مەتتا بايان قىلغان خۇش خەۋەر
ئەيسا مەسىھنىڭ نەسەبنامىسى
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 1ئەيسا مەسىھنىڭ ئەجدادلىرى :ئەيسا مەسىھ داۋۇت
پادىشاھنىڭ ئەۋالدى ،داۋۇت پادىشاھ بولسا ئىبراھىمنىڭ
ئەۋالدى 2 .ئىبراھىم ئىسھاقنىڭ ئاتىسى ،ئىسھاق ياقۇپنىڭ
ئاتىسى ،ياقۇپ يەھۇدا ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئاتىسى،
 3يەھۇدا تاماردىن تۇغۇلغان پەرەس ۋە زەراخنىڭ ئاتىسى،
پەرەس خەزروننىڭ ئاتىسى ،خەزرون رامنىڭ ئاتىسى 4 ،رام
ئاممىنادابنىڭ ئاتىسى ،ئاممىناداب ناخشوننىڭ ئاتىسى،
ناخشون سالموننىڭ ئاتىسى 5 ،سالمون راھابتىن تۇغۇلغان
بوئازنىڭ ئاتىسى ،بوئاز رۇتتىن تۇغۇلغان ئوبېدنىڭ ئاتىسى،
ئوبېد يىشاينىڭ ئاتىسى 6 ،يىشاي داۋۇت پادىشاھنىڭ ئاتىسى،
داۋۇت پادىشاھ ئۇرىيانىڭ ئايالىدىن تۇغۇلغان سۇاليماننىڭ
ئاتىسى 7 ،سۇاليمان رىخوبئامنىڭ ئاتىسى ،رىخوبئام ئابىيانىڭ
ئاتىسى ،ئابىيا ئاسانىڭ ئاتىسى 8 ،ئاسا يىھوشافاتنىڭ ئاتىسى،
يىھوشافات يىھورامنىڭ ئاتىسى ،يىھورام ئۇززىيانىڭ ئاتىسى،
 9ئۇززىيا يوتەمنىڭ ئاتىسى ،يوتەم ئاخازنىڭ ئاتىسى ،ئاخاز
خىزكىيانىڭ ئاتىسى 10 ،خىزكىيا ماناسسەنىڭ ئاتىسى ،ماناسسە
ئاموننىڭ ئاتىسى ،ئامون يوشىيانىڭ ئاتىسى 11 ،يوشىيا ئىسرائىل
ئەۋالدلىرى بابىلغا سۈرگۈن قىلىنغاندا تۇغۇلغان يىھوياكىن ۋە
ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئاتىسى 12 ،يىھوياكىن ئىسرائىلالر بابىلغا
سۈرگۈن بولغاندىن كېيىن تۇغۇلغان شىئالتېلنىڭ ئاتىسى،
شىئالتېل زىرۇببابەلنىڭ ئاتىسى 13 ،زىرۇببابەل ئابىخۇدنىڭ
ئاتىسى ،ئابىخۇد ئەلياقىمنىڭ ئاتىسى ،ئەلياقىم ئازورنىڭ
ئاتىسى 14 ،ئازور زادوقنىڭ ئاتىسى ،زادوق ئاھىمنىڭ ئاتىسى،
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ئاھىم ئەلىھۇدنىڭ ئاتىسى 15 ،ئەلىھۇد ئەلئازارنىڭ ئاتىسى ،ئەلئازار
ماتاننىڭ ئاتىسى ،ماتان ياقۇپنىڭ ئاتىسى 16 ،ياقۇپ مەريەمنىڭ
ئېرى يۈسۈپنىڭ ئاتىسى ،مەريەم مەسىھ دەپ ئاتالغان ئەيسانىڭ
ئاپىسى 17 .بۇنداق بولغاندا ،ئىبراھىم پەيغەمبەردىن داۋۇت
پادىشاھقىچە ئون تۆت ئەۋالد ،داۋۇت پادىشاھتىن ئىسرائىلالر
بابىلغا سۈرگۈن قىلىنغۇچىمۇ ئون تۆت ئەۋالد ۋە ئۇالر بابىلغا
سۈرگۈن بولغاندىن مەسىھ دۇنياغا كەلگەنگە قەدەر ئوخشاشال
ئون تۆت ئەۋالد ئۆتكەن.

ئەيسا مەسىھنىڭ دۇنياغا كېلىشى
 18ئەيسا مەسىھنىڭ دۇنياغا كېلىشى مۇنداق بولغان :مەريەم
بىلەن يۈسۈپنىڭ چېيى ئىچكۈزۈلگەنىدى .بىراق ،ئۇالر نىكاھلىنىپ
بىرلىشىشتىن ئىلگىرى ،مەريەمنىڭ مۇقەددەس روھتىن ھامىلىدار
بولغانلىقى مەلۇم بولدى 19 .مەريەمنىڭ اليىقى يۈسۈپ دۇرۇس
ئادەم بولغاچقا ،مەريەمنى خااليىق ئالدىدا نومۇسقا قالدۇرماسلىق
ئۈچۈن ،ئۇنىڭدىن جىمجىتال ئايرىلىپ كەتمەكچى بولدى.
 20بىراق ،ئۇ بۇ ئىشنى ئويالپ يۈرگىنىدە ،پەرۋەردىگارنىڭ بىر
پەرىشتىسى ئۇنىڭ چۈشىدە كۆرۈنۈپ« :ئەي داۋۇت پادىشاھنىڭ
ئەۋالدى يۈسۈپ ،مەريەمنى ئەمرىڭگە ئېلىشتىن قورقما ،چۈنكى
تۇغۇلىدىغان باال مۇقەددەس روھتىن كەلگەن 21 .ئۇ بىر ئوغۇل
تۇغىدۇ .ئۇنىڭغا ئەيسا [مەنىسى «پەرۋەردىگار قۇتقۇزىدۇ»]
دەپ ئىسىم قويغىن ،چۈنكى ئۇ ئۆز خەلقىنى گۇناھلىرىدىن
قۇتقۇزىدۇ» دېدى.
23
 22مانا بۇالر پەرۋەردىگارنىڭ پەيغەمبەر ئارقىلىق« :پاك قىز
ھامىلىدار بولۇپ بىر ئوغۇل تۇغىدۇ ،ئۇنىڭ ئىسمى ئىممانۇئېل
[مەنىسى ‹خۇدا بىز بىلەن بىللە›] قويۇلىدۇ» دېگەن سۆزىنىڭ
ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشىدۇر 24 .يۈسۈپ ئويغىنىپ پەرىشتىنىڭ دېگىنىنى
قىلىپ ،مەريەمنى ئەمرىگە ئالدى 25 .لېكىن ،مەريەم بوشانغۇچە
ئۇنىڭ بىلەن بىر ياستۇققا باش قويمىدى .باال تۇغۇلغاندا ،يۈسۈپ
ئۇنىڭغا ئەيسا دەپ ئىسىم قويدى.

مەتتا 2
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مۇنەججىملەر زىيارىتى

2

 1ھەزرىتى ئەيسا ھىرود پادىشاھ زامانىسىدا يەھۇدىيە
ئۆلكىسىنىڭ بەيتلەھەم يېزىسىدا دۇنياغا كەلدى .كېيىن،
شەرقتىن بەزى مۇنەججىملەر يېرۇسالېمغا كېلىپ ،كىشىلەرگە:
 _ 2يەھۇدىيالرنىڭ يېڭىدىن تۇغۇلغان پادىشاھى قەيەردە؟
بىز ئۇنىڭ تۇغۇلغانلىقىدىن بېشارەت بېرىدىغان يۇلتۇزنىڭ
شەرقتىن كۆتۈرۈلگەنلىكىنى كۆردۇق .شۇڭا ،ئۇنىڭغا سەجدە
قىلغىلى كەلدۇق _ ،دېيىشتى 3 .بۇنى ئاڭلىغان ھىرود پادىشاھ
ئاالقزادىلىككە چۈشتى .جۈملىدىن ،پۈتكۈل يېرۇسالېم خەلقىمۇ
شۇنداق بولدى 4 .ھىرود پادىشاھ پۈتكۈل ئالىي روھانىيالر ۋە
تەۋرات ئۇستازلىرىنى چاقىرىپ ،ئۇالردىن:
_ پەيغەمبەرلەر قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ① قەيەردە تۇغۇلىدۇ
دېگەنىدى؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 5يەھۇدىيە ئۆلكىسىنىڭ بەيتلەھەم يېزىسىدا ،چۈنكى بۇ
توغرۇلۇق مىكا پەيغەمبەر مۇنداق خاتىرىلىگەن:
« 6ئەي يەھۇدىيە زېمىنىدىكى بەيتلەھەم،
يەھۇدىيە رەھبەرلىرىنىڭ نەزىرىدە ئورنۇڭ مۇھىم.
چۈنكى سەندىن چىققۇسى،
خەلقىم ئىسرائىلالرنىڭ يېتەكچىسى» _ دېيىشتى ئۇالر.
 7بۇنىڭ بىلەن ،ھىرود پادىشاھ مۇنەججىملەرنى مەخپىي
چاقىرتىپ ،يۇلتۇزنىڭ قاچان پەيدا بولغانلىقىنى ئۇقۇۋالدى.
 8ئاندىن« :بېرىپ بالىنى كۆڭۈل قويۇپ ئىزدەڭالر .تاپقان ھامان
ماڭا خەۋەر قىلىڭالر ،مەنمۇ ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ سەجدە قىلىپ
كېلەي» دەپ ،ئۇالرنى بەيتلەھەمگە يولغا سالدى.

①  4 :2مەسىھ _ پەيغەمبەرلەر ئالدىن ئېيتقان ،خۇدا تەرىپىدىن تالالنغان،
ھامان بىر كۈنى كېلىپ مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان پادىشاھنى كۆرسىتىدۇ.
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 9مۇنەججىملەر ھىرود پادىشاھنىڭ سۆزىگە بىنائەن يولغا
چىقتى .شەرقتىن كۆتۈرۈلگەن ھېلىقى يۇلتۇز ئۇالرغا يول باشالپ
ماڭدى ،ئۇالر باال تۇغۇلغان يەرگە كېلىپ توختىدى 10 .ئۇالر ھېلىقى
يۇلتۇزنى كۆرگىنىدىن ئىنتايىن خۇشال بولۇشتى  11ھەم ئۆيگە
كىرىپ بالىنى ئانىسى مەريەم بىلەن بىللە كۆرگىنىدە ،يەرگە باش
قويۇپ بالىغا سەجدە قىلىشتى .ئاندىن ،ساندۇقلىرىنى ئېچىپ،
ئالتۇن ،مەستەك ،مۇرمەككى قاتارلىق سوۋغاتالرنى ئېلىپ
سۇنۇشتى 12 .ئۇالر قايتماقچى بولغاندا خۇدا ئۇالرنىڭ چۈشىدە
ھىرود پادىشاھنىڭ يېنىغا بارماسلىققا بېشارەت بەرگەنلىكتىن،
ئۇالر باشقا يول بىلەن ئۆز يۇرتىغا قايتىشتى.

مىسىرغا قېچىش
 13مۇنەججىملەر كەتكەندىن كېيىن ،خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى
يۈسۈپنىڭ چۈشىدە كۆرۈنۈپ:
_ ئورنۇڭدىن تۇر! ئانا-باال ئىككىسىنى ئېلىپ مىسىرغا قاچ.
مەن ساڭا خەۋەر بەرگۈچە ئۇ يەردە تۇر .چۈنكى ،ھىرود پادىشاھ
بالىنى ئىزدەپ تېپىپ ئۆلتۈرمەكچى _ ،دېدى.
 14بۇنىڭ بىلەن ،يۈسۈپ ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئانا-باال ئىككىسىنى
ئېلىپ ،شۇ كېچىال مىسىرغا قاراپ يولغا چىقتى 15 .ئۇالر ھىرود
پادىشاھ ئۆلگۈچە شۇ يەردە تۇردى .بۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگارنىڭ
پەيغەمبەر ئارقىلىق ئالدىن ئېيتقان« :ئوغلۇمنى مىسىردىن مەن
چاقىردىم» دېگەن سۆزى ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى.

ئوغۇل بوۋاقالرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى
 16ھىرود پادىشاھ مۇنەججىملەرگە ئالدانغانلىقىنى سېزىپ،
قاتتىق غەزەپلەندى .ئۇ مۇنەججىملەرنىڭ ئېيتقانلىرىغا ئاساسەن
بوۋاقنىڭ يېشىنى ھېسابالپ چىقىپ ،بەيتلەھەم يېزىسى ۋە يېقىن
ئەتراپتىكى ئىككى ياش ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن ياشتىكى ئوغۇل
بالىالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈش توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈردى.
 17بۇنىڭ بىلەن ،خۇدانىڭ يەرەمىيا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئېيتقان
مۇنۇ سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى:

مەتتا 3 -2
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« 18رامادا ئاڭالندى يىغا-زار ۋە پەرياد،
قان يىغاليدۇ پەرزەنتلىرىگە راھىلە،
تەسەللىگە قايىل ئەمەس پەقەتال،
چۈنكى قالمىدى پەرزەنتلىرى ھايات».

مىسىردىن قايتىپ كېلىش
 19ھىرود پادىشاھ ئۆلگەندىن كېيىن ،مىسىردا يۈسۈپنىڭ چۈشىدە
خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى كۆرۈنۈپ:
 _ 20ئورنۇڭدىن تۇر! باال ۋە ئانىسىنى ئېلىپ ئىسرائىلىيىگە قايت!
چۈنكى ،بالىنىڭ جېنىنى ئالماقچى بولغانالر ئۆلدى _ ،دېدى.
 21بۇنىڭ بىلەن ،يۈسۈپ باال ۋە ئانىسىنى ئېلىپ ئىسرائىلىيىگە قايتتى.
 22بىراق ،يۈسۈپ ھىرود پادىشاھنىڭ ئوغلى ئارخېالسنىڭ
پادىشاھلىق تەختكە ۋارىسلىق قىلىپ ،يەھۇدىيە ئۆلكىسىدە
ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىدىن خەۋەر تېپىپ ،قايتىشتىن
قورقتى .كېيىن ،ئۇ خۇدانىڭ بېشارىتىگە ئاساسەن  23جەلىلىيە
ئۆلكىسىگە بېرىپ ،ناسىرە شەھىرىگە ئورۇنالشتى .بۇنىڭ بىلەن،
پەيغەمبەرلەرنىڭ« :ئۇ ناسىرەلىك دەپ نام ئالىدۇ» دېگىنى
ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى.

چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانىڭ تەلىم بېرىشى

3

 1شۇ چاغالردا ،چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا يەھۇدىيە ئۆلكىسىنىڭ
چۆللۈك رايونلىرىغا كېلىپ تەلىم بېرىپ 2 ،كىشىلەرگە:
_ يامان يوللىرىڭالردىن يېنىپ ،توۋا قىلىڭالر! چۈنكى،
ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى نامايان بولۇش ئالدىدا تۇرىدۇ! _ دېدى.
 3چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا ئىلگىرى يەشايا پەيغەمبەر تىلغا ئالغان
كىشى بولۇپ ،ئۇ مۇنداق دېگەن:
«باياۋاندا بىر كىشى:
‹دىلىڭالرنى رەببىمىزنىڭ كېلىشىگە تەييار قىلىڭالر!
ئۇنىڭ يوللىرىنى تۈز قىلىڭالر!› دەپ توۋاليدۇ».
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 4يەھيا پەيغەمبەر تۆگە يۇڭىدىن كىيىم كىيگەن ،بېلىگە كۆن تاسما
باغلىغانىدى .يەيدىغىنى چېكەتكە بىلەن ياۋا ھەرە ھەسىلى ئىدى.
 5يېرۇسالېم شەھىرىدىن ،جۈملىدىن پۈتۈن يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىن
ۋە ئىئوردان دەريا ۋادىلىرىدىن كىشىلەر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىشىپ،
 6گۇناھلىرىنى ئىقرار قىلىشتى ۋە ئۇنىڭ ئۆزلىرىنى ئىئوردان
دەرياسىدا چۆمۈلدۈرۈشىنى ① قوبۇل قىلىشتى.
 7پەرىسىي ۋە سادۇقىي ② ئېقىمىدىكىلەردىنمۇ كۆپلىگەن
كىشىلەرنىڭ چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغىلى كەلگەنلىكىنى كۆرگەن
يەھيا پەيغەمبەر ئۇالرغا:
_ ئەي ساختىپەز يىالنالر! توۋا قىلماي ،خۇدادىن كېلىدىغان
غەزەپتىن قېچىپ قۇتۇلۇش ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىاليلى
دېگىنىڭالر قانداق گەپ؟!  8ئەگەر« :گۇناھلىرىمىزغا توۋا قىلدۇق»
دېسەڭالر ،ئۇنى ھەرىكىتىڭالر بىلەن ئىسپاتالڭالر 9 .ئۇنىڭ ئۈستىگە
ئۆزۈڭالرچە« :بىز ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن،
خۇدا گۇناھلىرىمىزنى چوقۇم كەچۈرىدۇ» دەپ ئويالپ يۈرمەڭالر!
چۈنكى سىلەرگە ئېيتىپ قويايكى ،خۇدا بوۋىمىز ئىبراھىمغا مۇشۇ
تاشالردىنمۇ پەرزەنتلەرنى يارىتىپ بېرەلەيدۇ 10 .پالتا دەرەخنىڭ
يىلتىزىغا يېقىنالشقاندەك ،خۇدانىڭ غەزىپى ئەمدى سىلەرگە يېتىپ
كېلىش ئالدىدا .ياخشى مېۋە بەرمەيدىغان دەرەخلەر كېسىلىپ
ئوتقا تاشلىنىدۇ 11 .مەن سىلەرنى قىلغان توۋاڭالر ئۈچۈن سۇغىال
چۆمۈلدۈرىمەن .لېكىن ،مەندىن كېيىن تېخىمۇ قۇدرەتلىك
بىرى كېلىدۇ .مەن ھەتتا ئۇنىڭ ئايىغىنى كۆتۈرۈشكىمۇ اليىق
ئەمەسمەن .ئۇ سىلەرنى مۇقەددەس روھقا ھەم ئوتقا چۆمۈلدۈرىدۇ.
 12ئۇ قولىدىكى كۈرەك بىلەن خاماندىكى ساپ بۇغداينى ئامبارغا،
سامىنىنى ئۆچمەس ئوتقا تاشاليدىغان ئادەمگە ئوخشاش ،ھەممە
ئىنساننى ئايرىيدۇ _ ،دېدى.

