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!  تھڭرى ھھممھ نھرسىنى یاراتتى
ئایالى ئۇیاراتقاندا، تۇنجى ئىنساننى خۇدا 

الر ئۇ. ھاۋا ئانا بىلھن ئٻرەم باغدا تۇرغان
ھ ئۇنىڭ بىر كۈنگىچقىلىپ، خۇداغا ئىتائھت 

.ھۇزۇرىدىن ھۇزۇرلىناتتى



خۇدا سىزگھ ھھر بىر "
یٻمھسلىكنى دەرەخنى 

یىالن ھاۋادىن " ؟ئٻیتتىمۇ
ھیمىز، یٻیھلھھر خىل مٻۋىلھرنى بىز ": ئۇ. سورىدى

ئۇ ئھگھر بىز. دٻدى"یٻیھلھیمىزبىر مٻۋە ئھمما 
-. "ئۆلىمىز"تۇتساق، یٻسھك یاكى مٻۋىلھرنى 

.دٻدى یىالن-ئۆلمھیسھن، 
.  "سھن خۇداغا ئوخشایسھن"

ئانا بۇ دەرەخنىڭ مٻۋىسىنى ھاۋا 
ئۇ یىالننىڭ گٻپىنى . قىالتتىئارزۇ 

، ئاڭالپ

.یٻدىمٻۋىسىنى 



دىن ھاۋا ئانا خۇداغا ئاسىیلىق قىلغان
ٻۋىنى ئادەم ئھلھیھىسساالمنى مكٻیىن، 

مھن ! قیا": ئادەم. یٻیىشكھ یٻتھكلىدى
"بویسۇنمایمھنسۆزىگھ خۇدانىڭ 

.دٻیىشى كٻرەك ئىدى



ئاتا ئادەم 
بىلھن ھاۋا 

اچ ئىكھنلىكىنى ھھر ئىككىلىسى ئۆزلىرىنىڭ یالىڭئانا گۇناھ قىلغاندا، 
ئۆزىنى ئۇالرتىكىپ، ئھنجۈر یوپۇرمىقىنى ئالدىغا . بىلدى

.خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىن دەرەخكھ یوشۇرۇندىیٻپىپ، 



ئۇ ئادەم . كھچقۇرۇن سوغۇقتا خۇدا باغقا كھلدى
.  لدىبىلھن ھاۋا ئانىنىڭ نٻمھ قىلغانلىقىنى بىئاتا 

.  لىدىھاۋا ئانا یىالننى ئھیىب. ھاۋانى ئھیىبلىدىئادەم 
ئایالالر تۇغۇلغاندا یىالن لھنھتلھندى، ": خۇدا

سھن گۇناھ ئادەم، ".دٻدى"ئایال ئازابلىنىدۇ
تىكھن ۋە پاقالچاق قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن، یھر 

كۈندىلىك . ئۇچرىدىلھنھتكھ بىلھن 
یٻمھكلىكىڭگھ ئٻرىشىش 

ئۈچۈن جاپالىق 
."ۋە تھرلھیسھن



خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنى 
ئاجایىپ باغدىن 

ئۇالر . چىقاردى
ئۈچۈن، ئۇالر قىلغانلىقى گۇناھ 

خۇدا!قىلغۇچى خۇدادىن ئایرىلدىئاتا ھایاتلىق 
قىلىچیالقۇن ئۈچۈن ئۇالرنى قوغلىماسلىق 

ھاۋاخۇدا ئادەم ئاتا بىلھن . یاسىدى
. ئۈچۈن تٻرە چاپان یاساپ بھردىئانا 

تٻرىلھرنىخۇدا 
؟ئالغاننھدىن 



.  لھ تۇغۇلدىۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلھن ئادەم بىلھن ھاۋا ئانا بىر ئائى
ككىنچى ئۇالرنىڭ ئى. ئۇالرنىڭ تۇنجى ئوغلى قابىل باغۋەن ئىدى

