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ئهيسا خۇدانىڭ يٻنىغا كۆتىرىلدى. ئۇ بىزگه مۇقهددهس 
روھنى ئهۋهتتى. ئۇ بىزنى يٻتهكلهيدۇ، بىزگه ئۆگىتىدۇ ۋه 

بىزنىڭ باشقىالرغا مۇشۇ خۇشاللىقنى ئٻيتىپ يهتكۈزۈشىمىز 
ئۈچۈن كۈچ-قۇۋۋهت بٻرىدۇ.

مهن دوستلىرىمغا 
بۇ خۇشاللىقنى 

سۆزلهپ 
بٻرىمهن.

قاراڭالر! مهنده بهك چوڭ 
خۇشاللىق بار! ئاڭلىسىڭىز 

سىزمۇ ماڭا ئوخشاش 
چهكسىز خۇشال بولىسىز، 
چۈنكى بۇ خۇشاللىق ھهم 

سىز ئۈچۈن! سىزمۇ، 
خۇددى مهندهك بۇ خۇش 

خهۋهرگه ئىشهنسىڭىز 
ھهم قوبۇل قىلسىڭىز، 
ئۇنداقتا دۇئا قىلىڭ، 

خۇدا ئاڭاليدۇ. ئۇ سىزنى 
سۆيىدۇ. ئۇ سىزنى 

كهچۈرۈشنى خااليدۇ 
ھهم سىز ئۇنىڭ بالىسى 

بوالاليسىز!

ئهيسا خۇدانىڭ يٻنىغا كۆتىرىلدى. ئۇ بىزگه مۇقهددهس 
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ۋاھ، مهن ئهمدى خۇدانىڭ بالىسى 
بولدۇم-ھه!

ئاتا-

ئهلۋهتته!

ئهمدى خۇدانى تٻخىمۇ ياخشى 
چۈشىنىشكه تىرىشىڭالر. داۋاملىق دۇئا 

ئارقىلىق ئۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشىڭالر 
ھهم مۇقهددهس كىتابنى ئوقۇڭالر. 
خۇدا مۇقهددهس كىتابى ئارقىلىق 

سىلهرگه ۋه سىلهر ئۈچۈن ياخشى ھهم 
قىلىش مۇھىم بولغان ئىشالرنى ئٻيتىپ 

بٻرىدۇ.

قانداق مۇھىم 
ئىشالر؟

خۇدانى سۆيۈش، 
كىشىلهرگه ئهيسانىڭ 
ھٻكايىسىنى ئٻيتىپ 

بٻرىپ خۇدانىڭ 
مٻھىر-مۇھهببىتىنى 
ۋه كۈچ-قۇدرىتىنى 
كۆرسىتىش قاتارلىق 

ئىشالر.

ئهيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق دٻگهن: ªبٻرىپ پۈتكۈل مىللهتلهرنى 
مٻنىڭ شاگىرتلىرىم قىلىپ يٻتىشتۈرۈڭالر ... ئۇالرغا مهن سىلهرگه 

بۇيرىغان بارلىق ئهمىرلهرگه ئهمهل قىلىشنى ئۆگىتىڭالر. مهن 
ھهقىقهتهنمۇ زامان ئاخىرغىچه ھهردائىم سىلهر بىلهن بىلله بولىمهن´.
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 مهنمۇ خۇدانىڭ بالىسى
 بوۇلشنى خااليمهن، ئاندىن
 مهن ئۇنىڭ بىلهن ھهردائىم

بىلله بوالاليمهن.

 ئۇنداقتا، كهل، بۇ ھهقته خۇداغا ئٻيتايلى ئوغۇلم. ئۇ ھهر
 قاچان ساڭا قۇالق سالىدۇ ھهم جاۋاب بٻرىدۇ. مۇنۇ دۇئانى ماڭا

ئهگىشىپ ئٻيتقىن.

 ياخشى، ئوغۇلم. بۇ سٻنىڭ ھاياتىڭدىكى ئهڭ مۇھىم قارار. مۇقهددهس
 كىتابتا بىزنىڭ گۇناھىمىز سهۋهبىدىن خۇدادىن ئايرىلغانلىقىمىز يٻزىلغان،

 ھهم مۇنداق دٻگهن: ªئهگهر ئهيسا مهسىھنىڭ رهب ئىكهنلىكىنى ئۆز ئاغزىڭ
 بىلهن ئٻتىراپ قىلساڭ ۋه خۇدانىڭ ئۇنى تىرىلدۈرگهنلىكىگه چىن 

 ئىشهنسهڭ، قۇتقۇزۇلىسهن. چۈنكى ئىنسان چىن  ئىشىنىش
 ئارقىلىق ھهققانىي ئادهم دهپ جاكارلىنىدۇ، ئۆز ئاغزى بىلهن ئٻتىراپ قىلىش

 مهن شۇنداق قىلىشنى
 خااليمهن! مهن راستىنال

 ئهيساغا ئىشىنىمهن!

ئارقىلىق قۇتقۇزۇلىنىدۇ´.

 ئۇۇلغ خۇدا، مهن ئۆزۈمنىڭ گۇناھكار ئىكهنلىكىمنى ئىقرار قىلىمهن.
 قىلغان يامان ئىشلىرىم ئۈچۈن توۋا قىلىمهن. مٻنى كهچۈرگىن. مهن

 ئهيسانىڭ مٻنىڭ گۇناھلىرىم ئۈچۈن قۇربان بولغانلىقىغا ھهم سٻنىڭ ئۇنى
 ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگهنلىكىڭگه ئىشىنىمهن.
 مهن ئهيسانى رهببىم دهپ قۇبۇل قىلىمهن.
 ماڭا كۆرسهتكهن مٻھىر-مۇھهببىتىڭگه ۋه
 ماڭا سٻنىڭ پهرزهنتىڭ بۇۇلش ھوقۇقىنى
 بهرگهنلىكىڭگه رهھمهت. مٻنى ئۆزۈڭنىڭ

 مۇقهددهس روھىڭغا چۆمدۈرگهيسهن. مهن
 ساڭا پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلهن بويسۇنۇشنى

خااليمهن. ئامىن.
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 ماڭا كۆرسهتكهن مٻھىر-مۇھهببىتىڭگه ۋه
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 ساڭا پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلهن بويسۇنۇشنى

خااليمهن. ئامىن.
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كۆتۈرۈلدى ھهم ئاستا-ئاستا ئٻگىزلهپ بۇۇلتالر ئارىسىدا غايىپ بولدى.
ئىككى  قىياپىتىدىكى  ئادهم  ئاق كىيىم كىيگهن  يٻنىدا  توساتتىن ئۇالرنىڭ 
ئۇ  بىراق  كهتتى،  چىقىپ  ئاسمانغا  ئهيسا  ªھهزرىتى  بوۇلپ:  پهيدا  پهرىشته 
 - كٻلىدۇ´،  قايتىپ  شۇنداق  يهنه  كهلگۈسىده  بولسا،  كۆتۈرۈلگهن  قانداق 

دٻدى.
كٻلىدۇ.  قايتىپ  ئارىسىغا  پهرزهنتلىرىنىڭ  خۇدانىڭ  كهلگۈسىده  ئهيسا 
ئۇنى  ئىشىنىپ  بولغانلىقىغا  قۇربان  ئۈچۈن  گۇناھى  ئىنسانالرنىڭ  ئهيسانىڭ 
قوبۇل قىلغانالرنىڭ گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ ھهم خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى 
بولىدۇ. بىز ئۇنىڭ بىلهن مهڭگۈ بىلله بولىمىز. ھٻچ قانداق نهرسه بىزنى ئۇنىڭ 

مٻھىر-مۇھهببىتىدىن ئايرىۋٻتهلمهيدۇ.

ئهيسا ھازىر نهده؟
يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 16-باب، ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى 1-باب

ئهيسا شاگىرتلىرى بىلهن بىر نهچچه ھهپته بىلله بولدى.
شاگىرتلىرى بهلكىم بهك خۇشال بولغاندۇ-ھه؟!

لٻكىن، ئهيسا ھازىر نهده؟
ªبىلىپ  دٻگهن:  مۇنداق  ئهيسا  سورىدىڭىز،  ياخشى  قىزىم،  ئهقىللىق 
قويۇڭالركى، مٻنىڭ كٻتىشىم سىلهرگه پايدىلىق، كهتمىسهم سىلهرگه ياردهمچى 

كهلمهيدۇ، ئهمما كهتسهم، ئۇنى سىلهرگه ئهۋهتىمهن´.
ئاسمانغا  ئالدىدا  كۆز  ئۇالرنىڭ  بوۇلپ  بىلهن سۆزلىشىپ  ئهيسا شاگىرتلىرى 
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ئۇنى  ئىشىنىپ  بولغانلىقىغا  قۇربان  ئۈچۈن  گۇناھى  ئىنسانالرنىڭ  ئهيسانىڭ 
قوبۇل قىلغانالرنىڭ گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ ھهم خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى 
بولىدۇ. بىز ئۇنىڭ بىلهن مهڭگۈ بىلله بولىمىز. ھٻچ قانداق نهرسه بىزنى ئۇنىڭ 

مٻھىر-مۇھهببىتىدىن ئايرىۋٻتهلمهيدۇ.

ئهيسا ھازىر نهده؟
يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 16-باب، ھهزرىتى ئهيسا ئهلچىلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى 1-باب

ئهيسا شاگىرتلىرى بىلهن بىر نهچچه ھهپته بىلله بولدى.
شاگىرتلىرى بهلكىم بهك خۇشال بولغاندۇ-ھه؟!

لٻكىن، ئهيسا ھازىر نهده؟
ªبىلىپ  دٻگهن:  مۇنداق  ئهيسا  سورىدىڭىز،  ياخشى  قىزىم،  ئهقىللىق 
قويۇڭالركى، مٻنىڭ كٻتىشىم سىلهرگه پايدىلىق، كهتمىسهم سىلهرگه ياردهمچى 

كهلمهيدۇ، ئهمما كهتسهم، ئۇنى سىلهرگه ئهۋهتىمهن´.
ئاسمانغا  ئالدىدا  كۆز  ئۇالرنىڭ  بوۇلپ  بىلهن سۆزلىشىپ  ئهيسا شاگىرتلىرى 
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كۆتۈرۈلدى ھهم ئاستا-ئاستا ئٻگىزلهپ بۇۇلتالر ئارىسىدا غايىپ بولدى.
ئىككى  قىياپىتىدىكى  ئادهم  ئاق كىيىم كىيگهن  يٻنىدا  توساتتىن ئۇالرنىڭ 
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دٻدى.
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مٻھىر-مۇھهببىتىدىن ئايرىۋٻتهلمهيدۇ.
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كهلمهيدۇ، ئهمما كهتسهم، ئۇنى سىلهرگه ئهۋهتىمهن´.
ئاسمانغا  ئالدىدا  كۆز  ئۇالرنىڭ  بوۇلپ  بىلهن سۆزلىشىپ  ئهيسا شاگىرتلىرى 
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ªھهزرىتى ئهيسا ئۆلۈمدىن تىرىلىپتۇ. جهلىلىيىگه سىلهردىن ئاۋۋال بارىدىكهن، 
ئۇنى شۇ يهرده كۆرىدىكهنسىلهر´ دهڭالر.

