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.  تیمپرستیانوح پیای بی گی خدا 
ھ کسلی ترک بین گی ا خدا بدون

یھ روژ . مھت و اطاعتون نمکرد
مھ ای :داتیخدا گپ ترسناکی 

.  مکمشره باره نابوده دنیا 
خدا وتیھ اال، یوجھ ا ا 

نوح تنیا 
امونھ ممھ 

.توخانواده 



خدا ھشداردایھ نوح گی سیل گنی ھا ریر و 
ی دستور دای کشتنوح .کل زمینھ مگریھ ور

کلنگی گی ارا آیملکشتی .وه چو بسازن
یھ خدا دستورل دقیقی میا. وگرد حیوونل بو

!مویانوح و نوحیج مشغولھ 



مرد مسخره نھ مھت 
گی .نوح و گپلیار 
ح نو.کشتیھ مسازیارا 

دایھ ادامھ 
.کشتی سازین

گپ وه ادواره ھر 
درباره خدا وگرد مردم 

ھوچ کس . ادامھ دای
.گوش نمکردی



اد او اعتق. داشتینوح ایمان قوی 
ن اولیداشتیھ خدا حتی موقع ارا 

ا زمان کمی . ھتگل وارون 
آذوقھارا بارگیری کشتی 

.آماده بی



ترک دوگلھ.خدا ا بعضی گونھ لھ ھفت گلھ آوردی. حیوونلھ ھتن
پرندل کلنگ و گوجر، حشرل گوجر و کلنگ ریو نیا وره ال

.کشتیھ



گ حتی بعضی گل مردم و صدا کلن
ه ھنانھ مکرده نوح و توھینونھ مکرد

شتیھ نوح گی داشتی حیوونلھ سوار ک
ا دسنھ گناه ھیز نمیاوون .مکردی

ھ ا چین وره نوم کشتیو 
.نمپرسیاچیونی 



آخری، کلدی 
پرندلھحیوونلھ و 
خدا.فره وا بین

کردی،دعوت نوح 
وکشتیھ، وژت نوم بوریھ 

ی کورآیللت، نوح، ژنی، سھ 
و گرد ژنلیجون ھتنھ نوم 

!دره بستیخدا کشتیھ و 



وارون شروع کردیھ 
زمیت تا چھل شو . وارین

.و روژ غرق ا وارون بی



.سیالو کتھ ری ا نوم شھر و آبادیلھ
م ا کولیج ھحتی .وارون قطع بیموقع 

.کل موجودل زنیھ مردون. ژیر آو بین



ی ا کشتبلنگ، آو گی داشت مھتھ ا 
و نظره مھت ا. بلنگ آو شناور بی

ی نومی تعریک بو یا پر ا برآمدگ
لی و.بی، حتی آیم زلھ ترکھ مھردیا
.دیکشتیھ نوح ا ری سیل حفظ کر



خدا وا . بعد ا پنج مونگ شناور بین
ی آرام آرام چکشتیھ .ھوشکی کل کردی

نوح تا چھل روژ . آراراتوره ال کوھل 
.ربعدیج من ا نوم کشتیھ تا آوه ھتھ وا



نوح قال وگرد قمری کل کردیھ تا موقع جا ھوشکیونی
.نکردیھ دی نانھ دوما



قال نوح دواره تبعد، یھ ھفتھ 
قمری وگرد ولگی ا. کردی

زیتون گی وه نوکی 
د نوح بعھفتھ .گرتویتی ھتا

فھمیتی زمین ھوشکھ چون
.گی قمری دی نھتا



خدا وتیھ نوح الون موقع یسھ گی 
انواده وگرد خنوح .کشتیھ ترک بکین

.ای حیوونلن پیار کردرا



چنی نوح شکرگذار 
محراوی او .بی

دوریس کردی و خدایی
گی وژ وگردخانواده 
ای ا سیل گنی حفظ 

کردویتی عبادت 
.  کردی



گی دی ھوچ وقت 
ن سیل ارا امتحان انسا

آوردیھ خدا .کل نکی
.  ویر گی قول داسی
نھ رنگین کمون نیشو
.ای ا قول خدا بی



نوح و گرد خانواده ای 
ن شروه تازه بعد سیلو

ای وختھ نسلا .داشت
نصفی ا مردم زمین ا 

ملتل کل .نوح بی
ا نوح و گرد دنیا 

.بینآیللی 



کلنگداستان نوح و سیل 

داستانی ا گپل خدا ، انجیل

ا دی بی ا

۱۰-۶ورات 

."ھومھاول کلملتون نور و روشنی میھ ا "
130:119مزمور 



آخر



داستانل کتاو مقدس انجیل وه ایمھ اع خدایی 
.آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ او بشناسیمعجیب موشی گی ایمھ 

. معصیتھخدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی اسمون 
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی

اوه بعد. مسیح کل کردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات بی
اور اگر اوت ب! بھشتعیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا مالی یعنی 

!مکیداشتوی و اژینی بپرسی تا گنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 

:خدااگر باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای جملھ لھ بوشھ 
ال مھ آیمی تا جلو گنوبینھ مھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز

ال مھ و گنبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا .مکیبگری ، و تو دواره زندگی 
.وئمبوخش تا بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگرد تو ب

.آمین. کھ تا اع تو فرمون بورم و جور کورت ارا تو زندگی بکمکمکم 

16:3جان .بھھر روژ انجیل بخون و اگرد خدا گپ 
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