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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



نوح مردی بود کھ ھمیشھ خدا
کرد در حالی کھرا عبادت می

بقیۀ مردم از خدا برگشتھ بودند
.کردنداطاعتی میو از خدا نا

روزی خدا سخنی 
گفت کھ 

بسیار 
خدا .آور بودشگفت

من این: "بھ نوح گفت
دنیای گناھکار را از بین
خواھم برد و تنھا خانوادۀ
."تو نجات خواھند یافت



خدا بھ نوح ھشدار داد کھ طوفان و سیل بزرگی
خواھد آمد بھ طوری کھ تمام زمین زیر آب خواھد

بزرگ بساز بھیک کشتی: "خدا بھ نوح گفت. رفت
و نیز یک جفت از ھر حیوانی در طوری کھ خانوداۀ تو

گونھنوح گفت کھ کشتی را چخدا دقیقاً بھ."آن جا بگیرد
بسازد و نوح نیز 

بالفاصلھ کار

ساختن
اشکشتی

.را شروع کرد



حتماً مردم برای اینکھ 
نوح کشتی بزرگی 

ساخت او را می
مسخره 

.  کردندمی
اّما نوح 

بھ کارش 
او . دادادامھ می

مرتّب در بارۀ خدا با مردم 
کسکرد ولی ھیچصحبت می

بھ سخنان او توّجھی 
.کردنمی



اگر. نوح ایمان عظیمی داشت
ده چھ تا آن موقع بارانی نباری
ی بود ولی برای ساختن کشت

ار با پشتک. بھ خدا اعتماد کرد
نوح کشتی آماده شد تا 

.بارگیری کند



خدا . دوقت آن شده بود کھ حیوانات بھ داخل کشتی برده شون
.یک جفت از ھر نوع حیوان را بھ داخل کشتی آورد



پرندگان بزرگ و کوچک، جانوران بزرگ و کوچک، قد 
.بلند و ریزه میزه، ھمھ بھ ترتیب وارد کشتی شدند



او برد مردمدر حالی کھ نوح حیوانات را بھ داخل کشتی می
آنھا دست از گناه علیھ خدا. کردندرا مسخره می
تی داشتند و  نخواستند کھ وارد کشبرنمی

.  شوند و خود را نجات دھند



باألخره تمام حیوانات وارد
کشتی شدند و خدا بھ نوح

تو : "گفت
ات نیز و خانواده

."  وارد شوید
نوح و ھمسرش، 

سھ پسر نوح و 
ھمسرانشان نیز وارد 

سپس خدا در . کشتی شدند
.کشتی را بست



پس از آن باران شروع بھ 
ی آسایباران سیل. باریدن کرد

برای مدّت چھل شبانھ روز از 
.باریدآسمان بھ زمین می



سیل تمام 
شھرھا و روستاھا 

وقتی باران ایستاد حتّی . را زیر آب برد
ب بھ این ترتی. کوھھا ھم زیر آب رفتھ بودند

.ھمۀ جانوران و جانداران مردند



بھ محض این کھ آب زیاد شد، 
کشتی بر روی آب بھ حرکت

شاید داخل کشتی تاریک. آمد
بود و شاید ھم ناھموار یا حتّی

اشترسناک، اّما نوح و خانواده
و حیوانات در داخل آن از سیل 

.و مرگ نجات یافتند



بعد از پنج ماه از بارش باران خدا طوفانی
آرام . فرستاد تا دوباره خشکی ظاھر شود
نوح . آرام کشتی روی کوه آرارات نشست
چھل روز دیگر داخل کشتی صبر 

کرد تا آب 
.کمترشود



دتّی سپس نوح کالغ سیاھی را از پنجره بیرون فرستاد و م
ستراحت کبوتر برای ا. بعد کبوتری را نیز بیرون فرستاد

.تکردن جای خشکی پیدا نکرد بنابراین نزد نوح برگش



ھفتۀ بعد نوح دوباره کبوتر 
و کبوتر . را بیرون فرستاد

در حالی کھ یک برگ زیتون 
تازه در منقارش داشت بھ نزد 

ولی ھفت روز بعد . نوح برگشت
تاد کھ باز ھم کبوتر را بیرون فرس

.تدیگر بھ داخل کشتی برنگش



خدا بھ نوح گفت کھ وقت آن رسیده کھ از
اشدهنوح و خانوا. کشتی بیرون بیایید

کردند تا حیوانات نیز از کمک
.کشتی خارج شوند



چھ روز بزرگ و 
پرھیجانی برای نوح 

او قربانگاھی ! بود
درست کرد و خدا را 

اش را از کھ او و خانوداه
آن طوفان بزرگ نجات 

داده بود پرستش 
.کرد



خدا وعدۀ بزرگی
بھ نوح داد کھ دیگر
برای تنبیھ مردم چنین
سیل بزرگی نخواھد

نشانۀ بزرگیفرستاد و یک

برای نگھ داشتن 
.  اش بھ آنھا دادوعده

رنگین کمان نشانۀ عھد 
.  خدا با نوح بود



اشنوح و خانواده
بعد از آن باران و

سیل زندگی جدیدی را شروع 
او و نسل بعد از او. کردند

.زمین را پُر کردند

تمام نسل بشر از
.باشدنوح و فرزندان او می



داستان نوح و طوفان بزرگ

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس
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پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
.  ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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