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नाह�त,  
तोपय�त तम्ह� ती कॉपी �कंवा म�द्रत करू शकता.  



नोआ ईश्वराची पूजा  
करणारा माणसू होता.   
बाक� सवर्जण ईश्वराचा द्वेष  
व अव�ा करत.  एक �दवस,  
ईश्वराने धक्कादायक असे  
                                 काह�तर�  
                                सां�गतले. 



“मी हे दषु्ट जग नष्ट  
करणार.”  ईश्वराने नोआला  
सां�गतले, “केवळ तुझचे  
कुटंुब वाचले जाणार.” 



ईश्वराने नोआला चेतावणी �दल� क� 
प्रलयंकार� महापूर येऊन सपंूणर् पथृ्वीला 
व्यापणार.  “तुझ ेकुटंुब आ�ण अनेक  
            जनावरांना पुरेशी एक  
                लाकडी नाव  
                   बांध.” 



नोआला आदेश �मळाला.  ईश्वराने 
नोआला तंतोतंत सचूना �दल्या.   
नोआ कामात व्यस्त झाला.  



आपण नाव का  
बांधतो हे नोआने  
  सां�गतल्यास 
      लोक  
 
 

      कदा�चत  
     त्याची चेष्टा  
  करत असावे.   
नोआ नाव बांधत 
राह�ला. 



तो लोकांना 
ईश्वरा�वषयीह� 
    सांगतच होता. 
       कोणीच  
 
        त्याचे 
        ऐकत 
    नव्हता. 



नोआचा ईश्वरावर  
फार फार �वश्वास होता.  
यापूव� कधीह� पाऊस 
पडला नसला तर� त्याचा  

ईश्वरावर �वश्वास  
होता. 



लवकरच सामान 
लादण्याएवढ� नाव  
तयार झाल�.  



आता जनावरे आल�.  ईश्वराने काह� 
प्रजातींमधनू सात, इतरांमधनू दोन आणल�. 



लहान आ�ण मोठे प�ी, छोटे आ�ण उंच प्राणी  
                   नावेकड ेचाल ूलागले.  



नोआ जनावरांना नावेत  
चढवत असतांना लोकांनी  
कदा�चत नोआचा  
अपमान केला. 



ईश्वरा�वरूद्ध पाप करणे  
त्यांनी थांब�वले नाह�.   
त्यांनी नावेत प्रवेश  
करण्या�वषयी  
�वचारले नाह�. 



      शवेट� सवर् 
      पशु-प�ी 
      नावेत 
     चढ�वण्यात 
    आले.  “नावेत ये”, 
  ईश्वराने नोआला बोला�वले.   
  “तू आ�ण तुझ ेकुटंुब.” 



  नोआ, त्याची 
   बायको, त्याचे 
   तीन मलुगे व 
त्यांच्या बायका 
नावेत आल्या.   
नंतर ईश्वराने  
दार बंद केले.  



पाऊस सरुू झाला.  
मसुळधार पावसाने 
चाळीस �दवस व 
रात्री पथृ्वीला 
�भज�वले.  



पूराचे पाणी शहरे आ�ण  
गावांवरून वाहू लागले. 



जेव्हा  
पाऊस  

बंद झाला तेव्हा  
पवर्तह� पाण्याच्या खाल�  

होत.े  वायुचा श्वास घेणारा  
प्रत्येकजण मरण पावला.  



जस जसे पाणी वाढत 
गेले, नाव पाण्यावर 
तरंगू लागल�.  आत 
काळोख असावा, 
कदा�चत ओबडधोबड, 
आ�ण भयानकह� 
असावे.  पण नावेने 
नोआला महापूरापासनू 
सरं�ण �दले.  



पाच म�हन्यांपय�त महापूरानंतर 
ईश्वराने शुष्क वारे पाठ�वले.  
सावकाश, नाव अरारत   
          पवर्तावर जाऊन  
                 थांबल�. 



पाणी उतरेपय�त नोआ 
आणखी चाळीस �दवस 
तसाच आत राह�ला.  



नोआने नावेच्या उघड्या �खडक�मधनू  
एक डोमकावळा व एक कबूतर बाहेर सोडले.  
�वसावण्यासाठ� कोणतीह� कोरडी व स्वच्छ  
जागा न �मळाल्याने कबूतर नोआकड ेपरत 
आले.  