ھٻكايىنىڭ قىزىق يٻرى مۇشۇ يهردىكهن! 
بولغاندىن  ئۆتهپ  جازاسىنى  گۇناھلىرىمىزنىڭ  بىزنىڭ  ئۇ  ئوغۇلم!  شۇنداق، 

كٻيىن، خۇدا ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى. مانا، بۇ خۇدانىڭ پىالنى ئىدى.
كٻيىن ئهيسانىڭ شاگىرتلىرى ئۇ توغرىسىدا پاراڭلىشىۋاتاتتى، توساتتىن ئهيسا 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پهيدا بوۇلپ:
- سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن، - دٻدى.

ئۇالر بىرهر روھنى ئۇچراتتۇقمۇ نٻمه دهپ، ئاالقزاده بوۇلشۇپ كهتتى.
ھهزرىتى ئهيسا ئۇالرغا:

قوۇلم  گۇمانلىنىسىلهر؟  نٻمىدىن  كهتتىڭالر؟  قورقۇشۇپ  شۇنچه  نٻمىگه   -
روھنىڭ  بىلىسىلهر،  باقساڭالر  تۇتۇپ  مهن!  بۇ  بٻقىڭالر!  قاراپ  پۇتۇمغا  بىلهن 

گۆش-ئۇستىخىنى يوق. قاراڭالر، مٻنىڭ بار، - دٻدى.

ئهيسا تىرىلدى
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 28-باب، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 24-باب

قويدى.  قهبرىگه  دوستلىرى  ئۇنىڭ  جهسىتىنى  ئهيسانىڭ  بىلهن  شۇنىڭ 
ئىككى  بولغان  ئهگهشكۈچىلىرىدىن  ئهيسانىڭ  ھهزرىتى  كۈنى  بىرىنچى  ھهپتىنىڭ 

ئايال ئهيسانىڭ قهبرىسىگه باردى.
بىرى  پهرىشتىلىرىدىن  رهبنىڭ  كهتتى، چۈنكى  تهۋرهپ  يهر  قاتتىق  تۇيۇقسىز 
ئۈستىده  دومىلىتىپ،  يانغا  بىر  تاشنى  بٻرىپ،  قهبرىگه  چۈشۈپ،  ئاسماندىن 

ئولتۇرغانىدى.
پهرىشته ئايالالرغا مۇنداق دٻدى:

ئهيسانى  ھهزرىتى  مىخالنغان  كرٻستقا  سىلهرنىڭ  قورقماڭالر!   -
ئٻيتقاندهك  ئۆزى  ئۇ  ئهمهس،  يهرده  بۇ  ئۇ  بىلىمهن.  ئىزدهيدىغانلىقىڭالرنى 
تىرىلدى. كٻلىڭالر، ئۇ ياتقان جاينى كۆرۈڭالر. دهرھال بٻرىپ ئۇنىڭ شاگىرتلىرىغا: 
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ئهيسا تىرىلدى
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 28-باب، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 24-باب

قويدى.  قهبرىگه  دوستلىرى  ئۇنىڭ  جهسىتىنى  ئهيسانىڭ  بىلهن  شۇنىڭ 
ئىككى  بولغان  ئهگهشكۈچىلىرىدىن  ئهيسانىڭ  ھهزرىتى  كۈنى  بىرىنچى  ھهپتىنىڭ 

ئايال ئهيسانىڭ قهبرىسىگه باردى.
بىرى  پهرىشتىلىرىدىن  رهبنىڭ  كهتتى، چۈنكى  تهۋرهپ  يهر  قاتتىق  تۇيۇقسىز 
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ئهيسانىڭ كرٻستتا قۇربان بولۇشى
لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 23-باب

ئۇالر ئهيسانى كرٻستقا مىخلىدى.
ئۇالر  چۈنكى  قىلغىن،  كهچۈرۈم  ئۇالرنى  ئاتا،  ªئىھ  ئهيسا:  ھهزرىتى 
بىلهن  ئهيسا  ھهزرىتى  دٻدى.   - بىلمهيدۇ´،  قىلىۋاتقانلىقىنى  نٻمه  ئۆزىنىڭ 
ھاقارهتلهپ:  ئۇنى  بىرى  جىنايهتچىنىڭ  ئىككى  مىخالنغان  كرٻستقا  بىلله 
ئۆزۈڭنىمۇ،  ئهمدى  ئهمهسمىدىڭ؟  قۇتقۇزغۇچى  ئهۋهتكهن  خۇدا  ªسهن 
بىزنىمۇ قۇتقۇزمامسهن؟!´ - دٻدى. يهنه بىرى بولسا ھٻلىقى جىنايهتچىنى 
خۇدادىن  تۇرۇپ،  جازالىنىۋاتقان  ئوخشاش  ئۇنىڭغا  ªسهنمۇ  ئهيىبلهپ: 
قىلمىشلىرىمىزنىڭ  ئۆز  بىز  ھهقلىق.  جازالىنىشىمىز  بىزنىڭ  قورقمىدىڭمۇ؟ 
دٻدى.   - قىلمىغانغۇ!´  يامانلىق  ھٻچقانداق  ئۇ  لٻكىن  تارتتۇق،  جازاسىنى 
كهلگىنىڭده،  بىلهن  پادىشاھلىقىڭ  ئهيسا،  ئهيساغا: ªئى  ئۇ ھهزرىتى  ئاندىن 
مٻنى ئۇنتۇمىغايسهن´، - دٻدى. ªبىلىپ قويغىنكى، بۈگۈن سهن مهن بىلهن 

بىلله جهننهتته بولىسهن´، - دٻدى ھهزرىتى ئهيسا ئۇنىڭغا. 
ئۇ جان ئۈزگهندىن كٻيىن ئهيسا بىلهن دهرھال بىلله بولدىمۇ؟

ئىلتىجا  بىلهن  ئاۋاز  ئۈنلۈك  ئاتىسىغا  خۇدا  ئهيسا  ئاندىن  قىزىم.  توغرا، 
قىلغاندىن كٻيىن جان ئۈزدى.

ھه ... مهن بىلدىم، ئهيسانىڭ ھاياتىدا يۈز بهرگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسى 
خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن بولدى، شۇنداقمۇ؟

بىزنىڭ  ئهيسا  ئاندىن  ئهۋهتكهن.  دۇنياغا  مۇشۇ  ئهيسانى  خۇدا  دۇرۇس، 
گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆتهشكه تٻگىشلىك بولغان جازاالرنى بىزنىڭ ئورنىمىزدا 

ئۆتىگهن.
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قۇالق شۇئان ساقىيىپ كهتتى.
ئهيسا ھهتتا ئۆزىنى تۇتقىلى كهلگهن دۈشمىنىنىمۇ ساقايتتىمۇ؟

ھهئه، قىزىم. ئۇ ھهممه ئادهمنى ياخشى كۆرىدۇ. ئۇالر ئهيسانى تۇتتى ھهم 
ئۇنى باغالپ شۇ يهردىكى مهھكىمىگه ئٻلىپ باردى. ۋالىي پىالتۇسقا شىكايهت 
ياساپ  تاج  تىكهندىن  ئۇردى،  ئهيسانى  لهشكهرلهر  جازاالتقۇزدى.  ئۇنى  قىلىپ 
ئۇنىڭ بٻشىغا كىيدۈردى ھهم ئۇنى ªپادىشاھ´ دهپ مهسخىره قىلدى. ئاندىن 

كٻيىن ۋالىي 
بىلىشىڭالر  تاپالمىغانلىقىمنى  جىنايهت  ھٻچقانداق  ئۇنىڭدىن  ªدىققهت! 
روھانىيالر  دٻدى.   - چىقىمهن´،  ئٻلىپ  ئالدىڭالرغا  سىلهرنىڭ  ئۇنى  ئۈچۈن، 
كٻرهك،  ئۆلتۈرۈش  ªئۇنى  قۇترىتىپ:  كۆرۈپ،كىشىلهرنى  ئهيسانى  ھهزرىتى 
كرٻستقا مىخالش كٻرهك!´ - دهپ چۇقان سالدۇرغۇزدى. شۇنىڭدىن كٻيىن 

پىالتۇس خهلققه ئهيسانى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن رۇخسهت بهردى.
لٻكىن ئۇ ھٻچقانداق گۇناھ قىلمىغانغۇ؟ بۇ ناھهقچىلىققۇ؟

شۇنداق ئوغۇلم. بىراق ئٻسىڭدىمۇ، خۇدانىڭ بىر پىالنى بار ئىدى - ھه؟

ئهيسانىڭ تۇتۇلۇشى ۋه سوتلىنىشى
لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 22-باب، يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 19-باب

شۇ  دهل  پاراڭلىشىۋاتاتتى.  بىلهن  قٻرىنداشلىرى  ئهيسا  كهچته  كۈنى  ªبىر 
بىلهن  قىلىچ-توقماقالر  ئادهملهرنى  نۇرغۇن  ئۇستازالر  دىنىي  ھٻلىقى  ۋاقىتتا 

قۇرالالندۇرۇپ ئۇنى تۇتۇشقا ئهۋهتتى.´
كۆرۈپ:  چاتاقلىقىنى  ئهھۋالنىڭ  شاگىرتالر  يٻنىدىكى  ئهيسانىڭ  ھهزرىتى 
ªئهي ئۇستاز، ئۇالر بىلهن ئٻلىشساق قانداق دهيسىز؟´ - دٻدى. شاگىرتالرنىڭ 
بىرى قىلىچىنى كۆتۈرۈپ، باش روھانىينىڭ چاكىرىغا ئۇردى. قىلىچ چاكارنىڭ 
ئهيسا:  ھهزرىتى  بىراق  چۈشۈرۈۋهتتى.  شىلىپ  ئۇنى  تٻگىپ،  قۇلىقىغا  ئوڭ 
ªبهس´! - دٻدى ۋه قولىنى ئۇزىتىپ چاكارنىڭ قۇلىقىغا تهگكۈزۈپ قويۇۋىدى، 
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قۇالق شۇئان ساقىيىپ كهتتى.
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بىلهن  قىلىچ-توقماقالر  ئادهملهرنى  نۇرغۇن  ئۇستازالر  دىنىي  ھٻلىقى  ۋاقىتتا 

