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رنى بھلكىم كىشىلھر نۇھنى ھایۋانال
ۇشى یۈكلھۋاتقاندا ھاقارەتلىگھن بول

اھ ئۇالر خۇداغا قارشى گۇن. مۇمكىن
ئۇالر. توختاتمىدىقىلىشنى 

كىرىشنى تھلھپكٻمىگھ 
.قىلمىدى

ى نۇھنىڭ ئٻتىقادى ناھایىت
غۇر ئۇ ئىلگىرى یام. ئىدىچوڭ 

یاغمىغان بولسىمۇ خۇداغا 
ئۇزۇن ئۆتمھي . ئىشھنگھن

ا ئھشیاالرنى قاچىالشقكٻمھ 
.تھییارالندى

چوڭ كھلكۈن كٻلىپئاگاھالندۇرۇپ، خۇدا نۇھنى 
ٻمھ، یاغاچ ك": نۇھ بۇیرۇلدى. قاپالیدۇیۈزىنى یھر

تھرلىك ۋە نۇرغۇن ھایۋانالر ئۈچۈن یٻئائىلىڭىز 
خۇدا نۇھقا ئٻنىق . "یاساڭكٻمھ چوڭ 

نۇھ ئالدىراش . بھردىكۆرسھتمھ 
!كھتتىبولۇپ 

بارلىق ئاخىرىدا، 
ۋە ھایۋانالر 
پاراخوتقا قۇشالر 

كٻمىگھ -. چىقتى
.  خۇدا نۇھنىدٻدى -كىرىڭ، 

نۇھ، . ئائىلىڭىزدىكىلھرۋە سىز -
ۋە ئایالى كٻمىگھئایالى، ئۈچ ئوغلى 

!تاقىدىخۇدا ئىشىكنى ئاندىن . كىردى

ھ یھنیھتتىنى، خۇدا بھزى تۈرلھردىن . ھازىر ھایۋانالر كھلدى
ۋە ئٻگىز كىچىكقۇشالر، كىچىك -چوڭ. ئىككىسىنى ئٻلىپ كھلدى

.ھایۋانالر كٻمىگھ قاراپ یول ئالدى

نۇھنىڭ نٻمھ ئۈچۈن 
كٻمھ یاسىغانلىقىنى
لھر كىشىچۈشھندۈرگھندە 

بھلكىم 
مھسخىرە 

قىلىشى 
نۇھ . مۇمكىن

.  بىنا قىلدىداۋاملىق 
یھنھ كىشىلھرگھ ئۇ 

ھھققىدە سۆزلھپ خۇدا 
ھٻچكىم . بھردى

.ئاڭلىمىدى 4 3

6 5

8 7



ڭ ۋاقتى خۇدا نۇھقا كٻمىدىن ئایرىلىشنى
ۇنىڭ نۇھ ۋە ئ. كھلگھنلىكىنى ئٻیتتى

ۋانالرنى ئائىلىسىدىكىلھر بىرلىكتھ ھای
.چۈشۈردى

امال خۇدا قۇرۇق شكٻیىن، بھش ئاي كھلكۈندىن 
دا ئٻگىز ئاستا كٻمھ ئارارات تٻغى-ئاستا. ئھۋەتتى

