Балаларға бағышланған Изге Яҙмалар
Тәҡдим итә

Нух һәм Бөйөк
ташҡын

Нух Алланы хөрмәт иткән
кеше ине. Башҡалар Аллаға
нәфрәтләнделәр һәм уға
буйһонманылар. Алла ҡот
осҡос һүҙҙәр әйтте: “Мин был
боҙоҡ донъяны юҡ итермен”,
Алла Нухҡа: “Һеҙҙең
ғаиләгеҙ
генә ҡотоласаҡ”.
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Лицензия: Һеҙҙең күсермәгеҙ һатыуға тәғәйенләнмәгән булһа,
был хикәйәне күсерергә йәки баҫтырырға хоҡуҡығыҙ бар.

1

2

Алла Нухҡа бөтә ерҙе ҡаплап, ҙур ташҡын
буласағы тураһында әйтте. "Ағас көймә
төҙөгөҙ. Һинең ғаиләң һәм күп хайуандар
өсөн көймә", - тине Нухҡа. Алла Нухҡа
төгәл күрһәтмәләр биргән. Нух
эшкә тотондо!

Нух көймәне ни өсөн
яһағанын аңлаткас,
кешеләр көлгән
булғандыр.
Нух төҙөүен
дауам итте.
Ул шулай
уҡ кешеләргә
Алла тураһында
һөйләүен дауам
итте. Бер кем дә
тыңламаны.
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Нухтың иманы ҙур булды.
Быға тиклем ямғыр булмаһа
ла, ул Аллаға ышанды. Бер
аҙ һуңыраҡ көймә кәрәкле
әйберҙәр менән тулы
булырға әҙер ине.
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Шунан януарҙар килде. Алла ете төрлө хайуан алып
килде, икенселәрҙе икене. Ҙур һәм кес кенә ҡоштар,
кес кенә һәм оҙон хайуандар, бөтәһе лә көймәгә
таба йүнәлделәр.
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Нух хайуандарҙы көймәгә
ултыртҡас, кешеләр рәнйешле
һүҙҙәр кысҡырған, бәлки. Улар
Аллаға ҡаршы ғонаһ эшләүҙе
туктатманы. Улар Нухтан
көймәгә индереүҙе
һораманылар.
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Ниһәйәт, бөтә
хайуандар
һәм коштар
бортта ине.
“Инегеҙ һәм
бөтә йортоң
көймәгә инер”, - тип
Алла Нухты саҡырҙы.
Нух, уның ҡатыны, өс улы
ҡатындары менән көймәгә инделәр.
Шуннан һуң Алла ишекте япты!
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Артабан ямғырҙар
китте. Ергә ҡырҡ көн
һәм төн ҡойма
ямғырҙар яуҙы.
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Һыу күтәрелгәс, көймә
йөҙөп сыҡты. Эстә
ҡараңғы, һелкетте һәм
хатта ҡурҡыныс булған
булырға тейеш. Ләкин
көймә Нухты ташҡындан
һаҡлаған.

Һыу ҡалаларҙы
һәм ауылдарҙы
баҫты. Ямғыр туҡтағас,
хатта тауҙар ҙа һыу аҫтында ине.
Һулыш алған бөтә нимә лә үлде.
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Биш айлыҡ ташҡындан һуң, Алла ерҙе
ҡорота торған ел ебәрҙе. Көймә аҡрын
ғына Арарат тауҙарында туҡталды. Һыу
киткән килеш тә, Нух тағы ҡырҡ көн
көймә эсендә булды.
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Көймәнең асыҡ тәҙрәһенән Нух ҡарға менән күгәрсенде
сығарҙы. Таҙа һәм ҡоро урын таба алмайынса, күгәрсен
кире әйләнеп, Нух янына ҡайтты.
Бер аҙна үткәс Нух
йәнә эшен һынап ҡараны.
Күгәрсен йәш зәйтүн
япрағы менән әйләнеп
ҡайтты. Киләһе аҙнала ер
ҡоро икәнен Нух аңланы, сөнки
күгәрсен башҡа әйләнеп
ҡайтманы.
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Алла Нухҡа көймәнән сығарға ваҡыт
етте тине. Нух үҙенең ғаиләһе менән
хайуандарҙы сығарҙы.

Нух ниндәй
рәхмәтле булғандыр.
Ул ҡорбан килтереү
урыны яһаны, уны һәм
ғаиләһен ҡот осҡос
ташҡындан ҡотҡарған
Аллаға хөрмәт
күрһәтте.
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Алла Нухҡа иҫ
киткес вәғәҙә
иткән. Ул бер
ҡасанда да кеше
ғонаһтары өсөн хөкөм
ителергә ташҡын
ебәрмәйәсәк.
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Нух һәм уның
ғаиләһе һыу
баҫыуҙан һуң яңы тормош
башланы. Ваҡыт уҙыу менән
уның тоҡомдары бөтә ерҙә
йәшәнеләр. Eрҙәге бөтә
халыктар Нухтан
һәм уның

Алла үҙ вәғәҙәһен
ҙур итеп раҫланы.
Йәйғор Алла
антының
билгеһе ине.

балаларыннан
17 барлыҡҡа килгән.
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Нух һәм Бөйөк ташҡын
Алла Һүҙеннән, Изге Яҙманан хикәйә
урынлашҡан

Тамам

6-10 йәшәйеш

“Һинең һүҙҙәреңдең асылыуы мәгърифәтле.”
Мәдхия 119:130
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Был Изге Яҙма хикәйәһе һеҙҙе бар иткән һәм Уны
танып белеүен теләгән иҫкиткес Алла тураһында һөйләй.
Беҙҙең насар эштәр эшләгәнде Алла белә, һәм был эштәрҙе ул
ғонаһ тип атай. Ғонаһ өсөн яҙа – улем, ләкин Алла һеҙҙе шул тиклем
ярата, хатта үҙенең берҙән-бер улы Ғайсаны һеҙҙең өсөн тәрелә үлергә
һәм ғонаһтарығыҙ өсөн язаланырға ебәрҙе. Унан һуң Ғайса терелтелде
һәм өйөнә күккә ҡайтты. Әгәр ҙә һеҙ Ғайсаға ышанһағыҙ һәм унан
ғонаһтарығыҙҙы кисереүен һораһағыҙ, ул уны эшләйәсәк. Ул һеҙҙең
тормошҡа инер, хәҙер һеҙҙең күңелдә йәшәр, һәм
һеҙ уның менән мәңге йәшәрһегеҙ.
Әгәр ҙә һин бының дөрөҫлөгөнә ышанһаң, Аллаға былай тип әйт:
Хөрмәтле Ғайса, мин ышанам, Һеҙ Алла һәм минең ғонаһтарым өсөн
үлер өсөн кеше булдығыҙ, терелтелдегеҙ һәм бына хәҙер һеҙ яңынан
тере. Мин хәҙер яңы тормош башлар өсөн, зинһар минең тормошҡа
инегеҙ һәм ғонаһтарымды кисерегеҙ, һәм бер көн барып, мәңге
һеҙҙең менән булырмын. Һиңә буйһонорға һәм Һинең
Балаң кеүек йәшәргә булыш миңә. Амин.
Изге Яҙманы уҡы һәм Алла менән көн һайын һөйләш. Иван 3:16
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