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же басып чыгарууга укугуңуз бар.



Нух Кудайга сыйынган адам 
болгон. жек көрүп, баш 
ийбей коюшту. Бир күнү Кудай 
таң калыштуу бир нерсе айтты. 
“Мен бул каардуу дүйнөнү жок 
кылам”, деген Кудай Нухка. 

“Сиздин үй-
бүлөңүз 
гана сакталат.”



Кудай Нух пайгамбарга катуу топон суу келип, 
жерди каптай турганын эскерткен. Нух 
пайгамбарга: “Жыгачтан кеме кур, үй-бүлөңө 
жана көптөгөн жаныбарларга ылайыктуу 

чоң кайык жаса”, - деп буйруган. 
Кудай Нухка так көрсөтмөлөрдү 

берген. Нух 
бош эмес!



Нух эмне үчүн кеме 
жасап жатканын айтып 
жатканда, адамдар 

шылдыңдашкан. 
Нух курууну уланта 
берди. Ошондой эле 
ал адамдарга Кудай 
жөнүндө айта берген. 
Эч ким уккан жок.



Нухтун ишеними чоң 
болгон. Жамгыр мурда эч 
качан жаабаса да, ал Кудайга 
ишенген. Көп өтпөй кемеге 

керектүү буюмдар 
жүктөлүүгө даяр болду.



Азыр жаныбарлар келди. Кудай кээ бир түрлөрдүн 
жетөөсүн, дагы эки түрүн алып келди. Чоң-кичине 

канаттуулар, кичинекей жана узун жырткычтар 
кемеге жөнөштү.



Балким, Нух жаныбарларды жүктөп 
жатканда, эл аны акарат 
кылгандыр. Алар Кудайга 
каршы күнөө кылууну 
токтотушкан эмес. Алар 
кемеге кирүүнү 
суранышкан жок.



Акыры, бардык 
жаныбарлар 
менен 
канаттуулар 
бортунда болушту. 
“Кемеге киргиле”, 
- деп Кудай Нухту 
чакырды. “Сен жана сенин 
үй-бүлө.” Нух, анын аялы, үч 
уулу жана алардын аялдары кемеге 
киришти. Анан Кудай эшикти жапты!



Анан жамгыр жаады.
Чоң нөшөр жерди кырк 
күн жана кырк түн 
бою суулады.



Сел суулары 
шаарларды жана айылдарды
каптады. Жаан токтогондо 
тоолор да суу астында калган. 
Аба менен дем алгандын баары өлдү.



Суу көтөрүлгөн сайын кеме 
үстүнө калкып чыкты. Ичи 
караңгы, балким дөңсөөлүү, 
балким коркунучтуу 
болгондур. Бирок кеме Нухту 
топон суудан коргогон.



Беш ай ташкындан кийин Кудай кургак 
шамал жиберди. Акырындык менен кеме 
Арарат тоолоруна келип токтоду. Суу 
азайганда Нух дагы кырк күн болду.



Нух кеменин ачык терезесинен кузгун менен 
көгүчкөндү жиберди. Көгүчкөн эс ала турган 
жер таппай, Нухка кайтып келди.



Бир жумадан кийин Нух 
дагы бир жолу аракет 
кылды. Көгүчкөн 
тумшугунда жаңы зайтун 
жалбырагы менен кайтып келди. 
Кийинки жумада Нух көгүчкөн 
кайтып келбегендиктен жердин 
кургак экенин билген.



Кудай Нухка кемеден чыга турган убак 
келгенин айтты. Нух үй-бүлөсү менен 
чогуу жаныбарларды түшүрүштү.



Нух кандай гана ыраазы болсо керек! 
Ал курмандык 
чалынуучу жай 
куруп, аны жана 
анын үй-бүлөсүн 
коркунучтуу топон 
суудан сактап калган 
Кудайга сыйынган.



Кудай Нухка 
эң сонун убада 
берген. Ал эч 
качан адамдардын 
күнөөсүн соттош 
үчүн топон сууну 
жибербейт. 

Кудай Өзүнүн 
убадасын чоң 

эскертти. Аасан-үсөн 
Кудайдын убадасынын 
белгиси болгон.



Нух жана анын үй-бүлөсү топон 
суудан кийин жаңы башталыштарды 
табышкан. Убакыттын өтүшү менен 
анын урпактары бүт жер жүзүн кайра 
эл кылышкан. Дүйнөнүн бардык 
элдери Нух жана анын 

балдарынан чыккан.



Нух жана Улуу Топон суу

Кудайдын Сөзүндөгү, Ыйык Китептеги окуя,

ичинде табылган

Башталыш 6-10

“Сөздөрүңдүн кире бериши жарык берет.” 
Забур 119:130



Акыры



Бул Ыйык Китептеги окуя бизди жараткан жана аны таанып-
билүүңдү каалаган кереметтүү Кудайыбыз жөнүндө айтып 

берет.
Кудай биздин күнөө деп атаган жаман иштерди 

кылганыбызды билет. Күнөөнүн жазасы – өлүм, бирок Кудай 
силерди ушунчалык сүйөт, Ал Өзүнүн жалгыз Уулун, Ыйсаны 

айкаш жыгачта өлүп, күнөөлөрүң үчүн жазаланышы үчүн 
жиберди. Ошондо Ыйса кайра тирилип, Бейишке кеткен! 

Эгер сиз Ыйсага ишенип, Андан күнөөлөрүңүздү кечирүүсүн 
сурансаңыз, Ал муну аткарат! Ал азыр келип, сенин ичиңде 

жашайт, сен Аны менен түбөлүк жашайсың.

Эгер бул чындык экенине ишенсең, Кудайга мындай деп айт:
Урматтуу Ыйса, мен Сенин Кудай экениңе ишенем, жана 
менин күнөөлөрүм үчүн өлүш үчүн адам болдуң, эми Сен 

кайра жашап жатасың. Сураныч, менин жашоомо кир жана 
менин күнөөлөрүмдү кечир, ошондо мен азыр жаңы жашоого 
ээ болушум үчүн жана бир күнү түбөлүк Сени менен болушум 

үчүн. Сага баш ийүүгө жана Сен үчүн балаңдай жашоого 
жардам бер. Оомийин.

Ыйык Китепти окуп, күн сайын Кудай менен сүйлөш! 
Жакан 3:16
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