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Nuh mirovek bû ku ji Xwedê
re îbadet dikir. Her kesê
din ji Xwedê nefret û guh
neda. Rojekê, Xwedê tiştek
sosret got. Xwedê gote Nûh: 
"Ez ê vê dinya xerab tune 

bikim". "Wê tenê
malbata
we xilas bibe."



Xwedê Nûh hişyar kir ku dê tofanek
mezin were û erdê dorpêç bike. 
"Keştiyek darîn, keştiyek ku ji bo

malbata xwe û gelek heywanan têra
xwe mezin e, çêbikin", li Nûh
ferman hat dayîn. Xwedê

talîmatên rast
da Nûh. Nûh

mijûl bû!



Gava ku Nûh çima
gemiyek çêdike, 
dibe ku mirov
henek
dikirin. 

Nuh avahî
didomandin. 
Her weha wî her 
gav li ser Xwedê ji
mirovan re digot.  
Kes guh nedayê.



Baweriyek mezin a Nûh
hebû. Wî bawerî bi Xwedê
anî tevî ku berê qet baran
nebarî jî. Zû zû gemî amade
bû ku bi malzemeyan were 

barkirin.



Camedî heywan hatin. Xwedê heft ji hin celeb, du ji 
yên din anîn. Teyrên mezin û piçûk, cinawirên piçûk 

û dirêj riya xwe dan keştiyê.



Dibe ku dema ku Nûh heywanan
bar dikir mirovan heqaret li 
wî kirin. Wan dev ji gunehê
Xwedê bernedan. Wan 
nexwest ku bikevin
keştiyê.



Di dawiyê
de, hemî
heywan û 
çûkan li keştiyê
bûn. "Têkevin
gemiyê," Xwedê
Nûh vexwend. "Hûn û 
malbata we." Nûh, jina
wî, sê kurên wî û jinên wan ketin
gemiyê.  Wê hingê Xwedê derî girt!



Dû re baran hat. 
Baranek mezin çil
roj û şev erd şil kir.



Ava tofan bi 
ser bajarok û 
gundan de herikî. Gava baran
sekinî, çiya jî di binê avê de man. 
Her tiştê ku hewa dikişand mir.



Gava ku av bilind bûn, gemî li 
jor geriya. Dibe ku di hundur
de tarî be, belkî bumpy, û 
belkî jî tirsnak be.  Lê keştiyê
Nûh ji tofanê girt.



Piştî pênc mehan lehî, Xwedê bayek 
zuwa şand. Hêdî hêdî, gemî li 
çiyayên Araratê bilind sekinî. Nuh 
gava av kêm bû çil rojên din jî li 
hundur ma.



Nuh roviyek û kevokek ji pencereya vekirî ya 
keştiyê şand. Kevokek cihekî paqij û zuwa yê 
mayînê nedît, kevok vegeriya Nûh.



Piştî hefteyek, Nûh dîsa
ceriband. Kevok di pelika
xwe de pelê zeytûnê yê
nû vegeriya. Hefteya din 
Nûh zanî ku erd hişk e ji
ber ku kevok venagere.



Xwedê ji Nûh re got dem dema 
terikandina keştiyê ye. Bi hev re, 
Nûh û malbata wî sewal daxistin.



Dibe ku Nûh çiqas 
dilnerm hîs kiribû! 
Wî gorîgehek 
çêkir û perizî 
Xwedayê ku wî û 
malbata wî ji 
lehiya tirsnak 
xilas kir.



Xwedê sozek
xweş da Nûh. 
Carek din ew ê 
tofanek neşand ku
gunehê mirovan
dadbar bike. 

Xwedê bîranînek
mezin da soza xwe. 
Rainbow nîşana
soza Xwedê bû.



Nuh û malbata 
wî piştî tofanê 
destpêkên nû dîtin. Bi demê 
re, neviyên wî dinya tevde ji 
nû ve şên kirin. Hemû 
neteweyên cîhanê ji 

Nûh û zarokên 
wî hatin.



Nuh û Tofana Mezin

Çîrokek ji Xebera Xwedê, thencîl,

li tê dîtin

Destpêbûn 6-10

"Têketina Gotinên We ronahî dike."
ZEBR 119:130



Dawî



Ev çîroka Mizgîniyê ji me re behsa Xwedayê meyê
hêja yê ku me afirandiye û ku dixwaze hûn wî nas bikin.

Xwedê dizane me tiştên xirab kir, ku ew gazî guneh dike.  
Cezayê guneh mirin e, lê Xwedê ji we pir hez dike wî Kurê xweyê

yekta Jesussa şand ku li ser Xaçê bimire û ji ber gunehên we 
were cezakirin. Dûv re Jesussa vegeriya jiyanê û çû mala xwe
çû Bihuştê! Heke hûn bi Jesussa bawer dikin û ji Wî dixwazin

ku gunehên we bibihûre, Ew ê wiya bike! Ew ê were û nuha
di we de bijî, û hûn ê her û her bi wî re bijîn.

Ger hûn bawer dikin ku ev rastî ye, ji Xwedê re wiya bibêjin:
Jesussa delal, ez bawer dikim ku tu Xwedê yî, û bûyî zilamek

ku ji bo gunehên min bimire, û naha Tu ji nû ve dijî. Ji kerema
xwe werin nav jiyana min û gunehên min bibaxşînin, da ku ez
nuha xwediyê jiyanek nû bim, û rojek herim her û her bi we 

re bim. Alîkariya min bikin ku ez guhdariya Te bikim û 
wekî zarokê xwe ji bo Te bijîm. Amîn

Mizgîniyê bixwînin û her roj bi Xwedê re bipeyivin! Yûhenna 3:16
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