①  6 :3بۇ يەردە ئېيتىلغان چۆمۈلدۈرۈش كىشىلەرنىڭ ئۆز گۇناھلىرىغا توۋا
قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈش مۇراسىمىنى كۆرسىتىدۇ.
②  7 :3پەرىسىي ۋە سادۇقىي _ يەھۇدىي دىنىغا تەۋە بولغان ئىككى خىل
مەزھەپتىكى كىشىلەر .تەبىرلەردىكى «پەرىسىي» ۋە «سادۇقىي»غا قارالسۇن.
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مەتتا 4-3
ھەزرىتى ئەيسانىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشى

 13شۇ كۈنلەردە ،ھەزرىتى ئەيسا يەھيا پەيغەمبەردىن چۆمۈلدۈرۈشنى
قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ،جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن ئىئوردان دەرياسى
بويىغا كەلدى 14 .بىراق ،يەھيا پەيغەمبەر ئۇنى چۆمۈلدۈرۈشكە
ئۇنىماي:
_ سېنىڭ مېنىڭ ئالدىمغا كەلگىنىڭ نېمىسى! مەن چۆمۈلدۈرۈشنى
ئەسلى سەندىن قوبۇل قىلىشىم كېرەك ئىدىغۇ؟ _ دېدى.
 15لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا جاۋابەن:
_ ھازىر مۇشۇنداق بولسۇن .چۈنكى ،خۇدانىڭ ئىرادىسىنى
ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ،شۇنداق قىلىشىمىز توغرىدۇر _ ،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،يەھيا پەيغەمبەر ئۇنى چۆمۈلدۈرۈشكە قوشۇلدى.
 16ھەزرىتى ئەيسا چۆمۈلدۈرۈلۈپ سۇدىن چىقىشىغا ،ئاسمان
يېرىلدى .ئۇ خۇدانىڭ روھىنىڭ كەپتەر ھالىتىدە ئاسماندىن چۈشۈپ،
ئۈستىگە قونۇۋاتقانلىقىنى كۆردى 17 .ئاندىن ،ئەرشتىن خۇدانىڭ:
«بۇ مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم ،مەن ئۇنىڭدىن خۇرسەنمەن!»
دېگەن ئاۋازى ئاڭالندى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ سىنىلىشى

4

 1ئۇنىڭدىن كېيىن ،مۇقەددەس روھ ھەزرىتى ئەيسانى
شەيتاننىڭ سىناقلىرىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ،چۆل-باياۋانغا
ئېلىپ باردى 2 .ھەزرىتى ئەيسا قىرىق كېچە-كۈندۈز تاماق يېمەي
روزا تۇتۇپ ،قورسىقى تازا ئاچقانىدى 3 .ئۇنى سىنىماقچى بولغان
شەيتان ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئەگەر سەن راستتىنال خۇدانىڭ ئوغلى ① بولساڭ ،مۇشۇ
تاشالرنى نانغا ئايالندۇرۇپ يە! _ دېدى.
 4ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا جاۋابەن:

①  3 :4خۇدانىڭ ئوغلى _ بۇ نام ھەرگىزمۇ خۇدا بىلەن ھەزرىتى ئەيسا
ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي جەھەتتىكى ئاتا-بالىلىق مۇناسىۋەتنى ئەمەس،
بەلكى روھىي جەھەتتىكى مۇناسىۋەتنى بىلدۈرىدۇ.
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_ تەۋراتتا« :ئىنسان پەقەت نان بىلەنال ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ
ئاغزىدىن چىققان ھەربىر سۆز بىلەنمۇ ياشايدۇ» دەپ يېزىلغان،
_ دېدى.
 5ئاندىن ،شەيتان ھەزرىتى ئەيسانى مۇقەددەس شەھەر
يېرۇسالېمغا ئېلىپ باردى ۋە ئۇنى مەركىزىي ئىبادەتخانىنىڭ ئەڭ
ئېگىز جايىغا چىقىرىپ:
 _ 6خۇدانىڭ ئوغلى بولساڭ ،پەسكە سەكرەپ باققىنا! چۈنكى
زەبۇردا« :خۇدا پەرىشتىلىرىگە سەن توغرۇلۇق ئەمر قىلغان.
پۇتۇڭنىڭ تاشالرغا ئۇرۇلماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇالر سېنى قوللىرىدا
تۇتۇۋالىدۇ» دەپ يېزىلغان ئەمەسمۇ؟ _ دېدى.
 _ 7تەۋراتتا« :رەببىڭالر خۇدانى سىناپ بېقىشقا بولمايدۇ!»
دەپمۇ يېزىلغان _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 8ئاندىن ،شەيتان ھەزرىتى ئەيسانى ناھايىتى ئېگىز بىر تاغقا
چىقىرىپ ،ئۇنىڭغا دۇنيادىكى بارلىق دۆلەتلەرنى كۆركەملىكى
بىلەن كۆرسىتىپ:
 _ 9يەرگە باش قويۇپ ماڭا سەجدە قىلساڭ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى
ساڭا بېرىۋېتىمەن _ ،دېدى.
 _ 10يوقال ،شەيتان! تەۋراتتا« :رەببىڭالر بولغان خۇداغىال ئىبادەت
قىلىڭالر ،پەقەت ئۇنىڭغىال خىزمەت قىلىڭالر!» دېيىلگەن _ ،دېدى
ھەزرىتى ئەيسا جاۋابەن.
 11بۇنىڭ بىلەن ،شەيتان ھەزرىتى ئەيسانى تاشالپ كېتىپ
قالدى .پەرىشتىلەر كېلىپ ھەزرىتى ئەيسانىڭ خىزمىتىدە بولدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەلىم بېرىشنى باشلىشى
 12ھەزرىتى ئەيسا يەھيانىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئاڭالپ،
جەلىلىيە ئۆلكىسىگە قايتىپ كەلدى 13 .ئۇ يۇرتى ناسىرەدە تۇرماي،
زەبۇلۇن ۋە نافتالى رايونىدىكى جەلىلىيە كۆلىگە يېقىن كەپەرناھۇم
شەھىرىگە كېلىپ ئورۇنالشتى 14 .بۇنىڭ بىلەن ،يەشايا پەيغەمبەر
ئارقىلىق ئۇقتۇرۇلغان تۆۋەندىكى سۆزلەر ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى:
« 15زەبۇلۇن ۋە نافتالى زېمىنلىرى،
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ئىئوردان دەرياسىنىڭ نېرىسىدا ،دېڭىز تەرەپتە،
يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ جەلىلىيە زېمىنلىرىدا
 16قاراڭغۇلۇقتا ياشىغانالر
پارالق بىر نۇرنى كۆرمەكتە.
ئۆلۈم كۆلەڭگىسىدە قالغان بۇ ئەلگە
بىر نۇر چۈشىدۇ ئەمدى».
 17شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ،ھەزرىتى ئەيسا« :گۇناھلىرىڭالرغا توۋا
قىلىڭالر ،چۈنكى ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى نامايان بولۇش ئالدىدا
تۇرىدۇ!» دەپ تەلىم بېرىشكە باشلىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرت چاقىرىشى
 18بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە كۆلى بويىدا كېتىۋېتىپ،
پېترۇس دەپمۇ ئاتالغان سىمۇن ۋە ئۇنىڭ ئىنىسى ئەندەرنى كۆردى.
ئۇالر بېلىقچى بولۇپ ،كۆلگە تور سېلىۋاتاتتى 19 .ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا:
_ ماڭا ئەگىشىڭالر! مەن سىلەرنى بېلىق تۇتۇشنىڭ ئورنىغا،
ماڭا ئادەم تۇتىدىغان قىلىمەن _ ،دېدى 20 .ئۇالر شۇئان بېلىق
تورلىرىنى تاشالپ ،ھەزرىتى ئەيسا بىلەن ماڭدى.
 21كۆل بويىدا بىرئاز ماڭغاندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا زەبەدىينىڭ
ئوغۇللىرى ياقۇپ ۋە يۇھاننانى كۆردى .بۇ ئىككى قېرىنداش كېمىدە
ئاتىسى بىلەن تورلىرىنى ئوڭشاۋاتاتتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىمۇ
شاگىرتلىققا چاقىردى 22 .ئۇالر دەرھال كېمىنى تاشالپ ،ئاتىسى
بىلەن خوشلىشىپ ھەزرىتى ئەيسا بىلەن ماڭدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ جەلىلىيىدە تەلىم بېرىشى
 23ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيىنىڭ ھەممە يېرىنى ئايلىنىپ چىقىپ،
ئىبادەتخانىالردا تەلىم بېرىپ ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرۇلۇق
خۇش خەۋەر تارقاتتى ،ھەر خىل ئاغرىق-سىالقالرنى ساقايتتى.
 24ئۇ توغرۇلۇق خەۋەر پۈتكۈل سۈرىيە ئۆلكىسىگە تارقالدى .ئۇ
يەردىكى خااليىق ھەر خىل ئاغرىق-سىالقالرغا مۇپتىال بولغان
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كېسەللەرنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى .ئۇالرنىڭ بەزىلىرىگە
جىن چاپالشقان ،بەزىلىرىنىڭ تۇتقاقلىقى بار ۋە يەنە بەزىلىرى
پالەچ كېسىلىگە گىرىپتار بولغانىدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى
ساقايتتى 25 .جەلىلىيە ،ئون شەھەر رايونى ،يېرۇسالېم ،يەھۇدىيە
ۋە ئىئوردان دەرياسىنىڭ ئۇ قېتىدىن كەلگەن توپ-توپ ئادەملەر
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدى.

ھەقىقىي بەخت

5

 1ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىكنى كۆرۈپ دۆڭگە چىقىپ ،ئۇ
يەردە ئولتۇردى .شاگىرتلىرىمۇ ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى.
 2ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا تەلىم بېرىشكە باشلىدى:
 _ 3ئۆزىنىڭ خۇداغا بولغان موھتاجلىقىنى تونۇپ يەتكەنلەر
نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى ئۇالرنىڭدۇر.
 4قايغۇرغانالر نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،خۇدا ئۇالرغا تەسەللى بېرىدۇ.
 5مۇاليىم بولغانالر نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،يەر يۈزىگە مىراسخوردۇر ئۇالر.
 6ھەققانىيلىققا ئىنتىلىدىغانالر نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،خۇدا ئۇالرنى تولۇق قانائەتلەندۈرىدۇ.
 7باشقىالرغا رەھىمدىل بولغانالر نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،خۇدا ئۇالرغا رەھىمدىلدۇر.
 8قەلبى پاك بولغانالر نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،ئۇالر خۇدانى كۆرىدۇ.
 9تىنچلىق تەرەپدارلىرى نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،خۇدا ئۇالرنى پەرزەنتىم دەيدۇ.
 10خۇدانىڭ ئەمرىنى تۇتۇپ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانالر
نەقەدەر بەختلىك!
چۈنكى ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى ئۇالرنىڭدۇر.

13

مەتتا 5

 11مەن ئۈچۈن باشقىالرنىڭ ھاقارەت ،زىيانكەشلىك ۋە تۆھمىتىگە
ئۇچرىساڭالر ،نەقەدەر بەختلىكسىلەر!  12شاد-خۇرام بولۇڭالر.
چۈنكى ،ئەرشتە سىلەر ئۈچۈن كۆپ ئىنئام ساقالنماقتا .بۇرۇنقى
پەيغەمبەرلەرمۇ مۇشۇنداق زىيانكەشلىكلەرگە ئۇچرىغان.

شاگىرتالر تۇز بولۇش رولىنى يوقاتماسلىقى كېرەك
 _ 13سىلەر يەر-يۈزىنىڭ تۇزىدۇرسىلەر .ھالبۇكى ،ئەگەر تۇز ئۆز
تەمىنى يوقاتسا ،ئۇنىڭغا قايتىدىن تۇز تەمىنى كىرگۈزگىلى بولمايدۇ.
ئۇ چاغدا ،ئۇ ھېچنېمىگە يارىماس تاشالندۇق نەرسىگە ئايلىنىپ،
كىشىلەرنىڭ ئايىغى ئاستىدا قېلىشتىن باشقا ئىشقا يارىمايدۇ.
 14سىلەر دۇنيانىڭ نۇرىدۇرسىلەر .تاغ ئۈستىگە سېلىنغان شەھەر
يوشۇرۇنالمايدۇ 15 .يېقىلغان چىراغنى ھېچكىم داس ئاستىغا
يوشۇرۇپ قويمايدۇ .ئەكسىچە ،چىراغداننىڭ ئۈستىگە قويىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۆي ئىچىدىكى ئادەملەرگە يورۇقلۇق چۈشىدۇ.
 16خۇددى شۇنىڭدەك ،سىلەرنىڭ نۇرۇڭالر ئىنسانالر ئالدىدا شۇنداق
چاقنىسۇنكى ،ئۇالر سىلەرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىڭالرنى
كۆرۈپ ،ئەرشتىكى ئاتاڭالرغا مەدھىيىلەر ئوقۇسۇن.

تەۋرات ھەققىدە
 _ 17مېنى تەۋرات قانۇنىنى ياكى پەيغەمبەرلەرنىڭ يازغانلىرىنى
بىكار قىلغىلى كەلدى ،دەپ قالماڭالر .مەن ئۇالرنى بىكار قىلغىلى
ئەمەس ،بەلكى ئەمەلگە ئاشۇرغىلى كەلدىم 18 .بىلىپ قويۇڭالركى،
ئاسمان-زېمىن مەۋجۇتال بولىدىكەن ،ئۇالر ئەمەلگە ئاشۇرۇلمىغۇچە،
تەۋراتنىڭ بىر ھەرپى ،ھەتتا بىرەر چېكىتىمۇ بىكار قىلىنمايدۇ.
 19شــۇ سەۋەبتىن ،تەۋرات قانۇنىنىڭ ماددىلىرىدىن ھەتتا ئەڭ
كىچىكلىرىگىمۇ خىالپلىق قىلىپ ،باشقىالرغا شۇنداق قىلىشنى
ئۆگەتكۈچىلەر ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدىكى ئادەملەرنىڭ ئارىسىدا
ئەڭ ئەرزىمەس ھېسابلىنىدۇ .ئەكسىچە ،تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل
قىلغانالر ۋە باشقىالرغا شۇنداق قىلىشنى ئۆگەتكۈچىلەر بولسا
ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدا ئۇلۇغ ھېسابلىنىدۇ 20 .شۇڭا بىلىپ
قويۇڭالركى ،سىلەر خۇداغا بويسۇنۇشتا تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە
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پەرىسىيلەردىنمۇ ئېشىپ كەتمىسەڭالر ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىغا
كىرەلمەيسىلەر.

غەزەپلىنىش ھەققىدە
 _ 21ئەجدادلىرىمىزغا «قاتىللىق قىلما ،قاتىللىق قىلغان ھەرقانداق
ئادەم سوتقا تارتىلىدۇ» دېيىلگەن تەلىمنى ئاڭلىغانسىلەر 22 .لېكىن
شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،قېرىنداشلىرىغا غەزەپلەنگەنلەرمۇ سوتقا
تارتىلىدۇ .قېرىنداشلىرىنى «ئەخمەق» دەپ تىللىغانالر ئالىي
كېڭەشمىدە جاۋابكارلىقىغا تارتىلىدۇ .قېرىنداشلىرىنى «تەلۋە»
دەپ ھاقارەتلىگەنلەر ئوتلۇق دوزاخقا چۈشىدۇ 23 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
سىلەر خۇداغا ھەدىيە ئاتىماقچى بولغىنىڭالردا ،قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ
سىلەرگە قورساق كۆپۈكى بارلىقى يادىڭالرغا يەتسە 24 ،ھەدىيەڭالرنى
قويۇپ تۇرۇپ ،ئاۋۋال قېرىندىشىڭالر بىلەن يارىشىۋېلىڭالر ،ئاندىن
كېلىپ ھەدىيەڭالرنى ئاتاڭالر.
 25ئەگەر ئۈستۈڭالردىن ئەرز قىلماقچى بولغان بىرى بولسا ،سوتقا
چۈشۈشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ بىلەن تېزدىن يارىشىۋېلىڭالر .بولمىسا،
ئۇ سىلەرنى سوتچىغا ،سوتچى بولسا گۇندىپايغا تاپشۇرۇپ زىندانغا
سولىتىۋېتىدۇ 26 .بىلىپ قويۇڭالركى ،قويۇلغان جەرىمانىنىڭ
بىر تىيىنىنىمۇ قويماي تۆلىمىگۈچە ،زىنداندىن چىقالمايسىلەر.

