔لوکاننے شائداوں کوں بہووں مذاق کیتاہووے

 توں منع نہ تھئیے۔اتے کرن خدا دے خالف گناه 
 انہاں کشتی وچ وڑن دی           

 محسوس  ضرورت                 
 کیتی۔نہ                           



 جانور اتےآخر کار،سارے 
 تھئی گئے۔ سوار پرندے  

 
 

 نے نوح کوں خدا 
 توں ”ڈتیدعوت 

 خاندان تے تہاڈے 
 تے کشتی والے ایں 
 ،نوح“ونجن۔سوار تھی 

 پوتر اوندی بیوی،اوندے تریہہ 
 دیاں بیویاں کشتی دے اتے انہاں 

 گئے۔ول خدا نے اندر چلے         
 دروازه بند کرڈتا۔کشتی دا         



 ول بارش تھئی گئی۔ایہو جئی 
 ساری دنیا ُکونچالیس ڈھیناتے برسات جیں نے 

 تک پانی اچ ڈبو کے رکھیا۔چلیس راتاں      



 طوفان 
 پانی پنڈ اتے دا 

 کوں ڈبو ڈتا۔جیئں قصبیاں 
بارش رکی، تے پہاڑ وی بارش دے ویلے 

 پانی نال ڈبے پئے ہن۔ہر اوَشے جیہڑی ایں 
 اچ ساه لیندی ہائی اوه مرگئی۔ہوا 



جیوں جیویں پانی دی سطح اچ 
اضافہ تھیاءنوح دی کشتی پانی 

دے اُتے ترن لگ پئی۔اندر کافی 
اندھیرا تھئی گیا، تھی سکدا اے 

کہ ناہموار، یا خوف ناک جا 
ہائی پر اوں کشتی نے نوح ُکوں 

  ایں طوفان توں پناه ڈتی۔



پنج مہیناں دے سیالب دے بعد، خدا نے خشک 
ہوا چالئی جنہے کشتی کوں ارارات دے اچے 

پہاڑاں تے روک ڈتا۔اتے جڈاں تک پانی لہہ 
 نئیں گیا نوح تے اوندے گھر والے مزید 

 ڈھیں کشتی چالی               
 اندر دے                       
 گئے۔ره                       



 نوح نے کشتی دی کھلی باری وچوں ہک کبوترباہر چھوڑا۔اتے او 
 کوں کوئی خشک جاءنہ کبوتر                      
 تے او لبھی                                    

 کشتی واپس 
 ہک ہفتہ بعد نوح نے  ۔آگیااچ 

 کیتی تے کبوتر دوباره کوشش 
 بھیجا ول او جی کوں دوباره 
 آیا تے اوندے چونجھ ویلے واپس 

   ۔دے درخت دا پتہ ہائیزیتون ہک اچ 
 سمجھ گیا کہ اوندے اگلے ہفتے نوح    

 تھی گئی ہوسی زمین خشک             
 کبوتر جو او کیوں                         
 ۔نئیں آیاواپس                                      



خدا نے نوح کو آکھیا کہ ہن کشی کوں 
چھڈن دا وقت تھی گئے۔ول نوح اتے اوندے 
خاندان نے کشتی دے اندر سارے جانوراں 

 کوں باہر گڈھ ڈتا۔



نوح نے خدا دی کتنی 
شکرگزاری کیتی 

ہوسی؟اوں نے ہک 
عبادت گاه بنائی اتے خدا 
دی عبادت کیتی جئیں نے 

اوں کوں اتے اوندے 
خاندان کوں ایں بدترین 

 طوفان توں بچا گدا۔



 ہکخدا نے نوح نال 
 ۔بہوں سوہنا وعده کیتا 

 کڈاھیںہن دوباره کہ  
 واسطےگناہگار انساناں  

 ۔آسیگھن ایہو جیہا طوفان نہ  
 
 

 خدا ولوں وعدے  
 وی بہوں دی یاد دہانی 

 ، قوس خوبصورت اے
 وعدے خدا دے و قزاح 

 ہے۔دی نشانی 



 اوندے خانداننوح تے 
نے طوفان دے بعد ہک نویں زندگی  

ویلے اوندی اوالد دی اوں  ۔شروع کیتی
بئی اوالداں تھیاناتے او ساری دنیا اچ 

 ملککھلر گئے۔دنیا دے سارے 
 اوندیدے لوک نوح اتے  

 
 
 
 
 
 

 اوالداں دی وجہ نال ہن۔ 



 سیالبحضرت نوح اتے زبردست 
 

 خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے
 

 جیہڑی ملدی اے
 
 10-6 تکوین

 “۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
 (119:130) زبور



3 60 

 اختتام



   ،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
 ۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

 
خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخدا 
ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مسیح کُوں ایں 

ول  ۔دنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈیوے
یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھیندے او 

ول او  ۔اتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کریسی
 ۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

 
 جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو۔

 
پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے میڈھے 
گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے میڈی 

  اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
 ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

 آمین۔ وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 
 

 )16:3 یوحنا( ! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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