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 איר הָאט די רעכט צו צייכענען ָאדער דרוק  : דערלויבעניש
 .עסלַאנג איר טָאן ניט פַארקויפן ווי , געשיכטעדעם 



 אַ נח איז געווען 
 וואס געדינטמענטש  

 ַאנדערשַאלעמען . גָאט 
 אוןגעהאסט                           
 אומגעפאלגט                          

 איין  . גָאט                      
 גָאט , טָאג                

 האט עּפעס          
 ".שַאקינג        



 צעשטערןוועל איך 
 ",בייזע וועלטדעם  

 דערציילטהאט גָאט  
 בלויז דיין . "נח                

 משּפחה             
 וועט ווערן            
 ."געראטעוועט    



 גרויסגעווארנט נח ַאז ַא גָאט 
 דימבול ווָאלט קומען און דעקן  
 ,  בויע ַא הולצענע ַארק. "ערד 
 גרויס גענוג ֿפַאר דיין  ַא שיפל  

 משּפחה                     
 און פילע                    

 
 

 ",חיות
 ... 



 .איז געווען באפוילןנח ... 
גָאט האט געגעבן נח   

 .  ּפינטלעך אינסטראוקצייעס
 הָאט געווארן  נח       

 !פַארנומען              



מענטשן מיסטָאמע  
 מָאקַאלעד ווי נח  

 דערקלערט  
 אז ער 

 
 
 
 

 מאכט ַא 
 נח האט  . ַארק

 געהאלטן דעם 
 .קונסאראוקציאן



 אויך האט  ער 
 געהאלטן  
 רעדן מיט  
 מענטשן  

 
 .  וועגן גָאט

קיינער האט  
 .צוגעהערט



ער האט געגלויבט  . נח האט גרויס אמונה
גָאט ַאֿפילו כָאטש רעגן האט קיינמָאל  

 די באלד .  געפאלן פריער
 זיין  איז גרייט צו ַארק 

 באשעפטיקט  
 מיט  

 
 
 

 .פארזארגנס    



גָאט  . איצט זענען געקומען די כייעס
 צוויי , געבראכט זיבן פון עטלעכע מינים

 .  פון אנדערע                              



נידעריק און כייעס , פייגל גרויס און קליין
 צו די הויך האבן געמאכט זייער וועג 

 .ַארק                                    



אפשר די מענטשן געשריגן  
זילזולים ביַי נח ווי ער האט  

 .געבראכט די כייעס



האבן נישט הַאלטן זינען  זיי 
זיי האבן נישט  .  קעגן גָאט

 .געבעטן ַאריַין אין די ַארק



 , צום סוף
 די ַאלע 

 כייעס און 
 פייגל זענען  

 קום  . "ַאבָארד
 גָאט  " ,ַארקדי אין 

 .געבעטן נח        



 און דיין  איר ""
 ."  משּפחה

 , פרויזיין , נח
 זין און זיין דריַי 

 אריין ווייבער זייער 
 גָאט  דעריבער . די ַארק

 !פַארמַאכט די טירהאט      



 און דער רעגן  
א  . געקומעןאיז 

גרויס רעגנקוס האט  
דורכגעוויקט די ערד  
ֿפַאר פערציק טעג 

 .און נעכט



 די 
 וואסער פון 

 מבול האט אויסגעגאסן  
 .און שטעטשטעט איבער     



 דער ווען 
 האט  רעגן 

 ,  פארשטאפט
אונטער  די בערג זענען ַאֿפילו 

   ַאלץ ַאז אטעמט  . געווען.ווַאסער
 .האט געשטארבןלופט      



 ,  ווי די וואסער רויז
 ָארק פלָאוטַאד די 

 עס קען  . שּפיץאויף די 
,  טונקל אינעווייניקזיין 

און , אֿפשר בַאמּפי
,  אֿפשר אפילו שרעקליך

 אבער די ַארק האט  
 

 נח  געשעלטערד 
 .מבולפון דעם     



נָאך פינף חדשים פון 
גָאט האט  , פלַאוטינג

 .געשיקט ַא דריינג ווינט



די ַארק איז געקומען צו , לאנגזאם
. רוען הויך אין די בערג ַארַארַאט

 אנדערער  נח איז געווען אין דער 
 פערציק טעג           

 ווי די                 
 ווַאסער                  
 
 

