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نىڭ قانداق ئىنسانالرسۆزى، خۇدانىڭ ئىنجىل، بىزنى كىم یاراتتى؟ 
جى ئادەمنى خۇدا تۇنبۇرۇنال، خٻلى . باشالنغانلىقىنى بایان قىلىدۇ

خۇدا ئادەم . یاراتقان ۋە ئۇنىڭغا ئادەم دەپ ئىسىم قویغان
ەمگھ خۇدا ئاد. ئھلھیھىسساالمنى یھرنىڭ تۇپرىقىدىن یاراتتى

.  ئۇ تىرىلدىھایاتلىق بھرگھندە، 
ئۆزىنى ئٻرەم دٻگھن ئۇ 

.باغدىن تاپتىگۈزەل 



ئاجایىپ ئۇئىلگىرى، خۇدا ئادەم ئھلھیھىسساالمنى یارىتىشتىن 
-ھدەممۇتھڭرى ق. نھرسىلھر بىلھن تولغان گۈزەل دۇنیانى یاراتتى

گىز خۇشپۇراق گۈ�ر ۋە ئٻیایالقالر، قھدەم تاغلىق جایالر ۋە 
، ھھرىلىرىئوچۇق تۈكلۈك قۇشالر ۋە لھرزان ھھسھل دەرەخلھر، 

ھتتھ، ئھمھلىی. كىت ۋە تٻیىلغاق یىالنالرنى یاساپ چىقتىتام 

ھھممھ -ھھممھ نھرسىنى خۇدا 
.یاراتتىنھرسىنى 



خۇدا ھٻچ دەسلھپتھ، ئھڭ 
گىرى، ئىلنھرسىنى یارىتىشتىن 

ق خۇدادىن باشقا ھٻچ نھرسھ یو
ئادەم یاكى ئورۇن یاكى. ئىدى

.  ھٻچنٻمھ یوق. یوقنھرسھ 
یورۇقلۇق ۋە قاراڭغۇلۇق

یۇقىرى ۋە تۆۋەن . یوق
تۈنۈگۈن ۋە . ئھمھس

پھقھت . ئھتھ بولمایدۇ
ار باشلىنىشى بولمىغان خۇدا ب

ئاندىن خۇدا ھھرىكھت . ئىدى
خۇدادەسلھپتھ، !قىلدى

.تىزٻمىننى یاراتئاسمانالرنى ۋە 



یھر یۈزى شھكىلسىز ۋە
تا چوڭقۇرلۇق. قۇرۇق ئىدى

.قاراڭغۇلۇق بار ئىدى
ئاندىن خۇدا
.سۆز قىلدى

یورۇقلۇق"
."بولسۇن



ٻچھ قاراڭغۇلۇقنى ككۈنىنى، خۇدا یورۇقلۇق . یورۇقلۇق بولدى
ن خۇدا ئاندى. كھچ ۋە ئھتىگھن بىرىنچى كۈن بولدى. دەپ ئاتىدى

."یورۇقلۇق بولسۇن". سۆز قىلدى



ڭ سۈیىنى دٻڭىز ۋە كۆ�رنىئوكیان، -دٻڭىزخۇدا كۈنى، ئىككىنچى 
قۇرۇق ": خۇداكۈنى، ئۈچىنچى . ئاسمان ئاستىدا تھرتىپكھ سالدى

.ئىش یۈز بھردى. دٻدى"كۆرۈنسۇنیھر 



چاتقال ۋە دەرەخلھرنىڭ چۆپ، گۈل، -ئوتخۇدا یھنھ 
ئۇالر پھیدا . بولۇشىنى بۇیرۇدىپھیدا 

بىلھن ئھتىگھن كھچ . بولدى
.كۈنى ئىدىئۈچىنچى 



نى ۋە ئایقۇیاشنى، ئاندىن كٻیىن خۇدا 
رنى ئۇالیاراتتى، نۇرغۇن یۇلتۇزالرنى 

كھچ ۋە . ھٻچكىم ساناپ بٻرەلمھیدۇ
.ئھتىگھن تۆتىنچى كۈنى ئىدى



ۋە بٻلىق جانلىقلىرى، دٻڭىز 
قۇشالر خۇدا تىزىملىكىدە 
.  ئىككىنچى ئورۇندا تۇرغان

ە بھشىنچى كۈنى ئۇ چوڭ قىلىچ ۋ
ئۇزۇن بٻلىقى، كىچىك ساردىن 

پۇتلۇق تۇخۇم ۋە خۇشال كىچىك 
.  غۇۋا قۇشالرنى یاساپ چىقتى

خۇدا یھر یۈزىدىكى سۇالرنى ۋە 
قۇرۇقلۇق، ھھر خىل قۇشالرنى 

دٻڭىز ۋە ئاسماندىن ھۇزۇرلىنىش
ئۈچۈن ھھر خىل بٻلىقالرنى 

كھچ ۋە ئھتىگھن . یاساپ چىقتى
.بھشىنچى كۈنى ئىدى



یۈزى یھر ": ئۇ. خۇدا یھنھ سۆز قىلدىكٻیىن، شۇنىڭدىن 
ھایۋان،ھھر خىل . دٻدى"كھلتۈرسۇنجانلىقالرنى بارلىققا 