قۇرالالندۇرۇپ ئۇنى تۇتۇشقا ئهۋهتتى.´
كۆرۈپ:  چاتاقلىقىنى  ئهھۋالنىڭ  شاگىرتالر  يٻنىدىكى  ئهيسانىڭ  ھهزرىتى 
ªئهي ئۇستاز، ئۇالر بىلهن ئٻلىشساق قانداق دهيسىز؟´ - دٻدى. شاگىرتالرنىڭ 
بىرى قىلىچىنى كۆتۈرۈپ، باش روھانىينىڭ چاكىرىغا ئۇردى. قىلىچ چاكارنىڭ 
ئهيسا:  ھهزرىتى  بىراق  چۈشۈرۈۋهتتى.  شىلىپ  ئۇنى  تٻگىپ،  قۇلىقىغا  ئوڭ 
ªبهس´! - دٻدى ۋه قولىنى ئۇزىتىپ چاكارنىڭ قۇلىقىغا تهگكۈزۈپ قويۇۋىدى، 
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قۇالق شۇئان ساقىيىپ كهتتى.
ئهيسا ھهتتا ئۆزىنى تۇتقىلى كهلگهن دۈشمىنىنىمۇ ساقايتتىمۇ؟
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لٻكىن ئۇ ھٻچقانداق گۇناھ قىلمىغانغۇ؟ بۇ ناھهقچىلىققۇ؟

شۇنداق ئوغۇلم. بىراق ئٻسىڭدىمۇ، خۇدانىڭ بىر پىالنى بار ئىدى - ھه؟
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بىلهن  قىلىچ-توقماقالر  ئادهملهرنى  نۇرغۇن  ئۇستازالر  دىنىي  ھٻلىقى  ۋاقىتتا 

قۇرالالندۇرۇپ ئۇنى تۇتۇشقا ئهۋهتتى.´
كۆرۈپ:  چاتاقلىقىنى  ئهھۋالنىڭ  شاگىرتالر  يٻنىدىكى  ئهيسانىڭ  ھهزرىتى 
ªئهي ئۇستاز، ئۇالر بىلهن ئٻلىشساق قانداق دهيسىز؟´ - دٻدى. شاگىرتالرنىڭ 
بىرى قىلىچىنى كۆتۈرۈپ، باش روھانىينىڭ چاكىرىغا ئۇردى. قىلىچ چاكارنىڭ 
ئهيسا:  ھهزرىتى  بىراق  چۈشۈرۈۋهتتى.  شىلىپ  ئۇنى  تٻگىپ،  قۇلىقىغا  ئوڭ 
ªبهس´! - دٻدى ۋه قولىنى ئۇزىتىپ چاكارنىڭ قۇلىقىغا تهگكۈزۈپ قويۇۋىدى، 
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ئوخشاشالر-  كىرىدىغانالر دهل مۇشۇالرغا  پادىشالىقىغا  ئهرىش  چۈنكى 
دۇر´، -دٻدى. ھهزرىتى ئهيسا قوللىرىنى ئۇالرغا تهگكۈزۈپ تۇرۇپ بهخت 

تىلىگهندىن كٻيىن، ئۇ يهردىن كهتتى.
مهنمۇ ئهيسانىڭ مٻنى بهخىتلىك قىلىشىنى خااليمهن.

ئهلۋهتته، ئۇ ساڭىمۇ بهخت ئاتا قىلىدۇ، ئوغۇلم. ئهيسا بۈگۈنمۇ خۇددى 
بۇرۇنقىغا ئوخشاشال بالىالرنى ياخشى كۆرىدۇ. بىراق شۇ چاغالردا ئهيسانى 
ئهيسا  ئۇستازالر  دىنىي  چاغدىكى  شۇ  كۆرمىدى.  ياخشى  ئادهملهر  بهزى 
ئۆگهتكهن تهلىمنى ئاڭلىمىدى ھهم ئۇنىڭغا ھهسهت قىلدى. چۈنكى نۇرغۇن 
ئۇستازالر  دىنىي  ھٻلىقى  شۇڭا  كۆرهتتى.  ياخشى  بهك  ئهيسانى  ئادهملهر 

ئهيسانى ئۆلتۈرمهكچى بولدى.

 ئهيسا ۋه بالىالر
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 19-باب، ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋهر 10-باب

كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  بهك  بالىالرنى  خۇدانىڭ  كىشىلهرگه  ئهيسا 
كۆرسهتتى. ئۇ بالىالرنى داۋالىدى ھهم ئۇالرنى بهك ياخشى كۆردى. ھهتتا 

بالىالرنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى.
بالىلىرىمىزغا قولىنى تهگكۈزۈپ تۇرۇپ بهخت تىلىسۇن دهپ، كىشىلهر 
كىچىك بالىالرنى ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كهلدى. بىراق شاگىرتالر 
ئۇالرنى ئهيىبلىدى. ھهزرىتى ئهيسا: ªبالىالر ئالدىمغا كهلسۇن، ئۇالرنى 

توسۇماڭالر.

Uyghur Arabic.indd   18 7/6/10   11:56 AM

ئوخشاشالر-  كىرىدىغانالر دهل مۇشۇالرغا  پادىشالىقىغا  ئهرىش  چۈنكى 
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بۇرۇنقىغا ئوخشاشال بالىالرنى ياخشى كۆرىدۇ. بىراق شۇ چاغالردا ئهيسانى 
ئهيسا  ئۇستازالر  دىنىي  چاغدىكى  شۇ  كۆرمىدى.  ياخشى  ئادهملهر  بهزى 
ئۆگهتكهن تهلىمنى ئاڭلىمىدى ھهم ئۇنىڭغا ھهسهت قىلدى. چۈنكى نۇرغۇن 
ئۇستازالر  دىنىي  ھٻلىقى  شۇڭا  كۆرهتتى.  ياخشى  بهك  ئهيسانى  ئادهملهر 

ئهيسانى ئۆلتۈرمهكچى بولدى.

 ئهيسا ۋه بالىالر
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 19-باب، ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋهر 10-باب

كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  بهك  بالىالرنى  خۇدانىڭ  كىشىلهرگه  ئهيسا 
كۆرسهتتى. ئۇ بالىالرنى داۋالىدى ھهم ئۇالرنى بهك ياخشى كۆردى. ھهتتا 

بالىالرنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى.
بالىلىرىمىزغا قولىنى تهگكۈزۈپ تۇرۇپ بهخت تىلىسۇن دهپ، كىشىلهر 
كىچىك بالىالرنى ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كهلدى. بىراق شاگىرتالر 
ئۇالرنى ئهيىبلىدى. ھهزرىتى ئهيسا: ªبالىالر ئالدىمغا كهلسۇن، ئۇالرنى 

توسۇماڭالر.

Uyghur Arabic.indd   19 7/6/10   11:56 AM
MIS Uyghur Arabic.indd   14MIS Uyghur Arabic.indd   14 10/7/21   5:34 PM10/7/21   5:34 PM



ئوخشاشالر-  كىرىدىغانالر دهل مۇشۇالرغا  پادىشالىقىغا  ئهرىش  چۈنكى 
دۇر´، -دٻدى. ھهزرىتى ئهيسا قوللىرىنى ئۇالرغا تهگكۈزۈپ تۇرۇپ بهخت 
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بۇرۇنقىغا ئوخشاشال بالىالرنى ياخشى كۆرىدۇ. بىراق شۇ چاغالردا ئهيسانى 
ئهيسا  ئۇستازالر  دىنىي  چاغدىكى  شۇ  كۆرمىدى.  ياخشى  ئادهملهر  بهزى 
ئۆگهتكهن تهلىمنى ئاڭلىمىدى ھهم ئۇنىڭغا ھهسهت قىلدى. چۈنكى نۇرغۇن 
ئۇستازالر  دىنىي  ھٻلىقى  شۇڭا  كۆرهتتى.  ياخشى  بهك  ئهيسانى  ئادهملهر 

ئهيسانى ئۆلتۈرمهكچى بولدى.

 ئهيسا ۋه بالىالر
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 19-باب، ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋهر 10-باب

كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  بهك  بالىالرنى  خۇدانىڭ  كىشىلهرگه  ئهيسا 
كۆرسهتتى. ئۇ بالىالرنى داۋالىدى ھهم ئۇالرنى بهك ياخشى كۆردى. ھهتتا 

بالىالرنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى.
بالىلىرىمىزغا قولىنى تهگكۈزۈپ تۇرۇپ بهخت تىلىسۇن دهپ، كىشىلهر 
كىچىك بالىالرنى ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كهلدى. بىراق شاگىرتالر 
ئۇالرنى ئهيىبلىدى. ھهزرىتى ئهيسا: ªبالىالر ئالدىمغا كهلسۇن، ئۇالرنى 

توسۇماڭالر.
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ئهيسانى ئۆلتۈرمهكچى بولدى.

 ئهيسا ۋه بالىالر
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 19-باب، ماركۇس بايان قىلغان خۇش خهۋهر 10-باب

كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  بهك  بالىالرنى  خۇدانىڭ  كىشىلهرگه  ئهيسا 
كۆرسهتتى. ئۇ بالىالرنى داۋالىدى ھهم ئۇالرنى بهك ياخشى كۆردى. ھهتتا 

بالىالرنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى.
بالىلىرىمىزغا قولىنى تهگكۈزۈپ تۇرۇپ بهخت تىلىسۇن دهپ، كىشىلهر 
كىچىك بالىالرنى ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كهلدى. بىراق شاگىرتالر 
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 ئهيسانىڭ مۆجىزه كۆرسىتىشى
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 14-باب، يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 6-باب

ئهيسا يهنه نۇرغۇن ئاجايىپ ھهيران قاالرلىق ئىشالرنى قىلدى. ئۇ بورانغا 
بۇيرۇق قىلىپ ئۇنى توختاتتى ۋه سۇ ئۈستىده خۇددى يهرده ماڭغاندهك ماڭدى. 

راستىنال ھهيران قاالرلىق ئىكهن!
شۇنداق، ئوغۇلم. يهنه بىر قٻتىم مۇنداق ئىش بولغان. ئهيسانىڭ تهلىمىنى 
ئهگىشىپ  يىراققىچه  خٻلىال  كهينىدىن  ئۇنىڭ  كىشىلهر  كهلگهن  ئاڭلىغىلى 
ماڭدى. ئۇالرنىڭ سانى 5000 دىن كۆپرهك ئىدى. ئهيسانىڭ شاگىرتلىرى بۇ 
كىشىلهرنى يٻقىن كهنتلهرگه بٻرىپ ئۆزلىرىگه تاماق سٻتىۋٻلىشىنى بۇيرۇماقچى 
قورساقلىرى   ئادهملهرنىڭ  ھهممه  كهتكهنلىكتىن  بوۇلپ  كهچ  چۈنكى  بولدى. 

