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نوح مردی بی کھ خدایھ 
افراد دیھ اَ . ایکھپرستش 

خدا متنفر بیرن و اَ ھو 
.نیکردناطاعت 



خدا سخنی شوکھ روز، یھ 
مو ای دنیای : گوکننده 

و ، بعد اَھ. ایکنمشروَر نابود 
خانوادهخدا َو نوح گو تینا 

.امون ِھِسندر تو 



ھھ خدا َو نوح ھشدار دا کھ سیل گپویی در ر
ی نوح دستور دا کشت. ایگرهو تموم زمینھ 

کھکشتی گپو و بھ اندازهبسازین، چوبی 
خدا . باشھسی خانواده و حیوونَل 

و نوحَو نوح ایدا دقیقی دستور 
!مشغول ووبی



ھ حرفَِلشمردم نوح و 
ھ کمسخره ایِکرِدن 

کشتی ھی سیچھ 
.  ایسازه

نوح َو 
ادامھ ساختن 
ھمچنین ایدا و 
مردم درباره بووی 

ھیچ . ایزهخدا حرف 
.نیداکس ھم گوش 



نوح ایمانش قوی بی و ھو َو خدا اعتقاد
داشت اوسو زمونی کھ بارون 

ِمِن مدت . اومھبار سی اولین 
کشتی سی  بارگیری کوتاھی 

.ووبیآماده غذا 



.  آوهتا خدا َو بعضی گونیَل ھفت. اوَمِرنحیوونَل 
یَل کچلو و کپو حَشرِکِچلو، دوتای دیَش پرندیَل گپو ُو 

.ِکرِدنِدُرس کشتی خشونھ َو طرف ره 



نوح کھو حتی یھ موقعی مردم داد ایزیِرن 
توھین . ایکھھی حیوونََل سوار کشتی 

ونیَورداشتِن اونو اَ گنا َدس . ایکردن
.نیپرسیرنچی کشتی ورود َو اَ 



آخر، تموَملِ در 
و پَرنِدیَل حیوونَل 

.  گسترش کرِدن
نوَح دعوت خدا 

کھ، بیو داخل کشتی، 
و نوح بَچیَلت، و خوت 

و اوَمِرن َزنَِلشو سھ ِکِرش زینَش، 
!بَسکشتی و خدا َدَر ِمِن 



شروع کھ و باریدن  بارون 
فزمین ومدت چھل روز وشو 

.من بارون غرق ووبی



سیل اومھ 
و ِمِن شھَرل 

کھ اوسو . روستایَل
قطع ووبی حتی کویَل ھمباورن 

تمومی موجوَدل . آورفتن ِزِر 
.زنده مردن



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

یا بیمعلوم بی ِمنِش تاریک 
اک حتی ترسنبی، پرابرامدگی 

ل اما کشتی اَ نوح مقاب. بیھم 
.ایکھسیل محافظت 



باد ُخشی خدابیَرن، بعداَ پنج ماه َسِر او 
ی و و آرومی کشتی و سمتن جای. فرستا

نوح تا چھل روز . رهکویَل آرارات 
بعدھم ِمِن کشتی موند تا آب 

.َو ِگلبره 



در تا نوح کالغ و قمری را اَ ِمِن پنجره کشتی کھ وَ 
.نَیایِنزمونی کھ جویی ُخش پیدا نَِکردن و سمت نوح



نوح دوباره بعد، یھ ھفتھ 
قمری با برگی . تالش کھ

زیتون کھ بوی نِِکش و 
ھفتھ . گرفتھ بی، َورگشت

توح متوجھ ووبی بعد 
سیچھ ُخشھ زمین کھ 

.قمری َورنََگشت



خدا ونوح گو ایسو زمان ینھ کھ اَ ِمنِ 
یبونوح و خانوادش . کشتی بری َوَدر

.نِکردِ حیونََل پیاده یَک 



ھو محرابی. خدابیچقد نوح سپاسگزار 
ِدُرس کھ و خدایی 

ِخشھ ُو خانواِدَش کھ 
ترسناک نجات آسیل 

.ایپرستیف دا 



خدا و نوح قول 
کھ دیھ . داره بی
سی قضاوت سیلیھ 

. نیفرستھامتحان مردم ُو 

َو یادش آوه خدا 
رنگین . قول داکھ 

نشونھ قول کمان 
.خدا بی



خانوادشنوح و 
.بعد ا سیل داشتنایشروع تازه 

نصف مردم زمین زمان ِمِن ای 
تموم ملَتَل . بیِرنَوخوش 
اَ نوح بی ُو جھان 

.بچیَِلش



داستان نوح و سیل عظیم 

داستانی َو حرفَِل خداوند، انجیل 

پیدا وابیَر ِمنِ 

10-6تورات 

".وشنی ایرِ اول َکلَِمیَِلتو َو ایشا نور ُو رِمِن "
130:119مزمور 



تَموم



از خدایِھ ایماداستانَِل کتاب مقدس انجیل َو 
یما ِھنَھ کھ ایمانَھ ِدُرس ِکھ و ایخو کھ اایگو آوری شگفت 

.بشناسیم

اسمشھ گنا ِخدا دونِھ کھ ایما چھ کاَرِل بَد یَھ انجام ایریم کھ
داره، مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دوسگنا مجازات . اینھ

ره وابویِھ َو سی کشیصلیب تا و فرستا ِھُو عیسی مسیحھَ تینا 
ح َو زندگی اَ ُھو عیسی مسیبعد . ووبیِگنایَلِھ ایشا مجازات 

قبول داشتھ نَھ ھِ اگر ! بھشتَورَگشت ُو َره ِمِن ِحونَش یعنی 
!ایکنھِھُو ای کاَر ھ، بَِوخشِ تا گناَھِلتونَھ بپرسی بِوین ُو اَ ھُو 

ھُو بای میشھ ایِکنِھ ُو تو سی ھزندگی ایایِھ ُو ِمِن تو ِھُو 
.ایکنیزندگی 



عیسی :بِگوُ ای جملیَلھَ َو خداحقیقتھ، اگر باور دارین کھ یُو 
یری تا ووبوانسانی خداییمو باور داُرم کھ تو ! عزیزمسیح 

نی خواھش ایِکنُم جلوی گنایَِل ِمنھَ بِگری و تو اَنو زندگی ایکِ 
نویی تَُرم زندگی بیو َو َو زندگی ُمو ُو گنایَِلمھ بَِوخش تا بِ 

ِکَمُکم . موابویُ داشتھ بویُم ُو یھ روز سی ھمیشھ بای تو ھمراه 
 عین بچیَِلت َو تو گوش ِکنُم ُو َو فرموِن تو بویُم وُ تا کن 

.آمین. کینُمزندگی 

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