زىناخورلۇق ھەققىدە
 _ 27سىلەر «زىنا قىلماڭالر» دېگەن تەلىمنى ئاڭلىغان 28 .لېكىن
شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،بىرەر ئايالغا شەھۋانىي كۆزى بىلەن
قارىغان كىشى كۆڭلىدە ئۇ ئايال بىلەن زىنا قىلغان بولىدۇ 29 .شۇڭا،
ئەگەر ئوڭ كۆزۈڭ سېنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى ئويۇپ تاشلىۋەت.
چۈنكى ،پۈتۈن بەدىنىڭنىڭ دوزاخقا تاشالنغىنىدىن ،بەدىنىڭدىكى
بىر ئەزانىڭ نابۇت بولغىنى كۆپ ئەۋزەل 30 .ئەگەر ئوڭ قولۇڭ
سېنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى كېسىپ تاشلىۋەت .چۈنكى ،پۈتۈن
بەدىنىڭنىڭ دوزاخقا كىرگىنىدىن كۆرە ،بەدىنىڭدىكى بىر ئەزادىن
ۋاز كەچكىنىڭ كۆپ ئەۋزەل.
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مەتتا 5
تاالق قىلىش ھەققىدە

 _ 31سىلەر «كىمدەكىم ئايالىنى تاالق قىلسا ،تاالق خېتىنى
بەرسۇن» دېگەن تەلىمنىمۇ ئاڭلىغان 32 .بىراق شۇنى بىلىپ
قويۇڭالركى ،بىر ئادەم ئۆز ئايالىنىڭ جىنسىي ئەخالقسىزلىق
قىلىشىدىن باشقا ئىشىنى سەۋەب قىلىپ ئۇنى تاالق قىلسا ھەمدە
تاالق قىلىنغان ئايال يەنە بىر ئەرگە تەگسە ،تاالق قىلغان ئادەم
ئۆز ئايالىنى زىناغا تۇتۇپ بەرگەن بولىدۇ .تاالق قىلىنغان ئايالنى
ئەمرىگە ئالغان كىشىمۇ زىنا قىلغان بولىدۇ.

قەسەم قىلىش ھەققىدە
 _ 33سىلەر ئەجدادلىرىڭالرغا «قەسەمدىن قايتما ،پەرۋەردىگارىڭغا
قىلغان قەسىمىڭدە تۇر» دېيىلگەن تەلىمنى ئاڭلىغان 34 .لېكىن
شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،قەتئىي قەسەم قىلماڭالر .ئاسماننى
تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلماڭالر ،چۈنكى ئەرش ئۇلۇغ پادىشاھ
خۇدانىڭ تەختىدۇر 35 .ياكى يەرنى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلماڭالر،
چۈنكى زېمىن خۇدانىڭ پۇت قويىدىغان يېرىدۇر .يېرۇسالېمنى
تىلغا ئېلىپمۇ قەسەم قىلماڭالر ،چۈنكى ئۇ يەر ئۇلۇغ خۇدانىڭ
شەھىرىدۇر 36 .ھەتتا ئۆز بېشىڭالرنى تىلغا ئېلىپمۇ قەسەم قىلماڭالر،
چۈنكى سىلەرنىڭ چېچىڭالرنىڭ بىر تېلىنىمۇ ئاق ياكى قارا رەڭگە
ئۆزگەرتىشكە قۇربىڭالر يەتمەيدۇ 37 .پەقەت «ھەئە» دېگىنىڭالر
«ھەئە»« ،ياق» دېگىنىڭالر «ياق» بولسۇن .بۇنىڭدىن زىيادىسى
شەيتاندىن كېلىدۇ.

ئىنتىقام ھەققىدە
 _ 38سىلەر «قانغا قان ،جانغا جان» ① دېگەن تەلىمنى ئاڭلىغان.
 39لېكىن شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،ئەسكى بىلەن تەڭ بولماڭالر.
بىرسى ئوڭ يۈزۈڭالرغا ئۇرسا ،سول يۈزۈڭالرنىمۇ تۇتۇپ
بېرىڭالر 40 .بىرسى ئۈستۈڭالردىن دەۋا قىلىپ ،كۆڭلىكىڭالرنى
①  38 :5سۆزمۇسۆز تەرجىمىسى« :كۆزگە كۆز ،چىشقا چىش».
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ئالماقچى بولسا ،چاپىنىڭالرنىمۇ سېلىپ بېرىڭالر 41 .مۇبادا بىرى
سىلەرگە يۈك-تاقىسىنى يۈدۈتۈپ بىر چاقىرىم يول يۈرۈشكە
زورلىسا ،يەنە بىر چاقىرىم ئارتۇق يول يۈرۈپ بېرىڭالر.
 42بىرسى سىلەردىن بىرەر نەرسە تىلىسە ،تىلىگىنىنى بېرىڭالر.
بىرسى سىلەردىن بىرەر نەرسە ئارىيەت سورىسا ،ئۇنى قۇرۇق
قول قايتۇرماڭالر.

دۈشمەنلەرگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىش ھەققىدە
 _ 43سىلەر «قوشناڭنى سۆي ،دۈشمىنىڭگە نەپرەتلەن» دېگەن
تەلىمنى ئاڭلىغان 44 .لېكىن شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەرگە
دۈشمەنلىك قىلغانالرغىمۇ مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر،
زىيانكەشلىك قىلغانالرغا دۇئا قىلىڭالر 45 .شۇنداق قىلغاندا ،ئەرشتىكى
ئاتاڭالر خۇدانىڭ ھەقىقىي پەرزەنتلىرىدىن بوالاليسىلەر .چۈنكى،
خۇدا قۇياش نۇرىنى ياخشىالرغىمۇ ،يامانالرغىمۇ چۈشۈرىدۇ.
يامغۇرنىمۇ ئادالەتلىكلەرگىمۇ ،ئادالەتسىزلەرگىمۇ ياغدۇرىدۇ.
 46ئەگەر سىلەر ئۆزۈڭالرنى ياخشى كۆرگەنلەرگىال مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسەتسەڭالر ،بۇنىڭ قانداقمۇ ئىنئامغا ئېرىشكۈچىلىكى بولسۇن؟
ھەتتا ئىنساپسىز باجگىرالرمۇ شۇنداق قىلىۋاتمامدۇ؟  47ئەگەر
سىلەر دوستلىرىڭالر بىلەنال ساالم-سەھەت قىلىشساڭالر ،بۇنىڭ
باشقىالردىن نېمە پەرقى؟ ھەتتا بۇتپەرەسلەرمۇ شۇنداق قىلىدىغۇ!
 48شۇڭا ،ئەرشتىكى ئاتاڭالر مۇكەممەل بولغىنىدەك ،سىلەرمۇ
شۇنداق بولۇڭالر.

خەير-ساخاۋەت ھەققىدە

6

 _ 1دىققەت قىلىڭالركى ،باشقىالرغا كۆز-كۆز قىلىش ئۈچۈن
ياخشى ئىش قىلماڭالر .بۇنداق قىلساڭالر ،ئەرشتىكى
ئاتاڭالرنىڭ ئىنئامىغا ئېرىشەلمەيسىلەر.
 2خەير-ساخاۋەت قىلغىنىڭالردا ،داۋراڭ سالماڭالر .ساختىپەزلەرال
باشقىالرنىڭ ماختىشىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ،ئىبادەتخانا ۋە
كوچىالردا شۇنداق قىلىدۇ .بىلىپ قويۇڭالركى ،ئۇالر شۇنداق
قىلىپ باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىدىن باشقا ھېچقانداق ئىنئامغا
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ئېرىشەلمەيدۇ 3 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سەدىقە بەرگىنىڭالردا
ئوڭ قولۇڭالرنىڭ قىلىۋاتقىنىنى سول قولۇڭالر بىلمىسۇن.
 4سەدىقەڭالرنى يوشۇرۇن بېرىڭالر .شۇنداق بولغاندا ،يوشۇرۇن
قىلىنغان ئىشالرنى بىلىپ تۇرغۇچى ئەرشتىكى ئاتاڭالر سىلەرگە
ئىنئام بېرىدۇ.

دۇئا ھەققىدە
 _ 5دۇئا قىلغان ۋاقتىڭالردا ،باشقىالرغا كۆز-كۆز قىلىش ئۈچۈن
ئىبادەتخانا ياكى تۆت كوچا ئاغزىدا تۇرۇۋېلىپ دۇئا قىلىدىغان
ساختىپەزلەردەك دۇئا قىلماڭالر .بىلىپ قويۇڭالركى ،ئۇالر شۇنداق
قىلىپ باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىدىن باشقا ھېچقانداق ئىنئامغا
ئېرىشەلمەيدۇ.
 6دۇئــا قىلغان ۋاقتىڭالردا ،ئۆيگە كىرىپ ،ئىشىكنى يېپىپ،
ئەرشتىكى كۆرۈنمەس ئاتاڭالرغا دۇئا قىلىڭالر .سەزدۈرمەستىن
قىلىنغان بارلىق ئىشالرنى بىلىپ تۇرغۇچى ئەرشتىكى ئاتاڭالر
جەزمەن سىلەرگە ئىنئام بېرىدۇ.
 7دۇئا-تىالۋەت قىلغاندا ،بۇتپەرەسلەردەك قۇرۇق گەپلەرنى
تەكرارالۋەرمەڭالر .ئۇالر گەپنى تەكرارالۋەرسەك خۇدا تەلىپىمىزنى
ئىجابەت قىلىدۇ ،دەپ ئويلىسا كېرەك 8 .سىلەر ئۇالرنى دورىماڭالر.
چۈنكى ،ئەرشتىكى ئاتاڭالر سىلەرنىڭ ئېھتىياجىڭالرنى سىلەر تەلەپ
قىلىشتىن ئاۋۋالال بىلىدۇ 9 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۇنداق دۇئا قىلىڭالر:
«ئى ئەرشتىكى ئاتىمىز،
سېنىڭ نامىڭ ئۇلۇغالنغاي.
 10پادىشاھلىقىڭ يەر يۈزىدە نامايان بولغاي.
ئىرادەڭ ئەرشتىكىدەك يەر يۈزىدىمۇ ئەمەلگە
ئاشۇرۇلغاي.
 11كۈندىلىك يېمەكلىكىمىزنى بەرگەيسەن.
 12بىزگە گۇناھ قىلغانالرنى كەچۈرگىنىمىزدەك،
سەنمۇ گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگەيسەن.
 13بىزنى ئازدۇرۇلۇشالردىن ساقالپ قالغايسەن.
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مەتتا 6
بىزنى يامانلىقتىن ① يىراق قىلغايسەن»② .

 14سىلەر باشقىالرنىڭ سەۋەنلىكلىرىنى كەچۈرسەڭالر ،ئەرشتىكى
ئاتاڭالرمۇ سىلەرنى كەچۈرىدۇ 15 .بىراق ،سىلەر باشقىالرنىڭ
سەۋەنلىكلىرىنى كەچۈرمىسەڭالر ،ئەرشتىكى ئاتاڭالرمۇ سىلەرنى
كەچۈرمەيدۇ.

روزا تۇتۇش ھەققىدە
 _ 16روزا تۇتقان ۋاقتىڭالردا ،ساختىپەزلەردەك قىياپەتكە كىرىۋالماڭالر.
ئۇالر روزا تۇتقىنىنى كۆز-كۆز قىلىش ئۈچۈن ،ئۆزلىرىنى پەرىشان
قىياپەتتە كۆرسىتىدۇ .شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،ئۇالر شۇنداق قىلىپ
باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىدىن باشقا ھېچقانداق ئىنئامغا ئېرىشەلمەيدۇ.
 17سىلەر روزا تۇتقاندا ،چېچىڭالرنى مايالپ ،ئۆزۈڭالرنى تۈزەشتۈرۈپ
يۈرۈڭالر 18 .شۇ چاغدا ،پەقەت ئەرشتىكى كۆرۈنمەس ئاتاڭالردىن
باشقا ھېچكىم روزا تۇتقانلىقىڭالرنى سېزەلمەيدۇ .بۇنىڭ بىلەن،
سىلەرنىڭ يوشۇرۇن قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنىمۇ بىلىپ تۇرىدىغان
ئەرشتىكى ئاتاڭالر جەزمەن سىلەرگە ئىنئام بېرىدۇ.

بايلىق ھەققىدە
 _ 19يەر يۈزىدە ئۆزۈڭالرغا بايلىق توپلىماڭالر .چۈنكى ،بۇ يەردە
يا كۈيە يەپ تۈگىتىدۇ ،يا داتلىشىپ تۈگەيدۇ ياكى ئوغرى ئوغرىالپ
كېتىدۇ 20 .ئەكسىچە ،ئەرشتە ئۆزۈڭالرغا بايلىق توپالڭالر .ئۇ يەردە
كۈيە يېمەيدۇ ،داتالشمايدۇ ،ئوغرىمۇ ئالمايدۇ 21 .بايلىقىڭالر قەيەردە
بولسا ،قەلبىڭالرمۇ شۇ يەردە بولىدۇ.
 22كۆز تەننىڭ چىرىغىدۇر .ئەگەر كۆزۈڭالر ياخشى بولسا ،يەنى
كۆزۈڭالر خۇدادا بولسا ،پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭالر يورۇقلۇق بىلەن تولىدۇ.
 23ئەگەر كۆزۈڭالر يامان بولسا پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭالرنى قاراڭغۇلۇق
①  13 :6ياكى «شەيتاندىن».
②  13 :6بەزى گرېكچە نۇسخىالردا بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرىغا «چۈنكى،
پادىشاھلىق ،ھوقۇق ۋە ئۇلۇغلۇق ساڭا مەنسۇپ ،ئامىن» دېگەن ئىبارىلەر
قوشۇلغان.
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باسىدۇ .ئەگەر ھاياتىڭالردىكى «يورۇقلۇق» ئەمەلىيەتتە قاراڭغۇلۇق
بولسا ،ئۇ قاراڭغۇلۇق نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق-ھە!
 24ئىككى خوجايىنغا تەڭ خىزمەت قىالاليدىغان ھېچقانداق كىشى
يوق .ئۇ ياكى بۇنى يامان كۆرۈپ ،ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ؛ ياكى
بۇنىڭغا ئېتىبار بېرىپ ،ئۇنىڭغا سەل قارايدۇ .شۇنىڭغا ئوخشاش،
سىلەرنىڭ بىرال ۋاقىتتا ھەم خۇدانىڭ ،ھەم مال-دۇنيانىڭ قۇلى
بولۇشۇڭالر مۇمكىن ئەمەس.
 25شۇڭا بىلىپ قويۇڭالركى ،تۇرمۇشۇڭالرغا كېرەكلىك يېمەك-
ئىچمەك ياكى ئۇچاڭالرغا كىيىدىغان كىيىم-كېچەكتىن غەم قىلماڭالر.
ھاياتلىق يېمەكتىن ،تەن كىيىم-كېچەكتىن كۆپ ئەزىز ئەمەسمۇ؟
 26كۆكتىكى ئۇچارقاناتالرغا قاراڭالر! ئۇالر تېرىمايدۇ ،يىغمايدۇ،
ئامباردا ئوزۇقمۇ ساقلىمايدۇ .ئەرشتىكى ئاتاڭالر ئۇالرنىمۇ ئاچ
قويمىغان يەردە ،سىلەرنىڭ رىزقىڭالرنى چوقۇم بېرىدۇ .چۈنكى،
سىلەر ئاشۇ قۇشالردىن كۆپ ئەزىز ئەمەسمۇ؟  27ئاراڭالردا قايسىڭالر
غەم-قايغۇ بىلەن ئۆمرۈڭالرنى كىچىككىنە ئۇزارتااليسىلەر؟
 28كىيىم-كېچەك ئۈچۈن غەم قىلىشنىڭ نېمە ھاجىتى؟! داالدىكى
ياۋا گۈللەرنىڭ قانداق ئۆسىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭالر! ئۇالر ئىشمۇ
قىلمايدۇ ،كىيىممۇ تىكمەيدۇ؛  29لېكىن سىلەرگە شۇنى ئېيتايكى،
ھەتتا ئۇلۇغ پادىشاھ سۇاليماننىڭ ھەشەمەتلىك تونلىرىمۇ بۇ ياۋا
گۈللەرنىڭ گۈزەللىكىگە تەڭ كېلەلمەيدۇ 30 .ئەي ئىشەنچى ئاجىزالر!
خۇدادىن نېمىشقا گۇمانلىنىۋاتىسىلەر؟ داالدىكى بۈگۈنى ئېچىلسا،
ئەتىسى قۇرۇپ ئوچاققا قالىنىدىغان ئاشۇ گۈل-گىياھالرنى ئاشۇنچە
بېزىگەن خۇدا سىلەرنى تېخىمۇ كىيىندۈرمەسمۇ؟  31شۇنداق
ئىكەن« ،نېمە يەيمىز ،نېمە ئىچىمىز ،نېمە كىيىمىز؟» دەپ
غەم قىلماڭالر 32 .يەھۇدىي ئەمەسلەر مانا شۇ نەرسىلەر ئۈچۈن
ئىزدىنىدۇ .بىراق ،ئەرشتىكى ئاتاڭالر سىلەرنىڭ بۇ نەرسىلەرگە
موھتاجلىقىڭالرنى بىلىدۇ 33 .شۇنداق ئىكەن ،ھەممىدىن مۇھىمى
خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ۋە ھەققانىيلىقى ھەققىدە ئىزدىنىڭالر .ئۇ
چاغدا ،خۇدا سىلەرگە مانا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى قوشۇپ تەقدىم
قىلىدۇ 34 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەتىدىن غەم قىلماڭالر .ئەتىنىڭ غېمى
ئەتىگە قالسۇن .ھەر كۈننىڭ دەردى شۇ كۈنگە يېتىدۇ.
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مەتتا 7
باشقىالرنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلماڭالر

7

 _ 1باشقىالرنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلىپ يۈرمەڭالر.
بولمىسا ،سىلەرمۇ خۇدانىڭ ھۆكۈمىگە ئۇچرايسىلەر.
 2چۈنكى ،سىلەر باشقىالر ئۈستىدىن قانداق ئۆلچەم بىلەن ھۆكۈم
قىلساڭالر ،خۇدامۇ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن شۇنداق ئۆلچەم بىلەن
ھۆكۈم چىقىرىدۇ .سىلەر باشقىالرغا قانداق ئۆلچەم بىلەن ئۆلچەپ
بەرسەڭالر ،خۇدامۇ سىلەرگە شۇنداق ئۆلچەم بىلەن ئۆلچەپ بېرىدۇ.
 3نېمە ئۈچۈن بۇرادىرىڭنىڭ ھەرە كېپىكىدەك كىچىك سەۋەنلىكىنىال
كۆرۈپ ،ئۆزۈڭدىكى لىمدەك چوڭ گۇناھنى كۆرمەيسەن؟!  4ئۆزۈڭدە
شۇنچە چوڭ گۇناھ تۇرۇقلۇق ،بۇرادىرىڭگە« :كۆزۈڭدىكى ھەرە
كېپىكىنى ئېلىۋېتەي!» دېگىنىڭ قانداق گەپ؟  5ئەي ساختىپەز!
ئاۋۋال ئۆزۈڭنىڭ كۆزىدىكى لىمنى ئېلىۋەت .بۇنىڭ بىلەن ،ئېنىق
كۆرۈپ ،بۇرادىرىڭنىڭ كۆزىدىكى ھەرە كېپىكىنى ئېلىۋېتەلەيسەن.