ئاچقانىدى. لٻكىن  ªئۇالرنى تارقىتىۋهتمهي تاماق بٻرىڭالر´، - دٻدى.
ªبىزده بهش نان بىلهن ئىككى دانه بٻلىقتىن باشقا ھٻچنهرسه يوق´، - 

دٻيىشتى.
ªئۇالرنى ماڭا ئٻلىپ كٻلىڭالر´، - دٻدى ھهزرىتى ئهيسا. ئۇ خااليىقنى 
ئىككى  بىلهن  نان  بهش  كٻيىن،  بۇيرۇغاندىن  ئولتۇرۇشقا  ئۈستىده  چىملىقنىڭ 
بٻلىقنى قولىغا ئٻلىپ، ئاسمانغا قاراپ خۇداغا شۈكۈر ئٻيتتى. ئاندىن نانالرنى 
ئوشتۇپ شاگىرتلىرىغا بهردى. ئۇالر ئاشقان نان پارچىلىرىنى لىق ئون ئىككى 

سٻۋهتكه يىغىۋالدى.
قالغان  ئٻشىپ  كٻيىن  بولغاندىن  يهپ  تاماقنى  كىشىلهر  نٻمه؟ 

تاماق تٻخى يٻيىلمىگهن ۋاقىتتىكىدىنمۇ كۆپ ھهم ئٻغىر بولدىمۇ؟ 
بۇ مۇمكىنمۇ؟

شۇنداق، قىزىم. ئهيسا شۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ ھهرقاچان 
ئىنسانالرنىڭ ئٻھتىياجىنى تهمىنلىيهلهيدىغانلىقىنى 
كۆرسهتتى. بىز ئۇنىڭدىن سورىساق، ئۇ بىزنىڭمۇ 

ئٻھتىياجىمىزنى تهمىنلهيدۇ.
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ªبىزده بهش نان بىلهن ئىككى دانه بٻلىقتىن باشقا ھٻچنهرسه يوق´، - 

دٻيىشتى.
ªئۇالرنى ماڭا ئٻلىپ كٻلىڭالر´، - دٻدى ھهزرىتى ئهيسا. ئۇ خااليىقنى 
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ئىنسانالرنىڭ ئٻھتىياجىنى تهمىنلىيهلهيدىغانلىقىنى 
كۆرسهتتى. بىز ئۇنىڭدىن سورىساق، ئۇ بىزنىڭمۇ 
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شۇنداق، ئوغۇلم. يهنه بىر قٻتىم مۇنداق ئىش بولغان. ئهيسانىڭ تهلىمىنى 
ئهگىشىپ  يىراققىچه  خٻلىال  كهينىدىن  ئۇنىڭ  كىشىلهر  كهلگهن  ئاڭلىغىلى 
ماڭدى. ئۇالرنىڭ سانى 5000 دىن كۆپرهك ئىدى. ئهيسانىڭ شاگىرتلىرى بۇ 
كىشىلهرنى يٻقىن كهنتلهرگه بٻرىپ ئۆزلىرىگه تاماق سٻتىۋٻلىشىنى بۇيرۇماقچى 
قورساقلىرى   ئادهملهرنىڭ  ھهممه  كهتكهنلىكتىن  بوۇلپ  كهچ  چۈنكى  بولدى. 

ئاچقانىدى. لٻكىن  ªئۇالرنى تارقىتىۋهتمهي تاماق بٻرىڭالر´، - دٻدى.
ªبىزده بهش نان بىلهن ئىككى دانه بٻلىقتىن باشقا ھٻچنهرسه يوق´، - 

دٻيىشتى.
ªئۇالرنى ماڭا ئٻلىپ كٻلىڭالر´، - دٻدى ھهزرىتى ئهيسا. ئۇ خااليىقنى 
ئىككى  بىلهن  نان  بهش  كٻيىن،  بۇيرۇغاندىن  ئولتۇرۇشقا  ئۈستىده  چىملىقنىڭ 
بٻلىقنى قولىغا ئٻلىپ، ئاسمانغا قاراپ خۇداغا شۈكۈر ئٻيتتى. ئاندىن نانالرنى 
ئوشتۇپ شاگىرتلىرىغا بهردى. ئۇالر ئاشقان نان پارچىلىرىنى لىق ئون ئىككى 

سٻۋهتكه يىغىۋالدى.
قالغان  ئٻشىپ  كٻيىن  بولغاندىن  يهپ  تاماقنى  كىشىلهر  نٻمه؟ 

تاماق تٻخى يٻيىلمىگهن ۋاقىتتىكىدىنمۇ كۆپ ھهم ئٻغىر بولدىمۇ؟ 
بۇ مۇمكىنمۇ؟

شۇنداق، قىزىم. ئهيسا شۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ ھهرقاچان 
ئىنسانالرنىڭ ئٻھتىياجىنى تهمىنلىيهلهيدىغانلىقىنى 
كۆرسهتتى. بىز ئۇنىڭدىن سورىساق، ئۇ بىزنىڭمۇ 

ئٻھتىياجىمىزنى تهمىنلهيدۇ.
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ئهيسا - كٻسهلنى 
ساقايتقۇچى

مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 4 ,9-بابالر

خۇدانى  ئادهملهرگه  نۇرغۇن  يهنه  ئهيسا 
قانداق  خۇدانىڭ  ۋه  بهردى  ياردهم  چۈشىنىشكه 
ئىكهنلىكىنى ھٻس قىلدۇردى. ئۇ خۇدانىڭ ئىنسانالرنى 
بهك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى كۆرسهتتى. ئۇ ھهرخىل 
كٻسهل كىشىلهرنى ھهم ساقايماس كٻسهللهرگه دۇچار 
بولغان  ئىنسانالرغا  خۇدانىڭ  ساقايتىپ،  بولغانالرنى 

مٻھىر-مۇھهببىتىنى ئوچۇق كۆرسهتتى.
مۇپتىال  ئاغرىق-سىالقالرغا  ھهرخىل  كىشىلهر 
بولغان كٻسهللهرنى ئهيسانىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كٻلىشتى. 
بهزىلىرىنىڭ  چاپالشقان،  جىن  بهزىلىرىگه  ئۇالرنىڭ 
تۇتقاقلىق كٻسىلى بار ۋه يهنه بهزىلىرى پالهچ كٻسىلىگه 
ئۇالرنىڭ  ئهيسا  ھهزرىتى  ئىدى.  بولغانالر  گىرىپتار 

ھهممىسىنى ساقايتتى.
ئهيسانىڭ  ئهمهلدار  بىر  قٻتىم  بىر 

قىزىم  ªمٻنىڭ  يىقىلىپ:  ئايىقىغا 
ھازىرال ئۆلۈپ كهتتى، سىز بٻرىپ 
تهگكۈزۈپ  قولىڭىزنى  ئۇنىڭغا 
 - تىرىلىدۇ´،  ئۇ  قويسىڭىز، 

دٻدى.
ئورنىدىن  ئهيسا  ھهزرىتى 

ئۆيىگه  كىشىنىڭ  ئۇ  تۇرۇپ، 
بىلله باردى. ئاندىن ھٻلىقى قىزنىڭ 

ھامان  شۇ  ئۇ  تۇتۇۋٻدى،  قولىنى 
تىرىلىپ، ئورنىدىن تۇردى.

راستتلىنال  ئۇالرنى  ئهيسا  دادا، 
ساقايتىۋهتتىمۇ؟

ھازىرمۇ  ئهيسا  دىلشات.  شۇنداق، 
ئۇ  چۈنكى  ساقايتىۋاتىدۇ.  كٻسهللهرنى 

قىاللمايدىغان ھٻچقانداق ئىش يوق.
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دٻدى.
ئورنىدىن  ئهيسا  ھهزرىتى 

ئۆيىگه  كىشىنىڭ  ئۇ  تۇرۇپ، 
بىلله باردى. ئاندىن ھٻلىقى قىزنىڭ 

ھامان  شۇ  ئۇ  تۇتۇۋٻدى،  قولىنى 
تىرىلىپ، ئورنىدىن تۇردى.

راستتلىنال  ئۇالرنى  ئهيسا  دادا، 
ساقايتىۋهتتىمۇ؟

ھازىرمۇ  ئهيسا  دىلشات.  شۇنداق، 
ئۇ  چۈنكى  ساقايتىۋاتىدۇ.  كٻسهللهرنى 

قىاللمايدىغان ھٻچقانداق ئىش يوق.
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ئۇلۇغ ئۇستاز ئهيسا
لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 2-باب، مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 22-باب، يۇھاننا بايان قىلغان 

خۇش خهۋهر 3-باب
ئۇستازالر  ئىبادهتخانىدا  يٻرۇسالىمدىكى  يىلى  كىرگهن  ياشقا   12 ئهيسا 

بىلهن بىلله بولدى.
ئۇستازلىرىنىڭ  تهۋرات  ھويلىسىدا  ئىبادهتخانا  مهركىزىىي  ئۇ  كۈنى  بىر 
ئارىسىدا ئولتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ تهلىملىرىنى ئاڭالپ، ئۇالردىن سوئال سورىغىنىدا، 
ھهيران  جاۋابلىرىغا  بهرگهن  ۋه  ئهقلىگه  ئۇنىڭ  ھهممىسى  ئاڭلىغۇچىالرنىڭ 
ئهقىل- بوۇلپ،  چوڭ  ئۆسۈپ  ئهيسا  ھهزرىتى  قىلىپ،  شۇنداق  قٻلىشتى. 

