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 ۔  دىتاسو سره د دى قصي چاپ کولو آو کاپى کولو اجازت اشتھ خو براکرم درخرس نھ 



 نوح یو سړی وو چې د خدای
 ھرڅوک د خدای. عبادت کوي 

 یوه. پاک نفرت او نافرماني کوي 
 ورځ، خدای څھ وویل چې حیرانتیا 

 کې لھزه بھ د دې بد نړۍ ". لري 
 "  منځھ وړي،                            
 خدای نوح                                
 یوازې "تھ وویل                      
 ستاسو                      

 بھ کورنۍ                 
 ".شيخوندي              

 



 خدای نوح تھ ووییل چې لوی سیالب بھ راشي او 
 د لرګي " .نوح امر شوې وو. پټ کړيځمکھ    
 جوړه کړئ، یوه کشتۍ ستاسو د کڅوړه       
 "  او ډیری څارویو لپاره لویھ ده،کورنۍ       
 نوح . د نوح سمھ الرښوونھ وکړهخدای    
 !شومصروف                            



خلک ښایي ملنډې لکھ 
 څنګھ چې نوح وویل 

ولې ھغھ یو کشتۍ چې 
 .  جوړوي

 وساتل نوح 
 

 ھغھ  .ودانۍ
 د خدای خلک 

.  باره کې ھم ویلپھ 
 ھیڅوک نھ اوریدل۔ 



 .  نوح غوره ایمان درلود
 پھ خدای باور درلود ھغھ 
 څھ ھم د باران مخکې کھ 
ډیر ژر . ھیڅکلھ سقوطیې 

بھ کشتی تیار شو باید د 
 ډک توکو سره 

 .شي



خدای د ځنیو نوعو اوه، د نورو دوه . اوس د څارویو راغلل
 الوتونکي کوچني او کوچني، حیوانات کوچني او اوږد . راوړل

 .د کشتۍ الره یې جوړه کړهدي،                       



 شاید خلکو نوح تھ پھ سپکاوي 
   څارويوکړ لکھ څنګھ چې ھغھ غږ 

پھ وړاندې دوی د خدای . کړلپوره 
د کشتۍ دننھ دوی  .کړهګناه ونھ 

 ... نھ غوښتلکولو 



 اوباالخره ټول څارویان 
 .ساتل شوي ووچرګان  

 
 

 پھ کشتۍ "
 "  ،کې راشئ

 تھ خدای نوح 
 تاسو او . "بلنھ ورکړه

 نوح، د ." کورنۍستاسو 
 ښځھ، د ھغھ درې زامن ھغھ 

 .  میرمنې یې صندوق تھ ننوتلېاو 
 !خدای دروازه وتړهبیا             



 ۔  راغیوروستھ باران 
 لوی خټکی ځمکھ د څلویښتو ورځو یو 

 .ټوټھ کړهشپې لپاره ځمکھ او       



 سیالبونھ پھ 
 او کلیو باندې ښارونو 

 کلھ چې باران بند . شوي ديډک 
 د اوبو الندې غرونھ ، حتی شو         
 .ھوا وخوځیدلھرڅھ چې . وو         



