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دنوح یو نیک انسان وو چې 
او. بھ یې کولوخدائ عبادت 

نافرمانىټولو د خدائ نورو 
نوحیو ورځ خدائ پاک . وکړه
او چې زۀ بھ د دنیا . ووئیلتھ 
تبا مخلوق

او . کړم
کوَرنئ ستا صرف 

.  بچ کړمبھ 



بھ خدائ پاک نوح لھ خبردارے ورکړو چې زۀ 
ھ شىپټلوئ سیالب راولم او زمکھ بھ پھ اوبو یو 

ځان او خپل پاک نوح تھ حکم وکړو چې خدائ 
د پاره یوه ځناورو کوَرنئ د پاره او د ډیرو 

افى ککړه چې ستاسو د پاره کشتئ جوړه داسى 
خدائ نوح تھ د کشتئ . وى

طریقھټولھ جوړولو 
نو. وښودلھ

نوح د کشتئ
جوړول
شروع
.کړل



کلھ چې نوح ھغھ لویھ 
ر د کشتئ جوړولھ نو بغی

څۀ شک نھ ھغھ خلقو 
نوح پورى 

. خندل

خلقو تھ ھغۀ بھ 
خدائ پھ باره کښې د 

خو چا بھ د . وئیل ھم
ھغۀ خبرې تھ غواږ 

.کیخودونۀ 



.  ونوح د خدائ پھ کالم باندې ایمان لرل
د ھغۀ ایمان وو چې خدائ داسې 

چې تر . راوستلو واال دےباران 
ھغھ سې باران نۀ دے نن پورى 

زر کشتئ تیاره ھغۀ ډیره . شوے
د ھغې کښې یې پھ او .کړه

ضرورت 
ټول 

څیزونھ 
.کٻښودل



خدائ پاک د ځناورو. او ځناور یې ھم کشتئ تھ و خیژول
نھ یو یو جوړه وخستل خو د څۀ ځناورو نھ یې اوؤ قسمھ 

کشتئ واړۀ او غټ ټول ځناور . وخستل
. دننھ شولتھ 



لو، کلھ چې نوح د ځناورو سره کشتئ تھ خت
ګنھنو ھغوئ د خدائ خالف د 

ھغوئاو . نھ منع نۀ شولکولو 
پوھغۀ نھ کشتئ تھ د ختلو 

. ښتھ ھم ونۀ کړه



ټول ځناورپھ آخر کښې چې 

او مارغان 
پھ کشتئ کښې 

شول نو سوارۀ 
تھ ووئیل خدائ 

تھ راشھ نو چې کشتئ 
، او د ھغۀ ښځھ او درې نوح

یې سره د خپلو ښځو کشتئ زامن 
دپاک خدائ او . دننھ شولتھ 

.دروازه بنده کړلھکشتي 



بیا باران شروع شو 
څلویښت دا لوئ باران او 

، شپى وواریدوورځى او څلویښت 
.  پټھ شوهاوبو پھ او زمکھ 



د باران اوبو 
ښارونھ او عالقې ټول 
چې کلھ باران ودریدلو نو . کړىپټې 

او . ھم پټ کړى وواوبو غرونھ 
.  څیزونھ مړۀ شوى ووټول ژوندى 



چې کلھ اوبۀ ډیرى زیاتې 
اسھ شوې نو کشتئ د اوبو د پ

کیدے شې چې دننھ. راغلھ
ې ویره وې، او پھ تور تم کښ
یر پھ سړى ھټکى راشىو او ډ

خو . د ویرې نھ ډک وى
کشتئ نوح او د نوح د 

.خاندان لھ پناه ورکړې وه



د طوفان نھ پیځۀ میاشتې پس خدائ ھوا 
او کشتئ پھ دمھ دمھ د اراراط . کړهشروع 

نوح څلویښت . غرۀ باندې ودریدلھپھ 
.  پھ کشتئ کښې ووورځى نور 

اوبۀ چې تر سو 
کمې شوې 

.  نۀ وې



ړه نو بیا نوح کړکئ کوالو ک
ھ او یو کارغۀ او ګوګوشتک

او چې د ناستې. یې ولوځول
یې پیدا نۀ کړو نو ځائ 

ګوګوشتکھ نوح لھ واپس
.  راغلھ



یوه ھفتھ پس نوح بیا کوشش 
او ګوګوشتکې پھ . وکړو

کښې د زیتونو پاڼھ ماخوکھ 
ې نو پھ ورپسې ھفتھ کښ.راوړلھ

ى تھ پتھ ولګیده چې اوبۀ وچنوح 
ځکھ چې دا ځل . دىشوى 

واپسګوګوشتکھ 
.رانۀ غلھ



خدائ پاک نوح تھ ووئیل چې اوس د
ۀ نوح او د ھغ. کشتئ نھ بھر راووځئ

خاندان پھ شریکھ ټول ځناور د 
.نھ بھر کړلکشتئ 



نوح د خدائ پاک شکر 
نو ھغۀ ھلتھ .کړواده 
قربان ګاه جوړه کړه یو 
د خدائ پاک عبادت یېاو 

چا چې ھغھ او د . وکړو
د یو لوئ ھغۀ خاندان 

.نھ بچ کړلسیالب 



نوحبیا خدائ 
وعدهیو سره 

بیازۀ بھ چې . وکړه
پھدنیا ھیڅکلھ ھم 

.کړمنۀ تباه سیالب 

خپلې پاک د خدائ 
د نښى پھ توګھ وعدې 

یو ښکلے د ھلتھ 
.ټال جوړ کړوبوډئ 



خانداننوح او د ھغۀ 
ن د طوفان نھ پس یو نوے ژوندو

سرهوخت تیرویدو .شروع کړو
زیاتیدلوسره د ھغوئ نسل 

ډکھټولھ زمکھ ترې نھ او 
دنیا ټول د .شوه

نوح د قومونھ
د ھغۀ او 

.زمنو پھ زریعھ ډیر شود 



نوح او لوئ طوفان

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښ دا قیصئ 

شتھ دے

10-6پیدایښت

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 
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ختم شو



ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، 
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