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مپرنوح پیای بی گی خدا 
کسلی ترک بین گی . ستیاتی

خدا بدونھ مھت و اطاعتون ا 
یھ روژ خدا گپ . نمکرد

مھ ای دنیا :ترسناکی داتی
باره شره 

.نابوده مکم



خدا وتیھ اال، یوجھ ا ا 
نوح تنیا امونھ ممھ 

.توخانواده 



و خدا ھشداردایھ نوح گی سیل گنی ھا ریر
دستور دای نوح .کل زمینھ مگریھ ور
ی کلنگی گکشتی .کشتی وه چو بسازن

خدا . آیمل وگرد حیوونل بوارا 
دقیقی میایھ نوح و دستورل 
مشغولھ نوحیج 

!مویا



ار مرد مسخره نھ مھت 
ارا گی.نوح و گپلی

نوح .کشتیھ مسازی
دایھ ادامھ 

کشتی ساز
.ین

ادواره ھر 
گپ درباره وه 

وگرد مردم خدا 
ھوچ کس . دایادامھ 
.نمکردیگوش 



او اعتقاد . داشتینوح ایمان قوی 
اولینداشتیھ خدا حتی موقع ارا 

ا زمان کمی . ھتوارون گل 
آذوقھارا بارگیری کشتی 
.بیآماده 



.یخدا ا بعضی گونھ لھ ھفت گلھ آورد. حیوونلھ ھتن
وترک پرندل کلنگ و گوجر، حشرل گوجر دوگلھ 

.کشتیھریو نیا وره ال کلنگ 



ده حتی بعضی گل مردم و صدا کلنگ ھنانھ مکر
نوح و توھینونھ مکرده نوح گی داشتی 

اوون .مکردیسوار کشتیھ حیوونلھ 
ا چین وره و گناه ھیز نمیا دسنھ 
.نمپرسیاچیونی کشتیھ نوم 



آخری، کلدی 
پرندلھو حیوونلھ 

خدا.وا بینفره 
کردی،دعوت نوح 

کشتیھ، وژت نوم بوریھ 
و آیللت، نوح، ژنی، سھ 

کوری و گرد ژنلیجون ھتنھ 
!دره بستیخدا کشتیھ و نوم 



وارون شروع کردیھ 
زمیت تا چھل شو . وارین

.و روژ غرق ا وارون بی



سیالو کتھ 
ا نوم ری 

موقع .و آبادیلھشھر 
یر کولیج ھم ا ژحتی .قطع بیوارون 
.کل موجودل زنیھ مردون. آو بین



بلنگ، آو گی داشت مھتھ ا 
و . کشتی ا بلنگ آو شناور بی

ا نظره مھت ا نومی تعریک بو ی
لھ پر ا برآمدگی بی، حتی آیم ز

ح ا کشتیھ نوولی .ترکھ مھردیا
.ری سیل حفظ کردی



خدا وا . بعد ا پنج مونگ شناور بین
آرام آرام کشتیھ .ھوشکی کل کردی
نوح تا . آراراتچی وره ال کوھل 

روژ بعدیج من ا نوم کشتیھ چھل 
.آوه ھتھ وارتا 



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



دوارنوح بعد، یھ ھفتھ 
قمری وگرد . کردیتقال ه 

ا زیتون گی وه نوکی ولگی 
بعد نوح ھفتھ .ھتاگرتویتی 

زمین ھوشکھ چون فھمیتی 
.قمری دی نھتاگی 



ک خدا وتیھ نوح الون موقع یسھ گی کشتیھ تر
وگرد خانواده ای حیوونلن نوح .بکین

.کردراپیار 



چنی نوح شکرگذار 
محراوی او .بی

دوریس کردی و 
خدایی گی وژ 

وگردخانواده ای ا 
سیل گنی حفظ 

کردویتی عبادت 
.  کردی



وقتگی دی ھوچ 
سیل ارا امتحان 

.کل نکیانسان 

آوردیھ ویر گی خدا 
رنگین . داسیقول 

نیشونھ ای ا کمون 
.خدا بیقول 



نوح و گرد خانواده 
.تشروه تازه بعد سیلون داشای 

ای وختھ نسل نصفی ا مردم ا 
ملتل کل .زمین ا 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 
و آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ اعجیب موشی گی ایمھ 

.بشناسیم

خدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا . معصیتھاسمون 

ل ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی مسیح ک
.  یکردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات ب
لی بعد اوه عیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا ما

سی تا اگر اوت باور داشتوی و اژینی بپر! بھشتیعنی 
!مکیگنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 



باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای اگر 
:خدالھ بوشھ جملھ 

نھ وبیمھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز
.یمکآیمی تا جلو گنال مھ بگری ، و تو دواره زندگی 

ا و گنال مھ بوخش تبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا 
رد بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگ

ورت کھ تا اع تو فرمون بورم و جور ککمکم .تو بوئم
.آمین. ارا تو زندگی بکم

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