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.، بھو پێیھی کھ تۆ نھیفرۆشیتھوە بھ پارەبکھیت



عیبادەتیپیاوێك بوو کھ نوح 
کھسێکیھھموو .  دەکردخودای 

خودایانبێگوێیی و ڕق تر 
یشتێکڕۆژێکیان، خودا .  دەکرد
.  وتچاوەڕواننھکراوی زۆر 

جیھانھ من ئھم"
قێزەونھ

بھ خودا "تێك دەشکێنم،
.  گوتنوحی 

خێزانھکھت تھنھا "
."دەبێتدەربازیان 



رە نوحی ئاگادار کردەوە کھ الفاوێکی گھوخودا 
ھختھ کھشتیھکی ت.  "دێت و سھرزەوی دادەپۆشێت

ت درووست بکھ، کھشتیھکی ئھوندە گھورە بێ
گھ خێزانھکھت و زۆرێك لھ ئاژەڵھکان تێیدا جێ

.  نوح فھرمانھکھی جێبھجێکرد" ببێتھوە،
ڕێك ئھو خودا 

زانیاریانھی
بھدا 

نوح.  نوح
سھرقاڵ
!بوو



خھڵك گاڵتھیان بھ ڕەنگھ 
کردبێت کاتێك نوح نوح 
ڕوون دەکردنھوە بۆی 

ئھو کھبۆچی 
کھشتیھکھ 
درووست 

نوح .  دەکات
بوو لھ بھردەوام 

ھھروەھا ئھو .  درووستکردن
بھردەوام بوو لھ باسکردنی

کھس ھیچ خھڵك خودا بۆ 
.گوێی نھگرت



باوەڕێکی مھزنی نوح 
ئھو بڕوای بھخودا .  ھھبوو

دەکرد ئھگھرچی پێشووتر 
بھزوویی .  باران نھدەباری

ھوەی ئئامادە بوو بۆ کھشتییھکھ 
.شتھکانی بخرێتھسھر



خودا حھوت لھ ھھندێك لھ .  ئێستا ئاژەڵھکان ھاتن
باڵندە گھورەکان و .  خۆشۆکھکان ھێنا، دوو لھوانی تر

بچوکھکان، ئاژەڵھ بچوکھکان و درێژەکان کھوتنھڕێ 
.بھلھمھکھسھر بۆ 



ڕەنگھ خھڵکھکھ ھاواریان دەکرد و 
ھ سوکایھتیان بھ نوح دەکرد لھو کاتھی ک

ردنئھوان لھ تاوان ک.  ئاژەڵھکانی باردەکرد
ئھوان نھیان .  خوا نھدەوەستانلھ دژی 

.ھکھناو کھشتییبڕۆنھ کھ دەپرسی 



ئاژەڵھکان ھھموو لھ کۆتاییدا، 
.دەرچوونباڵندەکان و 

ناو وەرە "
"  ،کھشتییھکھ

نوحی بھ خودا 
خۆت و .  "گوت

نوح، ."  خێزانھکھت
، سێ کوڕەکھی خێزانھکھی

.  ژنھکانیان ھاتنھ ناو کھشتییھکھو 
!خودا دەرگاکھی داخستدواتر 



.  دواتر بارانھکھ ھات
بارانێکی زۆر بھخووڕ 

ی زەویھکھی خنکاند کھ بۆ ماوە
چل ڕۆژ و چل شھو باران 

.دەباری



بھخوڕەکھ بارانھ 
شار بھسھر 

دێھاتھکاندا و 
کاتێك کھ .  دەباری

لھ وەستا، تھنانھت شاخھکانیشبارانھکھ 
ھی ھھر شتێك کھ ھھناس.  ژێر ئاودا بوون

.بھھھوا مرددابێت 



وەك ئھوەی کھ ئاوەکھ بھرز
دەبووەوە، کھشتیھکھش 

ڕەنگھ.  دەچووە سھرئاوەکھ
، لھ ناوەوە تاریك بووبێت
، ڕەنگھ کۆسپاوی بوبێت
ش ڕەنگھ تھنانھت ترسناکی

ھکھ بھ�م کھشتی.  بووبێت
.ھنوحی پاراست لھ الفاوەک



پێنج مانگ لھ الفاو، خودا ھھوایھکی دوای 
ھ بھھێواشی، کھشتیھک.  وشك کھرەوەی نارد

.   ھاتھ الی بھرزایی شاخی ئاراراتھوە
بۆ ماوەی چل ساڵی تر لھ ناو نوح 

کھشتیھکھیدا 
مایھوە 

ھھڕچھندە 

بھرەو ئاوەکھ 
.دەڕۆشتکھمی 



قھلھڕەش و کۆترێکی دەناردە دەرەوە لھ ڕێگھی نوح 
وێنێکی نھیان دەتوانی ش.  پھنجھرەیھکی کراوەی کھشتیھکھوە