دە یھر بۇ یھر. ھاشارات ۋە ئۆمىلىگۈچى ھایۋانالر بارلىققا كھلدى
ناچار . تھۋرىگھن پىلالر ۋە ئالدىراش قۇندۇزالر بار ئىدى

قۇرت ۋە یٻپىشقاق Wiggly. مایمۇنالر ۋە تۇتۇق تىمساھالر
ھھر خىل . گاڭگىراپ قالغان زىراپھ ۋە پۈركۈگۈچ. چىپار

.ھایۋانالرنى شۇ كۈنى خۇدا یاراتقان

.كھچ ۋە ئھتىگھن ئالتىنچى كۈنى ئىدى



ە ئاالھىدە ئاالھىد-ئالتىنچى كۈنى خۇدا باشقا بىر ئىشنى قىلدى 
تىزالردا ئٻ. ھازىر ھھممھ نھرسھ ئىنسان ئۈچۈن تھییار ئىدى. ئىش

:  خۇدا. ۋە ئۇنىڭغا مۇالزىمھت قىلىدىغان ھایۋانالر بار ئىدى
بىزنىڭ سۈرىتىمىزدە ئىنساننى "

یھر یۈزىدىكى ھھممھ یاراتایلى، 
"بوالیلىخوجایىن نھرسىگھ 

ئالال ئىنساننى شۇڭا . دٻدى
یاراتتى ئۆزىنىڭ تھسۋىرىدە 
ئۇ ئالالنىڭ تھسۋىرىدە 

...یاراتتى ئۇنى 



خۇدا ئادەم بىلھن 
باغدىن". سۆزلھشتى

نٻمىنى خالىسىڭىز
ئھمما یھڭ، شۇنى 

قنى یاخشىلىق ۋە یامانلى
بىلىدىغان دەرەختىن

ئھگھر ئۇ یٻمھڭ، 
، یٻسىڭىزدەرەختىن 

."ئۆلىسىزچوقۇم 



ھمھس، ئیالغۇز بولۇشى یاخشى ئىنساننىڭ ": پھرۋەردىگار خۇدا
نى خۇدا بارلىق قۇشالر. دٻدى"قىلىمھنمھن ئۇنىڭغا یاردەمچى 

ھایۋانالرنى ئادەم ئھلھیھىسساالمغا ئٻلىپ ۋە 
ئادەم ئۇالرنىڭ ھھممىسىگھ ئىسىم . كھلدى
ئۇ چوقۇم ناھایىتى ئھقىللىق بولۇشى . قویدى
ئھمما بارلىق قۇشالر ۋە ھایۋانالر . كٻرەك

ئادەمگھ ماس كٻلىدىغان ئارىسىدا 
.یوق ئىدىشٻرىك 



.  دىخۇدا ئادەم ئھلھیھىسساالمنى چوڭقۇر ئۇیقۇغا ئٻلىپ كىر
ۇدا ئادەم خچىقىرىپ، ئۇخالۋاتقان ئھرنىڭ قوۋۇرغىسىدىن بىرنى 

.  ئایالنى شھكىللھندۈردىقوۋۇرغىسىدىن 
ئایال ئادەم تھڭرى یاراتقان 
بولۇش ئۈچۈن شٻرىك 
.ئىدىتولىمۇ توغرا 



دىن ئان. خۇدا ئالتھ كۈندە ھھممھ نھرسىنى یاراتتى
ئارام نى خۇدا یھتتىنچى كۈنىگھ بھخت تىلىدى ۋە ئۇ

ۋا ئادەم ئاتا بىلھن ھاباغدا، ئٻرەم . كۈنى قىلدى
ققا ئانا خۇداغا ئىتائھت قىلىپ مۇكھممھل خۇشاللى

پھرۋەردىگارى،خۇدا ئۇالرنىڭ . ئٻرىشتى
تھمىنلىگۈچىسى ۋەئۇالرنىڭ 

.دوستى ئىدى



یاراتقانداخۇدا ھھممھ نھرسىنى 

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىل،

تٻپىلغان

1-2یارىتىلىش

".لىدۇكىرىش ئٻغىزى یورۇقلۇق ئاتا قىسۆزلىرىڭىزنىڭ "
 130:119زەبۇر
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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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