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 دارید این حق تا زمانی کھ قصد فروش نداشتھ باشید، : جواز
 .  کنیدو چاپ کاپی بھ ھر مقدار کھ می خواھید داستان را 



 کھ نوح مردی بود 
.  پرستش میکردخدا را 

دیگران ھمگی از خدا تنفر 
 اطاعت از خدا و داشتند 

 نمی                         
 .کردند                        



 روز خدا چیزی تکان یک 
 خدا بھ نوح . گفتدھنده 

 دنیای شریر این من "، گفت
 و فقط تو کنم نابود می را 

 و فامیلت                        
 می پیدا نجات                        
 ."کنید                                



خدا برای نوح خبر داد کھ یک 
 دنیا میآید و تمام بزرگ سیل 

 .گیردمی را      



 چوبی کشتی یک "بھ نوح امر کرد، خدا 
 و حیوانات بساز تا خودت، فامیلت بزرگ 
 دقیقا بھ نوح خدا ." در آن جای شوندزیادی 

       نوح مصروف . یاد داد کھ چطور کشتی را بسازد
 ساختن کشتی           
 !شد           



وقتی نوح بھ مردم 
 کھ توضیح می داد 

 یک چرا 
 کشتی 

 

 ، می سازد
 مردم احتماالً 
می کردند مسخره او را 

 کشتی ساختن  بھنوح اما 
 .دادمی ادامھ       



 خدا ھمچنان از او 
 قصھ مردم برای 

 .  کردمی 
 
 

 ھیچ اما 
 او گپ کس 
 .نمی شنیدرا 



پیش از آن زمان، ھر چند . نوح ایمان قوی داشت
 وقت باران نباریده بود، ھیچ 
 .  باور داشتخدا او بھ اما 
 برای کشتی زودی بھ 

 بارگیری آماده 
 می 
 .شد



خداوند از بعضی حیوانات . آمدند حاال حیوانات
 بھ دیگر یک جفت از بعضی ھفت تا و 

 .آورد کشتی                                  



الغر و و حیوانات بزرگ و کوچک پرندگان 
 .  راه افتادندبھ بلند بھ طرف کشتی 



 از شاید زمانی کھ نوح کشتی را 
 فریاد پُر می ساخت مردم حیوانات 

 نوح زدند و با جیغ و داد بھ می 
 خراب ھای گپ 
 .زدندمی 



گناه کردن بر علیھ خدا آنھا 
آنھا تقاضا . را بَس نکردند
 کشتی نکردند تا بھ 

 .شوندداخل 



 بالخره تمام حیوانات
 
 

 وپرنده گان
 بھ کشتیداخل  

 خدانوح  .شدند
   بھ داخلکشتیرا 

   ،و گفتفرا خواند 
 کشتی بھ فامیلت تو و "

 ...نوح، " ،داخلشوید       



 ، خانمش... 
  وپسرش سھ 

 کشتی بھ خانم ھایشان 
 ، آناز بعد و . شدند داخل
 !در را بستخدا       



 سپس بارش 
 .  شدباران شروع 

کھ مدت چھل بارانی بزرگ 
بھ شدت و بی روز شبانھ 

 زمین وقفھ می بارید و 
 .را تَر ساخت



 و شھرھا سیل 
 را گرفت ھا قریھ 

 زمانی . ساختپُر و 
 کوه ھا حتی شد ایستاد باران کھ 

  زندهھر . آب پنھان شده بوددر زیر 
 .ھالک گردیدمیکشید  کھ نفس جان     



ھر چقدر آب باال میرفت، 
کشتی باز ھم باالی آب شناور 

شاید داخل کشتی تاریک . بود
بود، شاید ھم داخل آن ناھموار 

بود، و شاید حتی ترسناک 
 پناه اما کشتی نوح را . بود
 شدن و او را از غرق داد 

 
 .سیل نجات داددر 



پنج ماه بعد از سیل و طوفان، خدا 
 .کردکننده روان خشک باد یک 



ھای ھکو باالیبر آھستھ کشتی آھستھ 
دیگر روز نوح چھل . آرارات نشست

 زمانی داخل کشتی صبر کرد تا ھم 
 شد کم کھ آب           
 و پایین                 
 .  آمد                 