پاراسهتته يٻتىلىپ، خۇدانىڭ ۋه كىشىلهرنىڭ زوقىنى كهلتۈرىدىغان بولدى.
بٻرىشكه  تهلىم  توغرىلىق  خۇدا  كىشىلهرگه  كىرگهنده  ياشقا   30 ئۇ 
ئۇالرغا  ھهم  سۆيىدىغانلىقى  ئىنسانالرنى  خۇدانىڭ  كىشىلهرگه  ئۇ  باشلىدى. 
كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقى توغرىسىدا تهلىم بهردى. خۇدا ئۈچۈن ئادهملهرنىڭ نٻمه 

ئوياليدىغانلىقى ھهم ئۇالرنىڭ ئهمهلىيىتى بهك مۇھىم.
پۈتۈن  خۇدانى  بولغان  ªپهرۋهردىگارىڭ  دٻدى:  مۇنداق  ئهيسا  ھهزرىتى 
ئهڭ  ۋه  ئالدىنقى  سۆيگىن´.  بىلهن  زٻھنىڭ  پۈتۈن  جٻنىڭ،  پۈتۈن   
مۇھىم ئهمىرمانا شۇ. ئۇنىڭغا ئوخشاش مۇھىم يهنه بىر ئهمىر بولسا ªقوشناڭنى 

ئۆزۈڭنى سۆيگهندهك سۆي´.
توغرىسىدا  پىالنى  ئاجايىپ  قۇتقۇزۇشتىكى  ئىنسانالرنى  خۇدانىڭ  ئهيسا 

سۆزلىدى.
سۆيدىكى،  قهدهر  شۇ  ئىنسانالرنى  دۇنيادىكى  ªخۇدا  دٻدى:  مۇنداق  ئۇ 
ئهيسا مهسىھكه ئىشهنگهن ھهر بىر كىشىنىڭ ھاالك بولماي، مهڭگۈلۈك ھاياتقا 

ئٻرىشىشى ئۈچۈن، ئۇنى قۇربان بوۇلشقا ئهۋهتىپ بهردى.´ 
دادا، مهن ئهيساغا ئىشىنىمهن.

ناھايىتى ياخشى، مهريهم!
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ئهيسانىڭ تۇغۇلۇشى 
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 1-باب، ۇلقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 2-باب

خۇدا بۈۋى مهريهمگه ئۆزىنىڭ مۇقهددهس روھىدىن تۆرهلگهن بىر بوۋاقنى 
ئۆيلىنىشكه  مهريهمگه  بۈۋى  يۈسۈپنى  ئۇ  قىلدى.  ئاتا  ئىلتىپاتىنى  تۇغۇش 
خۇدانىڭ  بوۋاق  ئۇ  چۈنكى  تاللىدى.  ئٻلىشقا  خهۋهر  ھالىدىن  بوۋاقنىڭ  ھهم 

مۇقهددهس روھىدىن بوۇلپ گۇناھسىز تهبىئيىتىده پاك بوۇلپ تۆرهلگهنىدى.
كۆرۈنۈپ: ªمهريهم  يۈسۈپنىڭ چۈشىده  پهرىشتىسى  بىر  پهرۋهردىگارنىڭ 
بىر ئوغۇل تۇغىدۇ. ئۇنىڭغا ئهيسا دهپ ئىسىم قويغىن، چۈنكى ئۇ ئۆز خهلقىنى 
گۇناھلىرىدىن قۇتقۇزىدۇ´، دٻگهن. (ئهيسا -ªپهرۋهردىگار قۇتقۇزىدۇ´ دٻگهن 

مهنىنى بىلدۈرىدۇ.)
بۈۋى  بىلهن  يۈسۈپ  بىرىده  كۈنلهرنىڭ  قالغان  ئاز  تۇغۇۇلشىغا  ئهيسانىڭ 

مهريهم بهيتلهھهم شهھىرىگه بٻرىشى كٻرهك ئىدى.
بۈۋى مهريهم تۇنجى ئوغلىنى تۇغدى.

جاكارالشقا  تۇغۇلغانلىقىنى  ئهيسانىڭ  كىشىلهرگه  پهرىشتىلىرىنى  خۇدا 
ئهۋهتتى. كىشىلهر ھهيران بوۇلپ بۇ ۋهقهنى، يهنى ªئهمدىال تۇغۇلغان بوۋاقنى´ 

كۆرگىلى كٻلىشتى. 
سۆيۈملۈك بالىلىرىم، ئهيسا سىلهرگه ئوخشاشال ئۆسۈپ چوڭ بولدى.

دادا، ئۇمۇ بىزگه ئوخشاش مهكتهپكه باردىمۇ؟ بىزگه ئوخشاش ئوينىدىمۇ؟
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ئهۋهتتى. كىشىلهر ھهيران بوۇلپ بۇ ۋهقهنى، يهنى ªئهمدىال تۇغۇلغان بوۋاقنى´ 

كۆرگىلى كٻلىشتى. 
سۆيۈملۈك بالىلىرىم، ئهيسا سىلهرگه ئوخشاشال ئۆسۈپ چوڭ بولدى.
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ئهيسانىڭ تۇغۇلۇشى 
مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 1-باب، ۇلقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 2-باب
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خۇدانىڭ  بوۋاق  ئۇ  چۈنكى  تاللىدى.  ئٻلىشقا  خهۋهر  ھالىدىن  بوۋاقنىڭ  ھهم 
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بىر ئوغۇل تۇغىدۇ. ئۇنىڭغا ئهيسا دهپ ئىسىم قويغىن، چۈنكى ئۇ ئۆز خهلقىنى 
گۇناھلىرىدىن قۇتقۇزىدۇ´، دٻگهن. (ئهيسا -ªپهرۋهردىگار قۇتقۇزىدۇ´ دٻگهن 
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بۈۋى  بىلهن  يۈسۈپ  بىرىده  كۈنلهرنىڭ  قالغان  ئاز  تۇغۇۇلشىغا  ئهيسانىڭ 

مهريهم بهيتلهھهم شهھىرىگه بٻرىشى كٻرهك ئىدى.
بۈۋى مهريهم تۇنجى ئوغلىنى تۇغدى.

جاكارالشقا  تۇغۇلغانلىقىنى  ئهيسانىڭ  كىشىلهرگه  پهرىشتىلىرىنى  خۇدا 
ئهۋهتتى. كىشىلهر ھهيران بوۇلپ بۇ ۋهقهنى، يهنى ªئهمدىال تۇغۇلغان بوۋاقنى´ 

كۆرگىلى كٻلىشتى. 
سۆيۈملۈك بالىلىرىم، ئهيسا سىلهرگه ئوخشاشال ئۆسۈپ چوڭ بولدى.

دادا، ئۇمۇ بىزگه ئوخشاش مهكتهپكه باردىمۇ؟ بىزگه ئوخشاش ئوينىدىمۇ؟
شۇنداق، دىلشات. ئۇ شۇنداقال ئاتا-ئانىسىنىڭ سۆزىگه بويسۇنۇپ، 
گۇناھ  قٻتىممۇ  بىر  ئۇ  ياشىغان.  قىلىپ  ئهمهل  ئٻيتقانلىرىغا  خۇدانىڭ 

سادىر قىلمىغان.
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بىر ئوغۇل تۇغىدۇ. ئۇنىڭغا ئهيسا دهپ ئىسىم قويغىن، چۈنكى ئۇ ئۆز خهلقىنى 
گۇناھلىرىدىن قۇتقۇزىدۇ´، دٻگهن. (ئهيسا -ªپهرۋهردىگار قۇتقۇزىدۇ´ دٻگهن 

مهنىنى بىلدۈرىدۇ.)
بۈۋى  بىلهن  يۈسۈپ  بىرىده  كۈنلهرنىڭ  قالغان  ئاز  تۇغۇۇلشىغا  ئهيسانىڭ 

مهريهم بهيتلهھهم شهھىرىگه بٻرىشى كٻرهك ئىدى.
بۈۋى مهريهم تۇنجى ئوغلىنى تۇغدى.

جاكارالشقا  تۇغۇلغانلىقىنى  ئهيسانىڭ  كىشىلهرگه  پهرىشتىلىرىنى  خۇدا 
ئهۋهتتى. كىشىلهر ھهيران بوۇلپ بۇ ۋهقهنى، يهنى ªئهمدىال تۇغۇلغان بوۋاقنى´ 

كۆرگىلى كٻلىشتى. 
سۆيۈملۈك بالىلىرىم، ئهيسا سىلهرگه ئوخشاشال ئۆسۈپ چوڭ بولدى.

دادا، ئۇمۇ بىزگه ئوخشاش مهكتهپكه باردىمۇ؟ بىزگه ئوخشاش ئوينىدىمۇ؟
شۇنداق، دىلشات. ئۇ شۇنداقال ئاتا-ئانىسىنىڭ سۆزىگه بويسۇنۇپ، 
گۇناھ  قٻتىممۇ  بىر  ئۇ  ياشىغان.  قىلىپ  ئهمهل  ئٻيتقانلىرىغا  خۇدانىڭ 

سادىر قىلمىغان.
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 ياخشى سوئال سورىدىڭ
 باالم! خۇدا ئادهم ئاتا
 بىلهن ھاۋا ئانىنى بهك
 سۆيگهنلىكى ئۈچۈن
 ئۇالرغا ئهركىنلىك
 بهرگهن شۇنداقال

 ئۇالرنىڭ ئۆزلىكىدىن
 خۇدانى سۆيۈشىنى ۋه
 بويسۇنۇشىنى ئۈمىد
 قىلغان. بىراق ئۇالر
 ئهكسىچه خۇداغا

 بويسۇنماسلىقنى تاللىغان.
 ئۇالر خۇدادىن ئايرىلىپ

 قٻلىشنىڭ قانچىلىك
 ئازابلىق ئىكهنلىكىنى

بىلمىگهن.
 ئۇالر گۇناھ قىلىشنى

 تاللىغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ
 ھهممه ئهۋالدلىرىمۇ

 تۇغۇۇلشىدىنال گۇناھكار
بوۇلپ، خۇدادىن ئايرىلغان.

 دٻمهك، بىز ئۇالرنىڭ
 گۇناھ سادىر قىلغانلىقى
 سهۋهبىدىن خۇدا بىلهن

 بىلله بواللمايدىغان بوۇلپ
قالدۇقمۇ؟ بۇ ئادالهتسىزلىك!

 باالم بۇ پهقهت ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ
 گۇناھى سهۋهبىدىنال ئهمهس. بىز ھهممىمىز

 نۇرغۇن خاتا ئىشالرنى قىلىپ گۇناھ ئۆتكۈزىمىز،
 شۇڭا ئۆزىمىز گۇناھكار. بىراق خۇدانىڭ ئاجايىپ
 ياخشى بىر پىالنى بار. بۇ پىالن ئارقىلىق خۇدا
 بىزنى ئۆز يٻنىغا قايتۇرۇپ ئٻلىپ كٻلهلهيدۇ.

 بۇنىڭ ئۈچۈن بىر گۇناھسىز، پاك ئادهم كٻلىپ،
 بىزنىڭ گۇناھىمىزنىڭ جازاسىنى ئۆز ئۈستىگه

 ئٻلىپ، بىزنىڭ ئورنىمىزدا ئۆلۈشى يهنى قۇربان
بۇۇلشى كٻرهك ئىدى.