एका सप्ताहानंतर  
नोआने पुन्हा प्रयत्न  
केले.  कबूतर परत  

येताना त्याच्या चोचीमध्ये  
एक नवीन ऑ�लव्हचे  
पान घेऊन आले. 



पुढच्या सप्ताहात  
नोआला समजले क�  
पथृ्वी कोरडी झाल�  

आहे, कारण कबूतर परत  
  आले नव्हते.  



ईश्वराने नोआला सां�गतले क� नाव सोडण्याची 
वेळ आल� आहे.  नोआ व त्याच्या  
        कुटंु�बयांनी �मळून जनावरांना  
                           नावेतून बाहेर  
                                  काढले.  



नोआला 
ईश्वरा प्र�त 
�कती कृत� 
वाटले असेल! 



त्याने एक वेद�  
  उभारल� आ�ण  
  त्याला व 
त्याच्या कुटंु�बयांना 
भयंकर हापूरापासनू 
वाच�वणा-या  
ईश्वराची पूजा केल�.  



ईश्वराने  
नोआला  
एक सुदंर  
वचन �दले.   
 
 
 
                       माणसाच्या पापाचा  
                     �नवाडा करण्यासाठ�  
                   तो पुन्हा कधीह� पूर  
                    पाठ�वणार नाह�. 



ईश्वराने  
त्याच्या  
वचनाची एक  
सुदंर आठवण  
�दल�.   
 
 
                              इंद्रधनुष्य  
                            ईश्वराच्या  
                        वचनाची खणू  
                              होती.  



महापूरानंतर  
नोआ व त्याच्या  
कुटंु�बयांनी नवीन सरुूवात  
केल�.  कालांतराने,  
नोआच्या वंशजांनी  
            पथृ्वी  
 
 
 
 
 

पुन्हा भरून टाकल�. 



जगातील सवर्  
देश नोआ आ�ण  
त्याच्या मलुांपासनू  
�नमार्ण झाले.  



नोआ आ�ण महापूर  
 

ईश्वराची वाणी - बाइबल मधून गोष्ट 
 

प्राप्त झाल� आहे  
 

जेने�सस 6-10 

“आपल्या वाणीतून आल्यास प्रकाश देत.े”  
प्लाज्म 119:130 



समाप्त 



बाइबलमधील ह� गोष्ट आम्हांला आमच्या सुंदर 
ईश्वरा�वषयी सांगते ज्याने आम्हांला बन�वले आ�ण 
ज्याची इच्छा अशी आहे क� आम्ह� त्याला ओळखावे. 

 
ईश्वराला मा�हत आहे क� आम्ह� वाईट गोष्ट� केल्या 

आहेत, ज्याला तो पाप म्हणतो.  पापाची �श�ा मतृ्यू आहे, 
पण ईश्वर तुमच्यावर इतके पे्रम करतो क� त्याने तुमच्या 

पापासंाठ� �श�ा �मळावी आ�ण क्रॉसवर मरण यावे 
म्हणून त्याच्या एकुलत्या पुत्राला येशूला पाठ�वले.  नंतर 
येशू पुन्हा िजवंत झाला आ�ण स्वगार्तल्या घर� गेला.  जर 
तुम्ह� येशूमध्ये �वश्वास ठेवता आ�ण तुमच्या पापासंाठ� 
त्याने �मा करावी अशी त्याला �वनंती करता, तर तो 

नक्क� �मा कर�ल.  तो आता तुमच्याबरोबर येऊन राह�ल 
आ�ण तुम्ह� त्याच्याबरोबर कायम राहणार. 



जर हे सत्य आहे यावर तुम्ह�  
�वश्वास ठेवता, तर ईश्वराला हे सांगा: 

�प्रय येशू, तू ईश्वर आहेस आ�ण माझ्या पापासंाठ� 
मतृ्यू भोगण्यास मनुष्य बनलास आ�ण आता तू पुन्हा 

जगतोस यावर माझा �वश्वास आहे.  कृपा करून 
माझ्या जीवनात ये आ�ण माझ्या पापासंाठ� मला 
�मा कर, जेणेकरून आता मला नवीन जीवन प्राप्त 
होईल, आ�ण एक �दवस मी कायम तुझ्याबरोबर 

राहण्यासाठ� �नघेन.  तुझी आ�ा पाळण्यासाठ� आ�ण 
तुझ ेमूल होऊन जगण्यासाठ� मला मदत कर.  आमेन.  

 
बाइबल वाचा आ�ण ईश्वराशी रोज बोला!   

जॉन 3:16 
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