خۇش خەۋەرنى ئاڭالشنى خالىمايدىغانالر ھەققىدە
 _ 6ئىتقا مۇقەددەس نەرسىنى بەرمەڭالر ياكى توڭگۇزنىڭ ئالدىغا
ئۈنچە-مەرۋايىتالرنى تاشالپ قويماڭالر .چۈنكى ،ئىت كەينىگە
بۇرۇلۇپ سىلەرنى تااليدۇ؛ توڭگۇز ئۈنچە-مەرۋايىتالرنى ئاياغ
ئاستىدا دەسسەپ يانجىيدۇ.

تىلىگەنلەر ئېرىشىدۇ
 _ 7دۇئا قىلىپ تىلەڭالر ،خۇدا تىلىگىنىڭالرنى بېرىدۇ .ئىزدەڭالر،
تاپىسىلەر .ئىشىكنى قېقىڭالر ،ئېچىلىدۇ 8 .چۈنكى ،تىلىگەنلەر
ئېرىشىدۇ ،ئىزدىگەنلەر تاپىدۇ ،ئىشىكنى قاققانالرغا ئىشىك
ئېچىلىدۇ 9 .ئەگەر ئوغلۇڭالر نان تەلەپ قىلسا ،سىلەر ئۇنىڭغا
تاش بېرەتتىڭالرمۇ؟  10بېلىق تەلەپ قىلسا ،يىالن بېرەتتىڭالرمۇ؟
 11گۇناھكار بولغان سىلەر پەرزەنتلىرىڭالرغا ياخشى نەرسىلەرنى
بېرىشنى بىلگەن يەردە ،ئەرشتىكى ئاتاڭالر تىلىگەنلەرگە ياخشى
نەرسىلەرنى تېخىمۇ ئىلتىپات قىلماسمۇ؟
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 12باشقىالرنىڭ ئۆزۈڭالرغا قانداق مۇئامىلە قىلىشىنى كۈتسەڭالر،
سىلەرمۇ ئۇالرغا شۇنداق مۇئامىلە قىلىڭالر .تەۋرات قانۇنى ۋە
پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىماتلىرى مانا شۇ.

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىدىغان دەرۋازا
 _ 13تار دەرۋازىدىن كىرىڭالر .چۈنكى ،كىشىنى ھاالكەتكە
ئېلىپ بارىدىغان دەرۋازا كەڭ ،يول ئاسان بولۇپ ،بۇ دەرۋازىدىن
كىرىدىغانالر كۆپ 14 .بىراق ،ھاياتلىققا ئېلىپ بارىدىغان دەرۋازا
تار ،يول تەس بولۇپ ،ئۇنى ئىزدەپ تاپااليدىغانالرمۇ ئاز.

ئىككى خىل مېۋە دەرىخى
 _ 15ئالدىڭالرغا قوي تېرىسىگە ئورىنىۋېلىپ كەلگەن ،ئىچى
يىرتقۇچ چىلبۆرىدەك ساختا پەيغەمبەرلەردىن ھوشيار بولۇڭالر.
 16سىلەر ئۇالرنى «مېۋىلىرى»دىن تونۇۋاالاليسىلەر .تىكەندىن
ئۈزۈم ،قامغاقتىن ئەنجۈر ئالغىلى بولمايدۇ 17 .ياخشى دەرەخ
ياخشى مېۋە بېرىدۇ ،يامان دەرەخ يامان مېۋە بېرىدۇ 18 .ياخشى
دەرەخ يامان مېۋە بەرمەيدۇ .يامان دەرەخ ياخشى مېۋە بەرمەيدۇ.
 19ياخشى مېۋە بەرمەيدىغان ھەربىر دەرەخ كېسىلىپ ئوتقا تاشلىنىدۇ.
 20شۇنىڭدەك ،ساختا پەيغەمبەرلەرنى ئۇالرنىڭ «مېۋىلىرى»دىن
تونۇۋاالاليسىلەر.

ھەقىقىي شاگىرت
 _ 21مېنى «رەببىم ،رەببىم» دېگەنلەرنىڭ ھەممىسىال ئەرشنىڭ
پادىشاھلىقىغا كىرەلمەيدۇ .پەقەت ئەرشتىكى خۇدائاتامنىڭ
ئىرادىسىنى ئادا قىلغانالرال كىرەلەيدۇ 22 .قىيامەت كۈنىدە نۇرغۇن
كىشىلەر ماڭا« :رەببىم ،رەببىم ،بىز سېنىڭ نامىڭ بىلەن خۇدانىڭ
ۋەھىيسىنى يەتكۈزدۇق» ۋە «سېنىڭ نامىڭ بىلەن جىنالرنى
قوغلىدۇق ،نۇرغۇن مۆجىزىلەرنى كۆرسەتتۇق» دەيدۇ 23 .ھالبۇكى،
ئۇ چاغدا مەن ئۇالرغا« :سىلەرنى ئەزەلدىن تونۇمايمەن .كۆزۈمدىن
يوقىلىڭالر ،ئەي يامانلىق قىلغۇچىالر» دەيمەن.

مەتتا 8-7

22

ئىككى خىل ئىمارەت سالغان كىشىلەر
 _ 24دېمەك ،بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭالپ ئەمەل قىلغانالر ئىمارەتنى
قورام تاش ئۈستىگە سالغان ئەقىللىق كىشىلەرگە ئوخشايدۇ.
 25بوران سوقۇپ ،يامغۇر ئۇرۇپ ،كەلكۈن كەلگەن تەقدىردىمۇ،
ئۇ ئىمارەت ئۆرۈلمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئۇلى قورام تاشنىڭ
ئۈستىگە سېلىنغان 26 .بىراق ،سۆزلىرىمنى ئاڭالپ تۇرۇپ ،ئەمەل
قىلمايدىغانالر ئىمارەتنى قۇمنىڭ ئۈستىگە قۇرغان ئەخمەقلەرگە
ئوخشايدۇ 27 .ئــۇنــداق ئىمارەت بوران ،يامغۇر ۋە كەلكۈننىڭ
ھۇجۇمىغا ئۇچرىغاندا ئۆرۈلۈپ كېتىدۇ ،ئۆرۈلگەندىمۇ ئىنتايىن
پاجىئەلىك ئۆرۈلىدۇ!
 28ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلىرىنى ئاياغالشتۇرغاندىن كېيىن،
خااليىق ئۇنىڭ تەلىملىرىگە ھەيران قېلىشتى 29 .چۈنكى ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ تەلىملىرى نوپۇزلۇق ئىدى ،تەۋرات ئۇستازلىرىنىڭكىگە
ئوخشىمايتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتىشى

8

 1ھەزرىتى ئەيسا تاغدىن چۈشكەندە ،توپ-توپ كىشىلەر
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدى 2 .ماخاۋ كېسىلىگە ① گىرىپتار
بولغان بىر كىشى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ،تىزلىنىپ:
_ تەقسىر ،ئەگەر خالىسىڭىز ،مېنى كېسىلىمدىن ساقايتىپ
پاك قىلغايسىز! _ دېدى 3 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا قولىنى
تەگكۈزۈپ تۇرۇپ:
_ خااليمەن ،پاك بولغىن _ ،دېۋىدى ،بۇ ئادەمنىڭ بەدىنىدىكى
ماخاۋ كېسىلى شۇئان ساقايدى 4 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ھازىر بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنما ،لېكىن ئۇدۇل مەركىزىي
ئىبادەتخانىغا بېرىپ روھانىيغا ئۆزۈڭنىڭ ساقايغانلىقىڭنى كۆرسەت.
ئاندىن ،بۇنى باشقىالرغا ئىسپاتالش ئۈچۈن ،مۇسا پەيغەمبەرنىڭ
①  2 :8ماخاۋ كېسىلى _ بىر خىل قورقۇنچلۇق تېرە كېسىلى بولۇپ،
يەھۇدىيالر بۇ خىل كېسەلگە گىرىپتار بولغانالرنى ناپاك ،دەپ قارايتتى.
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ئەمرى بويىچە ماخاۋ كېسىلىدىن ساقايغانالر قىلىشقا تېگىشلىك
قۇربانلىقنى قىل _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ رىملىق يۈزبېشىنىڭ
چاكىرىنى ساقايتىشى
 5ھەزرىتى ئەيسا كەپەرناھۇم شەھىرىگە بارغاندا ،رىملىق بىر
يۈزبېشى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،شاپائەت تىلەپ:
 _ 6تەقسىر ،چاكىرىم پالەچ بولۇپ قالدى ،ناھايىتى ئازاب ئىچىدە
ئۆيدە ياتىدۇ _ ،دېدى.
 _ 7مەن بېرىپ ئۇنى ساقايتىپ بېرەي _ ،دېدى ھەزرىتى
ئەيسا.
 8يۈزبېشى:
_ تەقسىر ،ئۆيۈمگە كېلىشىڭىزگە ئەرزىمەيمەن .پەقەت بىر
ئېغىزال سۆز قىلىپ قويسىڭىز ،چاكىرىم ساقىيىپ كېتىدۇ.
 9مېنىڭمۇ ئۈستۈمدە باشلىقىم ،قول ئاستىمدا لەشكەرلىرىم
بار .بىرىگە بار دېسەم بارىدۇ ،بىرىگە كەل دېسەم ،كېلىدۇ.
چاكىرىمغا بۇ ئىشنى قىل دېسەم ،ئۇ شۇ ئىشنى قىلىدۇ_ ،
دېدى.
 10بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ،ھەيران بولغان ھەزرىتى ئەيسا بىللە
كەلگەنلەرگە:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇنداق ئىشەنچنى ئىسرائىلالر ئىچىدە
ئۇچراتمىغانىدىم 11 .سىلەرگە شۇنى ئېيتايكى ،مەشرىق ۋە مەغرىبتىن
نۇرغۇن يەھۇدىي ئەمەسلەر كېلىپ ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدا
ئەجدادلىرىمىز ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالر بىلەن بىر داستىخاندا
ئولتۇرىدۇ 12 .لېكىن ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ مىراسخورلىرى
بولغان نۇرغۇن يەھۇدىيالر تاشقىرىغا ،قاراڭغۇلۇققا ھەيدىلىپ،
ئۇ يەردە ھەسرەتتە يىغالپ ،چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ _ ،دېدى.
 13ئاندىن ،يۈزبېشىغا:
_ ئۆيۈڭگە قايت ،ئىشەنگىنىڭدەك بولىدۇ _ ،دېدى .ھېلىقى
چاكارنىڭ كېسىلى شۇئان سەللىمازا ساقىيىپ كەتتى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ نۇرغۇن كېسەللەرنى ساقايتىشى
 14ھەزرىتى ئەيسا پېترۇسنىڭ ئۆيىگە بارغاندا ،پېترۇسنىڭ
قېينانىسىنىڭ قىزىتمىسى ئۆرلەپ ،ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالغانىدى.
 15ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇشى بىلەنال قىزىتمىسى يېنىپ
كەتتى .ئۇ ئايال دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
كۈتۈشكە باشلىدى.
 16قاراڭغۇ چۈشكەندە ،كىشىلەر جىن چاپالشقان نۇرغۇن
ئادەملەرنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى .ھەزرىتى
ئەيسا بىر ئېغىز سۆز بىلەنال ئۇالردىكى جىنالرنى قوغلىۋەتتى ۋە
كېسەللەرنىڭ ھەممىسىنى ساقايتتى 17 .بۇنىڭ بىلەن ،يەشايا
پەيغەمبەر ئارقىلىق ئۇقتۇرۇلغان« :ئاغرىق-سىالقلىرىمىزنى ئۇ
كۆتۈردى ،كېسەللىرىمىزنى ئۈستىگە ئالدى» دېگەن سۆز ئەمەلگە
ئاشۇرۇلدى.

ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىشنىڭ بەدەللىرى
 18ھەزرىتى ئەيسا ئەتراپىغا ئولىشىۋالغان كىشىلەرنى كۆرۈپ،
شاگىرتلىرىغا كۆلنىڭ ئۇ قېتىغا ئۆتۈپ كېتىشنى بۇيرۇدى 19 .شۇ
چاغدا ،تەۋرات ئۇستازلىرىدىن بىرى كېلىپ ،ئۇنىڭغا:
_ ئۇستازىم ،سىز قەيەرگە بارماڭ ،مەن سىزگە ئەگىشىپ
ماڭىمەن _ ،دېدى.
 20بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ تۈلكىنىڭ ئۆڭكۈرى ،قۇشنىڭ ئۇۋىسى بــار .بىراق،
ئىنسانئوغلىنىڭ ① بېشىنى قويغۇدەك يېرىمۇ يوق _ ،دېدى.
 21يەنە بىر شاگىرتى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،ئاتام ئۆلۈپ ئۇنى يەرلىككە قويغۇچە كۈتۈپ ،ئاندىن
سىزگە ئەگىشەيچۇ! _ دېدى.
①  20 :8مۇقەددەس يازمىالردا «ئىنسانئوغلى»دىن ئىبارەت ئەۋەتىلگۈچىنىڭ
خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە شان-شەرىپى بىلەن ئەرشتىن چۈشۈپ ،پۈتكۈل
ئىنسانالرنى مەڭگۈ باشقۇرىدىغانلىقى ئالدىن ئېيتىلغان .ھەزرىتى ئەيسا بۇ
نامنى ئۆزى ھەققىدە ئىشلەتكەن.
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 22ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ماڭا ئەگەشكىن! ئۆلگەنلەرنى روھى ئۆلۈكلەر ئۆزلىرى
يەرلىككە قويسۇن _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ بوراننى تىنچىتىشى
 23ھەزرىتى ئەيسا كېمىگە چۈشتى ،شاگىرتلىرىمۇ چۈشۈپ
بىللە ماڭدى 24 .كۆل ئۈستىدە ئۇشتۇمتۇت قاتتىق بوران چىقىپ
كەتكەچكە ،دولقۇنالر كېمىدىن ھالقىپ كەتتى .بۇ چاغدا ،ھەزرىتى
ئەيسا ئۇخالۋاتاتتى 25 .شاگىرتالر ئۇنى ئويغىتىپ:
_ ئۇستاز ،غەرق بولۇش ئالدىدا تۇرىمىز ،بىزنى قۇتۇلدۇرغايسىز!
_ دېدى.
 _ 26نېمانچە قورقىسىلەر ،ئىشەنچىڭالر نېمىدېگەن ئاجىز!
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا ۋە ئورنىدىن تۇرۇپ ،بوران-چاپقۇن ۋە
دولقۇنالرغا بۇيرۇق قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،بوران ۋە دولقۇنالر
پۈتۈنلەي تىنچىدى.
 27شاگىرتالر ئىنتايىن ھەيران بولۇپ ،بىر-بىرىگە:
_ بۇ زادى قانداق ئادەمدۇ؟ ھەتتا بوران ۋە دولقۇنالرمۇ ئۇنىڭ
گېپىنى ئاڭاليدىكەن-ھە! _ دەپ كېتىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ جىن چاپالشقان
ئىككى ئادەمنى ساقايتىشى
 28ھەزرىتى ئەيسا كۆلنىڭ ئۇ قېتىدىكى گادارا دېگەن جايغا
بارغىنىدا ،ئۇنىڭغا جىن چاپالشقان ئىككى كىشى يولۇقتى .گۆر
قىلىنىدىغان ئۆڭكۈرلەرنى ماكان تۇتقان بۇ ئىككى كىشى شۇنچە
ۋەھشىي ئىدىكى ،ھېچكىم بۇ يەردىن ئۆتۈشكە جۈرئەت قىاللمايتتى.
 29ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى كۆرگەن ھامان:
_ ئى خۇدانىڭ ئوغلى ،ئىشىمىزغا ئارىالشما! سەن ۋاقىت-سائىتى
كەلمەستىنال بىزنى قىينىغىلى كەلدىڭمۇ؟ _ دەپ توۋلىدى.
 30شۇ ئەتراپتا چوڭ بىر توپ توڭگۇز پادىسى ئوزۇقلىنىپ يۈرەتتى.
 31جىنالر ھەزرىتى ئەيساغا يالۋۇرۇپ:
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_ ئەگەر سەن بىزنى ھەيدەپ چىقارماقچى بولساڭ ،توڭگۇز
پادىسىغا كىرگۈزۈۋەتكىن _ ،دېدى.
 32ھەزرىتى ئەيسا:
_ چىقىڭالر! _ دېۋىدى ،جىنالر چىقىپ ،توڭگۇزالرنىڭ تېنىگە
كىرىپ كەتتى .پۈتۈن توڭگۇز پادىسى پاتىپاراق بولۇپ ،يۈگۈرگەن
پېتى تىك ياردىن چۈشۈپ ،كۆلگە غەرق بولدى.
 33توڭگۇز باققۇچىالر شەھەرگە قېچىپ كىرىپ ،بۇ ئىشنىڭ
باش-ئاخىرىنى ۋە جىن چاپالشقان كىشىلەرنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى
خااليىققا تارقاتتى 34 .شۇنىڭ بىلەن ،پۈتۈن شەھەردىكىلەر ھەزرىتى
ئەيسا بىلەن كۆرۈشۈشكىلى چىقتى .ئۇالر ئۇنى كۆرگەندە ،ئۇنىڭ
بۇ يەردىن چىقىپ كېتىشىنى تەلەپ قىلدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پالەچ كېسىلىنى ساقايتىشى