نوح از کلکین کشتی یک دانھ زاغ و یک دانھ 
کبوتر را بیرون فرستاد کھ بروند خشکھ را پیدا 

کبوتر جای خشک و پاکی پیدا نکرد تا . کنند
بنشیند و استراحت کند، بھ ھمین خاطر پیش 

 .نوح برگشت



 دوباره این کار نوح یک ھفتھ بعد، 
 را 
 و . کرد

 کبوتر در حالی کھ 
 بھ تازه زیتون یک برگ 

 .  داشت، برگشتمنقارش 
 زمین کھ فھمید نوح ، ھفتۀ بعد

 است شده خشک              
 چرا کھ کبوتر                       
 .بودبرنگشتھ                               



 رسیده خدا بھ نوح گفت، بیرون رفتن از کشتی 
 ،ھمدیگرنوح و فامیلش با . است                   

 از  حیوانات را                   
 کشتی پایین                    
 .کردند                         



 خدا چقدر نوح از 
!  شده باشدخوش 

 او یک قربانگاه 
ساخت و خدا را 
 کھ او و فامیلش 

 از آن سیل را 
وحشتناک نجات داده 

 .  بود، پرستش کرد



 نوح خدا بھ 
 کالن وعدۀ یک 

 کرد وعده او . داد
 برای ھرگز کھ دیگر 

 
   قضاوت گناه                   

 انسان، سیل و                    
 طوفان نخواھد                    
 .فرستاد                   



 نشانی یک او 
 بزرگ ھم برای 

  داشتن وعدۀیاد بھ 
 .  دادخودش 

 
 
 نشان  رنگین کمان                 
 .  خدا بودوعدۀ                  



 بعد فامیلش نوح و 
 آغاز نو را زندگی سیل، یک 

 اوالد ، زمانگذشت با . کردند
 پُر دوباره را دنیا تمام او 

 ھمۀ . ساختند       
 ملل و اقوام           

 دنیا                 
 

  اوالد از نوح و
 .آمدندوجود او بھ     



 عظیمنوح و طوفان 
 

 داستانی از کالم خدا، کتاب مقدس
 

 آمده است ...............در 
 
 6-10 فصلکتاب پیدایش 

 کالم تو نور می بخشد و ساده دالن را فھیم کشف ”
 130:119 مزمور  .“گرداند می



 پایان



   بھداستان کتاب مقدس راجع 
 خلق  ما را میگوید کھما بھ  خدای بزرگی

 .مبشناسی می خواھد کھ او را ماو از  کرد
 

 .  خدا می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده ایم
 مرگ جزای گناه . او نام این کارھا را گناه مانده است

 عیسی او پسرش، . ما را بسیار دوست داردخدا . است
 ما تا باالی صلیب بمیرد و تاوان گناه فرستاد را مسیح 

 مرگ مسیح بعد از عیسی . پرداخت نمایدرا 
 شد و پس بھ آسمان دوباره زنده 

 
 .ببخشدحاال خدا می تواند گناھان ما را  !ًرفت



 از می خواھی اگر 
 :  را بھ خدا بگواین ، کنیگناھانت توبھ 

 
 کھ عزیز، ایمان دارم خدای 

 من ُمرد و دوباره زنده خاطر بھ مسیح عیسی 
 گناھان لطفاً بھ زندگی من بیا و . شد و حاال زنده است

 یک ببخش، تا من بتوانم زندگی نو داشتھ باشم و مرا 
 حیث تا بھ کن کمک . برای ھمیشھ با تو باشمروز 

 16:3یوحنا   . آمین. ، با تو زندگی کنمفرزندت
 

 ! انجیل را بخوان و ھر روز با خدا گپ بزن
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