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чоп кунед, аммо ба фурӯхтан иҷозат надоред.



Баъди он ки аз 
тӯфон муддати 
дурудароз гузашт, 
одамони рӯйи замин 
нақшае кашиданд.



“Мо як шаҳри калони манорадор 
месозем, ки манорааш то осмон 
бошад!” — гуфтанд онҳо. 
“Биёед, ҳамеша якҷоя зиндагӣ 
мекунем!” Ҳамаи одамон бо як 

забон гап мезаданд.



Аммо Худо мехост, ки одамон дар 
саросари ҷаҳони офаридааш зиндагӣ 
кунанд. Барои ҳамин Ӯ як кор кард. 

Баногоҳ гурӯҳҳои одамон дигар хел 
гап заданд, зеро Худо ба онҳо 

забонҳои нав дода буд.



Онҳое ки ба як забон гап мезаданд, якҷоя ба 
дигар ҷой кӯчиданд. Шояд онҳо аз одамоне, ки 
забонашонро намефаҳмиданд, тарсиданд. 



Бо ҳамин роҳ, Худо одамонро водор намуд, ки 
мамлакатҳои дигарро пур кунанд. Шаҳре, ки аз 
он ҷо одамон рафта буданд, Бобил ном дошт, 
ки маънояш Саргарангӣ буд.



Чанд сол баъд, 
дар шаҳри Ури 
калдониён 
Худо ба марде, 
ки Абром ном 
дошт, фармон 
дод: “Ин 
заминро тарк 
кун ва ба 
замине рав, 
ки Ман ба 
ту нишон 
медиҳам”.



Абром ба Худо итоат намуд ва Худо вайро ба 
замини Канъон овард. Зани Абром, Сорай ва 
бародарзодааш Лут низ ҳамроҳаш рафтанд.



Дар замини Канъон Аброму Лут бой 
шуданд. Онҳо чорвои калони 
шохдор доштанд. Барои ин қадар 
чорвои бисёр ба таври кофӣ 
чарогоҳ набуд.



Рӯзе чӯпонони Лут бо чӯпонони 
Абром ҷанг карданд. Абром гуфт: 
“Бигзор ягон нохушӣ рӯй надиҳад. 
Мо аз ҳам ҷудо мешавем. Лут, 
якум ту замини мехостаатро 
интихоб намо”.



Лут замини ҳамвори пуралафро, ки 
дар он шаҳру деҳаҳо ҷойгир буданд, 
интихоб кард. Ин ба назар хуб 
метобид. Вале шаҳрҳои он, ҷойҳои 
хеле бад буданд.



Баъди рафтани Лут, Худо боз ба
Абром гуфт: “Ман тамоми замини
Канъонро абадан ба ту ва
фарзандонат медиҳам”. Аммо
Аброму Сорай фарзанд 
надоштанд.

Чӣ гуна Худо 
метавонист 
ваъдаи 
бузургашро 
иҷро кунад?



Рӯзе аз тарафи Худо се мард 
ба назди Аброму Сорай омаданд. Онҳо гуфтанд, ки 
“шумоён ба наздикӣ кӯдакдор мешавед”. Сорай 
хандид, чунки вай ба паёми Худо бовар накард. 



Охир ӯ навадсола буд!
Худо ба Абром гуфт, ки номи ту Иброҳим 
(яъне падари бисёриҳо) мешавад ва Сорай, 
Соро (яъне шоҳдухтар) номида мешавад.



Ҳамчунин Худо 
Иброҳимро огоҳ намуд, 
ки Ӯ шаҳрҳои Садум ва 
Амуроро, ки ҷойҳои бад 
буданд, нест мекунад. 
Лут, ҷияни Иброҳим бо 
аҳли оилаи худ дар 

Садум зиндагӣ 
мекард.



Лут ин огоҳии 
Худоро шунида, ба 
он бовар кард. 
Вале шавҳарони 
духтараш аз шаҳри 
Садум рафтан 
нахостанд. Ин чӣ 
қадар вазнин буд! 
Онҳо ба сухани 
Худо бовар 
накарданд.



Танҳо Луту ду духтараш 
наҷот ёфта тавонистанд. 
Бар ин шаҳрҳои бад аз 
осмон оташу сулфур 
борид.



Мутаассифона, зани Лут ба 
фармони Худо беитоатӣ намуда, 
ҳангоми гурехтанаш ба қафо нигоҳ 
кард. Дар натиҷа вай ба сутуни 
намак табдил ёфт.



Худованд 
ваъдаеро, ки ба 
Иброҳиму Соро 
дода буд, иҷро 
кард. Чӣ хеле 
ки Ӯ гуфта 
буд, онҳо дар 
пириашон 
фарзанддор 
шуданд. Вақте ки 
Исҳоқ таваллуд 
шуд, онҳо беҳад 
хурсанд шуданд.



Шояд Иброҳим 
дар бораи ваъдаи 
Худо, ки замини 
Канъон ба ӯ ва 
фарзандонаш 
ба таври абадӣ дода 
мешавад, низ фикр 
кард. Худо ин 

ваъдаашро 
ҳам иҷро 

хоҳад кард. 

Ӯ ҳамеша 
ваъдаҳояшро 

иҷро мекунад.



Ваъдаи Худованд ба Иброҳим

Ҳикоя аз Каломи Худо

Пайдоиш 11-21

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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