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Ной Турра пуҫҫапакан
ҫын пулнӑ. Ыттисем
пурте Турра курайман
тата ӑна итлемен.
Пӗррехинче Турӑ

аптраттарса

ӳкерекен 
сӑмахсем 

каланӑ. 



“Эпӗ çак йӗркесӗр
тӗнчене пӗтерӗп, 
- тенӗ Турӑ Ноя.
- Санӑн ҫемйӳ çеç
ҫӑлӑнса юлӗ”.



Турӑ Ноя пӗтӗм ҫӗре шыв 
илесси пирки асӑрхаттарнӑ. 



“Хăвăн ҫемйӳ валли тата нумай 
чӗр чуна вырнаçтарма ҫителӗклӗ 
йывӑҫ ковчег, пысăк кимӗ, ту”,

- тесе хушнӑ Ноя. Турӑ Ноя 
тӗрӗс хушусем панӑ. Ной 

ӗҫе 
тытӑннă!



Ной мӗншӗн ковчег 
тунине
ӑнлантарса панӑ
чухне
ҫынсем

унран
кулнӑ çеç. 
Ной чарăнман. 
Вӑл ҫынсене Турӑ 
ҫинчен те каласа
панӑ. Анчах ăна
никам та итлемен.



Нойăн çирĕп ӗненÿ пулнă. Ҫумӑр 
унччен нихӑҫан та пулман пулин 

те, вӑл Турра ӗненнӗ. 
Кӗҫех ковчег хатӗр 

пулнӑ.



Унтан чĕр чунсем те ҫитнĕ. Турӑ ҫичӗ 
тӗрлӗ чĕр чÿн, унтан тата икӗ тӗрли 

илсе килнӗ.



Кайӑк- кӗшӗкĕ, тискер кайӑкĕсем 
пысӑкки те пӗчӗкки пурте ковчег 

патнелле туртăннă.



Тен, ҫынсем Ной чӗрчунсене тиенӗ 
чухне мӑшкӑлласа кулнă та. 
Вӗсем Турра хирӗҫ ҫылӑх 
тума пӑрахман. Вӗсем 
ковчега кӗме ыйтман та.



Çапла карап 
ҫине пур 
чӗрчунпа 
кайӑк-кĕшĕк 
та пырса кӗнĕ. 
“Ковчега кӗр”, -
тенӗ Ноя Турӑ.
“- Эсӗ те, санӑн ҫемйӳ те”. 



Ной, унӑн
арӑмӗ, унӑн
виҫӗ ывӑлӗ тата
вӗсен арӑмӗсем ковчега 
кӗнӗ. Вара Турӑ алӑка хупнӑ!



Унтан ҫумӑр ҫума пуҫланă. 
Вӑйлӑ ҫумӑр ҫӗре хӗрӗх 
кун та хĕрĕх каҫ пĕр 
чарăнмасăр йепетнĕ.



Шыв
хуласемпе 
ялсене тултарнӑ. 
Ҫумӑр чарӑнсан тусем те 
шыв айне путнă. Сывлӑшпа 
сывлакансем пурте вилнӗ.



Шыв хӑпарсан, ковчег 
ҫӳлелле ишсе тухнă. 
Тен, шалта тӗттӗм 
пулнӑ, тен, тирпейсӗр 
те, тен, хӑрушӑ та 
пулнă пулӗ. Анчах та 
ковчег Ноя шыв 
илесрен хӳтӗленӗ.



Пилӗк уйӑхран Турӑ типӗтекен 
ҫил янӑ. Ковчег майӗпен 
Арарат çуллĕ тӑвӗ ҫинче 
чарӑнса тӑнă. Ной шыв 
чакичченех шалта тата

хӗрӗх кун
кĕтнĕ.



Ной ковчегӑн уҫӑ чӳречинчен ула 
куракпа кӑвакарчӑна янӑ. Канма типӗ 
вырӑн тупайманнипе кӑвакарчӑн Ной 
патне таврӑннӑ.