9

 1ھەزرىتى ئەيسا كېمىگە چۈشۈپ كۆلدىن ئۆتۈپ ،ئۆزى
تۇرغان شەھەر كەپەرناھۇمغا قايتىپ كەلدى 2 .كىشىلەر
زەمبىلگە ياتقۇزۇلغان بىر پالەچنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى.
ئۇالرنىڭ ئىشەنچىنى كۆرگەن ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى پالەچكە:
_ ئوغلۇم ،خاتىرجەم بول ،گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈم قىلىندى،
_ دېدى.
 3بىرقانچە تەۋرات ئۇستازلىرى كۆڭلىدە «بۇ ئادەم كۇپۇرلۇق
قىلدى» دەپ ئويلىدى.
 4ئۇالرنىڭ كۆڭلىدە نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى بىلگەن ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالرغا:
5
_ نېمە ئۈچۈن يامان ئويدا بولىسىلەر؟ «گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈم
قىلىندى» دېيىش ئاسانمۇ ياكى «ئورنۇڭدىن تۇر ،ماڭ!»
دېيىشمۇ؟ ئەلۋەتتە ،ئېيتماق ئاسان ،قىلماق تەس 6 .ئەمما،
ھازىر ئىنسانئوغلىنىڭ يەر يۈزىدە گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلىش
ھوقۇقىغا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرەي _ ،دېدى .ئاندىن،
پالەچ كېسەلگە:
_ ئورنۇڭدىن تۇر ،ئورۇن-كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ ئۆيۈڭگە
قايت _ ،دەپ بۇيرۇدى.
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 7ھېلىقى ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ ئۆيىگە قايتتى 8 .بۇنى كۆرگەن
كۆپچىلىك قورقۇشۇپ ،ئىنسانغا بۇنداق ھوقۇقنى بەرگەن خۇداغا
مەدھىيىلەر ئوقۇشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ مەتتانى شاگىرتلىققا چاقىرىشى
 9ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن چىقىپ ئالدىغا قاراپ كېتىۋاتقاندا،
بىر باجگىرنى كۆردى .ئۇنىڭ ئىسمى مەتتا بولۇپ ،باج يىغىدىغان
جايدا ئولتۇراتتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ماڭا ئەگەشكىن! _ دېدى.
مەتتا ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ئەگەشتى.
 10ھەزرىتى ئەيسا مەتتانىڭ ئۆيىدە مېھماندارچىلىقتا بولۇۋاتقاندا،
نۇرغۇن باجگىرالر ① ۋە گۇناھكار دەپ قارالغان بىر قىسىم كىشىلەرمۇ
كىرىپ ،ھەزرىتى ئەيسا ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرى بىلەن ھەمداستىخان
بولدى 11 .بۇنى كۆرگەن پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىغا:
_ ئۇستازىڭالرنىڭ باجگىر ۋە گۇناھكارالر بىلەن بىر داستىخاندا
ئولتۇرغىنى قانداق گەپ؟! _ دېيىشتى.
 12بۇ گەپنى ئاڭلىغان ھەزرىتى ئەيسا:
_ ساغالم ئادەم ئەمەس ،بەلكى كېسەل ئادەمال تېۋىپقا موھتاجدۇر.
 13مۇقەددەس يازمىالردا« :مەن قۇربانلىق قىلىشىڭالرنى ئەمەس،
رەھىم-شەپقەت كۆرسىتىشىڭالرنى ئىستەيمەن» دېيىلگەن .سىلەر
بېرىپ بۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى ئۆگىنىڭالر .مەن ئۆزلىرىنى دۇرۇس
ھېساباليدىغانالرنى ئەمەس ،بەلكى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى
تونۇيدىغانالرنى چاقىرغىلى كەلدىم _ ،دېدى.

كونىغا ئېسىلىۋالماسلىق
 14شــۇ ۋاقىتالردا ،يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى كېلىپ،
ھەزرىتى ئەيساغا:

①  10 :9باجگىرالر _ ئىسرائىلىيىنى ئىشغال قىلغان رىملىقالر ئۈچۈن
ئۆز خەلقىدىن باج يىغىپ بېرىدىغان ۋە شۇ سەۋەبتىن نەپرەتكە ئۇچرىغان
يەھۇدىيالر.
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_ بىز ۋە پەرىسىيلەر روزا تۇتىمىز ،سىزنىڭ شاگىرتلىرىڭىز
نېمىشقا تۇتمايدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
 15ھەزرىتى ئەيسا جاۋابەن مۇنداق دېدى:
_ تويى بولۇۋاتقان يىگىت تېخى توي زىياپىتىدە تۇرغان چاغدا،
مېھمانالر ھازا تۇتۇپ ئولتۇرسا قانداق بولغىنى!؟ ئەلۋەتتە بولمايدۇ!
ئەمما يىگىتنىڭ ئۇالردىن ئېلىپ كېتىلىدىغان كۈنى كېلىدۇ ،ئەنە
شۇ چاغدا ئۇالر قايغۇ-ھەسرەت چەككىنىدىن روزا تۇتىدۇ.
 16ھېچكىم كونا كۆڭلەككە كىرىشىپ كېتىدىغان يېڭى رەختتىن
ياماق سالمايدۇ .ئۇنداق قىلسا ،كىيىم يۇيۇلغاندا يېڭى ياماق
كىرىشىپ ،كىيىمنى يىرتىپ تاشاليدۇ .نەتىجىدە ،يىرتىق تېخىمۇ
يوغىناپ كېتىدۇ 17 .شۇنىڭدەك ،ھېچكىم يېڭى شارابنى كونا تۇلۇمغا
قاچىلىمايدۇ .ئەگەر ئۇنداق قىلسا ،يېڭى شارابنىڭ كۆپۈشى بىلەن
تۇلۇم يېرىلىدۇ-دە ،شارابمۇ تۆكۈلۈپ كېتىدۇ .دېمەك ،تۇلۇممۇ
كاردىن چىقىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،يېڭى شارابنى يېڭى تۇلۇمغا
قاچىالش كېرەك .شۇنداق قىلغاندا ،ھەر ئىككىلىسىنى ساقالپ
قالغىلى بولىدۇ.

تىرىلدۈرۈلگەن قىز ۋە ساقايتىلغان ئايال
 18ھەزرىتى ئەيسا يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرىغا بۇ سۆزلەرنى
قىلىۋاتقان ۋاقتىدا ،مەلۇم بىر ئىبادەتخانىنىڭ بىر مەسئۇلى كېلىپ،
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ:
_ مېنىڭ قىزىم ھازىرال ئۆلۈپ كەتتى ،سىز بېرىپ ئۇنىڭغا
قولىڭىزنى تەگكۈزۈپ قويسىڭىز ،ئۇ تىرىلىدۇ _ ،دېدى.
 19ھەزرىتى ئەيسا ئورنىدىن تۇرۇپ ،شاگىرتلىرىنى ئېلىپ،
ئۇنىڭ بىلەن بىللە باردى.
 20يولدا خۇن تەۋرەش كېسىلىگە گىرىپتار بولغىنىغا ئون ئىككى
يىل بولغان بىر ئايال ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئارقا تەرىپىدىن كېلىپ،
ئۇنىڭ چاپىنىنىڭ پېشىنى سىلىدى 21 .ئــۇ ئىچىدە «ھەزرىتى
ئەيسانىڭ چاپىنىنى تۇتسامال ،چوقۇم ساقىيىپ كېتىمەن» دەپ
ئويلىغانىدى.
 22ھەزرىتى ئەيسا كەينىگە بۇرۇلۇپ ،ئۇنىڭغا قاراپ:
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_ قىزىم ،خاتىرجەم بول ،ئىشەنچىڭ سېنى ساقايتتى! _
دېيىشىگىال ،ھېلىقى ئايال ساقىيىپ كەتتى.
 23ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئىبادەتخانا مەسئۇلىنىڭ ئۆيىگە
كىرىپ ،نەي چېلىۋاتقان ۋە ھازا تۇتۇپ يىغالۋاتقان ئادەملەر توپىنى
كۆرۈپ 24 ،ئۇالرغا:
_ چىقىپ كېتىڭالر ،بۇ قىز ئۆلمىدى ،ئۇخالپ قاپتۇ _ ،دېدى.
بىراق ،خااليىق ئۇنى مەسخىرە قىلدى 25 .كىشىلەر چىقىرىۋېتىلگەندىن
كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا قىز ياتقان ئۆيگە كىرىپ ،ئۇنىڭ قولىدىن
تارتتى .قىز ئورنىدىن تۇردى 26 .بۇ خەۋەر پۈتۈن ئەتراپقا تارقالدى.

بىمارالرنىڭ ساقايتىلىشى
 27ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن چىقىپ كېتىۋاتقاندا ،ئىككى قارىغۇ
ئۇنىڭ كەينىدىن كېلىپ:
①
_ ئى پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ،بىزگە رەھىم قىلغايسىز!
_ دەپ ۋارقىراپ كەتتى.
 28ھەزرىتى ئەيسا ئۆيگە كىرگەندىن كېيىن ،ھېلىقى ئىككى
قارىغۇ ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
_ سىلەر مېنىڭ سىلەرنى ساقايتىشقا قادىر ئىكەنلىكىمگە
ئىشىنەمسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئى رەببىم ،ئىشىنىمىز _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە قولىنى تەگكۈزۈپ تۇرۇپ:
_ ئىشەنگىنىڭالردەك بولسۇن! _ دېيىشىگىال 30 ،ئۇالرنىڭ
كۆزلىرى ئېچىلدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنماڭالر! _ دەپ قاتتىق تاپىلىدى.
 31لېكىن ،ئۇالر ئۇ يەردىن چىقىپال ،بۇ ئىشنى ئەتراپقا يېيىۋەتتى.
 32ئۇالر چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،جىن چاپالشقان بىر گاچا
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىندى 33 .ھەزرىتى ئەيسا

①  27 :9داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى _ بۇ نام يەھۇدىيالر ئارىسىدا ئۇالر
كۈتۈۋاتقان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى كۆرسىتەتتى.
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ئۇنىڭدىكى جىننى قوغلىشى بىلەنال ،ھېلىقى ئادەم زۇۋانغا كەلدى.
خااليىق ھەيران بولۇپ:
_ بۇنداق ئىش ئىسرائىلىيىدە زادى كۆرۈلۈپ باقمىغان _ ،دېيىشتى.
 34لېكىن ،پەرىسىيلەر:
_ ئۇ جىنالرنى ئۇالرنىڭ باشلىقىغا تايىنىپ ھەيدەيدىكەن_ ،
دېيىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كىشىلەرگە
بولغان مېھىر-مۇھەببىتى
 35ھەزرىتى ئەيسا پۈتۈن شەھەر ،يېزا-قىشالقالرنى ئارىالپ،
ھەرقايسى ئىبادەتخانىالردا تەلىم بېرىپ ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىغا
دائىر خۇش خەۋەرنى تارقاتتى ۋە خەلق ئىچىدىكى ھەر خىل
كېسەللىك ۋە ئاغرىق-سىالقالرنى ساقايتتى 36 .ئــۇ توپ-توپ
ئادەملەرنى كۆرۈپ ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتتى ،چۈنكى ئۇالر قويچىسىز
قوي پادىلىرىدەك پاناھسىز بىچارىلەر ئىدى 37 .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ
شاگىرتلىرىغا:
_ قۇتقۇزۇلۇشقا ئىنتىلىدىغانالر مول ھوسۇلدەك كۆپ ،بىراق
ھوسۇلنى ئېلىش ئۈچۈن ئىشلەيدىغانالر ئاز ئىكەن 38 .ھوسۇلنىڭ
ئىگىسى بولغان خۇدادىن كۆپرەك ئىشچى ئەۋەتىپ ،ھوسۇلنى
يىغىۋېلىشنى تىلەڭالر _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى شاگىرتىنى ئەۋەتىشى

10

  1ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتىنى يېنىغا
چاقىرىپ ،ئۇالرغا جىنالرنى ھەيدەش ۋە ھەر خىل
ئاغرىق-سىالقالرنى ساقايتىش ھوقۇقىنى بەردى 2 .بۇ ئون ئىككى
شاگىرتنىڭ ئىسىملىرى مۇنداق :پېترۇس دەپمۇ ئاتالغان سىمۇن
ۋە ئۇنىڭ ئىنىسى ئەندەر ،زەبەدىينىڭ ئوغلى ياقۇپ ۋە ئۇنىڭ
قېرىندىشى يۇھاننا 3 ،فىلىپ ۋە بارتولوماي ،توماس ۋە باجگىر
مەتتا ،ھالپاينىڭ ئوغلى ياقۇپ ۋە تاداي 4 ،ۋەتەنپەرۋەر دەپ ئاتالغان
سىمۇن ۋە ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلغان يەھۇدا ئىشقارىيوت.
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 5ھەزرىتى ئەيسا بۇ ئون ئىككى شاگىرتىنى خەلقنىڭ ئارىسىغا
ئەۋەتىشتىن ئاۋۋال ،ئۇالرغا مۇنداق تاپىلىدى:
_ يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ زېمىنلىرىغا بارماڭالر .سامارىيىلىكلەرنىڭ
شەھەرلىرىگىمۇ بارماڭالر 6 .ئۇنىڭدىن كۆرە ،خۇدانىڭ يوقالغان قوي
پادىلىرى ،يەنى ئىسرائىلالر ئارىسىغا بېرىڭالر 7 .بارغان يېرىڭالردا:
«ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى نامايان بولۇش ئالدىدا تۇرىدۇ!» دەپ
جاكارالڭالر 8 .كېسەللەرنى ساقايتىڭالر ،ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈڭالر،
ماخاۋ كېسەللىرىنى ساقايتىڭالر ،جىنالرنى ھەيدىۋېتىڭالر .بۇ
ئىمتىيازالرنى ھەقسىز ئالغانىكەنسىلەر ،ھەقسىز ئىشلىتىڭالر.
 9ھەميانىڭالردا ئالتۇن ،كۈمۈش ۋە مىس پۇلالرنى ئېلىپ يۈرمەڭالر.
 10سەپەرگە چىققاندا نە خۇرجۇن ،نە بىرەر ئارتۇق كۆڭلەك ،نە
ئاياغ ،نە ھاسا ئېلىۋالماڭالر .چۈنكى ،خىزمەتكار كىمگە خىزمەت
قىلسا ،شۇنىڭدىن ئىش ھەققى ئېلىشقا ھەقلىق.
 11بىرەر شەھەر ياكى يېزىغا بارغان ۋاقتىڭالردا ،ئالدى بىلەن
ئۇ يەردە سىلەرنى قوبۇل قىلىشنى خااليدىغان كىشىنى ئىزدەپ
تېپىپ ،ئۇ يەردىن كەتكۈچە شۇ كىشىنىڭ ئۆيىدە تۇرۇڭالر.
 12بىرەر ئۆيگە كىرگىنىڭالردا ،ئۇالرغا ئامانلىق تىلەڭالر 13 .ئەگەر
ئۇ ئائىلىدىكىلەر سىلەرنى قوبۇل قىلسا ،ئۇالرغا تىلىگەن
ئامانلىقىڭالر ئىجابەت بولىدۇ .ئەگەر سىلەرنى قوبۇل قىلمىسا،
تىلىگەن ئامانلىقىڭالر ئۆزۈڭالرغا يانىدۇ 14 .سىلەرنى قوبۇل
قىلمىغان ،سۆزۈڭالرنى ئاڭلىمىغان كىشىنىڭ ئۆيىدىن ياكى شۇ
شەھەردىن ئايرىلغىنىڭالردا ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن
ئايىغىڭالردىكى توپىنى قېقىۋېتىڭالر 15 .بىلىپ قويۇڭالركى ،ئۇ
شەھەردىكىلەرنىڭ قىيامەت كۈنى تارتىدىغان جازاسى سودوم ۋە
گومورا ① شەھىرىدىكى رەزىل كىشىلەرنىڭ تارتىدىغان جازاسىدىنمۇ
ئېغىر بولىدۇ!