لکھ څنګھ چی اوبھ راځی، 
کڅوړه پھ پورتنۍ سطحھ پیل 

کٻدی شي دا دننھ تیاره وي، . شوه
شاید شاید بډایھ وي، او شاید حتی 

مګر کشتۍ د سیالب . ډار وي
 .څخھ نوح تھ پناه ورکړه



 د پنځو میاشتو سیالب وروستھ، خدای 
ورو ورو، کشتی د . وچ وچ واستولپاک 

 نوح د . ارارت غرونو غرونو تھ لوړ شو
 څلویښتو ورځو دننھ پاتې شو ځکھ بل 

 اوبھ لږه چې                   
 .شوې                      



د لوظ د نوح یو کالغ او د 
پرانیستې کړکۍ څخھ یو 

د لپاره آرامۍ . واستول کبوتر
 موندلو،وچ پاک ځای نھ 

 کڅوړی نوح تھ راستون شو۔ 



 یوه اوونۍ وروستھ، نوح بیا 
 کڅوړه بیرتھ پھ . وکړهھڅھ 

 کې د زیتون نوې پاڼھ زنګ 
 بلھ اونۍ نوح پوه شو . راغلھسره 

 ځمکھ وچھ وه ځکھ چې چې          
 .راستون نشوکدو بیرتھ              



خداى نوح تھ وویل چې دا وخت و چې 
یوځای، نوح او . د صندوق څخھ ووځي

 د ھغھ کورنۍ یې حیوانات 
 .مینځھ وړللھ 



د نوح څخھ څومره 
احساس کاوه؟ ھغھ یو 
 قربانګاه جوړه کړه او 

خدای عبادت یې وکړ د 
کوم چې د ھغھ او د 

ھغھ کورنۍ یې لھ 
سخت سیالب څخھ 

 .وژغوره



 یوخدای د نوح 
 .ورکړهوعده عجیب  
 دبھ ھغھ ھیڅکلھ بیا  

 تر څوسٻالب تھ واستوي  
 قضاوتد بشر د ګناه د  

 .وکړي 
 

 خدای د ھغھ وعده  
 د . یو لوی پند ورکړه

 رڼا اچول د خدای د 
 .وعدې نښھ وه



 دد نوح او د ھغھ 
کورنۍ د سٻالب نھ پس د نوي پیل د  

پھ وخت کې، د ھغھ اوالدونھ . موندل
 پرځایټولھ ځمکھ بیا ځای 

 د نړۍ ټول قومونھ د . کړه 
 ھغھ د د  نوح او                  

 اوالدونو                        
 
 
 
 

 .راغلي ديڅخھ  



 سٻالبد نوح او د ستر 
 

 کتاب مقدس، د خدای د کالم یوه قصھ
 

 اشتھ دى
 
 6-10پیدایش 

  "  ۔بخوىکتاب نور ستا "
 ۱۳۰: ۱۱۹زبور 



3 60 

 پای



 دا د بائبل کیسھ موږ تھ وایي زموږ د عجیب خدای پھ 
 .جوړوي؟ او څوک چې غواړي چې تاسو د ھغھ پوھیږيموږ څوک اړه 

 
 . خدای پوھیږي موږ ناوړه کارونھ ترسره کړي دي، کوم ھغھ ګناه ګناه کوي

ګناه سزا مرګ دی، مګر خدای تا لھ تا سره مینھ لري ھغھ خپل یوازینی زوی، د 
. یسوع تھ واستول، پھ صلیب باندې مړ شئ او ستاسو د ګناھونو لپاره سزا ورکړئ

کھ تاسو پھ یسوع  باور لرې او لھ ! بیا یسوع  بیرتھ ژوند تھ راغی او جنت تھ الړ
 ھغھ بھ راشي او اوس . ھغھ څخھ وغواړئ خپل ګناھونھ وبخښي، ھغھ بھ وکړي

 .پھ کې ژوند کوئ، او تاسو بھ د ھغھ سره د تل لپاره ژوند کوئتاسو 
 
 یسوع، زه باور لرم چې تاسو ګرانو : کھ تاسو باور دا حقیقت، خدای تھ ووایھ

 یئ، او یو سړی شو چې زما د ګناھونو مړه، او اوس تاسو تھ یو ځل بیا خدای 
 لطفا تھ زما د ژوند راشي او زما ګناھونھ وبخښھ، تر څو زه د نوې . کويژوند 

 ما . د اوس لري، او یوه ورځ تھ الړ شي لھ تاسو سره د تل لپاره ويژوند 
 .آمین. مرستھ تاسو اطاعت او ستاسو د ماشوم پھ توګھ تاسو د ژوندسره 

 
 16:3یوحنا    !بائبل لوستال و د خدائ پاک سره ھره ورځ خبرې
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