Tanrı Nuh’a gemiden ayrılma vaktinin geldiùini
söyledi. Hepbirlikte, Nuh ve ailesi
hayvanları dıüarı çıkardılar.

Bir hafta sonra, Nuh bir
daha denedi. Güvercin
gagasında yeni kopmuü bir
zeytin yapraùıyla geri geldi.
Sonraki hafta Nuh
yeryüzünün kuru olduùunu
anladı çünkü güvercin
geri dönmedi.

20

19
Nuh ne
kadar minnettar
hissetmiü olmalı!

Bir sunak kurdu
ve kendisini ve
ailesini korkunç
tufandan kurtaran
Tanrı’ya tapındı.
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Nuh ve ailesi
tufandan sonra
yeni baülangıçlar buldular.
Zamanla, soyu bütün dünyayı
insanla doldurdu. Dünyanın
bütün ulusları
Nuh ve

Nuh ve
Büyük Tufan
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çocuklarından geldiler.
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Türkçe

Turkish

Nuh Tanrı’ya
tapınan bir adamdı.
Diùerlerinin hepsi
Tanrı’dan nefret
ettiler ve O’na karüı
geldiler.

Bir gün, Tanrı üok
eden bir üey söyledi.
“Bu kötü dünyayı yok
edeceùim” dedi Tanrı
Nuh’a. “Sadece senin ailen
kurtulacak.”

(ùHUJQDKODUÖQÖ]GDQG|QPHNLVWHUVHQL] "  Ö ü
 #$ "  Ö%ú Ö ùü
  ü ÖùÖ  Ö &' ü Ö  

ÖÖ ''% ü ü   
      $   $
 ù
$ ü    Ö(
)  *#+,
+HUJQúQFLO·LRNX\XQYH7DQUÖ·\ODNRQXüXQ

1

2

Tanrı büyük bir tufanın geleceùi
ve yeryüzünü kaplayacaùı
konusunda Nuh’u uyardı.

“Aùaç bir gemi yap, ailen ve pekçok
hayvana yetecek kadar büyük bir
gemi,” diye Nuh’a buyurdu. Tanrı
Nuh’a kesin bilgileri verdi.
Nuh meügul oldu!

Nuh inüa
etmeye
devam
etti.
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Nuh’un büyük bir imanı
vardı. Yaùmur daha
önce hiç yaùmadıùı halde
Tanrı’ya inandı. Kısa bir
süre sonra gemi temin
edileceklerle dolmaya
hazırdı.
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Böylece hayvanlar geldi. Tanrı bazı türlerden yedi,
diùerlerinden ikiüer tane getirdi.
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únsanlar
büyük bir
ihtimalle Nuh
neden bir gemi
yapıyor olduùunu
açıkladıùında
dalga geçtiler.

únsanlara
Tanrı
hakkında
anlatmaya da devam
etti. Hiçkimse
dinlemedi.
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Büyük ve küçük kuülar, küçük ve uzun hayvanlar
gemiye doùru geldiler.
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Belkide insanlar
Nuh hayvanları
yüklediùinde
hakaretler
yaùdırdılar.
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Tanrı’ya karüı günah
iülemeyi bırakmadılar.
Gemiye girmeyi
istemediler.
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Sonunda,
bütün
hayvanlar ve
kuülar gemideydi.
“Geminin içine gir”,
diye Tanrı Nuh’u
davet etti.

“Sen ve
ailen”. Nuh,
karısı, üç oùlu
ve eüleri gemiye
bindiler. Sonra Tanrı
kapıyı kapadı!

Sular yükseldiùinde,
sular gemiyi yukarı
kaldırdı. úçerisi
karanlık olmuü olabilir,
belki yamrı yumru, ve
belkide korkutucu.

Beü aylık tufandan sonra, Tanrı
kurutucu bir rüzgar yolladı. Yavaü
yavaü, gemi Ararat daùlarının üstüne
oturdu. Sular azaldıùında Nuh kırk
gün daha içeride
kaldı.
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Sonra yaùmur geldi. Yeryüzüne
kırk gün ve kırk gece üiddetli
bir yaùmur yaùdı.
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