①  15 :10سودوم ۋە گومورا _ ئىبراھىم پەيغەمبەر زامانىدىكى ئىككى شەھەر
بولۇپ ،بۇ شەھەرلەرنىڭ ئادەملىرى ئوخشاش جىنستىكى زىناخورلۇققا قاتتىق
بېرىلىپ گۇناھقا پاتقانلىقتىن ،خۇدا بۇ شەھەرلەرنى ئادەملىرى بىلەن قوشۇپ
يوقاتقان.
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 _ 16مانا ،مەن سىلەرنى قويالرنى بۆرىلەرنىڭ ئارىسىغا ئەۋەتكەندەك
ئەۋەتىمەن .شۇڭا ،يىالندەك سەزگۈر ،كەپتەردەك ساددا بولۇڭالر.
 17كىشىلەردىن پەخەس بولۇڭالر .ئۇالر سىلەرنى تۇتقۇن قىلىپ
سوتقا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ ،ئىبادەتخانىلىرىدا قامچىاليدۇ 18 .سىلەر
ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ،ۋالىي ۋە پادىشاھالر ئالدىغا ئېلىپ
بېرىلىپ سوراققا تارتىلىسىلەر .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ ۋە يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىڭ ئالدىدا مېنىڭ گۇۋاھچىلىرىم بولىسىلەر 19 .سوراق
قىلىنغان ۋاقتىڭالردا ،قانداق جاۋاب بېرىش ياكى نېمە دېيىشتىن
ئەندىشە قىلماڭالر .چۈنكى ،ئۇ چاغدا قىلىدىغان سۆزلىرىڭالر
سىلەرگە نېسىپ قىلىنىدۇ 20 .سىلەر ئۆزۈڭالر سۆزلىمەيسىلەر،
بەلكى ئەرشتىكى ئاتاڭالرنىڭ روھى سىلەر ئارقىلىق سۆزلەيدۇ.
 21قېرىنداش قېرىندىشىغا ،ئاتا بالىسىغا خائىنلىق قىلىپ ،ئۇالرنى
ئۆلۈمگە تۇتۇپ بېرىدۇ .بالىالرمۇ ئاتا-ئانىسى بىلەن قارشىلىشىپ،
ئۇالرنى ئۆلۈمگە ئىتتىرىدۇ 22 .ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ،ھەممە
ئادەم سىلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىدۇ ،لېكىن ئاخىرغىچە بەرداشلىق
بەرگەنلەر جەزمەن قۇتقۇزۇلىدۇ 23 .ئۇالر سىلەرگە بىر شەھەردە
زىيانكەشلىك قىلسا ،يەنە بىر شەھەرگە قېچىپ بېرىڭالر .بىلىپ
قويۇڭالركى ،سىلەر ئىسرائىلىيىنىڭ پۈتۈن شەھەرلىرىنى ئارىالپ
بولغۇچە ،ئىنسانئوغلى قايتىپ كېلىدۇ.
 24شاگىرت ئۇستازىدىن ،قۇل خوجايىنىدىن ئۈستۈن تۇرمايدۇ.
 25شۇنىڭ ئۈچۈن ،شاگىرت ئۇستازىدەك ،قۇل خوجايىنىدەك بولغىنىغا
قانائەت قىلسۇن .ئۇالر ئۆينىڭ بېشى بولغان مېنى «جىنالرنىڭ
پادىشاھى شەيتان» دەپ ئاتىغان يەردە ،ئۆينىڭ ئەزالىرى بولغان
سىلەرنى تېخىمۇ زور ھاقارەت قىلمامدۇ؟
 26بىراق ،بۇنداقالردىن قورقماڭالر .چاۋىسى چىتقا يېيىلمايدىغان
ھېچقانداق يوشۇرۇن ئىش ،ئاشكارىالنمايدىغان ھېچقانداق
مەخپىيەتلىك يوقتۇر 27 .مېنىڭ سىلەرگە مەخپىي ئېيتقانلىرىمنى
سىلەر ئوچۇق-ئاشكارا ئېيتىۋېرىڭالر .قۇلىقىڭالرغا پىچىرالپ
ئېيتقانلىرىمنى خەلقىئالەمگە جاكارالڭالر 28 .تېنىڭالرنى ئۆلتۈرسىمۇ،
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جېنىڭالرنى ئااللمايدىغانالردىن قورقماڭالر .ئەكسىچە ،تېنىڭالرنىمۇ،
جېنىڭالرنىمۇ دوزاختا ھاالك قىالاليدىغان خۇدادىن قورقۇڭالر 29 .ئىككى
قۇشقاچنى بىر تەڭگىگە سېتىۋالغىلى بولسىمۇ ،لېكىن ئەرشتىكى
ئاتاڭالر بىلمەي تۇرۇپ ،ئۇالردىن بىرسىمۇ يەرگە چۈشمەس.
 30سىلەرگە كەلسەك ،ھەتتا سىلەرنىڭ ھەربىر تال چېچىڭالرنىڭمۇ
ھېسابى بار 31 .شۇنداق ئىكەن ،قورقماڭالر .چۈنكى ،سىلەر خۇدا
ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان قۇشقاچتىنمۇ قىممەتلىك-دە!
 32كۆپچىلىك ئالدىدا مېنى ئېتىراپ قىلغانالرنى مەنمۇ ئەرشتىكى
ئاتامنىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلىمەن 33 .بىراق ،كۆپچىلىك ئالدىدا
مېنى رەت قىلغانالرنى مەنمۇ ئەرشتىكى ئاتام ئالدىدا رەت قىلىمەن.

تىنچلىق ۋە جېدەل-ماجىرا
 _ 34مېنى دۇنياغا تىنچلىق ئېلىپ كەلدىمىكىن ،دەپ ئويالپ
قالماڭالر .مەن تىنچلىق ئەمەس ،بەلكى جېدەل-ماجىرا ئېلىپ
كەلدىم 35 .مېنىڭ ۋەجىمدىن ئوغۇل ئاتىسىغا ،قىز ئانىسىغا،
كېلىن قېينانىسىغا قارشى چىقىدۇ 36 .ئادەمنىڭ دۈشمىنى ئۆز
ئائىلىسىدىكى كىشىلەردۇر.
 37ئاتا-ئانىسىنى مەندىنمۇ ئەزىز كۆرىدىغانالر مېنىڭ شاگىرتىم
بولۇشقا اليىق ئەمەس .پەرزەنتلىرىنى مەندىنمۇ ئەزىز كۆرىدىغانالرمۇ
مېنىڭ شاگىرتىم بولۇشقا اليىق ئەمەس 38 .ئۆزىنىڭ كرېستىنى
كۆتۈرۈپ ① ،ماڭا ئەگەشمىگەنلەرمۇ شاگىرتىم بولۇشقا اليىق
ئەمەس 39 .ئۆز ھاياتىنى ئايايدىغانالر ئەكسىچە ئۇنىڭدىن مەھرۇم
بولىدۇ .مەن ئۈچۈن ئۆز ھاياتىنى ئايىمايدىغانالر ئۇنىڭغا ئېرىشىدۇ.
 40سىلەرنى قوبۇل قىلغانالر مېنى قوبۇل قىلغان بولىدۇ؛ مېنى
قوبۇل قىلغانالر بولسا مېنى ئەۋەتكۈچى خۇدانى قوبۇل قىلغان
بولىدۇ 41 .بىر پەيغەمبەرنى خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزگەنلىكى
سەۋەبىدىن قوبۇل قىلغانالر پەيغەمبەر بىلەن ئوخشاش ئىنئامغا
①  38 :10رىملىقالر تەرىپىدىن ئۆلۈم جازاسى بېرىلگەنلەر مىخلىنىدىغان
كرېستنى مۈرىسىدە كۆتۈرۈپ جازا مەيدانىغا باراتتى« .ئۆزىنىڭ كرېستىنى
كۆتۈرۈش» دېگەنلىك ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن ئازاب-ئوقۇبەت تارتىشقا تەييار
بولۇشنى كۆرسىتىدۇ.
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ئېرىشىدۇ .دۇرۇس ئادەمنى ئۇنىڭ دۇرۇس بولغانلىقى سەۋەبىدىن
قوبۇل قىلغانالرمۇ شۇ ئادەم بىلەن ئوخشاش ئىنئامغا ئېرىشىدۇ.
 42بىلىپ قويۇڭالركى ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتى دەپ ،شاگىرتلىرىم
ئىچىدىكى ئەڭ ئەرزىمەس بىرىگە ھەتتا بىرەر چىنە سوغۇق سۇ
بەرگەن كىشىمۇ جەزمەن مېنىڭ ئىنئامىمدىن مەھرۇم قالمايدۇ.

يەھيا پەيغەمبەرنىڭ سوئالى

11

 1ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتىغا تاپىالپ بولغاندىن
كېيىن ،جەلىلىيىدىكى ھەرقايسى شەھەرلەردە تەلىم
بېرىش ۋە خۇش خەۋەرنى جاكارالش ئۈچۈن ،ئۇ يەردىن ئايرىلدى.
 2زىنداندىكى يەھيا پەيغەمبەر ئەيسا مەسىھنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى
ئاڭالپ ،شاگىرتلىرىنى ئەۋەتىپ ،ئۇالر ئارقىلىق ھەزرىتى ئەيسادىن:
« 3خۇدا بىزگە ئەۋەتمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچى سىزمۇ ياكى باشقا
بىرسى كېلەمدۇ؟» دەپ سورىدى.
 4ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ سىلەر قايتىپ بېرىپ ،ياراتقان مۆجىزىلىرىمنى ۋە ئېيتقان
تەلىملىرىمنى يەھياغا يەتكۈزۈپ« 5 :كورالرنىڭ كۆزى ئېچىلدى،
توكۇرالر ماڭااليدىغان بولدى ،ماخاۋ كېسىلى بولغانالر ساقايدى،
گاسالر ئاڭلىيااليدىغان بولدى ،ھەتتا ئۆلگەنلەرمۇ تىرىلدى ۋە
كەمبەغەللەرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈلدى» دەپ ئېيتىڭالر 6 .يەھياغا
يەنە« :مەندىن گۇمانالنماي ،ماڭا تەۋرەنمەي ئىشەنگەنلەر نېمىدېگەن
بەختلىك!» دەپ قويۇڭالر _ ،دېدى.
 7يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى كەتكەندىن كېيىن ،ھەزرىتى
ئەيسا كۆپچىلىككە يەھيا توغرۇلۇق مۇنداق دېدى:
_ سىلەر بۇرۇن يەھيانى ئىزدەپ چۆلگە بارغىنىڭالردا ،زادى
قانداق بىر ئادەمنى كۆرمەكچىدىڭالر؟ مەيدانى شامالدا يەلپۈنۈپ
تۇرغان قومۇشتەك تەۋرىنىپ تۇرىدىغان بىر ياخشىچاقنىمۇ؟  8ياكى
چىرايلىق كىيىنگەن بىر ئېسىلزادىنىمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس!
بۇنداق كىيىملەرنى كىيىدىغانالر چۆلدىن ئەمەس ،خان ئوردىسىدىن
تېپىلىدۇ 9 .ئەمەلىيەتتە ،سىلەر بىر پەيغەمبەرنى كۆرگىلى چىقتىڭالر.
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ئەمدى بىلىپ قويۇڭالركى ،يەھيا پەيغەمبەردىنمۇ ئۈستۈندۇر.
 10چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا:
«مانا ،ئالدىڭدا ئەلچىمنى ئەۋەتىمەن.
ئۇ سېنىڭ يولۇڭنى ئالدىنئاال تەيياراليدۇ»
دەپ يېزىلغان ۋە بۇ يەردىكى «ئەلچىم» دەل يەھيا پەيغەمبەرنى
كۆرسىتىدۇ 11 .بىلىپ قويۇڭالركى ،ئىنسانالر ئارىسىدا چۆمۈلدۈرگۈچى
يەھيادىنمۇ ئۇلۇغ كىشى ئوتتۇرىغا چىققىنى يوق ،ئەمما ئەرشنىڭ
پادىشاھلىقىدىكى ئەڭ ئەرزىمەس بىرسىمۇ ئۇنىڭدىن ئۇلۇغ
بولىدۇ 12 .چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا ئوتتۇرىغا چىققان كۈنلەردىن
بېرى ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى زوراۋانلىققا ئۇچرىماقتا .زوراۋانالر
ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلماقتا 13 .خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدا
يەھيا پەيغەمبەرنىڭ زامانىغىچە بولغان بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ
تەلىملىرىدە ،شۇنداقال تەۋراتتا ئالدىن بېشارەت بېرىلگەن 14 .ئەگەر
قوبۇل قىاللىساڭالر ،مېنىڭ «قايتىپ كېلىشى مۇقەررەر بولغان
ئىلياس پەيغەمبەر دەل يەھيا پەيغەمبەرنىڭ ئۆزىدۇر ».دېگەن
سۆزۈمگە ئىشىنىڭالر 15 ① .بۇ سۆزلەرنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!
 16بۇ زاماننىڭ سىلەردەك كىشىلىرىنى زادى كىملەرگە ئوخشىتاي؟
ئۇالر خۇددى كوچىدا ئولتۇرۇۋېلىپ ،بىر-بىرىگە« 17 :بىز سىلەرگە
سۇناي چېلىپ بەرسەك ،ئۇسسۇل ئوينىمىدىڭالر .ماتەم مۇزىكىسىنى
چېلىپ بەرسەك ،ھازىمۇ تۇتمىدىڭالر» دەپ رەنجىيدىغان تۇتۇرۇقسىز
بالىالرغا ئوخشايدۇ.
 18چۈنكى ،يەھيا پەيغەمبەر كېلىپ روزا تۇتاتتى ،شاراب
ئىچمەيتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر« :ئۇنىڭغا جىن تېگىپتۇ»
دېيىشتى 19 .ئىنسانئوغلى بولسا ھەم يەيدۇ ھەم ئىچىدۇ .بىراق،
①  14 :11يەھۇدىيالر تەۋراتتىكى «قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ كېلىشتىن بۇرۇن
ئىلياس پەيغەمبەر مەسىھنىڭ يولىنى تەييارالش ئۈچۈن قايتىپ كېلىدۇ»
دېگەن بېشارەتكە ئاساسەن ئۇنىڭ كېلىشىنى كۈتۈۋاتقانىدى .ھەزرىتى ئەيسا
ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ئىلياس پەيغەمبەردەك كۈچ-قۇدرەت بىلەن كەلگەن يەھيا
پەيغەمبەر ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى ئېيتقان.
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ئۇالر« :تازا بىر تويماس ھاراقكەش ئىكەن .ئۇ باجگىر ۋە باشقا
گۇناھكارالرنىڭ دوستى» دېيىشىدۇ .بىلىپ قويۇڭالركى ،ھېكمەت
بەرگەن مېۋىسى بىلەن تونۇلىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانى رەت قىلغانالر
 20ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆزى نۇرغۇن مۆجىزىلەرنى كۆرسەتكەن
شەھەرلەردىكى توۋا قىلمىغانالرنى ئەيىبلەپ ،مۇنداق دېدى:
 _ 21ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي قورازىنلىقالر! ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي
بەيتسايدالىقالر! سىلەر ئۈچۈن ياراتقان مۆجىزىلىرىمنى تىر ۋە
سىدون دېگەن ياتالر شەھەرلىرىدە ياراتقان بولسام ،ئۇ يەرلەردىكى
خەلق بۇرۇنال مەيۈسلەنگەن ھالدا ماتاغا يۆگىنىپ ،كۈلگە
مىلىنىپ ،گۇناھلىرىغا توۋا قىلغان بوالتتى 22 .بىلىپ قويۇڭالركى،
قىيامەت كۈنى خۇدانىڭ سىلەرگە بېرىدىغان جازاسى تىر ۋە
سىدوندىكىلەرنىڭكىدىنمۇ ئېغىر بولىدۇ 23 .ئەي كەپەرناھۇملۇقالر!
ئاسمانغا چىقماقچىمىدىڭالر؟ ئەكسىچە ،دوزاخقا تاشلىنىسىلەر.
چۈنكى ،ئاراڭالردا ياراتقان مۆجىزىلىرىمنى سودومدا ياراتقان بولسام،
ئۇ شەھەر بۈگۈنكى كۈنگىچە مەۋجۇت بولغان بوالتتى 24 .شۇنى
بىلىپ قويۇڭالركى ،قىيامەت كۈنى خۇدانىڭ سىلەرگە بېرىدىغان
جازاسى سودومدىكىلەرنىڭكىدىنمۇ ئېغىر بولىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ خۇشاللىقى
 25شۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ پۈتۈن ئالەمنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ئاتا! سەن بۇ ھەقىقەتلەرنى
ئۆزىنى ئەقىللىق ،بىلىملىك چاغاليدىغان كىشىلەردىن يوشۇرۇپ،
كىچىك بالىالردەك سەبىي كىشىلەرگە ئاشكارىلىغانلىقىڭ ئۈچۈن،
ساڭا مەدھىيىلەر ئوقۇيمەن 26 .شۇنداق ئاتا ،سېنىڭ ئۆز خاھىشىڭ
ئەنە شۇ ئىدى.
 27ئاتام ھەممىنى ماڭا تەقدىم قىلدى .مېنى ئاتامدىن باشقا ھېچكىم
ھەقىقىي تونۇمايدۇ .ئاتامنىمۇ مەن ۋە مەن ئۆزۈم ئاشكارىالشنى
خااليدىغان كىشىلەردىن باشقا ھېچكىم ھەقىقىي تونۇمايدۇ.
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 28ئەي جاپاكەشلەر ۋە ئېغىر يۈكنى ئۈستىگە ئالغانالر! مېنىڭ
يېنىمغا كېلىڭالر ،مەن سىلەرگە ئاراملىق بېرەي 29 .مۇاليىم
ۋە كەمتەرمەن .شۇڭا ،مېنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمغا كىرىپ ،مەندىن
ئۆگىنىڭالر .شۇنداق قىلغاندا ،كۆڭلۈڭالر ئارام تاپىدۇ 30 .مېنىڭ
بويۇنتۇرۇقۇمدا بولۇش ئاسان ،تەلىپىم ئېغىر ئەمەس.

