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Nuh asmana gargany uçuranda, 
gämi saýa batyp, ýüz günden 
gowrak durdy.

Kaka, sen näme 
üçin beýtdiň?

Ýokardan garga gury 
ýeri tapyp bilmeli, eger 
ol gaýdyp gelse, onda 
suwuň entek 
çekilmändigini bileris. 

Ýok, kaka, men näme üçin 
bir gargany goýbereniňi 
soraýaryn. Olar bizde 
bary-ýogy iki sany ahyry, 
eger muňa bir zat bolaýsa...

SONRAKİ ZAMAN BİR 
DOVUR GÖNDERECEK, 
ONUN YEDİ

Ýöne garga suwlaryň üstünde öňe we yza uçmaga 
mejbur boldy.  

Bir hepdeden soň...

Kaka, sen näme 
üçin biynjalyk 
bolýarsyň?

Sen geçen hepde 
gargany 
goýberdiň, 
munuň hiç hili 
netijesi bolmady.

Hawa, ýöne daşarda 
näme bolýanyny 
bilesim gelýär, ýöne 
gapyny açyp, 
töwekgelçilik edip 
biljek däl! 

Gelip çykyş 8:6-9Gelip çykyş 8:6-9



Indiki hepde...
Şol pursat geler 
diýip pikir 
edýärsiňmi?

Bu şu günleriň 
birinde  bolar, 

men muny 
bilýärin.

Serediň, ol 
ýerde, ol 
gaýdyp gelýär. 

Hawa, kaka, dogrudanam! 
Ýöne ol çüňkünde bir zat 
saklap dur!!! 

Zeýtun 
agajynyň 
ýapragy!

Zeýtunyň 
ýapragy!

Nuh ýene bir hepde garaşdy 
we soň… Meniň pikimçe 

kepderi bu gün 
gaýdyp gelmeýär!

Guşuň dynç alar 
ýaly ýer tapanyna 
ynanýaryn!

Elbetde, ýer gowuja guraýança, biz 
haýwanlar bilen bile çykyp bilerimiz ýaly, 
kän garaşmaly bolarys diýip pikir edýärin, 

ýöne - 

- Kaka, biziň häzir 
näçe garaşmaly 
boljagymyzyň 
tapawudy ýok, bu 
biziň gäminiň 
gurluşygyna 
garaşyşymyz ýaly 
uzak bolmaz.  

Gelip çykyş 8:10-12Gelip çykyş 8:10-12



Hudaýyň gäminiň gapysyny ýapanyna 376 gün 
geçenden soň. Ogullarym, bize 

çen bolaýdy 
öýdýärin.

Bu gün biziň ýeriň biz 
üçin taýýardygyny bilmeli 
günümizdir.

Men-ä, özümiň ýeri garşy 
almaga taýýardygyma 
ynanýaryn 

Ah, Nuh!

Seret!!!

...Ýeriň ýüzi gury.

Soň Hudaý şeýle 
diýdi:

“Sen we aýalyň, 
ogullaryň we 
aýallaryň, gämiden 
çykyň”.

Gelip çykyş 8:14-15Gelip çykyş 8:14-15



Ýanyňyzda bolan haýwanlaryň 
hemme görnüşini – guşlary, 
haýwanlary, süýrenijileriň hemmesini 
– bütin ýeriň ýüzüne ýaýrap gider 
ýaly, nesil öndürip, özleriniň sanyny 
köpelder ýly, daşary alyp çykyň.  

Gelip çykyş 8:17-19Gelip çykyş 8:17-19



Ogullarym! 

Halal haýwanlaryň 
hersinden birini 
getiriň!

Näme üçin, 
kaka?

Olary Rebbimize 
gurbanlyk 
berýäris.

Indi ody 
ýak. Kepderi, 

kaka.

Gelip çykyş 8:20 Gelip çykyş 8:20 



Örňäň we köpeliň-de, 
ýer ýüzüni dolduryň.

Ýerdäki haýwanlaryň hemmesi, 
asman guşlarynyň bary, ýerdäki 
süýrenijileriň we deňizdäki 
balyklaryň hemmesi sizden 
gorkarlar we titrärler. 

Olar siziň eliňize 
berildi.

Ýaşaýan we hereket 
edýän jandarlaryň 
hemmesi size iýmit 
bolar. 

Ýaşyl otlary iýmit 
edip berşim ýaly, 
indi hemme zady 
size berýärin.

Siziň ganyňyz üçin 
Men öç alaryn.

Men her bir 
haýwandan 
jogap soraryn.

Her bir adamdanam, 
ýakynynyň jany üçin 
jogap soraryn.  

Kim adam ganyny dökse, 
şonuň gany adam 
elinden döküler, sebäbi 
adam Hudaýyň keşbinde 
ýaradyldy.

Siz babatda aýtsam, örňäň we 
köpeliň; ýer ýüzüne ýaýraň we 
ony dolduryň.

Gelip çykyş 9:1-7Gelip çykyş 9:1-7



Men bulutlarda Öz 
älemgoşarymy goýdum, 
bu Men bilen ýeriň 
aramyzdaky äht bolar. 

Her gezek ýeriň üstüne bulut 
goýberenimde, älemgoşar 
peýda bolar, şonda sen bilen 
Meniň we ähli görnüşdäki 
janly-jandarlaryň aramyzdaky 
ähti ýada salaryn. 

