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.ره دارنی تا وختیکھ وه ره نروشین



مردی بیھ کھ خدا ره نوح 
آدمای دیگھ . پرستش کارده

و ون جھ بینھ جھ متنفر خدا 
.  اطاعت نکردنھ



، خدا یتھ حرف شوکھ یک روز
این دنیای من : کننده بزو

عالوه . ره نابود کانبھشرور 
فقط بئوتھ آن، خدا نوح ره بر 

خانواده تھ 
در امان 

.درنھ



نوح ره ھشدار ھدا کھ یتھ گت سیل درخدا 
نوح . زمین ده ره پوشانندهکل و راھھ 

ت بسازین، گکشتی ھدا چوئی دستور 
و کھ بھ اندازه خانواده کشتی 

.  باشھحوونات 



داره نوح ره دستورات دقیق خدا 
!و نوح مشغول بیّھ



نوح و ون حرفا ره مردم 
مسخره کاردنھ کھ چوه 

.  دره کشتی سازنھ
نوح 

ھمچنان 
بھ . ساتھ

صحبت درباره 
مردم ھم خدا با 
ھچکس .داادامھ 
.نکوردهگوش 



وه خدا جھ. ایمان قوی داشتھنوح 
لین اعتقاد داشتھ حتی وختیکھ او

خلھ زود . بار وارش بیمو
آذوقھ کشتی بارگیری 

.بیّھوستھ آماده 



.  اردهخدا بعضی گونھ ھا جھ ھفت تا بی. بیمونھحوونات 
دتای دیگھ پرنده ھای گت و خورد، حشرات گت و 

سمت خاش راه ره بھ خورد 
.بساتنھکشتی 



کھ وختی مردم با صدای بلند داد زونھ و بھ نوححتی 
در حال سوار حاکاردن حوونات بھ 

بیھ توھین کاردنھ وشون معصیت کشتی 
گناه ره ول نکوردنھ و از ورود و 
.کشتی ھچی نپرسینھبھ 



ھمھ ،آخرسر 
پرنده و حوونا 

پیدا گسترش ھا 
نوح خدا . حاکاردنھ

بئھ دعوت حاکارده ره 
وچھ دلھ، خادت و تھ کشتی 

سھ ، نوح، خاش زن، خاش ھا
کشتی و وشون زنا بیمونھ ریکا تا

!و خدا در ره دوستھدلھ 



.  شروع جاکارده بھ وارینوارش 
روز غرق در شبانھ زمین چھل 
.وارش بیھ



او شھرھا و سل 
.  دلھ دکتھروستاھا 
وه کحتی ، بیّھقطع وارش وختیکھ 

ھمھ موجودات . دئینھھا ھم او زیر 
.بمردنھزنده 



کھ او باال ھمونجور 
.  یھ یموکشتی او سر شناور ب
ال انگار ون دلھ تاریکھ یا ک

م برامدگیھ، حتی ترسناک ھ
ر ولی کشتی نوح جھ د. بیھ

.مقابل سل محافظت کارده



اد از پنج ماه شناور بین، خدا ببعد 
بھ آروم کشتی. خشکی را برستیھ

سمت بخشی از کوه ھای آرارات 
. بردهجلو 



تا چھل روز بعد ھم کشتی دلھ نوح 
.بیموپایین سطح بموندستھ تا او 



کالغ و قمری ره بیرون از کشتی پنجره نوح 
ردنھ برستیھ تا وختی کھ یتھ جای خشک پیدا نک

.نوح پلی برنگردن



ھفتھ بعد، نوح دواره یک 
قمری با یتّھ . تالش حاکارده

کھ منقار جھ بئیتھ برگ زیتون 
ھفتھ بعد نوح . بردگردیھبیھ 

زمین خشکھ بفھمستھ کھ 
قمری دیگر چون 

.برنگردیھبا 



نوح ره بئوتھ االن وخت ترک حاکاردنخدا 
نوح و ون خانواده با ھم حوونا . کشتیھ

.پیاده حاکاردنھره 



اب وه یتّھ محر. نوح چنده شاکر بیھ
درست حاکارده و 

ره کھ وه و ون خدا 
ره ترسناک سل خانواده 

حفظ حاکارده بیھ جھ 
.حاکاردهستایش 



نوح ره خدا 
کھ . یتّھ قولی ھدا

دیگھ ھیچوخت سیل 
و قضاوت ره برای 

.  امتحان آدم نرستنھ

یاداوری خدا 
قول حاکارده کھ 

کمون رنگین . ھدائھ
از قول نشونھ ای 

.بیھخدا 



و ون خانواده نوح 
. داشتنھایسل شروع تازه بعد از 

مسن نسل نصف آدمای زمین این 
ھمھ ملت ھای . جھ بیھون 
نوح و ون وچھ ھا دنیا 

.بینھجھ 



نوح و گت سل داستان 

یگ داستان از خدائھ حرفا، انجیل

پیدا بیّھ در 

۱۰_۶تورات 

".شم حرفا شما ره نور رو روشنی دنھاول "
۱۱۹:۱۳۰آیھ ی 



تموم



مقدس انجیل داستانا اماره از یتھ خدای کتاب 
ھ گونھ کھ اماره خلق حاکارده و خوانعجیب غریب 

.کھ اما ره بشنوسیم
این کارا . دونده اما چھ کارای بدی حاکاردمیخدا 

خدا شما دوا بکوشتنھ ولیگناه . اسمھ ره بیشتھ گناه
وه خاشھ ریکا عیسی مسیح . ره خلھ دوس دانّھ

گناھا کھ وه ره بھ صلیب بکشن تا شمره برستیھ 
دیھ مسیح بردگرعیسی بعدش . وستھ مجازات بوو

وه اگھ. بھ زندگی و بورده خاش سره یعنی بھشت
و ونجھ بخای تھ گناھا ره ببخشھ داری باور ره 

!  وی این کار ده کانده



انھ و تھ دلھ زندگی کانده و تھ تا آخر ونجھ وه 
.زندگی کاندی

دا اگھ باور دارنی کھ حقیقت اینھ این جملھ ھا ره خ
من باور دارمھ کھ تھ! مسیح عزیزعیسی :بئوره 

و بئی کھ مھ گناھا جلو ره بیریوآدمی خدا ھستی 
کامبھ بیای مھتقاضا . تھ دواره زندگی کاندی

دگی بتونم زنتا زندگی دلھ و مھ گناھا ره ببخشی 
.  جدیدی دارم و یگ روز تا آخر با تھ ھمراه بووم

کھ تھ دستورا ره اطاعت حاکان مھ ره کومک 
.  ینآم. حاکانم و مث تھ وچھ تھ وستھ زندگی حاکانم

.  روز انجیل ده بخوند و با خدا حرف بزنھر 
۳:۱۶جان 
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