دەم ئېلىش كۈنى ھەققىدىكى مەسىلە

12

 1شۇ كۈنلەردىكى بىر دەم ئېلىش كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا
بۇغدايلىقتىن ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى .قورسىقى ئېچىپ
كەتكەن شاگىرتلىرى باشاقالرنى ئۈزۈۋېلىپ ،يېيىشكە باشلىدى.
 2بۇنى كۆرگەن پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ قاراڭ ،شاگىرتلىرىڭىز دەم ئېلىش كۈنى چەكلەنگەن ئىشنى ①
قىلىۋاتىدۇ _ ،دېيىشتى.
 3ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ پادىشاھ داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ ئاچ قالغاندا
قانداق قىلغانلىقىنى مۇقەددەس يازمىالردىن ئوقۇمىغانمۇ؟  4ئۇ
ئىبادەتخانىدىكى مۇقەددەس جايغا كىرىپ ،خۇداغا ئاتالغان نانالرنى
روھانىيدىن سوراپ ،ھەمراھلىرى بىلەن بىللە يېگەن .ھالبۇكى،
بۇ نانالرنى روھانىيالردىن باشقا ھەرقانداق كىشىنىڭ يېيىشى
تەۋرات قانۇنىغا خىالپ ئىدى 5 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،ئىبادەتخانىدا
ئىشلەيدىغان روھانىيالر دەم ئېلىش كۈنلىرى ئىشلىمەسلىك
ئەمرىنى بۇزسىمۇ ،تەۋراتتا ئۇالر گۇناھكار دەپ يېزىلمىغان.
سىلەر بۇنى ئوقۇپ باقمىغانمۇ؟  6بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇ يەردە
ئىبادەتخانىدىنمۇ ئۇلۇغى بار 7 .ئەگەر سىلەر خۇدانىڭ« :مەن
قۇربانلىق قىلىشىڭالرنى ئەمەس ،رەھىم-شەپقەت كۆرسىتىشىڭالرنى
ئىستەيمەن» دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسىنى بىلسەڭالرىدى ،بىگۇناھ

①  2 :12يەھۇدىيالرنىڭ ئەنئەنىسى بويىچە دەم ئېلىش كۈنى خامان تېپىش
قائىدىگە خىالپ ئىدى .پەرىسىيلەر شاگىرتالرنىڭ دانالرنى يېيىش ئۈچۈن
ئاقلىشىنى خامان تەپكەنلىك دەپ قارىغان .ئەمەلىيەتتە ،مەنئى قىلىنغىنى
باشاقالرنى ئۈزۈۋېلىپ ،يېيىش ئەمەس ،بەلكى زىرائەتلەرگە ئورغاق سېلىشتۇر.
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كىشىلەرنى گۇناھكار ،دەپ قارىمايتتىڭالر 8 .مەن ئىنسانئوغلى دەم
ئېلىش كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇرمەن.

قولى قۇرۇپ كەتكەن بىمارنىڭ ساقايتىلىشى
 9ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن ئايرىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئىبادەتخانىسىغا
باردى 10 .ئىبادەتخانىدا بىر قولى قۇرۇپ كەتكەن بىر ئادەم بار
ئىدى .بەزى پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۈستىدىن ئەرز
قىلىشقا باھانە تېپىش مەقسىتىدە ئۇنىڭدىن:
_ دەم ئېلىش كۈنى كېسەل ساقايتىش تەۋرات قانۇنىغا ئۇيغۇنمۇ؟
_ دەپ سورىدى.
 11ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ بىرەرىڭالرنىڭ قويى ئورىغا چۈشۈپ كەتسە ،دەم ئېلىش كۈنى
دېمەي ،ئۇنى دەرھال تارتىپ چىقىرىۋالمامسىلەر؟  12ئادەم قويدىن
كۆپ قىممەتلىكتە! دېمەك ،دەم ئېلىش كۈنى ياخشىلىق قىلىش
تەۋرات قانۇنىغا ئۇيغۇن 13 .ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى كېسەلگە:
_ قولۇڭنى ئۇزات _ ،دېدى .ئۇ ئادەم قولىنى ئۇزىتىشى بىلەنال
قولى ئەسلىگە كېلىپ ،يەنە بىر قولىغا ئوخشاش ھالەتكە قايتتى.
 14بۇنىڭ بىلەن ،پەرىسىيلەر تاشقىرىغا چىقىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
قانداق جايلىۋېتىش ھەققىدە مەسلىھەت قىلىشتى.

خۇدا تاللىغان خىزمەتكار
 15بۇنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن ئايرىلدى .نۇرغۇن
كىشىلەر ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى بىمارالرنىڭ ھەممىسىنى ساقايتتى  16ۋە ئۇالرغا
ئۆزىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى باشقىالرغا ئاشكارىلىماسلىقنى تاپىلىدى.
 17بۇنىڭ بىلەن ،يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئۇقتۇرۇلغان مۇنۇ
سۆزلەر ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى:
« 18مانا مېنىڭ تاللىغان خىزمەتكارىم،
دىلىم سۆيگەن يېقىنىم،
ئۇنىڭدىن خۇرسەنمەن!
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روھىمنى ئاتا قىلىمەن ئۇنىڭغا؛
ئۇ ئادالەتنى جاكاراليدۇ پۈتكۈل خەلقلەرگە.
 19ئۇ تاالش-تارتىش قىلماس ،چۇقانمۇ كۆتۈرمەس.
كوچىالردىمۇ ھېچكىم ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىماس.
 20ئېزىلگەن قومۇشنى سۇندۇرماس،
ئۆچەي دەپ قالغان چىراغنىمۇ ئۆچۈرمەس،
تاكى ئادالەت زەپەر قۇچقۇچە،
 21پۈتكۈل خەلقلەر ئۇنىڭ نامىغا ئۈمىد باغالر».

ھەزرىتى ئەيسا شەيتاندىن كۈچلۈكتۇر
 22شۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا جىن چاپلىشىۋالغان كور
ۋە گاچا بىرى ئېلىپ كېلىندى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنى ساقايتىپ،
سۆزلىيەلەيدىغان ۋە كۆرەلەيدىغان قىلدى 23 .خااليىق ھەيران
بولۇشۇپ:
_ ئەجەبا ،بۇ پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدىمىدۇ؟ _ دېيىشتى.
 24بۇ سۆزنى ئاڭلىغان پەرىسىيلەر:
_ ئۇ جىنالرنى ئۇالرنىڭ باشلىقى بولغان شەيتانغا تايىنىپ
ھەيدەيدىكەن _ ،دېيىشتى.
 25ئۇالرنىڭ نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ ئەگەر بىر دۆلەتتىكىلەر ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ سوقۇشسا،
ئۇ دۆلــەت زاۋاللىققا يۈز تۇتىدۇ .ھەرقانداق شەھەر ياكى
ئائىلىدىكىلەر ئۆزئارا جېدەل-ماجىرا قىلىشسا ،ئۇالرمۇ ۋەيران
بولۇشتىن ساقلىنالمايدۇ 26 .ئەگەر شەيتان ئۆز باشقۇرۇشىدا بولغان
جىنالرنى ھەيدىسە ،ئۆز-ئۆزىگە قارشى چىققان بولىدۇ .ئۇنداقتا،
ئۇنىڭ پادىشاھلىقى قانداقمۇ پۇت تىرەپ تۇرالىسۇن؟  27ئەگەر مەن
جىنالرنى ئۇالرنىڭ پادىشاھى بولغان شەيتانغا تايىنىپ ھەيدىسەم،
سىلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىڭالر جىنالرنى ھەيدەشتە كىمگە تاياندى؟!
ئېيتقانلىرىڭالرنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىڭالر
دەلىللەپ بېرىدۇ 28 .ئەمەلىيەتتە ،مەن خۇدانىڭ روھىغا تايىنىپ
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جىنالرنى ھەيدىۋەتتىم .بۇ ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئاراڭالردا
نامايان بولغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.
 29بىر كىشى كۈچتۈڭگۈر بىرسىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ ،ئۇنىڭ
مېلىنى قانداق بۇالپ كېتەلىسۇن؟ پەقەت شۇ كۈچتۈڭگۈر ئادەمنى
باغلىيالىغانالرال ئۇنىڭ ئۆيىنى بۇالڭ-تاالڭ قىالاليدۇ.
 30مەن بىلەن بىر يولدا ماڭمىغانالر ماڭا قارشى تۇرغۇچىالردۇر .ماڭا
يىغىۋېلىشقا ياردەم بەرمىگەنلەر توزۇتۇۋەتكۈچىلەردۇر 31 .شۇنىڭ
ئۈچۈن بىلىپ قويۇڭالركى ،ئىنسانالرنىڭ ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى
ۋە قىلغان كۇپۇرلۇقلىرىنىڭ ھەممىسىنى كەچۈرۈشكە بولىدۇ.
لېكىن ،مۇقەددەس روھقا قىلىنغان كۇپۇرلۇق كەچۈرۈلمەيدۇ.
 32ئىنسانئوغلىغا قارشى سۆز قىلغانالر كەچۈرۈمگە ئېرىشەلەيدۇ؛
لېكىن مۇقەددەس روھقا قارشى گەپ قىلغانالر بۇ دۇنيادىمۇ ،ئۇ
دۇنيادىمۇ كەچۈرۈمگە ئېرىشەلمەيدۇ.

ئادەمنى ئەمەلىيىتىدىن تونۇش
 _ 33سىلەر دەرەخنى مېۋىسىدىن پەرق ئېتىشىڭالر كېرەك .مېۋە
دەرىخى ياخشى بولسا ،بېرىدىغان مېۋىسىمۇ ياخشى بولىدۇ .مېۋە
دەرىخى يامان بولسا ،بېرىدىغان مېۋىسىمۇ يامان بولىدۇ .چۈنكى،
ھەرقانداق دەرەخ مېۋىسىدىن بىلىنىدۇ.
 34ئەي زەھەرلىك يىالنالر! سىلەر يامان تۇرساڭالر ،ئاغزىڭالردىن
قانداقمۇ ياخشى گەپ چىقسۇن؟ چۈنكى ،كۆڭۈلدە نېمە بولسا،
ئېغىزدىن شۇ چىقىدۇ 35 .ياخشى ئادەم قەلبىدىكى ياخشىلىقىدىن
ياخشىلىق چىقىرىدۇ .يامان ئادەم قەلبىدىكى يامانلىقىدىن يامانلىق
چىقىرىدۇ 36 .بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر قىلغان ھەربىر ئېغىز
قۇرۇق گېپىڭالر ئۈچۈن قىيامەت كۈنى ھېساب بېرىسىلەر 37 .ئۆز
سۆزلىرىڭالر بىلەن يا ئاقلىنىسىلەر ،يا گۇناھكار بولۇپ چىقىسىلەر.

كارامەت كۆرسىتىش تەلىپى
 38شۇ چاغدا ،بەزى تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە پەرىسىيلەر ھەزرىتى
ئەيسادىن:
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_ ئۇستاز ،قۇدرىتىڭىزنىڭ خۇدادىن كەلگەنلىكىنى كارامەت
بىلەن كۆرسەتكەيسىز _ ،دېدى 39 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق
جاۋاب قايتۇردى:
_ ئوسال ۋە ۋاپاسىز كىشىلەر كارامەت كۆرسەت ،دەپال تۇرىدۇ.
بىراق ،سىلەرگە يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ كارامىتىدىن باشقا
كۆرسىتىلىدىغان ئىككىنچى كارامەت يوق 40 .يۇنۇس پەيغەمبەر
يوغان بىر بېلىقنىڭ قورسىقىدا ئۈچ كېچە-كۈندۈز قانداق تۇرغان
بولسا ،ئىنسانئوغلىمۇ يەرنىڭ باغرىدا ئۈچ كېچە-كۈندۈز شۇنداق
تۇرىدۇ 41 ① .قىيامەت كۈنى نىنەۋى شەھىرىدىكى خەلقمۇ قوپۇپ،
سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن شىكايەت قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر يۇنۇس
پەيغەمبەرنىڭ تەلىمىنى ئاڭالپ ،يامان يولدىن قايتقان .بىراق،
بۇ يەردە يۇنۇس پەيغەمبەردىنمۇ ئۇلۇغ بىرسى سىلەرنى يامان
يولدىن قايتىشقا چاقىرسا ،قۇالق سالمىدىڭالر 42 .قىيامەت كۈنى
ئەرەبىستاندىكى شەبا پادىشاھلىقىنىڭ ئايال پادىشاھىمۇ ئورنىدىن
تۇرۇپ ،سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن شىكايەت قىلىدۇ .چۈنكى،
ئۇ پادىشاھ سۇاليماننىڭ ئاقىالنە سۆزلىرىنى ئاڭالش ئۈچۈن،
ئۇزۇن يولالرنى بېسىپ كەلگەن .مانا ،ھازىر بۇ يەردە پادىشاھ
سۇاليماندىنمۇ ئۇلۇغى بار.

جىننىڭ قايتىپ كېلىشى
 _ 43جىن بىرەر ئادەمنىڭ تېنىدىن ھەيدىۋېتىلگەندىن كېيىن،
قۇرغاق داالالرنى ئارىالپ چىقىپ ،تۇرىدىغان جاي ئىزدەيدۇ ،بىراق
تاپالمايدۇ  44ۋە« :ئىلگىرىكى ئۆيۈمگە قايتاي» دەيدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ،جىن ئۇ ئادەمنىڭ تېنىگە قايتىپ كېلىپ ،ئۇنىڭ دىلىنىڭ
يەنىال بوش ،شۇنداقال پاكىز تازىلىنىپ رەتلەنگەن ئۆيدەك بولۇپ
قالغانلىقىنى بايقايدۇ-دە 45 ،ئۆزىدىنمۇ بەتتەر يەتتە جىننى باشالپ
كىرىپ بىللە تۇرىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،ھېلىقى ئادەمنىڭ كېيىنكى

①  40 :12بۇ ئايەتتە ھەزرىتى ئەيسا يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ يوغان بىر بېلىقنىڭ
ئىچىدە ئۈچ كۈن تۇرۇپ ساق چىققانلىقىنى تىلغا ئېلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭمۇ
ئۆلۈپ ،ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتقان.

مەتتا 13-12

42

ھالى بۇرۇنقىدىنمۇ يامانلىشىپ كېتىدۇ .بۇ زاماننىڭ رەزىل
ئادەملىرىنىڭ ھالىمۇ مانا شۇنداق بولىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئانىسى ۋە ئىنىلىرى
 46ھەزرىتى ئەيسا خەلققە داۋاملىق سۆزلەۋاتقاندا ،ئانىسى بىلەن
ئىنىلىرى كېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن سۆزلەشمەكچى بولۇپ تاشقىرىدا
تۇرۇشتى 47 .بىرەيلەن ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئانىڭىز ۋە ئىنىلىرىڭىز سىز بىلەن سۆزلىشىمىز دەپ سىرتتا
تۇرىدۇ _ ،دېدى.
 _ 48كىم مېنىڭ ئانام ،كىم مېنىڭ ئىنىلىرىم؟ _ دېدى ھەزرىتى
ئەيسا ئۇ كىشىگە 49 .ئاندىن ،ئۇ قولى بىلەن شاگىرتلىرىنى كۆرسىتىپ:
_ مانا ئانام ،مانا ئىنىلىرىم!  50چۈنكى ،كىم ئەرشتىكى ئاتامنىڭ
ئىرادىسىگە ئەمەل قىلسا ،شۇ مېنىڭ ئاكا-ئىنىم ،ئاچا-سىڭلىم
ۋە ئانامدۇر _ ،دېدى.

ئۇرۇق چېچىش توغرىسىدىكى تەمسىل

13

 1شۇ كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆيدىن چىقىپ ،كۆل بويىدا
ئولتۇراتتى 2 .ئەتراپىغا نۇرغۇن ئادەم يىغىلغاچقا ،ئۇ بىر
كېمىگە چىقىپ ئولتۇردى .خااليىق بولسا كۆل بويىدا تۇرۇشاتتى.
 3ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا تەمسىل بىلەن نۇرغۇن ھېكمەتلەرنى
ئېيتىپ بەردى .ئۇ مۇنداق دېدى:
4
_ بىر دېھقان ئۇرۇق چاچقىلى ئېتىزىغا چىقىپتۇ .چاچقان
ئۇرۇقلىرىنىڭ بەزىلىرى چىغىر يول ئۈستىگە چۈشۈپتۇ ،قۇشالر
كېلىپ ئۇالرنى يەپ كېتىپتۇ 5 .بەزىلىرى تۇپرىقى كەم تاشلىق
يەرلەرگە چۈشۈپتۇ .توپىسى نېپىز بولغانلىقتىن ،تېزال ئۈنۈپ
چىقىپتۇ 6 ،لېكىن چوڭقۇر يىلتىز تارتمىغاچقا ،كۈن چىقىش بىلەنال
سولىشىپ قۇرۇپ كېتىپتۇ 7 .بەزىلىرى تىكەنلەرنىڭ ئارىسىغا
چۈشۈپتۇ ،تىكەنلەر ئۆسۈپ مايسىالرنى بېسىۋاپتۇ 8 .بەزىلىرى
بولسا مۇنبەت تۇپراققا چۈشۈپتۇ .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى يۈز ھەسسە،
بەزىلىرى ئاتمىش ھەسسە ،يەنە بەزىلىرى ئوتتۇز ھەسسە ھوسۇل
بېرىپتۇ 9 .بۇ سۆزلەرنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!
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تەمسىللەرنىڭ مەقسىتى