وشك بدۆزنھوە بۆ ئھوەی پشووئ تێدا بدەن، کۆترەکھ
.دەگھڕایھوە بۆ الی نوح



دواتر، نوح دوبارە ھھفتھیھك 
کۆترەکھ .  دایھوەھھوڵی 

لھگھڵ گھ�ی داری گھڕایھوە 
.  وزەیتوون کھ بھ دەمی ھھڵیگرتبو
ھھفتھی دواتر نوح دەیزانی کھ 

زەوی ووشك بووەتھوە لھبھرئھوەی
.نھگھڕایھوەکۆترەکھ 



و خودا بھ نوحی وت ئھوە کاتی ئھوەبو
وە، نوح و پێکھ.  کھ کھشتیھکھ جێبھێڵیت

.خێزانھکھی ئاژەڵھکانیان داگرت



نوح دەبێت 
چھندێك ھھستی 

ئھو !  بھخۆشی کردبێت
درووستکرد وپھناگھیھکی 

ھ پھرستی تێدا دەکرد کخودا 
و خێزانھکھی پاراست ئھو 
.الفاوە ترسناکھلھو 



زۆربھڵێنێکی خودا 
.نوح دابھ مھزنی 
تر جارێکی ھھرگیز 

نانارێت بۆ ئھوەی الفاو 
.بداتمرۆڤ سزای تاوانھکانی 

خودا وەبیر
مھزنی ھێنانھوەیھکی 

.  بھڵێنھکھی پێشکھشکرد
نیشانھی پھلکھزێڕینھکھ 

.خودا بووبھڵێنھکھی 



خێزانھکھینوح و 
دەستدەستپێکێکی تازەیان 
لھو .  پێکرد لھدوای الفاوەکھ
دیسانکاتھدا، نھوەکانی 

لھسھرزەویان پڕکردەوە
ھھموو .  خھڵك

نھتھوەکانی 

ولھ نوحھو جیھان 
.منداڵھکانیانھوە ھاتوون



نوح و الفاوە زەبھالحھکھ

چیرۆکێك لھ قسھی خوداوە، ئھم ئینجیلھ،

دۆزراوەتھوە لھ

10-6بنھڕەتی

ژوورەوەی ئھو ووشانھی کھ ڕۆشنایی چونھ "
130:119پسالم ".دەبھخشێت



کۆتایی



ئھم چیرۆکی ئینجیلھ پێمان دەڵێت دەربارەی خودا 
.کھ ئھو وای لێکردوین و دەیھوێت کھ بیناسیتسھرسوڕھێنھرەکھمان 

ای سز.  خودا دەزانیت کھ ئێمھ شتی خراپمان کردووە، کھ ئھو پێی دەڵێت تاوان
ا، تاوان مردنھ، بھ�م خودا زۆر تۆی خۆشدەوێت، ئھو تاکھ کوڕەکھی ناردووە، عیس

دواتر عیسا .  بۆ ئھوەی بھ لھ خاچدان بمرێت و سزابدرێت لھبھر تاوانھکانت
ھ ئھگھر باوەڕت ب!  گھڕایھوە بۆ ژیان و گھڕایھوە بۆ ماڵھکھی خۆی بۆ بھھھشت

ئھو !  ێتعیسا ھھیھ و داوای لێبکھ کھ لھ تاوانھکانت خۆش ببێت، ئھو لێت خۆش دەب
.ئێستا دێت و لھناو تۆدا دەژی، و تۆ بۆ ھھتا ھھتایھ لھگھڵ ئھو دەژیت

:ئھگھر بڕوات وایھ کھ ئھمھ ڕاستییھکھیھ، ئھمھ بڵی بۆ خودا
عیسای بھڕێز، بڕوام وایھ کھ تۆ خودایت، و دەبیتھ ئھو پیاوەی کھ بمریت 

لھ تکایھ وەرە ژیانمھوە و.  تاوانھکانمان، و ئێستا تۆ دوبارە دەژیتھوەلھ پیناو 
خۆش ببھ، لھبھرئھوە ئیتر دەتوانم ژیانێکی تازەم ھھبێت، و گوناھھکانم 

یارمھتیم بدە کھ گوێ .  کھ بۆ ھھتا ھھتا لھگھڵ تۆ بمڕۆژێك دێت 
ئامین. بژیم بۆ تۆ وەکو منداڵێکتو بکھم ڕایھڵیی تۆ 

16:3جۆن !  ئینجیل بخوێنھوە و قسھ لھگھڵ خودا بکھ ھھموو ڕۆژێك
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