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پرستشمردی بو کھ خدا را نوح 
متنفردیگر از خدا افراد .کونھ

یک.ایسن و از او اطاعت نکودن
:بگفتکننده سخنی شوکھ خدا ،روز
.این دنیای شرور را نابود کونممن 

بھ نوح خدا .بر انعالوه 
تنھا بگفتھ 

تو خونواده 
.امان خواھن بودر 



ھ خدا ب نوح ھشدار بدھھ کھ سیلی بزرگ در راه ایس
شتی دستور بدھھ کنوح .تمام زمین را بپوشانھو 

ای بزرگ و بھ اندازهکشتی .ایجاد کوننچوبی 
خداوند .برای خونواده و حیوانات باشدکھ 

دقیقی را بھ نوح فدھھ و نوح دستورات 
.مشغول بستھ



مردم نوح و حرفھایش 
را مسخره کودن کھ چره 

در حال ساخت کشتی 
بھنوح .ایسھ

ادامھ ساختن 

ھمچنین .فده
ا درباره خدبھ صحبت 

.نیز ادامھ بدهبا مردم 
.هکس گوش نوکودھیچ 



او بھ .ایمان قوی بداشتھنوح 
خدا ایمان بداشتھ بو حتی 

زمانیکھ باران واسھ بار اول 
اده زمانی کوتاه کشتی امدر .امد

.بارگیری اذوقھ اماده ببستھ



تای دو .از بعضی گونھ ھا ھفت تا باوردهخدا .حیوانات بوموین
کوچک و بزرگ راه حشرات ،دیگر پرندگان بزرگ و کوچک
.خود را بھ سمت کشتی ساختند



وگاھی مردم با صدای بلند فریاد زنھی حتی 
حیوانابھ نوح کھ در حال سوار کردن 

انھا.توھین بوکودن،کشتی ببوبھ 
دست نکشیدینمعصیت و گناه از 

کشتیاز ورود بھ و 
.چیزی نمیپرستیدین



تمامی ،اخردر 
پرندگانھو حیواناتھ 

خدا نوح،یافتنگسترش 
کشتیداخل بھ ،دعوت بوکودرا 

نوح،تی زاکان،خودت و و ایھ 
ھمسرانش وارد،پسرشسھ ھمسرش،

.کشتی ببستن و خدا در را ببست



.دباران بارش بوکو
چھل شبانھ زمین 

.روزغرق باران بو



ھاشھر سیالب در 
.و روستا ھا جاری ببست

ا ھم کوه ھحتی ،باران قطع ببستزمانیکھ 
موجودات مرده بوانتمام .زیر اب ببون



،کھ اب باال امندرهھمانطور 
.در باالی اب شناور بوکشتی 

ستھ کھ داخلھ میان تاریک ببوھتو 
حتی .یا پر از برامدگی ایسھ

وح کشتی از ناما .ترسناک ھم بو
.در مقابل سیل محافظت بوکود



ا باد خشکی رخدا ،پنج ماه شناور بودنبعد 
از کوه بفرستھ بھ ارامی کشتی بھ سمت بخشی

م تا چھل روز بعد ھنوح .ھای ارات پیش بشو
کشتی بمانستھ تا سطح داخل 

.بومواب پایین 



ی کالغ و قمری را بھ بیرون بکشانده تا زمانی کھ مکاننوح 
.خشک را پیدا نوکود تا بھ سمت نوح باز نگشتندره



نوح دوباره،ھفتھ بعدیھ 
ازبا برگی قمری .بوکودتالش 

،ودزیتون کھ با منقار گرفتھ ب
ھماستنھبفبعد نوح ھفتھ .بازبگشتھ

چون قمریزمین خشک ایسھ ک 
.باز نگذشتندره



رک بھ نوح بوگوفتھ اکنون زمان تخدا 
ین و خونواده شنوح .رسیدهکشتی فرا 

.با حیوانات را پیاده کردن



.بوسپاسگزار بنوح 
صحرایی درست او 

بوکود و خداوندی 
را کھ او و خانواده 

اش را از سیلی 
ود ترسناک حفظ بوک

.ستایشھ کودن



قولیبھ نوح خدا 
ھرگزدیگر کھ .فده
قضاوترا برای سیلی 

خدا.نوکودنفرستاده 
.شد ک قول فده استیاداور 

کمان نشانھ رنگین 
.از قول خدا ایسھای 



خونوادهو اوشینھ نوح 
بعدشروع تازه ای 

سل این زمان ندر .بداشتنسیل 
.نیمی از مردم زمین از او ببو

نوحملت ھای جھان از تمامی 
.و فرزندانش ببو



عظیمداستان نوح و سیل 

داستانی در باره گپ ھای خدای انجیل

پیدا شده میان

10-6تورات

".فداعھاغاز شیمی کلمان میان نور و روشنی در "
Psalm 119:130



پایان



نقل ھای کتب مقدس انجیل از پرورگاری 
.امی ره باورده     و خوایھ کھ امی او  ره بیشیناسیمکھ گویھ شگفتی 

ھ تنبی.خودا دانھ ک امی چی کارای بدی بوکودیم کھ اوشانھ گوناه بوگویھ
ایسھ اما خودا شیمی ره خیلی دوس بیداره،او  ھھ ایتھ پسره مرگ ،معصیت

امره تنبیھ عیسی مسیح ره اوسھ کود تا بی صیلیب کشیده ببھ و شیمی گوناھنھ
شت بعد اون عیسی مسیح وگردستھ خو زیندگی سر و خو خانھ شین بھ.ببھ

  َ کارهَ ااو ببیخشھ،اگر اوره باور بوکونی و از او بیخواھی تی گناھانھ ! بوشو
.ایھ و در تو زیندگی کونھ و تو ھمیشھ اونھ امره زندگی کونیاو !کونھ

سیح معیسی :اگر باور کونی کھ حقیقت ان عیسھ، اَ حرفنھ  بو خودا بوگو
باور بیدارم کھ تو خودا عیسی و ادمی بوبوستی تا جولو امی من ،عزیز

ین بیھ تو خوایم می زیندگی شاز .کونیدوباره زیندیگی و ،گوناھان امره گیری
ھ ره و امی گوناھانھ ره ببخش و تا بتنم دوباره زندگی کونم و واسھ ھمیشھ ت

.بمکمک بوکن تا تی حرف ره گوش کنم و مثھ تی زای تره بمره .ببمھمره 

3:16آمین جان . ھرروز انجیل را بیخوان و با خدا امره حرف زن
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