نۇھ سۇ تۆۋەنلىگھندە یھنھ . ئارام ئالدى
.كۈن ئىچىدە قالدىقىرىق 

ئاندىن یامغۇر 
.  یاغدى

قاتتىق یامغۇر 
یھر یۈزىنى قىرىق 

كھلكۈن .كۈندۈز چىالپ قویدى-كٻچھ
ر یامغۇ. تۆكۈلدىبازار ۋە یٻزىالرغا -سۈیى یٻزا

.  ئىدىئاستىدا ، تاغالرمۇ سۇ توختىغاندا
.دىھھممىسى ئۆلئالغانالرنىڭ نھپھس ھاۋادىن 

نۇھ نٻمىدٻگھن 
ئۇ بىر ! مىننھتدار

سۇپىسى قۇربانلىق 
ۋە ئۇنى یاساپ، 

ك ئائىلىسىنى دەھشھتلى
كھلكۈندىن قۇتۇلدۇرغان

.خۇداغا دۇئا قىلدى

.  ھۋەتتىنۇھ كٻمىنىڭ ئوچۇق دٻرىزىسىدىن قاغا ۋە كھپتھر ئ
ئارام 

ئالىدىغان 
قۇرۇق پاكىز 

جاي تاپالمىغان كھپتھر نۇھقا 
بىر ھھپتىدىن .قایتىپ كھلدى

یھنھ بىر قٻتىم سىناپ نۇھ ، كٻیىن
تۇمشۇقىغا یٻڭى كھپتھر . باقتى

یوپۇرمىقى ئٻلىپ قایتىپ زەیتۇن 
كھپتھر ھھپتھ نۇھ كٻیىنكى . كھلدى

قایتىپ كھلمىگھچكھ یھرنىڭ
.بىلدىقۇرغاقلىقىنى 

دە كٻمھ ئۈستىكۆتۈرۈلگھندە، سۇ 
ئۇ بھلكىم قاراڭغۇ. لھیلھپ قالدى

راپ بھلكىم گاڭگىمۇمكىن، بولۇشى 
چلۇق ھھتتا قورقۇنمۇمكىن، قٻلىشى 

كٻمھ نۇھنى . بولۇشى مۇمكىن
.كھلكۈندىن پاناھالندۇردى
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بۇ ئىنجىل ھٻكایىسى بىزنى یاراتقان ۋە ئۇنى 
.ئٻسىل تھڭرىمىز ھھققىدە سۆزلھیدۇتونۇشىڭىزنى خاالیدىغان 

گۇناھنىڭ . اتایدۇئۇ بۇنى گۇناھ دەپ ئبىلىدۇ، خۇدا بىزنىڭ یامان ئىش قىلغانلىقىمىزنى 
بىر ئوغلى ئۇ ئۆزىنىڭ بىردىنكۆرىدۇ، ئھمما خۇدا سىزنى بھك یاخشى ئۆلۈم، جازاسى 

.  ا ئھۋەتتىئھیسانى كرٻستكھ مىخالپ ئۆلتۈرۈشكھ ۋە گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن جازاالشق
ئھیساغا ئٻتىقاد ئھگھر سىز! ئاندىن ئھیسا تىرىلدى ۋە ئۆیىگھ قایتىپ جھننھتكھ كھتتى

ئۇ چوقۇم ىز، قىلسىڭئۇنىڭدىن گۇناھلىرىڭىزنى كھچۈرۈم قىلىشىنى تھلھپ قىلىپ، 
.سىزسىز ئۇنىڭ بىلھن مھڭگۈ یاشاییاشایدۇ، ئۇ ھازىر كٻلىپ سىزدە ! قىلىدۇ

:بۇنى خۇداغا ئٻیتىڭئىشھنسىڭىز، ئھگھر بۇ ھھقىقھتكھ 
ٻنىڭ ھھمدە مئىشىنىمھن، مھن سىزنىڭ خۇدا ئىكھنلىكىڭىزگھ ئھیسا، قھدىرلىك 

ھایاتىمغا . زئھمدى قایتا یاشایسىئایالندىڭىز، گۇناھلىرىم ئۈچۈن ئۆلىدىغان ئادەمگھ 
قا شۇنداق قىلسام مھن یٻڭى ھایاتقىلغىن، كىرىپ گۇناھلىرىمنى مھغپىرەت 

ماڭا ئىتائھت. بىر كۈنى مھڭگۈ سھن بىلھن بىللھ بولىمھنئٻرىشھلھیمھن، 
.ئامىن. ۋە بالىڭىزدەك یاشىشىمغا یاردەملىشىڭقىلىشىمغا 

3:16یۇھاننا ! ئىنجىلنى ئوقۇڭ ۋە ھھر كۈنى خۇدا بىلھن پاراڭلىشىڭ

كھلكۈننۇھ ۋە چوڭ 

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىل،

تٻپىلغان

6-10یارىتىلىش 

".لىدۇكىرىش ئٻغىزى یورۇقلۇق ئاتا قىسۆزلىرىڭىزنىڭ "
 130:119زەبۇر

ئاجایىپخۇدا نۇھقا 
ئۇ. ۋەدە بھردى

ھھرگىزمۇ ئىنسانالرنىڭ
ھۆكۈم قىلىشگۇناھلىرىغا 

.ئۈچۈن كھلكۈن ئھۋەتمھیدۇ

ۋەدىسىنى ئۆزىنىڭ خۇدا 
.  یاخشى ئھسكھرتتىناھایىتى 
تھڭرىنىڭ ھۈسھن -ھھسھن

.بھلگىسى ئىدىۋەدىسىنىڭ 
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ئاخىرەت

ئۇنىڭنۇھ ۋە 
ئائىلىسىدىكىلھر

نىشالرنى كٻیىن یٻڭى باشلىكھلكۈندىن 
گىشىپ، ئھۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگھ . تاپتى

یھرئۇنىڭ ئھۋالدلىرى پۈتۈن 
.شارىنى قایتىدىن قاپلىدى

دۇنیادىكى 

ۋەنۇھ مىللھتلھر بارلىق
.ئھۋالدلىرىدىن كھلگھنئۇنىڭ 
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