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ХУДА ҺӘММИНИ ЯРАТТИ! Худа 
Адәмни яратқандин кейин, у өзиниң 
аяли Һава билән Ерәм беғида яшиди. 
Улар Худаға бойсунуп вә Униң 
һазирлиниш вақти билән раһатлинип 

шундақ бәхитлик еди. 
Бирақ бир күни…



"Силәргә Худа һәр 
бир дәрәқ мевисидин 
йемәңлар дәп 
әскәртмидиму?" -дәп 
сориди илан Һавадин. "Биз һәммә мевидин 
йәләләймиз, биридин башқа", -дәп җавап 
қайтурди у. "Әгәр биз бу мевини тутсақ 
яки йесәк, биз өлимиз". 
"Сән өлмәйсә", -деди 
илан. "Сән Худа охшаш 
болисән". Һава бу мевини 
алғиси кәлди. У иланниң 

сөзигә 

кирип мевини йәп қойди.



Шуниңдин кейин, Һава Худаниң 
сөзигә қулақ салмай, у Адәмниму 
мәҗбурлап шу мевидин йегүзди. 
Адәм униңға: "Яқ! Мән Худаниң 
Сөзигә қарши чиқмаймән" - дәп 
ейтиш керәк еди. 



Адәм билән Һава гуна қилғанда, 
у иккиси ялаңач екәнлигини билди. Улар 
өзлирини йоған йопурмақлар билән япти вә 
кичик чатқалларниң арқисиға мөкүнди. 



Кәчки салқинда Худа баққа кәлди. У Адәм 
билән Һаваниң қилған ишлирини билди. 
Адәм Һавани әйиплиди. Һава иланни 
әйиплиди. Худа Иланни қарғиди. Худа 
уларға: "Аял балини бошанғанда 
қаттиқ толғақ билән ағирсун" –
деди. "Адәм, гуна қилғиниң үчүн, 
маңлай тәриңни төкүп, күндүлүк 

тамиғиңни таписән".



Худа Адәм билән Һавани 
Ерәм беғидин қоғлиди. 
Улар гуна қилғини үчүн, 
тирик Худадин 
жирақлашти!



Худа уларни киргәзмәс үчүн 
ялқунлиған қилич ясиди. 
Худа уларға теридин кийим 
ясиди. Худа терини 
қәйәрдин 
алди?



Күнләр өтүп Адәм билән Һаваниң балилири 
туғулди. Уларниң тунҗа балиси, Қабил, бағвән 
болди. Иккинчи балиси, Һабил, чопан болди. Бир 
күни Қабил Худаға өз һосулидин соға елип кәлди. 
Һабилму өз қойлириниң әң яхшисини 

Худаға қурванлиқ 
қилди. Худа 
Һабилниң 
соғисиға 
рази болди.



Худа Қабилниң соғисиға рази 
болмиди. Қабил қаттиқ 
рәнҗиди. Худа мундақ деди:
"Әгәр Сән Худаға бойсунсаң, У 
сени қобул қилматтиму?"



Қабилниң өчмәнлиги техиму 
күчәйди. Бир нәччә күндин кейин 
кәң дала түзидә у Һабилға қол 
көтәрди вә уни өлтәрди!



Худа Қабилдин сориди: "Сениң иниң, Һабил қени?"
"Мән билмәймән", - дәп ялған ейтти Қабил. "Мән 
униға күзәтчиму?" Худа Қабилни җазалиди 
вә униңдин барлиқ деханчилиқ 
ишини тартип алди, йәнә уни 
қаңғиртип ташлиди.



Қабил Худаниң һазир болушидин баш тартти.
У Адәм билән Һаваниң қизиға өйләнгән еди.
Улар аилә қурди. Аз вақитта, униң 
нәврилири билән чәврилири Қабил 
турғузған шәһәрни толтурди.



Шу чағларда Адәм билән Һаваниң 
аилиси наһайити чапсан тәрәққий әтти.
У вақиттики адәмләр, һазирқи вақиттики 
адәмләргә қариғанда узақ яшатти.



Уларниң балиси Сит туғулғанда,Һава 
мундақ деди: "Худа маңа Һабилниң 
орниға Ситни бәрди". Сит Худаға 
садақатмән адәм болди вә у 912 жил 
яшап,көп балилиқ болди. 



Йәр җаһанда адәмләр бириниң ақисидин 
бири, һәддидин ешип, әвлаттин әвлатқа 

улушип маңди. Ахирида Худа 
адәмзатни йоқ қилишни қарар 
қилди вә барлиқ һайванлар билән 
қушларниму. Худа 

адәмзатни 

яратқиниға
өкүнди.  Бирақ бир
адәм Худаға
бойсунди …



Бу Нуһ дегән адәм. Ситниң әвлади, 
Нуһ Худани һөрмәт қилатти вә 
ейтқанлирини орунлатти. У Худа 
билән биллә еди.



У шундақла өзиниң үч оғлини Худаға 
бойсунушқа үгәтти. Худа әнди Нуһни 
алаһидә бир йол арқилиқ 
пайдиланмақчи болди.
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Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Аләмниң яритилиши 3-6 

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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