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Топан апитидин 
кейин узақ вақит 
өткәндә, йәр 
йүзидики адәмләр 
план қурди.



“Биз асманға тақашқидәк 
мунариси бар улуқ шәһәр 
турғизимиз”, - деди улар.
“Биз һәммимиз һәмишәм биргә 

яшайлуқ”. Уларниң һәммиси 
бир тилда сөзләтти.



Худа инсанларниң Өзи яратқан аләмниң 
барлиқ йеридә яшиғанлиғини халиди.

Шуңлашқа У алаһидә бир нәрсә қилди.
Туюқсиз адәмләр топлири башқичә

сөзләшкә башлиди. Худа
уларға йеңи тил бәрди. 



Бир тилда сөзлигәнләр биллә кәтти. Бәлким, 
адәмләр өзлири чүшәнмигән башқа адәмләрдин 
қорқушка башлиған болар.



Шундақ қилип, Худа инсанларни һәр түрлүк йәрни 
толтурушқа мәҗбүр қилди. Улар ташлап кәткән 
шәһәр Бабил дәп аталди, бу сөзниң мәнаси –

қалаймиқанчилиқ.



Жиллар өтүп, 
халдейларниң Ур 
шәһиридә Худа 
Ибрам дегән 
адәмгә сөзлиди. 
“Бу йәрни ташлап 
чиқ,” - дәп Худа 
униңға буйриди. 
“Мән саңа 
көрсәтмәкчи 
болған йәргә 
барғин.”



Ибрам бойсунди. Худа уни Қананға елип кәлди. 
Униң аяли Сараһ вә җийәни Лут Ибрам билән 
биллә барди.



Қананда Ибрам вә Лут бай болуп 
кәтти. Уларниң падилири бәк көп 
болди. Шунчилик нурғун малға 
яйлақ йетишмиди.



Лутниң падичилири Ибрамниң 
падичилири билән җедәллишип 
қалди. "Һечқандақ талаш-тартиш 
болмисун", - деди Ибрам. "Биз 
айрилип яшайли. Лут, сән халиған 
йәриңни биринчи болуп талла."



Лут шәһәрләр вы мәһәлиләргә мол, 
от-чөпкә мол кәң түзләңликни 
таллап алди. Дәсләптә у йәр яхши 
көрүнди. Лекин шәһәрлири 
яманлиққа тола йәр еди. 



Лут кәткәндин кейин, Худа
Ибрамға йәнә сөзлиди: "Мән
пүткүл Қанан йерини саңа һәм
сениң әвлатлириңға беримән".
Ибрам билән Сараһниң балилири
йоқ еди.

Худа 
Өзиниң улуқ 
вәдисини 
қандақчә 
орунлимақ?



Худадин кәлгән үч киши Ибрам 
билән Сараһға кәлди. Йеқинда сениң балаң 
болиду, - деди улар. Сараһ күлди. У Худаниң 
хәвиригә ишәнмиди. Униң йеши тохсәндә еди.



Худа Ибрамға униң исми 
һазирдин башлап Ибраһим (Нурғун 
әвлатларниң атиси), Сараһниң - Сарә 
(аял шаһзадә) болидиғанлиғини ейтти.



Худа Ибраһимға 
гуналири һәддидин 
ашқан икки шәһәр -
Содом билән Гоморани 
харап қилидиғанлиғини 
му ейтти. Ибраһимниң 

җийәни  Лут аилиси 
билән Содомда 

яшатти. 



Худаниң 
агаһландурған 
вақти кәлгәндә Лут 
униңға ишәнди, 
бирақ униң 
күйоғуллири 
Содомни ташлап 
кетишни рәт қилди. 
Қандақ қайғу-
һәсрәт! Улар 
Худаниң Сөзигә 
ишәнмиди. 



Лут билән униң икки 
қизила қутулуп қалди. 
Зулум шәһәрләргә 
асмандин от билән 
гуңгут яғди.



Әпсус, Лутниң аяли Худаниң 
агаһландурған сөзигә итаәтсизлиқ 
қилип, қечип келиватқанда кәйнигә 
бурулуп қариди. Шу 
чағда у таштузға 
айлинип кәтти.



Пәрвәрдигар 
Өзиниң Ибраһим 
билән Сарәгә 
бәргән вәдисини 
орунлиди. 
Худа 
дегәндәк, 
қериған вақтида 
уларниң балиси 
туғулди. Исһақ 
туғулған чағда, 
улар қандақ 
хошал болди!



Бәлким, 
Ибраһим Худаниң 
Қанан йерини 
Ибраһим билән 
униң балилириға 
мәңгүлүккә 
беридиған

вәдиси
тоғрилиқму 
ойлиған болар. 



Худа бу 
вәдисидиму 
турмақчи еди.
Худа Өзиниң 
вәдилирини 
чоқум 
орунлайду.



Худаниң Ибраһимға бәргән вәдиси

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Аләмниң яритилиши 11-21

"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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