Тепӗр эрнерен Ной 
тепӗр хут хӑтланса 
пӑхнӑ. Кӑвакарчӑн
хӑйӗн сăмсинче ешĕл
олива ҫулҫи илсе килчĕ. 



Тепӗр эрнере Ной
ҫӗр типсе ларнине
пӗлнӗ, мӗншӗн
тесен кӑвакарчӑн
таврӑнман.



Турӑ Ноя ковчегран тухма вӑхӑт ҫитнӗ 
тесе каланӑ. Нойпа унӑн ҫемйи 
чӗрчунсене кăларнă.



Ной çав тери сăваплă пулнӑ! 
ăна та, унӑн
ҫемйине те
шыв илнинчен
ҫӑлса хӑварнӑшăн
вӑл Турра тав туса
алтарь тунӑ та
пуҫҫапнӑ. 



Турӑ Ноя 
çирĕп сӑмах 
панӑ. Этеме 
ҫылӑхӗсемшĕн
суд тумашкӑн 

Вӑл урӑх 
нихӑҫан та пӗтӗм 
ҫӗре шыв ямӗ. 



Турӑ хӑйĕн 
сăмахне
яланах 
асра тытнă. 

Асамат кӗперӗ 
турӑ сӑмах 
панине 
пӗлтернĕ.



Нойпа унӑн
ҫемйи ҫӗре шыв илнӗ 
хыҫҫӑн ҫӗнӗ пурнăç
тума тытăннă.



Вӑхӑт иртнӗҫемӗн
унӑн тӑхӑмӗ ҫӗнӗрен 
пӗтӗм ҫӗре вырӑнаҫса 
тултарнă. Тӗнчери 
пур халӑх та Нойпа 
унӑн ачисенчен 

ҫуралнӑ.



Ной тата пӗтӗм ҫӗре шыв илни

Турӑ Сӑмахӗнчи, Библири, халап

ра вырнаçнă

Пултарни 6-10

“Сирӗн Сӑмахӑрсен алӑкӗ ҫутӑ 
парать.” Псалом 119:130



Вӗҫӗ



Библири ҫак истори пире хамӑр тӗлӗнмелле 
Турӑ ҫинчен каласа парать, вӑл пире пултарнӑ 

тата эсир ӑна пӗлччӗр тет.

Эпир япӑх ӗҫсем тунине турӑ пӗлет. 
Ҫылӑхшӑн наказани-вилӗм, Анчах Турӑ сире 

питӗ хытӑ юратать, ҫавӑнпа Вӑл Хӑйӗн 
Пӗртен-пӗр Ывӑлне Иисуса Хӗрес ҫинче 

вилме тата сирӗн ҫылӑхӑрсемшӗн наказани 
пама янӑ. Унтан Иисус пурнӑҫ патне таврӑннӑ 
та киле, Пӗлӗте, кайнӑ! Эсир Иисуса ӗненетӗр 

пулсан тата ҫылӑхӑрсене каҫарма ыйтатӑр 
пулсан, вӑл ҫавна тӑвӗ! Вӑл килӗ те халӗ 

сирӗнте пурӑнӗ, вара эсир унпа ӗмӗр-ӗмӗр 
пурӑнатӑр.



Эсир ку чӑнлӑх пулнине ӗненетӗр пулсан, 
ҫакна турра калӑр:

Хаклӑ Иисус, эпӗ эсӗ Турӑ пулнине ӗненетӗп, 
ҫылӑхӑмсемшӗн вилме этем пулса тӑтӑм, халӗ 

Вара эсӗ каллех чӗрӗ. Тархасшӑн, ман 
пурнӑҫа кӗр те ман ҫылӑхсене каҫар: эпӗ 

халех ҫӗнӗ пурнӑҫпа пурӑнма, пӗррехинче 
санпа яланлӑхах пурӑнма пултарӑп. Мана 

сана пӑхӑнса тӑма, саншӑн ачу 
пек пурӑнма пулӑш. Аминь.

Библие вулӑр та Турӑпа кашни кун калаҫӑр! 
Иоанн 3:16
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