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نوح مردی بی کھ خدایھ پرستش 
اَ افراد دیھ اَ خدا متنفر بیرن و. ایکھ

خدا روز، یھ . نیکردنھو اطاعت 
مو ای دنیای: گوسخنی شوکھ کننده 

بعد اَھو ، خدا وَ . ایکنمشروَر نابود 
نوح گو تینا 

خانواده 
در تو 

.امون ِھِسن



ھ و خدا َو نوح ھشدار دا کھ سیل گپویی در رھ
وبی نوح دستور دا کشتی چ. ایگرهتموم زمینھ 

خانواده کشتی گپو و بھ اندازه کھ سیبسازین، 
َو خدا دستور دقیقی . باشھو حیوونَل 

!ووبیو نوح مشغول نوح ایدا 



مردم نوح و 
ه مسخرحرفَِلشھ 
یچھ سکھ ایِکرِدن 

کشتیھی 
. ایسازه

نوح َو 
ساختن ادامھ ایدا 

ھمچنین بووی و 
مردم درباره خدا 

ھیچ . ایزهحرف 
.نیداکس ھم گوش 



نوح ایمانش قوی بی و ھو وَ 
خدا اعتقاد داشت اوسو زمونی

.  ھاومکھ بارون سی اولین بار 
ی  ِمِن مدت کوتاھی کشتی س

.ووبیبارگیری غذا آماده 



دیَش دوتای. آوهخدا َو بعضی گونیَل ھفت تا . اوَمِرنحیوونَل 
ونھ َو طرف حَشریَل کچلو و کپو ره خشِکِچلو، پرندیَل گپو ُو 

.ِکرِدنِدُرس کشتی 



حتی یھ موقعی مردم داد ایزیِرن 
تی نوح کھ ھی حیوونََل سوار کشو 

ا َدس اونو اَ گن. توھین ایکردن. ایکھ
ود َو و اَ ورنیَورداشتِن 

.ننیپرسیرچی کشتی 



آخر، تموَملِ در 
رشگستو پَرنِدیَل حیوونَل 

کھ،خدا نوَح دعوت . کرِدن
یَلت،بَچخوت و بیو داخل کشتی، 

نَِلشوزَ سھ ِکِرش و و زینَش، نوح 
!بَسَر ِمِن کشتی و خدا دَ اوَمِرن 



شروع کھ و باریدن  بارون 
فزمین ومدت چھل روز 

.وشو من بارون غرق ووبی



وسو ا. روستایَلو شھَرل سیل اومھ ِمِن 
فتن کھ باورن قطع ووبی حتی کویَل ھم ر

.مردنتمومی موجوَدل زنده . آوِزِر 



باال، ھمونطور کھ آو ایومھ 
.  بیھم باالی آو شناور کشتی 

یا بیمعلوم بی ِمنِش تاریک 
ناک حتی ترسبی، پرابرامدگی 

ل اما کشتی اَ نوح مقاب. بیھم 
.ایکھسیل محافظت 



اد ُخشی خدا ببیَرن، بعداَ پنج ماه َسِر او 
ی و و آرومی کشتی و سمتن جای. فرستا

نوح تا چھل روز . رهکویَل آرارات 
. ِگلبعدھم ِمِن کشتی موند تا آب بره وَ 



ی کھ نوح کالغ و قمری را اَ ِمِن پنجره کشتی کھ َودر تا زمون
.جویی ُخش پیدا نَِکردن و سمت نوح نَیایِن



ش نوح دوباره تالبعد، یھ ھفتھ 
کھ قمری با برگی و زیتون. کھ

. رگشتبی، وَ بوی نِِکش گرفتھ 
ھ ھفتھ بعد توح متوجھ ووبی ک

زمین ُخشھ سیچھ قمری 
.َورنََگشت



ِمِن خدا ونوح گو ایسو زمان ینھ کھ اَ 
نوح و خانوادش. کشتی بری َوَدر

.نِکردِ بوی یَک حیونََل پیاده 



ر چقد نوح سپاسگزا
ھو محرابی . خدابی

کھ ِدُرس کھ و خدایی
ِخشھ ُو خانواِدشَ 

ت آسیل ترسناک نجا
.ایپرستیدا ف 



خدا و نوح قول داره 
کھ دیھ سیلیھ سی . بی

قضاوت ُو امتحان مردم 
وه خدا َو یادش آ. نیفرستھ

رنگین کمان . قول داکھ 
.بینشونھ قول خدا 



خانوادشنوح و 
شروع تازه ای 

 ای ِمنِ . بعد ا سیل داشتن
نصف مردم زمین زمان 

لَتَل تموم م. بیِرنَوخوش 
جھان اَ نوح بی ُو 

.بچیَِلش



داستان نوح و سیل عظیم 

داستانی َو حرفَِل خداوند، انجیل 

پیدا وابیَر ِمنِ 

10-6تورات 

".اول َکلَِمیَِلتو َو ایشا نور ُو روشنی ایرِ ِمِن "
Psalm 119:130



تَموم



از خدایِھ ایماداستانَِل کتاب مقدس انجیل َو 
.اسیمبشنکھ ایمانَھ ِدُرس ِکھ و ایخو کھ ایما ِھنَھ ایگو آوری شگفت 

مجازات . نھاِیِخدا دونِھ کھ ایما چھ کاَرِل بَد یَھ انجام ایریم کھ اسمشھ گنا 
تا و فرستا تینا ِھُو عیسی مسیحھَ داره، مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دوس گنا 

اَ ُھو عیسی مسیح بعد. ووبیکشیره وابویِھ َو سی ِگنایَلِھ ایشا مجازات صلیب 
قبول داشتھ بِوین ُو ھ ِھنَ اگر ! بھشتَو زندگی َورَگشت ُو َره ِمِن ِحونَش یعنی 

ایایِھ ُو ِمِن تو ِھُو !ایکنھِھُو ای کاَر بَِوخِشھ، تا گناَھِلتونَھ بپرسی اَ ھُو 
.ایکنیھُو زندگی بای ایِکنِھ ُو تو سی ھمیشھ زندگی 

مو ! عزیزمسیح ی عیس:بِگوُ ای جملیَلھَ َو خدا حقیقتھ، اگر باور دارین کھ یُو 
ِگری و تو اَنو ووبیری تا جلوی گنایَِل ِمنھَ بوانسانی خداییباور داُرم کھ تو 

مھ بَِوخش تا بِتَُرم زندگی ایِکنی خواھش ایِکنُم بیو َو َو زندگی ُمو ُو گنایَلِ 
ِکَمُکم کن . موابویُ داشتھ بویُم ُو یھ روز سی ھمیشھ بای تو ھمراه نویی زندگی 
.آمین. کینُمزندگی َو تو گوش ِکنُم ُو َو فرموِن تو بویُم ُو عین بچیَِلتتا 

3:16جان .بزنھر روز انجیلھَ بخون ُو بای خدا گپ 
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