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नोहा दवेाची उपासना करणारा 
माणूस होता. इतर �त्येकाने दवेाचा 
ितरस्कार केला आिण त्याची अवज्ञा
केली. एक �दवस, दवे काहीतरी 
ध�ादायक बोलला. "मी या द�ु जगाचा 
नाश करीन," दवेाने नोहाला सांिगतले. 

"फ� तुमचे कुटंुब वाचेल." 



दवेाने नोहाला इशारा �दला क� एक मोठा पूर येईल 
आिण पृथ्वीला �ापेल. "लाकडी ता� तयार करा, 
तुमच्या कुटंुबासाठी आिण बऱ्याच �ाण्यांसाठी पुरेशी 
मोठी बोट," नोहाला आदशे दणे्यात आला. दवेाने 

नोहाला अचूक सूचना �दल्या. 
नोहा �स्त झाला! 



नोहाने ता�क का 
बनवत आह ेह ेस्प� 
केल्यावर लोकांनी 
कदािचत त्यांची 
थ�ा केली. 

नोहाने इमारत 
बांधली. तो लोकांना
दवेाब�ल सांगत रािहला. 
कोणी ऐकले नाही.



नोहावर �चंड िव�ास होता. 
यापूव� कधीही पाऊस पडला 
नसला तरी त्याने दवेावर िव�ास 
ठेवला. लवकरच ता� पुरवठा
भरण्यासाठी तयार 

झाला.



आता �ाणी आले. दवेाने काही �जात�पैक� सात, इतर दोन �जाती 
आणल्या. मोठे आिण लहान पक्षी, लहान आिण उंच पशंूनी तारवात 

�वेश केला.



कदािचत नोहाने जनावरे चढवल्यावर लोकांनी 
अपमान केला. त्यांनी दवेािव�� पाप 
करणे थांबवले नाही. त्यांनी कोशात
�वेश करण्यास सांिगतले नाही.



शेवटी, सवर् 
�ाणी आिण पक्षी 
जहाजात होते. 
"तारवात या," दवेाने 
नोहाला आमंि�त केले. 
"तुम्ही आिण तुमचे कुटंुब." नोहा, 
त्याची प�ी, त्याची तीन मुले आिण 
त्यांच्या बायका जहाजात दाखल 
झाल्या. मग दवेाने दार बंद केले!



नंतर पाऊस आला. 
मुसळधार पावसाने 
पृथ्वीला चाळीस �दवस 
आिण रा�ी िभजवून ठेवले. 



पुराचे पाणी 
शहरे आिण गावांवर 
ओतले. पाऊस थांबला 
क� ड�गर सु�ा पाण्याखाली होते. हवा 
�ास घेणारी �त्येक गो� मरण पावली. 



पाणी वाढताच, ता� वर
तरंगला. कदािचत आत अंधार 
पडला असेल, कदािचत 
उबदार असेल आिण कदािचत 
भीतीदायक दखेील असेल. पण 
जहाजाने नोहाला पुरापासून 
आ�य �दला. 



पुराच्या पाच मिहन्यांनंतर, दवेाने कोरड ेवारा 
पाठवला. हळूहळू, ता� अरारातच्या पवर्तांमध्ये 
उंच िवसावला. पाणी कमी झाल्याने नोहा 
आणखी चाळीस �दवस आत रािहला. 



नोहाने तारवाच्या उघ�ा िखडक�तून कावळा आिण कबुतराला 
पाठवले. िव�ांतीसाठी कोरडी स्वच्छ जागा न सापडल्याने कबूतर 
नोहाकड ेपरतला. 



आठव�ानंतर, नोहाने पुन्हा 
�य� केला. कबूतर त्याच्या 
चोचीत एक नवीन ऑिलव्ह 
पान घेऊन परत आला. पुढच्या 
आठव�ात नोहाला मािहत होते
क� पृथ्वी कोरडी आह ेकारण कबूतर 

परत आले नाही. 



दवेाने नोहाला सांिगतले क� जहाज सोडण्याची 
वेळ आली आह.े नोहा आिण त्याच्या कुटंुबाने 
िमळून जनावरे उतरवली. 



नोहाला �कती कृतज्ञ 
वाटले असेल! त्याने 
एक वेदी बांधली 
आिण दवेाची पूजा
केली ज्याने त्याला 
आिण त्याच्या 
कुटंुबाला भयानक 
पुरापासून वाचवले. 



दवेाने नोहाला एक 
अद्भुत वचन �दले. 
तो पुन्हा कधीही मानवी 
पापाचा न्याय करण्यासाठी 
पूर पाठवणार नाही. दवेाने 
आपल्या �ितज्ञेची मोठी 
आठवण �दली. 

इं�धनुष्य ह े
दवेाच्या 
अिभवचनाचे 
लक्षण होते. 



नोहा आिण त्याच्या 
कुटंुबाला पूरानंतर 
नवीन सु�वात झाली. कालांतराने, 
त्याचे वंशज पुन्हा संपूणर् पृथ्वीवर आले. 
जगातील सवर् रा� ेनोहा आिण
त्याच्या मुलांकडून आली. 
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दवेाच्या वचनातील एक कथा, बायबल,

मध्ये आढळते

उत्पि� 6-10

"तुमच्या शब्दांचे �वेश�ार �काश दतेे." 
स्तो� 119:130



शेवट



ही बायबल कथा आपल्या अद्भुत दवेाब�ल सांगते ज्याने 
आपल्याला घडवले आिण आपण त्याला जाणून घ्यावे अशी आपली इच्छा आह.े

दवेाला माहीत आह ेक� आपण वाईट गो�ी केल्या आहते, ज्याला तो पाप म्हणतो. 
पापाची िशक्षा मतृ्यू आह,े परंतु दवे तुमच्यावर इतके �ेम करतो क� त्याने आपला 

एकुलता एक पु� येशूला वधस्तंभावर मरण्यासाठी पाठवले आिण आपल्या पापांची 
िशक्षा व्हावी. मग येशू पुन्हा िजवंत झाला आिण स्वगार्त घरी गेला! जर तुम्ही 

येशूवर िव�ास ठेवता आिण त्याला तुमच्या पापांची क्षमा करण्यास 
सांिगतले तर तो ते करेल! तो आता येईल आिण तुमच्यामध्ये राहील, 

आिण तुम्ही त्याच्याबरोबर कायमचे राहाल.

ह ेसत्य आह ेअसे तुम्हाला वाटत असल्यास, ह ेदवेाला सांगा:
ि�य येशू, माझा िव�ास आह ेक� तू दवे आहसे, आिण माझ्या पापांसाठी 

मरण्यासाठी माणूस बनलास आिण आता तू पुन्हा जगलास. कृपया माझ्या 
आयुष्यात या आिण माझ्या पापांची क्षमा करा, जेणेक�न मला आता नवीन जीवन 

िमळेल, आिण एक �दवस कायमचा तुझ्याबरोबर असेल. तुझी आज्ञा पाळण्यास 
आिण तुझ्या मुलासाठी तुझ्यासाठी जगण्यास मला मदत कर. आमेन.

बायबल वाचा आिण दररोज दवेाशी बोला! जॉन 3:16
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