 خۇدا ئۆزى بهلگىلىگهن ۋاقىتتا
 بۇ پىالننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا

 باشلىدى. ھٻكايه ئاجايىپ
 بىر بوۋاقنىڭ تۇغۇلىشى بىلهن

باشالندى.

 ھهيدهپ چىقىرىۋهتتى؟
 شۇنىڭدىن كٻيىن

 خۇدا ئۇالرنى ياخشى
 كۆرمهيدىغان بوۇلپ

 مهن بولغان بولسامقالدىمۇ؟
 شهيتاننىڭ سۆزىگه
 ئهسال كىرمىگهن

بوالتتىم.

 ئاندىن كٻيىن
 ئۇالر خۇدانى قايتا

كۆرهلمىدىمۇ؟

 توختاڭالر، ئالدىرىماڭالر، بالىلىرىم. خۇدا
 ئۇالرنى يهنىال ياخشى كۆرىدۇ. بىراق
 ئۇ گۇناھنى ئۆچ كۆرىدۇ. چۈنكى گۇناھ

بىزنى خۇدادىن ئايرىۋٻتىدۇ.
 ئۇنداقتا خۇدا نٻمىشقا

 ئٻرهم باغنىڭ ئوتتۇرىسىغا
 ئاشۇ مٻۋه دهرىخىنى

تىككهندۇ؟
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 ياخشى بىر پىالنى بار. بۇ پىالن ئارقىلىق خۇدا
 بىزنى ئۆز يٻنىغا قايتۇرۇپ ئٻلىپ كٻلهلهيدۇ.

 بۇنىڭ ئۈچۈن بىر گۇناھسىز، پاك ئادهم كٻلىپ،
 بىزنىڭ گۇناھىمىزنىڭ جازاسىنى ئۆز ئۈستىگه

 ئٻلىپ، بىزنىڭ ئورنىمىزدا ئۆلۈشى يهنى قۇربان
بۇۇلشى كٻرهك ئىدى.

 خۇدا ئۆزى بهلگىلىگهن ۋاقىتتا
 بۇ پىالننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا

 باشلىدى. ھٻكايه ئاجايىپ
 بىر بوۋاقنىڭ تۇغۇلىشى بىلهن

باشالندى.

 ھهيدهپ چىقىرىۋهتتى؟
 شۇنىڭدىن كٻيىن

 خۇدا ئۇالرنى ياخشى
 كۆرمهيدىغان بوۇلپ

 مهن بولغان بولسامقالدىمۇ؟
 شهيتاننىڭ سۆزىگه
 ئهسال كىرمىگهن

بوالتتىم.

 ئاندىن كٻيىن
 ئۇالر خۇدانى قايتا

كۆرهلمىدىمۇ؟

 توختاڭالر، ئالدىرىماڭالر، بالىلىرىم. خۇدا
 ئۇالرنى يهنىال ياخشى كۆرىدۇ. بىراق
 ئۇ گۇناھنى ئۆچ كۆرىدۇ. چۈنكى گۇناھ

بىزنى خۇدادىن ئايرىۋٻتىدۇ.
 ئۇنداقتا خۇدا نٻمىشقا

 ئٻرهم باغنىڭ ئوتتۇرىسىغا
 ئاشۇ مٻۋه دهرىخىنى

تىككهندۇ؟
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ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھ 
سادىر قىلىشى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 3-باب

ئانىنىڭ خۇدا بىلهن  ئاتا بىلهن ھاۋا  خۇدانىڭ دۈشمىنى بولغان شهيتان ئادهم 
بىلله بوۇلشىنى ھهم ئۇنىڭغا بويسۇنۇشىنى خالىمايتتى. بىر كۈنى ئۇ يىالن قىياپىتىده 
مٻۋىسىنى  دهرهخنىڭ  ھهرقانداق  باغدىكى  ªخۇدا  كٻلىپ:  يٻنىغا  ئانىنىڭ  ھاۋا 

يٻيىشىڭالرنى راستىنال مهنئىي قىلدىمۇ؟´ - دهپ سورىدى.
ئانا: ªباغدىكى دهرهخلهرنىڭ مٻۋىلىرىنى يٻسهك بولىدۇ. پهقهت باغنىڭ  ھاۋا 
ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
قالىدىغانلىقىڭالرنى  بوۇلپ  بىلىدىغان  ياماننى  بىلهن  ياخشى  ئوخشاش 

بىلىدۇ´.
بۇ دهرهخنىڭ مٻۋىسىنىڭ چىرايلىق ۋه شٻرىن ئىكهنلىكىنى  ئانا  ھاۋا 
كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 

چىقىرىۋهتتى.
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ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
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بىلىدۇ´.
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ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 

چىقىرىۋهتتى.

Uyghur Arabic.indd   6 7/6/10   11:56 AM

ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھ 
سادىر قىلىشى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 3-باب

ئانىنىڭ خۇدا بىلهن  ئاتا بىلهن ھاۋا  خۇدانىڭ دۈشمىنى بولغان شهيتان ئادهم 
بىلله بوۇلشىنى ھهم ئۇنىڭغا بويسۇنۇشىنى خالىمايتتى. بىر كۈنى ئۇ يىالن قىياپىتىده 
مٻۋىسىنى  دهرهخنىڭ  ھهرقانداق  باغدىكى  ªخۇدا  كٻلىپ:  يٻنىغا  ئانىنىڭ  ھاۋا 

يٻيىشىڭالرنى راستىنال مهنئىي قىلدىمۇ؟´ - دهپ سورىدى.
ئانا: ªباغدىكى دهرهخلهرنىڭ مٻۋىلىرىنى يٻسهك بولىدۇ. پهقهت باغنىڭ  ھاۋا 
ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
قالىدىغانلىقىڭالرنى  بوۇلپ  بىلىدىغان  ياماننى  بىلهن  ياخشى  ئوخشاش 

بىلىدۇ´.
بۇ دهرهخنىڭ مٻۋىسىنىڭ چىرايلىق ۋه شٻرىن ئىكهنلىكىنى  ئانا  ھاۋا 
كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 

چىقىرىۋهتتى.

Uyghur Arabic.indd   6 7/6/10   11:56 AM

ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھ 
سادىر قىلىشى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 3-باب

ئانىنىڭ خۇدا بىلهن  ئاتا بىلهن ھاۋا  خۇدانىڭ دۈشمىنى بولغان شهيتان ئادهم 
بىلله بوۇلشىنى ھهم ئۇنىڭغا بويسۇنۇشىنى خالىمايتتى. بىر كۈنى ئۇ يىالن قىياپىتىده 
مٻۋىسىنى  دهرهخنىڭ  ھهرقانداق  باغدىكى  ªخۇدا  كٻلىپ:  يٻنىغا  ئانىنىڭ  ھاۋا 

يٻيىشىڭالرنى راستىنال مهنئىي قىلدىمۇ؟´ - دهپ سورىدى.
ئانا: ªباغدىكى دهرهخلهرنىڭ مٻۋىلىرىنى يٻسهك بولىدۇ. پهقهت باغنىڭ  ھاۋا 
ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
قالىدىغانلىقىڭالرنى  بوۇلپ  بىلىدىغان  ياماننى  بىلهن  ياخشى  ئوخشاش 

بىلىدۇ´.
بۇ دهرهخنىڭ مٻۋىسىنىڭ چىرايلىق ۋه شٻرىن ئىكهنلىكىنى  ئانا  ھاۋا 
كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 

چىقىرىۋهتتى.

Uyghur Arabic.indd   6 7/6/10   11:56 AM

ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھ 
سادىر قىلىشى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 3-باب

ئانىنىڭ خۇدا بىلهن  ئاتا بىلهن ھاۋا  خۇدانىڭ دۈشمىنى بولغان شهيتان ئادهم 
بىلله بوۇلشىنى ھهم ئۇنىڭغا بويسۇنۇشىنى خالىمايتتى. بىر كۈنى ئۇ يىالن قىياپىتىده 
مٻۋىسىنى  دهرهخنىڭ  ھهرقانداق  باغدىكى  ªخۇدا  كٻلىپ:  يٻنىغا  ئانىنىڭ  ھاۋا 

يٻيىشىڭالرنى راستىنال مهنئىي قىلدىمۇ؟´ - دهپ سورىدى.
ئانا: ªباغدىكى دهرهخلهرنىڭ مٻۋىلىرىنى يٻسهك بولىدۇ. پهقهت باغنىڭ  ھاۋا 
ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
قالىدىغانلىقىڭالرنى  بوۇلپ  بىلىدىغان  ياماننى  بىلهن  ياخشى  ئوخشاش 

بىلىدۇ´.
بۇ دهرهخنىڭ مٻۋىسىنىڭ چىرايلىق ۋه شٻرىن ئىكهنلىكىنى  ئانا  ھاۋا 
كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 

چىقىرىۋهتتى.
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يٻيىشىڭالرنى راستىنال مهنئىي قىلدىمۇ؟´ - دهپ سورىدى.
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ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
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كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 

چىقىرىۋهتتى.
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ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
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ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
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بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
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يٻيىشىڭالرنى راستىنال مهنئىي قىلدىمۇ؟´ - دهپ سورىدى.
ئانا: ªباغدىكى دهرهخلهرنىڭ مٻۋىلىرىنى يٻسهك بولىدۇ. پهقهت باغنىڭ  ھاۋا 
ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
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كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
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ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
قالىدىغانلىقىڭالرنى  بوۇلپ  بىلىدىغان  ياماننى  بىلهن  ياخشى  ئوخشاش 

بىلىدۇ´.
بۇ دهرهخنىڭ مٻۋىسىنىڭ چىرايلىق ۋه شٻرىن ئىكهنلىكىنى  ئانا  ھاۋا 
كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 
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ئانىنىڭ خۇدا بىلهن  ئاتا بىلهن ھاۋا  خۇدانىڭ دۈشمىنى بولغان شهيتان ئادهم 
بىلله بوۇلشىنى ھهم ئۇنىڭغا بويسۇنۇشىنى خالىمايتتى. بىر كۈنى ئۇ يىالن قىياپىتىده 
مٻۋىسىنى  دهرهخنىڭ  ھهرقانداق  باغدىكى  ªخۇدا  كٻلىپ:  يٻنىغا  ئانىنىڭ  ھاۋا 

يٻيىشىڭالرنى راستىنال مهنئىي قىلدىمۇ؟´ - دهپ سورىدى.
ئانا: ªباغدىكى دهرهخلهرنىڭ مٻۋىلىرىنى يٻسهك بولىدۇ. پهقهت باغنىڭ  ھاۋا 
ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
قالىدىغانلىقىڭالرنى  بوۇلپ  بىلىدىغان  ياماننى  بىلهن  ياخشى  ئوخشاش 

