
დასურათებული ბიბლიური ისტორია

ნოეს სწამდა ღმერთის
დაბადება 5:28—8:22

s

ნოე მართალი კაცი იყო. მის გარშემო
ბოროტი ადამიანები ცხოვრობდნენ, რომ-
ლებსაც იეჰოვა არ უყვარდათ. ნოესთვის
ადვილი არ იყო ასეთ ხალხთან ერთად
ცხოვრება.

ნოე, მესმის, რომ ძნელია
ამ ბოროტების ატანა. ერთხელ
ადამმა მითხრა, რომ, რაც დრო
გავიდოდა, მდგომარეობა უფრო

და უფრო გაუარესდებოდა.

მაგრამ იეჰოვამ
თქვა, რომ შენი
დახმარებით

შეგვიმსუბუქებდა
ტანჯვას.

კი მაგრამ, როგორ?
მე რის გაკეთება

შემიძლია?

იეჰოვამ გადაწყვიტა, რომ ბოროტი
ადამიანები წარღვნით გაენადგურე-
ბინა. მან ნოეს და მის ოჯახს უთხრა,
რა უნდა გაეკეთებინათ, რომ
გადარჩენილიყვნენ.

ააგე კიდობანი. შედით
შიგნით შენ და შენი ოჯახი.

შეიყვანე ყველა სახის
ფრინველი და ცხოველი.

ყველაფერს
გავაკეთებ,

რასაც მეტყვი.
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ნოე თავის ცოლს, სამ ვაჟს და მათ ცოლებს
ყველაფერს მოუყვა, რაც იეჰოვამ უთხრა.

კიდობნის აგებას
დიდი დრო
დასჭირდება.

წარღვნა რომ მალე
დაიწყოს?!

ნუ გეშინია,
იეჰოვა

გადაგვარჩენს!

კიდობნის აშენებას შესაძლოა 40-50 წელი დასჭირვებოდა. მათ
ბევრი რამ უნდა გაეკეთებინათ, მაგალითად: მოეჭრათ ხეები,
გამოეთალათ მორები და კიდობანი ფისით დაეფარათ, რომ
მასში წყალი არ შესულიყო.

გარდა ამისა, ნოე იეჰოვას
შესახებ ქადაგებდა, თუმცა
მას არავინ უსმენდა.

ჩემი ნათესავები
მეუბნებიან, რომ

იეჰოვაზე ქადაგება
და კიდობნის შენება
დროის კარგვაა და
მეტი არაფერი.

უნდა გვჯეროდეს,
რომ ჩვენს შრომას
იეჰოვა აკურთხებს.
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როცა შესაფერისი დრო დადგა, ღმერთმა
ნოესა და მის ოჯახს უთხრა, კიდობანში
შესულიყვნენ. მათ მხოლოდ შვიდი დღე
ჰქონდათ, რომ ყველანაირი ცხოველი
და ფრინველი შეეყვანათ კიდობანში.

შემდეგ იეჰოვამ დაკეტა
კიდობნის კარი.

40 დღე წვიმდა. მალე წყალმა
ყველაზე მაღალი მთებიც
კი დაფარა.
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კიდევ რამდენ
ხანს უნდა ვიყოთ
კიდობანში?

უკვე ერთ
წელზე მეტია,
აქ ვართ!

იეჰოვა გვეტყვის,
როდის უნდა
გავიდეთ

კიდობნიდან.

გწამდეთ
მისი!

ბოლოს იეჰოვამ ნოეს უთხრა, რომ დაეტო-
ვებინათ კიდობანი. ნოე და მისი ოჯახის
წევრები ტოვებენ კიდობანს. მათ გარშემო
აღარ არიან ბოროტი ადამიანები.

იეჰოვამ ნოესა და მის ოჯახს ცაზე ცისარტყელა დაა-
ნახვა, რაც იმაზე მიანიშნებდა, რომ ის აღარასოდეს
გაანადგურებდა წარღვნით ცოცხალ არსებებს.

ნოე და მისი ოჯახი გადარჩნენ,
რადგან მათ სწამდათ ღმერთის.

რას ვსწავლობთ ამ ისტორიიდან?

რატომ არ იქნებოდა ნოესთვის ადვილი

რწმენის გამოვლენა?

მინიშნება: მათე 24:38, 39;

ებრაელები 11:7

რატომ უნდა გამოევლინათ მოთმინება

ნოესა და მის ოჯახს?

მინიშნება: დაბადება 6:14; 7:6; 8:13—16;

ებრაელები 6:12

შენ რატომ უნდა გამოავლინო რწმენა

და მოთმინება?

მინიშნება: მათე 24:36, 37;

ებრაელები 10:36—39
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