ىسىم بىر كۈنى قابىل خۇداغا بىر ق.ئوغلى ھابىل پادىچى ئىدى
ھابىل قویلىرىنىڭ . كۆكتاتالرنى سوۋغا قىلدى

یاخشىلىرىنى خۇداغا ئھڭ 
.  قىلدىسوۋغا 

خۇدا ھابىلنىڭ 
سوۋغىسىدىن 

.بولدىرازى 



ىن خۇدا قابىلنىڭ سوۋغىسىد
قابىل قاتتىق. رازى ئھمھس
:لٻكىن خۇدا. ئاچچىقالندى

ڭىز، قىلسىتوغرا ئىش ئھگھر "
.ىدٻد"؟قوبۇل قىلىنمامسىز



بىر . ىقابىلنىڭ ئاچچىقى تۈگىمىد
ۇ ھابىلغا مھزگىلدىن كٻیىن ئٻتىزدا ئ

!ھۇجۇم قىلىپ ئۇنى ئۆلتۈردى



ٻدى د-بىلمھیمھن، -ھابىل قھیھردە؟ -. خۇدا قابىلغا سۆز قىلدى
قانچىلىق مھن ئاكامنىڭ قوغدىغۇچىسىمۇ؟ خۇدا قابىلنى دٻھ-. قابىل

.ىپ جازالىدىقىلىش ئىقتىدارىنى تارتىۋٻلىپ ئۇنى سھرگھردان قىل



ەم ئۇ ئاد. قابىل پھرۋەردىگارنىڭ ھۇزۇرىدىن چىقىپ كھتتى
ىر ئائىلھ ئۇالر ب. بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ قىزى بىلھن توي قىلغانئاتا 

نھۋرىلىرىقابىلنىڭ ئۆتمھي، ئۇزۇن .قۇردى
شھھھرنىنھۋرىلىرى ئۇ قۇرغان ۋە 

.تولدۇردى



لھن ھاۋا ئادەم ئاتا بىبىللھ، شۇنىڭ بىلھن 
ئۇ . ي قىلدىئانىنىڭ ئائىلىسى تٻز تھرەققى

ارىغاندا ۋاقىتالردا كىشىلھر بۈگۈنكىگھ ق
.ئۇزۇن ئۆمۈر كۆردى



خۇدا ": ھاۋا ئاناتۇغۇلغاندا، ئوغلى سىیىت 
.  دٻدى"بھردىماڭا سٻتنى ھابىلنىڭ ئورنىغا 

یىل 912بولۇپ، سىیىت تھقۋادار ئادەم 
.نۇرغۇن بالىسى باریاشىغان، 



ىشىپ دۇنیادا كىشىلھر بىر ئھۋالد یھنھ بىر ئھۋالدقا ئھگ
ائاخىرىدا، خۇد. بارغانسىرى رەزىللھشتى

بارلىقدىئىنسانىیھتنى یوقىتىشنى قارار قىل
ئىنساننىخۇدا . ۋە قۇشالرھایۋانالر 

ن یاراتقانلىقىغا پۇشایما
بىر ئھمما. قىلدى

ئادەم 
خۇدانى 

خۇرسھن 
...قىلدى 



قانىي ۋە سىیىتنىڭ ئھۋالدى، نۇھ ھھق. بۇ كىشى نۇھ ئىدى
ھنھ یئۇ .ئۇ خۇدا بىلھن بىللھ ماڭدى. ئھیىبسىز ئىدى

.  ئوغلىغا خۇداغا ئىتائھت قىلىشنى ئۆگھتتىئۈچ 
نۇھنى ئىنتایىن غھلىتھ ھازىر خۇدا 

ۋە ئاالھىدە ئۇسۇلدا 
ئىشلىتىشنى 

!پىالنلىدى



باشلىنىشىئىنساننىڭ سادنٻسسىنىڭ 

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىل،

تٻپىلغان

6-3یارىتىلىش

".لىدۇكىرىش ئٻغىزى یورۇقلۇق ئاتا قىسۆزلىرىڭىزنىڭ "
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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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