بىلىدۇ´.
بۇ دهرهخنىڭ مٻۋىسىنىڭ چىرايلىق ۋه شٻرىن ئىكهنلىكىنى  ئانا  ھاۋا 
كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 
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ئانا: ªباغدىكى دهرهخلهرنىڭ مٻۋىلىرىنى يٻسهك بولىدۇ. پهقهت باغنىڭ  ھاۋا 
ئوتتۇرىسىدىكى دهرهخنىڭ مٻۋىسىنى يٻسهك بولمايدۇ. خۇدا بىزنىڭ بۇ دهرهخنىڭ 
قىلدى.  مهنئىي  تهكگۈزۈشىمىزنىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  ھهتتا  يٻيىشىمىزنى،  مٻۋىسىنى 

ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
قالىدىغانلىقىڭالرنى  بوۇلپ  بىلىدىغان  ياماننى  بىلهن  ياخشى  ئوخشاش 

بىلىدۇ´.
بۇ دهرهخنىڭ مٻۋىسىنىڭ چىرايلىق ۋه شٻرىن ئىكهنلىكىنى  ئانا  ھاۋا 
كۆرۈپ، ئۇنى يٻسه قانچىلىك ئهقىللىق بوۇلپ كٻتىدىغانلىقىنى ئويالپ، 

مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
سادىر قىلدى. شۇڭا خۇدا ئۇالرنى ئٻرهم باغدىن ھهيدهپ 

چىقىرىۋهتتى.
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ئهگهر بۇ ئىشنى قىلساق، ئۆلىمىز´، - دهپ جاۋاب بهردى.
ئۆلمهيسىلهر!  ھهرگىز  ªيالغان!  دٻدى:  مۇنداق  ئانىغا جاۋابهن  ھاۋا  يىالن 
ئۆزىگه  ئٻچىلىپ،  كۆزۈڭالرنىڭ  يٻسهڭالر،  مٻۋىنى  ئاشۇ  سىلهرنىڭ  خۇدا 
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مٻۋىدىن ئۈزۈپ ...
ياق، ياق، ھاۋا ئانا ئۇنى يٻمهڭ!

ئاتىغىمۇ  ئادهم  ھهم  يٻدى  ئۇ  بىراق  دىلشات.  ئٻيتتىڭ،  توغرا 
بهردى، ئۇمۇ يٻدى. تۇيۇقسىزال ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى. ئۇالر خۇدانىڭ 
ئارىسىغا  دهرهخزارلىقنىڭ  ئاڭالپ  شهپىسىنى  يۈرگهن  مٻڭىپ  باغدا 
گۇناھ  بىلهن  شۇنىڭ  بويسۇنمىدى،  خۇداغا  ئۇالر  يوشۇرۇنۇۋٻلىشتى. 
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ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ 
يارىتىلىشى 

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 1-2-بابالر 

يهنى  بويىچه  ئوبرازى  ئۆزىمىزنىڭ  ئىنساننى  ªبىز  خۇدا: 
ئۆزىمىزگه ئوخشايدىغان قىلىپ يارىتايلى´، دٻدى. ئاندىن خۇدا 
يهرنىڭ توپىسىدىن ئىنسان تٻنىنى ھاسىل قىلىپ ئۇنىڭغا ھاياتلىق 

نهپىسىنى پۈۋلىدى. شۇنىڭ بىلهن ئىنسان تىرىك جان بولدى. 
ئىنسان توپىدىن يارىتىلغانمۇ؟

ھهئه دىلشات، خۇدا ھهممىنى قىالاليدۇ.
ياشىشى  يالغۇز  ªئادهمنىڭ  خۇدا:  پهرۋهردىگار  كٻيىن 
ياخشى ئهمهس، ئۇنىڭغا اليىق بولغىدهك بىر ياردهمچى ھهمراھ 
يارىتاي!´، دٻدى. شۇنىڭ بىلهن پهرۋهردىگار خۇدا ئادهم ئاتىنى 
تال  بىر  ئۇنىڭ  خۇدا  ئۇخالۋاتقاندا،  ئۇ  ئۇخلىتىۋهتتى.  قاتتىق 
قوۋۇرغىسىنى ئٻلىپ، شۇ قوۋۇرغا سۆڭىكىدىن بىر ئايال ياساپ، 

ئۇنى ئادهم ئاتىنىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كهلدى.
خۇدا ئايالنى يهنى ھاۋا ئانىنى ئادهم ئاتىغا بهردى ھهم ھاۋا ئانا 

ئادهم ئاتىنىڭ ئايالى بولدى.
پهرۋهردىگار خۇدا ئۇ يهرده يهنه مٻۋىلىرى شٻرىن ۋه چىرايلىق 
ئاالھىده  ئوتتۇرىسىدا  باغنىڭ  ئۆستۈردى.  ھهرخىل دهرهخلهرنى 
بار ئىدى. ئۇنىڭ بىرى ªھاياتلىق بٻرىدىغان  ئىككى تۈپ دهرهخ 
دهرهخ´ بوۇلپ، يهنه بىرى ªياخشى بىلهن ياماننى بىلدۈرىدىغان 

دهرهخ´ ئىدى. پهرۋهردىگار خۇدا ئادهم ئاتىغا ئهمىر قىلىپ:
ªياخشى  ئهمما  يه.  خالىغىنىڭچه  مٻۋىلهرنى  باغدىكى   -  
بىلهن ياماننى بىلدۈرىدىغان دهرهخنىڭ´ مٻۋىسىنى ھهرگىز يٻمه، 

چۈنكى ئۇنى يٻسهڭ چوقۇم ئۆلىسهن! - دٻدى.
ھهم  بهختلىك  ئىنتايىن  ئانا  ھاۋا  بىلهن  ئاتا  ئادهم 
خۇشال ياشىدى. ئۇالر خۇدا بىلهن بىلله بولغانلىقىدىن 

چهكسىز شاتلىناتتى.
بىراق بىر كۈنى...
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يارىتاي!´، دٻدى. شۇنىڭ بىلهن پهرۋهردىگار خۇدا ئادهم ئاتىنى 
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چۈنكى ئۇنى يٻسهڭ چوقۇم ئۆلىسهن! - دٻدى.
ھهم  بهختلىك  ئىنتايىن  ئانا  ھاۋا  بىلهن  ئاتا  ئادهم 
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بىلهن ياماننى بىلدۈرىدىغان دهرهخنىڭ´ مٻۋىسىنى ھهرگىز يٻمه، 

چۈنكى ئۇنى يٻسهڭ چوقۇم ئۆلىسهن! - دٻدى.
ھهم  بهختلىك  ئىنتايىن  ئانا  ھاۋا  بىلهن  ئاتا  ئادهم 
خۇشال ياشىدى. ئۇالر خۇدا بىلهن بىلله بولغانلىقىدىن 

چهكسىز شاتلىناتتى.
بىراق بىر كۈنى...
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ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ 
يارىتىلىشى 

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى 1-2-بابالر 

يهنى  بويىچه  ئوبرازى  ئۆزىمىزنىڭ  ئىنساننى  ªبىز  خۇدا: 
ئۆزىمىزگه ئوخشايدىغان قىلىپ يارىتايلى´، دٻدى. ئاندىن خۇدا 
يهرنىڭ توپىسىدىن ئىنسان تٻنىنى ھاسىل قىلىپ ئۇنىڭغا ھاياتلىق 

نهپىسىنى پۈۋلىدى. شۇنىڭ بىلهن ئىنسان تىرىك جان بولدى. 
ئىنسان توپىدىن يارىتىلغانمۇ؟

ھهئه دىلشات، خۇدا ھهممىنى قىالاليدۇ.
ياشىشى  يالغۇز  ªئادهمنىڭ  خۇدا:  پهرۋهردىگار  كٻيىن 
ياخشى ئهمهس، ئۇنىڭغا اليىق بولغىدهك بىر ياردهمچى ھهمراھ 
يارىتاي!´، دٻدى. شۇنىڭ بىلهن پهرۋهردىگار خۇدا ئادهم ئاتىنى 
تال  بىر  ئۇنىڭ  خۇدا  ئۇخالۋاتقاندا،  ئۇ  ئۇخلىتىۋهتتى.  قاتتىق 
قوۋۇرغىسىنى ئٻلىپ، شۇ قوۋۇرغا سۆڭىكىدىن بىر ئايال ياساپ، 

ئۇنى ئادهم ئاتىنىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كهلدى.
خۇدا ئايالنى يهنى ھاۋا ئانىنى ئادهم ئاتىغا بهردى ھهم ھاۋا ئانا 

ئادهم ئاتىنىڭ ئايالى بولدى.
پهرۋهردىگار خۇدا ئۇ يهرده يهنه مٻۋىلىرى شٻرىن ۋه چىرايلىق 
ئاالھىده  ئوتتۇرىسىدا  باغنىڭ  ئۆستۈردى.  ھهرخىل دهرهخلهرنى 
بار ئىدى. ئۇنىڭ بىرى ªھاياتلىق بٻرىدىغان  ئىككى تۈپ دهرهخ 
دهرهخ´ بوۇلپ، يهنه بىرى ªياخشى بىلهن ياماننى بىلدۈرىدىغان 

دهرهخ´ ئىدى. پهرۋهردىگار خۇدا ئادهم ئاتىغا ئهمىر قىلىپ:
ªياخشى  ئهمما  يه.  خالىغىنىڭچه  مٻۋىلهرنى  باغدىكى   -  
بىلهن ياماننى بىلدۈرىدىغان دهرهخنىڭ´ مٻۋىسىنى ھهرگىز يٻمه، 

چۈنكى ئۇنى يٻسهڭ چوقۇم ئۆلىسهن! - دٻدى.
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خۇشال ياشىدى. ئۇالر خۇدا بىلهن بىلله بولغانلىقىدىن 

چهكسىز شاتلىناتتى.
بىراق بىر كۈنى...
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خۇدا 
كىتاب 
يازغانمۇ؟

باالم، خۇدا ئۆزىنىڭ دٻمهكچى بولغانلىرىنى 40 نهچچه 
ئادهمگه يازدۇزغان. بۇ ئادهملهر مۇقهددهس كىتابنى 

1500 يىل جهريانىدا يٻزىپ خاتىرىلىگهن. 66 كىتابتىن 
تهركىپ تاپقان مۇقهددهس خۇدانىڭ سۆزى ھهرخىل 

دهۋىرلهرده يٻزىلغان بولسىمۇ، بىر-بىرىگه زىتالشماي، 
ئهكسىچه ئوخشاش بىر پىكىرنى ئىپادىلىگهن. پهقهت 

پهرۋهردىگار خۇداال مۇشۇنداق كىتابنى ۋۇجۇدقا 
كهلتۈرهلهيدۇ.

