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Nuh Allaha ibadət edən bir
insan idi.  Başqa hər kəs
Tanrıdan nifrət edir və
itaətsizlik edirdi. Bir gün
Allah şok edici bir şey dedi.

"Bu pis dünyanı məhv
edəcəyəm" dedi Allah

Nuha.
"Yalnız ailəniz
xilas olacaq."



Allah Nuha böyük bir selin gələcəyini və
dünyanı bürüyəcəyini xəbərdar etdi.
"Taxta bir gəmi, ailənizə və bir çox

heyvanınıza yetəcək qədər böyük bir
qayıq düzəldin" Nuh əmr edildi.

Allah Nuha dəqiq təlimat verdi. 
Nuh məşğul
oldu!



Ehtimal ki, insanlar
Nuhun gəmi
düzəltdiyini izah
etdikdə istehza
etdilər.

Nuh
tikməyə davam
etdi. İnsanlara
da Allahdan
danışmağa davam
edirdi.  Heç kim
qulaq asmadı.



Nuhun böyük inamı var idi. 
Allaha inanırdı ki, əvvəllər
yağış yağmamışdı.  Tezliklə
gəmi yüklənməyə hazır
oldu.



İndi heyvanlar gəldi.  Allah bəzi növlərdən yeddisini, 
bəzilərindən ikisini gətirdi.  Böyük və kiçik quşlar, 

kiçik və hündür heyvanlar gəmiyə yol aldılar.



Bəlkə də insanlar Nuhu heyvanlara
yükləyərkən təhqir etdi.
Allaha qarşı günah işlətməyi
dayandırmadılar.  Gəmiyə
girmələrini istəmədilər.



Nəhayət,
bütün heyvanlar
və quşlar gəmidə
idilər.  "Gəmiyə
girin" Allah Nuhu
dəvət etdi.  "Siz və
ailəniz.“  Nuh, arvadı, üç
oğlu və arvadları gəmiyə girdi. 
Sonra Allah qapını bağladı!



Sonra yağış gəldi. 
Böyük bir leysan qırx
gün və gecə yer
üzünü islatdı.



Sel suları şəhər
və kəndlərin üstünə
töküldü.  Yağış dayandıqda dağlar
belə suyun altında qaldı.  Hava
nəfəs alan hər şey öldü.



Sular qalxdıqca gəmi yuxarıda
üzdü. İçəridə qaranlıq, bəlkə
də kələ-kötür və bəlkə də
qorxunc ola bilərdi. Ancaq
gəmi Nuhu seldən qorudu.



Beş aylıq daşqından sonra Allah 
quruyan bir külək göndərdi.
Yavaş-yavaş gəmi Ararat dağlarında
yüksək dayandı. Su enən kimi Nuh
başqa bir qırx gün içində qaldı.



Nuh gəminin açıq pəncərəsindən bir qarğa və bir
göyərçin göndərdi. Dincəlmək üçün quru və təmiz
bir yer tapmayan göyərçin Nuhun yanına qayıtdı.



Bir həftə sonra Nuh
yenidən cəhd etdi.
Göyərçin dimdiyində yeni
bir zeytun yarpağı ilə geri
qayıtdı. Növbəti həftə Nuh
göyərçin geri dönmədiyi üçün

yerin quru olduğunu
bildi.



Allah Nuha gəmidən çıxmağın vaxtının
gəldiyini söylədi. Nuh və ailəsi birlikdə
heyvanları boşaltdılar.



Nuh nə qədər
minnətdar idi!
Bir qurbangah
tikdi və onu və
ailəsini dəhşətli
seldən qurtaran
Allaha ibadət etdi.



Allah Nuha gözəl
bir vəd verdi.
Bir daha insan
günahını mühakimə
etmək üçün bir
daşqın göndərməz.

Allah vədinə böyük bir
xatırlatma verdi.
Göy qurşağı Allahın
vədinin işarəsi idi.



Nuh və ailəsi
daşqından sonra
yeni başlanğıclar tapdılar. Vaxt 
keçdikcə nəsli bütün dünyanı
yenidən yaratdı.  Dünyanın
bütün millətləri Nuhdan
və onun övladlarından

gəldi.



Nuh və Böyük Daşqın

Allahın Kəlamından, İncildən bir hekayə,

tapıldı

Yaradılış 6-10

"Sözlərinizin girişi işıq verir."
Məzmur 119:130



Son



Bu İncil hekayəsi bizi yaradan və Onu tanımağınızı istəyən
ecazkar Tanrımızdan bəhs edir.

Allah bilir ki, günah adlandırdığı pis işlər görmüşük.  Günahın
cəzası ölümdür, ancaq Allah sizi o qədər çox sevir ki, yeganə
Oğlu İsa'yı xaçda ölmək və günahlarınıza görə cəzalandırmaq

üçün göndərdi.  Sonra İsa dirildi və Cənnətə evə getdi!  İsa 
Məsihə inanırsınızsa və günahlarınızı bağışlamasını istəsəniz, O 

bunu edəcək!  İndi gəlib sənin içində yaşayacaq və sən də Onunla
əbədi yaşayacaqsan.

Bunun həqiqət olduğuna inanırsınızsa, bunu Allaha deyin:
Hörmətli İsa, inanıram ki, sən Allahsan və günahlarım üçün öləcək

bir insan oldun və indi yenidən yaşayırsan.  Xahiş edirəm
həyatıma gəl və günahlarımı bağışla ki, indi yeni bir həyat qazana
biləcəyəm və bir gün əbədi olaraq Sənin yanında olum. Sənə itaət

etməyimə və sənin üçün övladın kimi yaşamağımda kömək et.  
Amin.

İncil oxuyun və hər gün Allahla danışın! Yəhya 3:16
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