Indi suw hiç haçan 
ýerdäki ähli 
janly-jandarlary ýok 
etmek üçin suwa 
basdyrmaz. 

Bulutda älemgoşar peýda bolanda, 
Men ony görerin-de, Hudaý bilen 
ýerdäki hemme görnüşdäki 
janly-jandarlaryň arasyndaky ebedi 
ähti ýada salaryn. 

Gelip çykyş 9:11-17Gelip çykyş 9:11-17



Nuh bilen maşgalasy 
işe başlady.

Ýeri işläp bejerdiler.

Öýler 
gurdular. 

Haýwanlary 
eldekilerşdirdiler. 

Täze durmuşy emele 
getirdiler.

Dürli görnüş bolar ýaly, bir 
ýa-da iki günde gutarjak bir 
zady gurmak ýakymly, hä, 
doganlar?

15 metrlik agaçlara 
münmegi talap 
etmeýän bir zady 
gurmak nähili ýakymly 
duýdy!

Şeýle-de bolsa, eger 
pikirlenseň, onda biz bu 
çadyry-da, gämini guran 
sebäbimize görä – gury 
bolmak üçin gurýarys! 

Soň Nuh üzüm agaçlaryny 
ekdi. 

Ol şerap içip serhoş 
boldy,

MMM
Nähili gowy. 
Süýji. 

Gelip çykyş 9:20-21Gelip çykyş 9:20-21



Kaka? 
Ejem pikir edýär, sen 
şeýle edip bilerdiňmi - 

Ah, kaka!
Şol guşlar şu 
ýerlerde galar diýip 
pikir edipdim. 

Olar örän işdäňi açyjy 
görünýärdi. Belki, olaryň etleri 
tagamlydyr, ýöne olar beýleki 
haýwanlar bilen bile uçup 
gitdiler. 

Ham, näme 
boldy?

Näme 
bolanyny 
kakamdan 
sora!

Onuň oturdan 
üzümleriniň hasyl 
bereni görnüp dur, 
indi kakamyz ondan 
serhoş bolupdyr!.

Indi ol çadyrynda, 
edil doglan 
günündäkisi ýaly, 
ýalaňaç ýatyr! 

Baryň-da, özüňiz 
göz ýetiriň!

Gelip çykyş 9:22Gelip çykyş 9:22



Doganym, günä eden Adam 
bilen Howuň ilki bilen özleriniň 
ýalaňaçdyklaryna akyl ýetireni 
hakda pikir etmegi goýup 
bilemok.  

Ençe günäkärler ýok bolup 
gitdiler, doganym, ýöne 
günä ýok bolup gitmedi.

Biz 
entek 
diri.

Ýöne kakam… ol öz neslindäki 
ýeke-täk dogry adamdy!

Ol Hudaýy gynandyrýan 
erbetlikden saklamaga 
saýlanan ýeke-täk 
adamdy! 

Ýafes, oňa 
seretme.

Biz onuň 
ýalaňaçlygyny 
görmeli däl.

Näme... näme 
boldy?

Näme üçin üstümde 
Samyň geými bar? Nuh, sen içip serhoş 

bolduň. Sen bu ýere 
ýalaňaç geldiň.

Ogullaryň seni görmekleri 
mümkindi. Ýogsa-da, Ham seni 
gördi-de, ýigrenip gitdi, ýöne 
beýleki iki ogluň seresaplyk bilen 
üstüňi geýim bilen ýapdylar.

Ham? Ham? Ol meni 
ýalaňaçlygyma goýup 
gideni üçin näletlidir! 

Maňa kömege geleni üçin, 
goý, Reb Sam bilen Ýafese ak 
pata bersin!

Ham bolsa, goý, pesleriň 
pesi bolsun! Goý, Reb 
beýleki iki oglumy 
beýgeltsin!

Nuh, Ham seniň 
eliňe şeraply 
bulgury 
tutdurmady.

Ham seni içmäge mejbur etmedi, 
munuň nämä alyp barjagyny 
özüňem bilmediň. Ham seniň 
geýmiňi çykarmady.

Başdan geçiren 
zatlarymyzyň 
hemmesinden soň, 
menem, oglumam eýýäm 
nädogry saýlaw etdik! 

Gelip çykyş 9:23-27Gelip çykyş 9:23-27



Nuhuň maşgalasam köpeldi. 
Onuň ogullarynyň öz 
ogullary doguldy.

Kaka! 

Ogul boldy! Biz 
oňa Aram diýip 
at dakjak.

Aýalymyň 
ýagdaýy gowy, 
aýallar oňa 
seredýärler. 

Seniň ilkinji 
agtygyňy görmegiňi 
isleýärin.

Aram. 

Erbet nesil geçdi, 
emma biziň 
erbetligimiz galdy.

Ýeri indi hiç haçan suw 
almasy bilen 
arassalamazlygy 
hakda Hudaý bilen äht 
baglaşdyk. 

Geljekki nesilleriň 
günälerini ýuwmak 
üçin Hudaý olar bilen 
nähili äht baglaşar-
ka? 

Şeýdip, bu maşgalalardan uruglar we 
dünýäniň milletleri çykyp, suw almasyndan 
soň, bütin ýer ýüzüne ýaýradylar. 

Gelip çykyş 9:19,28Gelip çykyş 9:19,28
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