 ئۇنداقتا، خۇدا
قانداقتۇر؟

خۇدا بىزگه غهمخورلۇق قىلىدۇ، ئۇ بهك كۆيۈمچاندۇر. بىز 
ئۇنىڭدىن ياردهم سورىساق ئۇ ھهردائىم ياردهم بٻرىدۇ. ئۇ 

مۇقهددهس، ئۇ پاك. سىز ئۇنى كۆرهلمهيسىز باالم، بىراق ئۇ 
بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ھهم ھهممه ئىشنى بىلىپ تۇرىدۇ ۋه ھهممه 

ئىشنى قىالاليدۇ. داداڭالر سىلهرگه بۇ ھٻكايىنى سۆزلهپ 
بهرسۇن، ئاندىن سىلهر بۇنىڭ راست ئىكهنلىكىنى بىلهلهيسىلهر.

ھهممىدىن بۇرۇن خۇدا دۇنيانى ۋه 
ئۇنىڭدىكى پۈتكۈل مهۋجۇداتنى ياراتتى. 

ئاندىن خۇدا بىر باغ بهرپا قىلىپ، ئۇنى ئٻرهم 
باغ دهپ ئاتىدى. خۇدا بۇ باغنى ئۆزى 

ئاالھىده قىلىپ ياراتماقچى بولغان بهندىلىرى 
ئۈچۈن تهييارلىغانىدى.

دٻمهك، بىزلهر 
ئۈچۈن!

دادا، دادا...

 مهريهم، دىلشات،
دادا، سىز بىزگه بىر مۇھىم نٻمه بولدى سىلهرگه؟

ھٻكايه سۆزلهپ بٻرىمهن 
دٻگهنغۇ، ئٻسىڭىزدىمۇ؟

شۇنداق، بالىلىرىم، بۇ ھٻكايه 
خۇدانىڭ مۇقهددهس كىتابىدا 

يٻزىلغان.

مۇقهددهس كىتاب؟ 
مۇقهددهس كىتابتىن 

ئٻلىنغان ھٻكايه؟

بۇ پهقهت مۇقهددهس 
كىتابتىن ئٻلىنغان 
بىرال ھٻكايه بولۇپ 
قالماستىن، بهلكى 
پۈتۈن مۇقهددهس 

كىتاب بۇ ھهقته بايان 
قىلىنىدۇ. بۇ خۇدانىڭ 

ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش 
يولى توغرىسىدىكى 

ھٻكايىسى.

بىز مۇقهددهس 
كىتابنى نٻمىشقا 
خۇدانىڭ كىتابى 
دهيمىز؟ ئۇنىڭ 
خۇدانىڭ كىتابى 

ئىكهنلىكىنى 
قانداق بىلىمىز؟

خۇدا 
كىتاب 
يازغانمۇ؟

باالم، خۇدا ئۆزىنىڭ دٻمهكچى بولغانلىرىنى 40 نهچچه 
ئادهمگه يازدۇزغان. بۇ ئادهملهر مۇقهددهس كىتابنى 

1500 يىل جهريانىدا يٻزىپ خاتىرىلىگهن. 66 كىتابتىن 
تهركىپ تاپقان مۇقهددهس خۇدانىڭ سۆزى ھهرخىل 

دهۋىرلهرده يٻزىلغان بولسىمۇ، بىر-بىرىگه زىتالشماي، 
ئهكسىچه ئوخشاش بىر پىكىرنى ئىپادىلىگهن. پهقهت 

پهرۋهردىگار خۇداال مۇشۇنداق كىتابنى ۋۇجۇدقا 
كهلتۈرهلهيدۇ.

 ئۇنداقتا، خۇدا
قانداقتۇر؟

خۇدا بىزگه غهمخورلۇق قىلىدۇ، ئۇ بهك كۆيۈمچاندۇر. بىز 
ئۇنىڭدىن ياردهم سورىساق ئۇ ھهردائىم ياردهم بٻرىدۇ. ئۇ 

مۇقهددهس، ئۇ پاك. سىز ئۇنى كۆرهلمهيسىز باالم، بىراق ئۇ 
بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ھهم ھهممه ئىشنى بىلىپ تۇرىدۇ ۋه ھهممه 

ئىشنى قىالاليدۇ. داداڭالر سىلهرگه بۇ ھٻكايىنى سۆزلهپ 
بهرسۇن، ئاندىن سىلهر بۇنىڭ راست ئىكهنلىكىنى بىلهلهيسىلهر.

ھهممىدىن بۇرۇن خۇدا دۇنيانى ۋه 
ئۇنىڭدىكى پۈتكۈل مهۋجۇداتنى ياراتتى. 

ئاندىن خۇدا بىر باغ بهرپا قىلىپ، ئۇنى ئٻرهم 
باغ دهپ ئاتىدى. خۇدا بۇ باغنى ئۆزى 

ئاالھىده قىلىپ ياراتماقچى بولغان بهندىلىرى 
ئۈچۈن تهييارلىغانىدى.

دٻمهك، بىزلهر 
ئۈچۈن!
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خۇدا 
كىتاب 
يازغانمۇ؟
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خۇدا 
كىتاب 
يازغانمۇ؟

باالم، خۇدا ئۆزىنىڭ دٻمهكچى بولغانلىرىنى 40 نهچچه 
ئادهمگه يازدۇزغان. بۇ ئادهملهر مۇقهددهس كىتابنى 

1500 يىل جهريانىدا يٻزىپ خاتىرىلىگهن. 66 كىتابتىن 
تهركىپ تاپقان مۇقهددهس خۇدانىڭ سۆزى ھهرخىل 

دهۋىرلهرده يٻزىلغان بولسىمۇ، بىر-بىرىگه زىتالشماي، 
ئهكسىچه ئوخشاش بىر پىكىرنى ئىپادىلىگهن. پهقهت 

پهرۋهردىگار خۇداال مۇشۇنداق كىتابنى ۋۇجۇدقا 
كهلتۈرهلهيدۇ.

 ئۇنداقتا، خۇدا
قانداقتۇر؟

خۇدا بىزگه غهمخورلۇق قىلىدۇ، ئۇ بهك كۆيۈمچاندۇر. بىز 
ئۇنىڭدىن ياردهم سورىساق ئۇ ھهردائىم ياردهم بٻرىدۇ. ئۇ 

مۇقهددهس، ئۇ پاك. سىز ئۇنى كۆرهلمهيسىز باالم، بىراق ئۇ 
بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ھهم ھهممه ئىشنى بىلىپ تۇرىدۇ ۋه ھهممه 

ئىشنى قىالاليدۇ. داداڭالر سىلهرگه بۇ ھٻكايىنى سۆزلهپ 
بهرسۇن، ئاندىن سىلهر بۇنىڭ راست ئىكهنلىكىنى بىلهلهيسىلهر.

ھهممىدىن بۇرۇن خۇدا دۇنيانى ۋه 
ئۇنىڭدىكى پۈتكۈل مهۋجۇداتنى ياراتتى. 

ئاندىن خۇدا بىر باغ بهرپا قىلىپ، ئۇنى ئٻرهم 
باغ دهپ ئاتىدى. خۇدا بۇ باغنى ئۆزى 

ئاالھىده قىلىپ ياراتماقچى بولغان بهندىلىرى 
ئۈچۈن تهييارلىغانىدى.

دٻمهك، بىزلهر 
ئۈچۈن!

دادا، دادا...

 مهريهم، دىلشات،
دادا، سىز بىزگه بىر مۇھىم نٻمه بولدى سىلهرگه؟

ھٻكايه سۆزلهپ بٻرىمهن 
دٻگهنغۇ، ئٻسىڭىزدىمۇ؟

شۇنداق، بالىلىرىم، بۇ ھٻكايه 
خۇدانىڭ مۇقهددهس كىتابىدا 

يٻزىلغان.

مۇقهددهس كىتاب؟ 
مۇقهددهس كىتابتىن 

ئٻلىنغان ھٻكايه؟

بۇ پهقهت مۇقهددهس 
كىتابتىن ئٻلىنغان 
بىرال ھٻكايه بولۇپ 
قالماستىن، بهلكى 
پۈتۈن مۇقهددهس 

كىتاب بۇ ھهقته بايان 
قىلىنىدۇ. بۇ خۇدانىڭ 

ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش 
يولى توغرىسىدىكى 

ھٻكايىسى.

بىز مۇقهددهس 
كىتابنى نٻمىشقا 
خۇدانىڭ كىتابى 
دهيمىز؟ ئۇنىڭ 
خۇدانىڭ كىتابى 

ئىكهنلىكىنى 
قانداق بىلىمىز؟

خۇدا 
كىتاب 
يازغانمۇ؟
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تهركىپ تاپقان مۇقهددهس خۇدانىڭ سۆزى ھهرخىل 
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ئهكسىچه ئوخشاش بىر پىكىرنى ئىپادىلىگهن. پهقهت 

پهرۋهردىگار خۇداال مۇشۇنداق كىتابنى ۋۇجۇدقا 
كهلتۈرهلهيدۇ.

 ئۇنداقتا، خۇدا
قانداقتۇر؟

خۇدا بىزگه غهمخورلۇق قىلىدۇ، ئۇ بهك كۆيۈمچاندۇر. بىز 
ئۇنىڭدىن ياردهم سورىساق ئۇ ھهردائىم ياردهم بٻرىدۇ. ئۇ 

مۇقهددهس، ئۇ پاك. سىز ئۇنى كۆرهلمهيسىز باالم، بىراق ئۇ 
بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ھهم ھهممه ئىشنى بىلىپ تۇرىدۇ ۋه ھهممه 

ئىشنى قىالاليدۇ. داداڭالر سىلهرگه بۇ ھٻكايىنى سۆزلهپ 
بهرسۇن، ئاندىن سىلهر بۇنىڭ راست ئىكهنلىكىنى بىلهلهيسىلهر.

ھهممىدىن بۇرۇن خۇدا دۇنيانى ۋه 
ئۇنىڭدىكى پۈتكۈل مهۋجۇداتنى ياراتتى. 

ئاندىن خۇدا بىر باغ بهرپا قىلىپ، ئۇنى ئٻرهم 
باغ دهپ ئاتىدى. خۇدا بۇ باغنى ئۆزى 

ئاالھىده قىلىپ ياراتماقچى بولغان بهندىلىرى 
ئۈچۈن تهييارلىغانىدى.

دٻمهك، بىزلهر 
ئۈچۈن!
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ھاياتلىقتىكى 
ئەڭ مۇھىم 

ھٻكايە
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