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.سٻتىشقا بولمایدۇپھقھت .ھوقۇقىڭىز بار



ئادەمخۇداغا چوقۇنىدىغان نۇھ 
ۋەباشقىالر خۇداغا ئۆچ . ئىدى

كۈنى، خۇدابىر .ئىدىئاسىي 
.قاالرلىق بىر سۆز قىلدىھھیران 
بۇ رەزىل دۇنیانى مھن ": خۇدا
دٻدى، "یوقىتىمھن
:  ۋە نۇھقا

سٻنىڭ پھقھت "
."ئائىلھڭال قۇتقۇزىلىدۇ



كھلكۈن چوڭ ": نۇھنى ئاگاھالندۇرۇپ خۇدا 
غاچ یا": نۇھ."قاپالیدۇیھر یۈزىنى كٻلىپ 
یھنى ئائىلھڭ ۋە نۇرغۇن ھایۋانالر كٻمھ، 

ئ ۈچۈن یىتھرلىك بولغان بىر چوڭ كمھ 
نۇھقا خۇدا . بۇیرۇلدىدەپ " یاسىغىن

كۆرسھتمھ ئٻنىق 
نۇھ .بھردى

ئالدىراش 

بولۇپ
!كھتتى



نٻمھ ئۈچۈن نۇھ 
نى یاساۋاتقانلىقىكٻمھ 

لھر كىشىچۈشھندۈرگھندە 
بھلكىم 

مھسخىرە 

نۇھ .قىلىشتى
.داۋامالشتۇرىۋەدى

ۇدا یھنھ كىشىلھرگھ خئۇ 
ھھققىدە سۆزلھپ 

ھٻچكىم .بھردى
.ئاڭلىمىدى



تى ئٻتىقادى ناھایىنۇھنىڭ 
رى ئۇ ئىلگى.ئىدىكۈچلۈك 

یامغۇر یاغمىغان بولسىمۇ 
ئۇزۇن .خۇداغا ئىشھنگھن

ئۆتمھي كٻمھ ئھشیاالرنى 
.تھییارالندىقاچىالشقا 



خۇدا بھزى تۈرلھردىن .ھایۋانالرغا نۆۋات كھلدىئھمدى 
كىچىك -وڭچ.باشقىلىرىدىن ئىككىىنى ئٻلىپ كھلدىیھتتىنى، 
كىچىك ۋە ئٻگىز ھایۋانالر كٻمىگھ قاراپ قۇشالر، 

.ئالدىیول 



رنى كىشىلھر نۇھنى ھایۋانالبھلكىم 
لۇشى یۈكلھۋاتقاندا ھاقارەتلىگھن بو

قارشىئۇالر خۇداغا .مۇمكىن
.توختاتمىدىقىلىشنى گۇناھ 

كىرىشنىكٻمىگھ ئۇالر 
.تھلھپ قىلمىدى



بارلىق ئاخىرىدا، 
ۋە ھایۋانالر 

قۇشالركٻمىگھ 
سھن ".چىقتى

ۋە ئائىلىدىكىلىرىڭ 
–"كٻمىگھ كىرىڭالر

، نۇھ.  نۇھقادٻدى خۇدا 
ۋە ئۇالرنىڭ ئایالى، ئۈچ ئوغلى 

.ئایاللىرى كٻمىگھ كىردى
!تاقىدىئاندىن خۇدا ئىشىكنى 



.  یامغۇر یاغدىئاندىن 
ىنى یامغۇر یھر یۈزقاتتىق 

كۈندۈز -قىرىق كٻچھ
.چىالپ قویدى



كھلكۈن 
بازار -یٻزاسۈیى 

.كھنىتلھرگھ تۆكۈلدىۋە 
تاغالرمۇ سۇ یامغۇر توختىغاندا، 

ھاۋادىن نھپھس .ئاستىدا ئىدى
.ھھممىسى ئۆلدىئالغانالرنىڭ 



كٻمھ  سۇ كۆتۈرۈلگھندە، 
ىچى ئ. ئۈستىدە لھیلھپ قالدى
ھس پ-بھلكىم قاراڭغۇ، ئىگىز

ھھتتا مۇمكىن، بولۇشى 
قورقۇنچلۇق بولۇشىمۇ 

بىراق كٻمھ نۇھنى.مۇمكىن
.كھلكۈندىن پاناھالندۇردى



ۇق ئاي كھلكۈندىن كٻیىن، خۇدا قۇربھش 
ارارات ئاستا كٻمھ ئ-ئاستا.شامال ئھۋەتتى

ۇ نۇھ س.تٻغىدنىڭ ئۇستىدە توختىدى
تۆۋەنلىگىچھ یھنھ قىرىق كۈن 

.بولدىئىچىدە 



پتھر كٻمىنىڭ ئوچۇق دٻرىزىسىدىن قۇزغۇتنى ۋە كۆك كھنۇھ 
ان كۆك ئارام ئالىدىغان قۇرۇق پاكىز جاي تاپالمىغ.ئۇچۇرۋەتتى

.كھپتھر نۇھقا قایتىپ كھلدى



نۇھ كٻیىن، ھھپتىدىن بىر 
.ىبىر قٻتىم سىناپ باقتیھنھ 

ۇن كھپتھر تۇمشۇقىدا یٻڭى زەیت
.  ھلدىیوپۇرمىقى ئٻلىپ قایتىپ ك

ایتىپ ھھپتھ نۇھ كھپتھر قكٻیىنكى 
كھلمىگىنىدىن یھرنىڭ
قۇرغانلىقىنى
.بىلدى



ڭ ۋاقتى نۇھقا كٻمىدىن ئایرىلىشنىخۇدا 
ۇنىڭ نۇھ ۋە ئ.كھلگھنلىكىنى ئٻیتتى

ۋانالرنى ئائىلىسىدىكىلھر بىرلىكتھ ھای
.چۈشۈردى



ر قانچىلىك مىننھتدانۇھ 
بىر ئۇ ! بولغاندۇ ھھ

قۇربانلىق سۇپىسى 
ئۇنى ۋە یاساپ، 

ك ئائىلىسىنى دەھشھتلى
كھلكۈندىن قۇتۇلدۇرغان

.خۇداغا ئىتائھت قىلدى



نۇھقا ئاجایىپ خۇدا 
.ۋەدە بھردىبىر 

ھھرگىزمۇئھمدى ئۇ 
گۇناھلىرىنىئىنسانالرنىڭ 

.كھلكۈن بىلھن جازالىمایدۇ

ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى خۇدا 
.ئھسكھرتتىیاخشى ناھایىتى 

ھۈسھن -ھھسھن
تھڭرىنىڭ ۋەدىسىنىڭ 

.ئىدىبھلگىسى 



ئۇنىڭۋە نۇھ 
ئائىلىسىدىكىلھر

ىشالرنى كٻیىن یٻڭى باشلىنكھلكۈندىن 
ىگھ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈش.كۈتىۋالدى

ىرىئھۋالدلئۇنىڭ ئھگىشىپ، 
شارىنى یھر پۈتۈن 

.قاپلىدىقایتىدىن

بارلىق مىللھتلھردۇنیادىكى 
.ھنكھلگئھۋالدلىرىدىن ئۇنىڭ ۋە نۇھ 



نۇھ ۋە چوڭ كھلكۈن

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىلدىن ئٻلىنغانن بۇھٻكایھ،

تٻپىلغان

10-6یارىتىلىشى ئالھمنىڭ 

".مىزغامھنىسى یىشىلگھندە، نۇر چاچار یولىسۆزلىرىڭنىڭ "
130:119زەبۇر 



ئاخىرەت



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
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