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Нуһ Худаға ибадәт қилидиған 
адәм болған. Адәмләрниң 
һәммиси Худани өч көрүп,
униңға бойунсунмиди. Бир 
күни Худа әҗайип бир нәрсә 
ейтти. Худа Нуһқа: "Мән бу 

зулум дунияни 
йоқ 
қилимән", -деди.
"Бир сени аиләң 

билән 
сақлаймән".



Худа Нуһқа чоң топан сүйи келип, йәр 
йүзини бесип алидиғинини әскәртти. 
Нуһқа: "Аиләңгә вә көплигән 

һайванатларға йетидиған 
йоған яғач кемә ясиғин",
-дәп буйриди.



Нуһ немә үчүн 
кемә ясиғинини 
чүшәндүргән чағда, 
адәмләр уни 
заңлиқ 
қилип 

күлгән 
болуш керәк. 
Нуһ қурулушни 
давамлаштурди. 
Шундақла у адәмләргә 
Худа тоғрилиқ ейтип 
бәрди. Һеч ким уни 
тиңшимиди. 



Нуһниң ишәнчиси чоң 
еди. Бурун ямғур 
яғмисиму У Худаға 
ишәнди. Көп вақит 
өтмәй, кемә 
керәк-ярақлар 
билән толуп, 
тәйяр болди.



Әнди һайванлар кәлди. Худа бәзибир түрлиридин 
йәттисини, башқилирини җүпи билән әкәлди. 

Йоған-кичик қушлар, кичик вә узун һайванлар 
кемигә қарап 
маңди.



Бәлким адәмләр Нуһ һайванларни 
киргизиватқанда, униңға 
ғәйвәтлик сөзләрни ейтқанду. 
Улар Худаға қарши гуна 
ясашни тохтатмиди. Улар 
кемигә киришкә 
соранмиди.



Ахири, барлиқ 
һайванлар 
билән қушлар 
кемигә кирди. 
Худа Нуһни: 
"Кемигә кириңлар," 
- дәп чақирди. "Сән вә 
сениң аиләң". Нуһ, униң 
аяли, үч оғли йәнә уларниң 
аяллири кемигә кирди. Андин 
Худа ишикни йепип ташлиди.



Андин ямғур яғди.
Каттиқ ямғур йәргә 
сиңип, қириқ күн 
кечә-күндүз 
тохтимай яғди.



Су қинидин 
ешип шәһәр вә 
йезиларни басти. Ямғур бесилған 
чағда, егиз тағларму суниң астида 
қалди. Һава билән нәпәс еливатқан 
җанларниң һәммиси һалак болди. 



Су көтирилгән 
чағда, кемә жуқуриға 
көтирилди. Бәлким,
ичи қараңғу, тәкши 
әмәс, қорқунучлуқ 
болғанду. Бирақ 
кемә Нуһни топан 
судин қорғиди.



Бәш айлиқ су топинидин кейин, Худа 
қурғақ шамал әвәтти. Кемә аста-аста 
Арарат теғиға келип тохтиди. Нуһ су 
төвәнлигичә кеминиң ичидә йәнә 
қириқ күн күтти.



Нуһ кеминиң деризисини ечип, қарға билән 
кәптәрни қоюп бәрди. Дәм алидиған йәр 
тапалмай, кәптәр Нуһқа қайтип кәлди.



бир һәптидин кейин 
Нуһ йәнә тиришип 
көрди. Кәптәр зәйтүн 
йопурмиғини тумшуғида 
елип кәлди. Кейинки 
һәптисидә кәптәр қайтип 
кәлмиди. Нуһ йәрниң әкчип 
қалғинини билди.



Худа Нуһқа кемидин кетидиған вақитниң 
кәлгинини ейтти. Нуһ аилиси билән 
һайванларни кемидин чүшәрди.



Нуһ қанчилик 
хошал болғанду! 
У қурванлиқ 
суписини ясап,
өзини йәнә 
аилисини топан 
сүйидин қутқазған 
Худаға ибадәт 
қилди.



Худа Нуһқа 
әҗайип бир вәдә 
бәрди. У һеч 
қачан адәмләрниң 
гунасини һөкүм қилиш 
үчүн топан су әвәтмәйду. 

Худа өзиниң 
вәдисини әскә елиш 
үчүн, У чоң бир бәлгү 
бәрди. Һасан-Үсән 
Худа бәргән 
вәдисиниң 
бәлгүси болди.



Нуһ билән униң 
аилиси топан сүйидин 
кейин, йеңи һаят башлиди. 
Вақит өтүп, униң әвлади 
пүткүл йәр-йүзигә таралди. 
Аләмдики барлиқ хәлиқ 

Нуһ билән 

униң аилисидин чиқти.



Нуһ вә топан сүйи

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Аләмниң яритилиши 6-10

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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