 .נידעריקטזין 



ֹנח האט געשיקט ַא ווָארָאן און ַא טויב  
ניט געפונען  . אויס פון די עפענט ֿפענצטער

די טויב האט זיך  , ַא טרוקן ריין ָארט צו רו
 .אומגעקערט צו נח



 ,  א ווָאך שּפעטער
 . נח געפרואווט ווידער

געקומען  דער טויב איז 
 איילבוים  ַא ניַיע צוריק מיט 

 .זיין שנעקאין              



וויַיטער ווָאך נח  דער 
 די ערד אז געוואוסט 

 וויַיל  געווען טרוקן איז 
 דער טויב האט נישט  

 .צוריקקומען            



 איזהאט דערציילט נח עס גָאט  
 .געווען ציַיט צו פַארלָאזן די ַארק 

 נח און , צוזַאמען      
 משּפחה  זיין       
 
 

 ַאנלָאודעד                              
 .די כייעס                              



 האט  ווי דַאנקבאר 
 ער  . געפילטנח 

 געבויט ַא  האט 
 און געדינט  מזבח 

 ווער האט אים  גָאט 
 געראטעוועט  

 און זיַין משּפחה  
דעם שרעקלעך פון 

 .מבול



 גָאט                          
 געגעבן נח ַא                     

 ווונדערלעך                    
 . צוזָאג                    

 
 ער קיינמָאל    
 ווידער וועט    
 ַא  ניט שיקן   
 משּפטן  צו מבול   
 .מענטשלעך זינד  



 גָאט האט
 ַא גרויס 

 דערמָאנונג 
 . צוזָאגפון זיין  

 
 דער רעגנבויגן 

 געווען דער  איז 
 ס 'צייכן פון גָאט

 .צוזָאג    



און זיין פאמיליע האבן  נח 
געפונען ניַיע אנפאנגונג נָאך 

  ,  אין צייט. דעם פארפלייצונג
 זיינע קינדסקינדער           
 שיַיעך האבן                  
 
 
 

 פאפולירט די
 .גאנצע ערד 



 ַאלע די
 די פון אומות  

 וועלט האבן געקומען
 פון נח און זיין 

 .קינדער            



 מבול גרויסן דעם און נח
 
 ,די ביבל, ס ווָארט'ַא געשיכטע ֿפון גָאט 
 

 איז געפונען אין
 

 6-10בריישעס 

 ."דער ַאריַינגַאנג פון דיין ווערטער גיט ליכט"
  130:119תהילים



 סוף דער



 ביבל געשיכטע דערציילט  דאס 
 ווונדערלעך גָאט וואס  אונדזער אונדז וועגן 

 .געמאכט און וואס וויל איר אים וויסןהאט אונז 
 

ווָאס ער  , ווייסט מיר הָאבן געטאן שלעכטע זאכןגָאט 
ָאבער גָאט , שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטדי . רופט זינד

,  געשיקט זיין בלויז זוןהאט ליבט איר ַאזוי פיל אז ער 
צו שטַארבן אויף ַא קריַיז און זיין באשטראפט  , יעשוע

ווען יעשוע האט געקומען  דעמָאלט . ֿפַאר דיינע זינדן
אויב איר ! לעבן און געגאנגען היים צו הימלצו צוריק 

גלויבסט אין יעשוע און פרעגט אים צו פַארגעבן דיין 
ער וועט קומען און לעבן אין  ! ער וועט עס טָאן, זינד

 .און איר וועט לעבן מיט אים אויף אייביק, איר איצט



זָאג  , איר גלויבסט דָאס איז דער אמתאויב 
איך גלויב ַאז איר זענט  , ליב יעשוע:דעם צו גָאט

און געווארן ַא מענטש צו שטַארבן ֿפַאר  , גָאט
ביטע  . און איצט איר לעבסט ווידער, מיין זינדן

אז ַאזוי , קום אין מיין לעבן און מוחל מיין זינדן
און איין טָאג גיין  , איך קען הָאבן ניַי לעבן איצט

הילף מיר צו . צו זיין מיט איר פאר אייביק
 .אמן. פָאלגן איר און לעבן ֿפַאר איר ווי דיין קינד

 
 די ביבל און רעדן מיט גָאט לייען 

 16:3יוחנן ! טָאגיעדער 
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