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.سٻتىشقا بولمایدۇپھقھت .ھوقۇقىڭىز بار



خۇدا!ھھممھ نھرسىنى یاراتتىتھڭرى 
ھاۋا ئۇ ئایالىیاراتقاندا، ئىنساننى تۇنجى 

داغا ئۇالر خۇ. بىلھن ئٻرەم باغدا تۇرغانئانا 
ھھمدە ئىتائھت قىلىپ ئىنتایىن خوشال ئىدى

ھازىرىدىن ئ ۆزلىرىنىڭ 
.  ھوزۇرلىنىۋاتقان ئىدى

بىر بىراق 
...كۈنى



خۇدا ساڭا ھھممىال "
دەرەختىن یٻمھسلىكنى 

ن یىالن ھاۋادى" ئٻیتتىمۇ؟
ل ھھر خىبىز ": ئۇ. سورىدى

ھمما مٻۋىلھرنى یٻیھلھیمىز ، ئ
.  دىدٻ"یٻیھلھیمىزبىر مٻۋە 

ٻسھك بىز ئۇ مٻۋىنى یئھگھر "
.  "زتۇتساق، بىزئۆلىمىیاكى 

دٻدى یىالن-ئۆلمھیسھن، -
.  مىیقىدا كۈلۈپ



خۇداغا سھن "
ئوخشاش بۇلۇپ 

ۇ ھاۋا ئانا ب. "قالىسھن
دەرەخنىڭ مٻۋىسىنى

ئۇ .یىگىسى بار ئىدى
اڭالپ، ئیىالننىڭ گٻپىنى 
.مٻۋىسىنى یٻدى



ىن ئانا خۇداغا ئاسىیلىق قىلغاندھاۋا 
ٻۋىنى ئادەم ئھلھیھىسساالمنىمۇ مكٻیىن، 

مھن !یاق": ئادەم.یٻیىشكھ یٻتھكلىدى
"مھنقىلمایخۇدانىڭ سۆزىگھ خىالپلىق 
.  كٻرەك ئىدىدٻیىشى 



ئاتا ئادەم 
ھاۋا ئانا بىلھن 

گۇناھ قىلغاندا، 
.لدىئىككىلىسى ئۆزلىرىنىڭ یالىڭاچ ئىكھنلىكىنى بىھھر 

زلىرىنى ئۆقىلىپ تىكىپ،پھشتاما یوپۇرمىقىنى ئھنجۈر 
.دىخۇدانىڭ ھۇزۇرىدىن چاتقاللىققا یوشۇرۇنیٻپىپ، 



ىلھن ئادەم ئاتا بئۇ . سالقىندا خۇدا باغقا كھلدىكھچقۇرۇن 
اۋانى ئادەم ھ. ئانىنىڭ نٻمھ قىلغانلىقىنى بىلھتتىھاۋا 

:  خۇدا. ئانا یىالننى ئھیىبلىدىھاۋا . ئھیىبلىدى
تولغاق تۇغقاندە یىالن لھنھتلھندى، ئایالالر "

ئادەم، سھن گۇناھ ".دٻدى".تارتىدۇئازابى 
تىكھنلھر یۈزىیھرئۈچۈن، قىلغانلىقىڭ 

كۈندىلىك .ئۇچرىدىبىلھن قارغىشقا 
ئٻرىشىش یٻمھكلىكىڭگھ 

ئۈچۈن جاپالىق 
."تھرلھیسھن



ئادەم ئاتا بىلھن خۇدا 
ئانىنى ئاجایىپ باغدىن ھاۋا 

لىقى ئۇالر گۇناھ قىلغان.چىقاردى
چىئۈچۈن، ھایاتلىق ئاتا قىلغۇ

!خۇدادىن ئایرىلدى



لىك قایتىپ كىرگۈزمھسئۇالرنى خۇدا 
.ىیالقۇنلۇق قٻلىچ یاسىدئۈچۈن 

خۇدا ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانا 
.ئۈچۈن تٻرە چاپان یاساپ بھردى

خۇدا تٻرىلھرنى
نھدىن ئالغان؟



.لىلىك بولدىئۆتۈشى بىلھن ئادەم بىلھن ھاۋا ئانا بىر ئائىۋاقىتنىڭ 
ىككىنچى ئۇالرنىڭ ئ.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 

.بولدىخۇرسھن 



ازى قابىلنىڭ سوۋغىسىدىن رخۇدا 
.الندىقاتتىق ئاچچىققابىل . ئھمھس

توغرا ئىشئھگھر ": لٻكىن خۇدا
قوبۇل سھن قىلسىاڭ،

.دٻدى" ؟قىلىنمامسھن



ىغان ئاچچىقى یانمقابىلنىڭ 
ٻیىن بىر مھزگىلدىن ك.ئىدى

م ئٻتىزدا ئۇ ھابىلغا ھۇجۇ
!قىلىپ ئۇنى ئۆلتۈردى



ئىنىڭ ھابىل قھیھردە؟ –. قىلدىقابىلغا سۆز خۇدا 
ڭ مھن ئىنىمنى-.دٻدى قابىل یالغان سۆزلھپ-بىلمھیمھن، -

ىقتىدارىدىن قابىلنىڭ دٻھقانچىلىق قىلىش ئخۇدا قوغدىغۇچىسىمۇ؟ 
ئۇنى سھرگھردانقىلىپ، مھھرۇم 

.قىلىپ جازالىدى



ەم ئاتا ئۇ ئاد.پھرۋەردىگارنىڭ ھۇزۇرىدىن چىقىپ كھتتىقابىل 
بىر ئائىلھ ئۇالر.بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ بىر قىزى بىلھن توي قىلغان

نھۋرىلىرىقابىلنىڭ ئۆتمھي، ئۇزۇن .قۇردى
شھھھرنىچھۋرىلىرى ئۇ قۇرغان ۋە 

.تولدۇردى



انىنىڭ ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئبىللھ، بىلھن شۇنىڭ 
ردا كىشىلھر ئۇ ۋاقىتال.زلىكتھ كۆپھیدىئائىلىسى تٻ

.بۈگۈنكىگھ قارىغاندا ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرەتتى



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

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



ىشىپ كىشىلھر بىر ئھۋالد یھنھ بىر ئھۋالدقا ئھگدۇنیادا 
ئاخىرىدا، خۇدا. رەزىللھشتىبارغانسىرى 

قبارلىقىلدىئىنسانىیھتنى یوقىتىشنى قارار 
خۇدا. ھایۋانالر ۋە قۇشالرنىمۇ

ئىنساننى یاراتقانلىقىغا
.ئھپسۇسالندى

ئھمما بىر
ئادەم خۇدانى 
...قىلدى خۇرسھن 



انىي ۋە سىیىتنىڭ ئھۋالدى، نۇھ ھھقق.كىشى نۇھ ئىدىبۇ 
ھ ئۈچ ئۇ یھن.ماڭدىنىڭ یولىدائۇ خۇدا.ئھیىبسىز ئىدى

خۇدا .  ئوغلىغا خۇداغا ئىتائھت قىلىشنى ئۆگھتتى
ۋە ئۆزگىچھ ئۈچۈن ئىنتایىن نۇھ 

ئاالھىدە پىالنى 
!ئىدىبار 



ئىنسان قایغۇسىنىڭ باشلىنىشىى

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىل،

تٻپىلغان

3-6ئالھمنىڭ یارىتىلىشى 

".لىدۇكىرىش ئٻغىزى یورۇقلۇق ئاتا قىسۆزلىرىڭىزنىڭ "
 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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