 10شاگىرتلىرى كېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ سىز نېمە ئۈچۈن كۆپچىلىككە تەلىم بەرگەندە تەمسىل
كەلتۈرىسىز؟ _ دەپ سورىدى.
 11ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سىرلىرى ئۇالرغا ئەمەس ،سىلەرنىڭ
بىلىشىڭالرغا بېرىلدى 12 .چۈنكى ،كىمدە ئەقىل-پاراسەت بولسا،
ئۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ بېرىلىدۇ .ئۇنىڭدىكى ئەقىل-پاراسەت
ئېشىپ-تاشقۇچە بولىدۇ .لېكىن ،كىمدە ئەقىل-پاراسەت بولمىسا،
ئۇنىڭدا بار بولغىنىمۇ ئېلىپ كېتىلىدۇ 13 .ئۇالرغا تەمسىل بىلەن
سۆزلىشىمنىڭ سەۋەبى شۇكى ،ئۇالر قارىسىمۇ كۆرمەيدۇ،
ئاڭلىسىمۇ تىڭشىمايدۇ ھەم ھەقىقىي چۈشەنمەيدۇ 14 .بۇنىڭ
بىلەن ،خۇدانىڭ يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئالدىنئاال ئېيتقان مۇنۇ
سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى:
«سۆزلىرىمنى ئاڭاليسىلەر ،ئاڭاليسىلەر ،چۈشەنمەيسىلەر.
قىلغانلىرىمغا قارايسىلەر ،قارايسىلەر ،مەنىسىنى
ئۇقمايسىلەر.
 15چۈنكى ،بۇ خەلقنىڭ زېھنى زەئىپلەشكەن.
ئۇالر قۇالقلىرىنى ئېتىۋالغان ،كۆزلىرىنىمۇ يۇمۇۋالغان.
ئۇنداق بولمىسىدى ،كۆزلىرى كۆرەتتى ،قۇالقلىرىمۇ
ئاڭاليتتى،
زېھنى ئويغىنىپ ،ماڭا قايتاتتى .مەنمۇ ئۇالرنى
ساقايتاتتىم».
 16لېكىن ،سىلەر نەقەدەر بەختلىك! چۈنكى ،كۆزۈڭالر كۆرىدۇ،
قۇلىقىڭالر ئاڭاليدۇ 17 .بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇرۇنقى نۇرغۇن
پەيغەمبەرلەر ۋە دۇرۇس ئادەملەر سىلەر كۆرگەن ۋە ئاڭلىغانالرنى
كۆرۈشنى ۋە ئاڭالشنى ئارزۇ قىلغان بولسىمۇ ،مۇرادىغا يېتەلمىدى.
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ئۇرۇق چېچىش توغرىسىدىكى
تەمسىلنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى

 _ 18ئەمدى ئۇرۇق چېچىش توغرىسىدىكى تەمسىلنىڭ مەنىسىنى
ئاڭالڭالر 19 .ئەگەر بىرى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدىكى
سۆزنى ئاڭالپ تۇرۇپ چۈشەنمىسە ،شەيتان كېلىپ ئۇنىڭ كۆڭلىگە
چۈشكەن سۆزنى ئېلىپ كېتىدۇ .بۇ دەل چىغىر يول ئۈستىگە
چېچىلغان ئۇرۇقالردۇر 20 .تۇپرىقى كەم تاشلىق يەرلەرگە چېچىلغان
ئۇرۇقالرغا كەلسەك ،ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،خۇشاللىق
بىلەن دەرھال قوبۇل قىلغانالرغا تەمسىل قىلىنغان 21 .ھالبۇكى،
خۇدانىڭ سۆزى ئۇالردا يىلتىز تارتمىغاچقا ،ئۇالر ئۇزۇنغا بەرداشلىق
بېرەلمەيدۇ .خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنگەنلىكىدىن قىيىنچىلىق ياكى
زىيانكەشلىككە ئۇچرىسا ،خۇدا يولىدىن دەرھال چەتنەپ كېتىدۇ.
 22تىكەنلەرنىڭ ئارىسىغا چېچىلغىنى شۇنداق ئادەملەرگە تەمسىل
قىلىنغانكى ،بۇ ئادەملەر خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىسىمۇ ،لېكىن
كۆڭلىگە بۇ دۇنيانىڭ ئەندىشىلىرى ،بايلىقنىڭ ئېزىقتۇرۇشى
كىرىۋېلىپ ،خۇدانىڭ سۆزىنى بوغۇۋېتىدۇ-دە ،ئۇالر ھوسۇلسىز
قالىدۇ 23 .مۇنبەت تۇپراققا چېچىلغان ئۇرۇقالر بولسا خۇدانىڭ
سۆزىنى ئاڭالپ چۈشەنگەن ئادەمگە تەمسىل قىلىنغان .بۇنداق
ئادەملەر ئەلۋەتتە ھوسۇل بېرىدۇ ،بەزىلىرى يۈز ھەسسە ،بەزىلىرى
ئاتمىش ھەسسە ،يەنە بەزىلىرى ئوتتۇز ھەسسە ھوسۇل بېرىدۇ.

ياۋا ئوت توغرىسىدىكى تەمسىل
 24ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا باشقا بىر تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
_ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى ئېتىزغا ياخشى ئۇرۇق چاچقان ئادەمگە
ئوخشايدۇ 25 .بىر كېچىسى ،ھەممە ئادەم ئۇيقۇغا چۆمگەندە،
ئۇ ئادەمنىڭ دۈشمىنى كېلىپ ،بۇغداينىڭ ئارىسىغا ياۋا ئوت
ئۇرۇقلىرىنى چېچىۋېتىپ كېتىپتۇ 26 .مايسىالر ئۆسۈپ باشاق
چىقارغاندا ،ياۋا ئوتالرمۇ كۆرۈنۈشكە باشالپتۇ 27 .خوجايىننىڭ
چاكارلىرى كېلىپ ،ئۇنىڭغا« :خوجايىن ،سىز ئېتىزغا ياخشى
ئۇرۇق چاچقانىدىڭىزغۇ ،بۇ ياۋا ئوتالر نەدىن كېلىپ قالدى؟»
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دەپتۇ« 28 .بۇ بىر دۈشمەننىڭ ئىشى» دەپتۇ خوجايىن .چاكارالر:
«بېرىپ ياۋا ئوتالرنى يۇلۇۋەتسەك قانداق؟» دەپ سوراپتۇ« 29 .ياق!
ياۋا ئوتالرنى يۇلىمىز دېسەڭالر ،بۇغدايالرمۇ يۇلۇنۇپ كېتىشى
مۇمكىن 30 .ئۇالرنى ئۆسۈشىگە قويۇۋېتىڭالر .ئورما ۋاقتىدا ،مەن
ئورمىچىالرغا‹ :ئاۋۋال ياۋا ئوتالرنى يۇلۇپ ،كۆيدۈرۈش ئۈچۈن
باغالپ يىغىۋېلىڭالر ،ئاندىن بۇغدايالرنى يىغىپ ئامبىرىمغا
قاچىالڭالر› دەيمەن» دەپتۇ خوجايىن.

قىچا ئۇرۇقى ۋە خېمىرتۇرۇچ
توغرىسىدىكى تەمسىللەر
 31ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە بىر تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
_ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى خۇددى بىر ئادەمنىڭ ئېتىزغا چاچقان
قىچا ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ 32 .قىچا ئۇرۇقى پۈتۈن ئۇرۇقالرنىڭ
ئىچىدە ئەڭ كىچىك بولسىمۇ ،ئۇ ھەرقانداق زىرائەتتىن ئېگىز
ئۆسۈپ كۆچەت ① بولىدۇ ،ھەتتا قۇشالرمۇ كېلىپ ئۇنىڭ شاخلىرىدا
ئۇۋۇاليدۇ.
 33ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا باشقا بىر تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
_ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى خۇددى خېمىرتۇرۇچقا ئوخشايدۇ .ئايال
خېمىرتۇرۇچنى بىر خالتا ئۇنغا قوشۇپ يۇغۇرسا ،بۇ خېمىرتۇرۇچ
پۈتۈن خېمىرنى بولدۇرااليدۇ.
 34ھەزرىتى ئەيسا بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى تەمسىللەر بىلەن
كۆپچىلىككە بايان قىلدى .ئۇ تەمسىل كەلتۈرمەي تۇرۇپ ھېچقانداق
تەلىم بەرمەيتتى 35 .بۇنىڭ بىلەن ،بىر پەيغەمبەر ئارقىلىق ئالدىنئاال
ئېيتىلغان مۇنۇ سۆزلەر ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى:
«ئاغزىمنى تەمسىل سۆزلەش بىلەن ئاچىمەن،
دۇنيا ئاپىرىدە بولغاندىن بېرى سىر بولۇپ كەلگەن
ئىشالرنى تىلغا ئالىمەن».
①  32 :13بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان قىچا ئوتتۇرا شەرقتە ئۆسىدىغان ،ياخشى
ئۆسكەندە ھەتتا ئۈچ مېتىردىن ئېشىپ كېتىدىغان ئۆسۈملۈكنى كۆرسىتىدۇ.
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ياۋا ئوت توغرىسىدىكى تەمسىلنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى
 36شۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىكتىن ئايرىلىپ
ئۆيگە كىردى .شاگىرتلىرى يېنىغا كېلىپ:
_ ئېتىزدىكى ياۋا ئوتالر توغرىسىدىكى تەمسىلنى چۈشە دۈرۈپ
قويسىڭىز _ ،دېدى.
 37ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ ياخشى ئۇرۇقالرنى چاچقان ئىنسانئوغلىدۇر 38 .ئېتىز
دۇنيا بولۇپ ،ياخشى ئۇرۇقالر ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ
مىراسخورلىرىدۇر .ياۋا ئوتالر بولسا شەيتانغا تەۋە بولغانالردۇر.
 39ياۋا ئوت ئۇرۇقلىرىنى چاچقان دۈشمەن شەيتاندۇر .ئورما
ۋاقتى زامان ئاخىرى ،ئورمىچىالر بولسا پەرىشتىلەردۇر 40 .ياۋا
ئوتالر قانداق يۇلۇنۇپ ئوتقا تاشالنغان بولسا ،زامان ئاخىرىدىمۇ
شۇنداق بولىدۇ 41 .ئىنسانئوغلى پەرىشتىلىرىنى ئەۋەتىپ،
ئىنسانالرنى گۇناھقا ئازدۇرغان ۋە يامانلىق قىلغانالرنىڭ
ھەممىسىنى ئۆز پادىشاھلىقىدىن شالالپ 42 ،ئۇالرنى الۋۇلداپ
تۇرغان ئوتقا تاشاليدۇ .ئۇالر ئۇ يەردە ھەسرەتتە يىغالپ،
چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ 43 .ھەققانىي ئادەملەر ئۇ چاغدا
ئاتىسى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا قۇياشتەك چاقنايدۇ .بۇ
سۆزلەرنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!

خەزىنە ۋە ئۈنچە-مەرۋايىت توغرىسىدىكى تەمسىللەر
 _ 44ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى خۇددى ئېتىزدا يوشۇرۇلغان بىر
خەزىنىگە ئوخشايدۇ .ئۇنى تېپىۋالغۇچى ھاياجان ئىچىدە خەزىنىنى
قايتىدىن يوشۇرۇپ ،شۇ ئېتىزنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن بار-يوقىنى
سېتىۋېتىدۇ.
 45ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى يەنە قىممەت باھالىق ئۈنچە-مەرۋايىتالرنى
ئىزدىگەن سودىگەرگە ئوخشايدۇ 46 .سودىگەر ناھايىتى قىممەت
باھالىق بىر مەرۋايىتنى تاپقانىكەن ،قايتىپ بېرىپ بار-يوقىنى
سېتىپ ،ئۇ مەرۋايىتنى سېتىۋالىدۇ.
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تور تاشالش توغرىسىدىكى تەمسىل

 _ 47ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى يەنە دېڭىزغا تاشلىنىپ ھەر
خىل بېلىقالرنى تۇتىدىغان تورغا ئوخشايدۇ 48 .تور توشقاندا،
بېلىقچىالر ئۇنى قىرغاققا تارتىپ چىقىرىدۇ .ئاندىن ئولتۇرۇپ،
ياخشى بېلىقالرنى ئىلغىۋېلىپ ،سېۋەتلەرگە قاچىالپ ،ناچارلىرىنى
تاشلىۋېتىدۇ 49 .قىيامەت كۈنىمۇ شۇنداق بولىدۇ .پەرىشتىلەر
كېلىپ يامان كىشىلەرنى ھەققانىي كىشىلەردىن ئايرىيدۇ  50ۋە
ئۇالرنى الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا تاشاليدۇ .ئۇالر ئۇ يەردە ھەسرەتتە
يىغالپ ،چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ.
 51ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
_ بۇ سۆزلەرنى چۈشەندىڭالرمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
_ چۈشەندۇق _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
 52ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى توغرۇلۇق تەلىم ئالغان تەۋرات
ئۇستازى خۇددى خەزىنىسىدىن كونىنىال ئەمەس ،بەلكى يېڭى
نەرسىلەرنىمۇ ئېلىپ چىققان خوجايىنغا ئوخشايدۇ.

ناسىرەلىكلەرنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى رەت قىلىشى
 53ھەزرىتى ئەيسا بۇ تەمسىللەرنى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن،
ئۇ يەردىن ئايرىلىپ 54 ،ئــۆز يۇرتىغا كەتتى ۋە ئۆز يۇرتىدىكى
ئىبادەتخانىدا خەلققە تەلىم بېرىشكە باشلىدى .ئۇنىڭ تەلىمىنى
ئاڭلىغان خەلق ھەيران بولۇپ:
_ بۇ ئادەمنىڭ بۇنچىۋاال ئەقىل-پاراسىتى ۋە مۆجىزە يارىتىش
قۇدرىتى نەدىن كەلگەندۇ؟  55ئۇ پەقەت ئاددىي بىر ياغاچچىنىڭ
ئوغلىغۇ؟ ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ ئىسمى مەريەم؛ ياقۇپ ،يۈسۈپ ،سىمۇن
ۋە يەھۇداالر ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى ئەمەسمۇ؟  56سىڭىللىرىنىڭ
ھەممىسى ئۆز ئىچىمىزدىغۇ؟ شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇنىڭدىكى بۇ
قابىلىيەتلەر زادى نەدىن كەلگەندۇ؟ _ دېيىشەتتى 57 .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇالر ئۇنى رەت قىلدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ پەيغەمبەر ئۆز يۇرتى ۋە ئۆز ئۆيىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولمايدۇ.
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 58ئۇالرنىڭ ئېتىقادسىزلىقى تۈپەيلىدىن ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردە
كۆپ مۆجىزە كۆرسەتمىدى.

چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى

14

 1ئۇ كۈنلەردە ،ھەزرىتى ئەيسا توغرىسىدىكى خەۋەرلەرنى
ئاڭلىغان ھىرود خان  2قول ئاستىدىكىلەرگە:
_ بۇ ئادەم چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا بولسا كېرەك ،ئۇ چوقۇم
ئۆلۈمدىن تىرىلىپتۇ .ئۇنىڭ پەۋقۇلئاددە قۇدرەتلەرگە ئىگە
بولغانلىقىنىڭ سەۋەبى ئەنە شۇ _ ،دېدى.
 3ھىرودنىڭ بۇنداق دېيىشىنىڭ سەۋەبى ،ئۇ ئۆگەي ئاكىسى
فىلىپنىڭ ئايالى ھىرودىيەنى تارتىۋالغاندا ،ئۇ ئايالنىڭ تەلىپى
بىلەن يەھيانى تۇتقۇن قىلىپ ،زىندانغا تاشلىغانىدى 4 .چۈنكى،
يەھيا ھىرودقا« :ئاكاڭنىڭ ئايالىنى تارتىۋېلىشىڭ تەۋرات قانۇنىغا
خىالپتۇر» دەپ كەلگەنىدى 5 .ھىرود شۇ سەۋەبتىن يەھيانى
ئۆلتۈرمەكچى بولغان بولسىمۇ ،بىراق خەلقتىن قورققانىدى،
چۈنكى خەلق يەھيانى پەيغەمبەر ،دەپ قارايتتى.
 6ھىرودنىڭ تۇغۇلغان كۈنى ،ئايالى ھىرودىيەنىڭ بۇرۇنقى
ئېرىدىن بولغان قىزى ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۇسسۇل ئويناپ
بەردى .بۇ ھىرودقا شۇنداق ياقتىكى 7 ،قىزغا نېمە تىلىسە
شۇنى بېرىشكە قەسەم قىلدى 8 .قىز ئانىسىنىڭ كۈشكۈرتۈشى
بىلەن:
_ دەرھال چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانىڭ كاللىسىنى ئېلىپ،
بىر تەخسىگە قويۇپ ئەكېلىڭ _ ،دېدى 9 .ھىرود خان بۇنىڭغا
ئوڭايسىزالنغان بولسىمۇ ،مېھمانالرنىڭ ئالدىدا قىلغان قەسىمى
تۈپەيلىدىن ،بۇ تەلەپنى ئورۇنداشنى بۇيرۇدى 10 .ئادەم ئەۋەتىپ،
زىنداندا يەھيا پەيغەمبەرنىڭ كاللىسىنى ئالدۇردى 11 .بىر
تەخسىگە قويۇلغان كالال قىزنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىندى .قىز
بۇنى ئانىسىنىڭ ئالدىغا ئاپاردى 12 .يەھيانىڭ شاگىرتلىرى
بېرىپ ،جەسەتنى دەپنە قىلدى .ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيساغا
ئەھۋالنى خەۋەر قىلدى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرۇشى
 13ھەزرىتى ئەيسا بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ ،خىلۋەت بىر جايغا ئۆزى
يالغۇز كېتىش ئۈچۈن كېمىگە ئولتۇرۇپ ،ئۇ يەردىن ئايرىلدى.
بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان خەلق ئەتراپتىكى يېزىالردىن كېلىشىپ،
ئۇنىڭ كەينىدىن پىيادە ماڭدى 14 .ھەزرىتى ئەيسا كېمىدىن
چۈشكىنىدە ،نۇرغۇن ئادەملەرنى كۆردى ۋە ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتىپ،
ئۇالرنىڭ كېسەللىرىنى ساقايتتى.
 15كەچقۇرۇن ،شاگىرتلىرى ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ بۇ خىلۋەت بىر جاي ئىكەن ،ۋاقىتمۇ بىر يەرگە بېرىپ قالدى.
خااليىقنى تارقىتىۋەتكەن بولسىڭىز ،ئۇالر كەنتلەرگە بېرىپ
ئۆزلىرىگە تاماق سېتىۋالسۇن _ ،دېدى.
 _ 16ئۇالرنىڭ تارقاپ كېتىشىنىڭ ھاجىتى يوق ،ئۇالرغا ئۆزۈڭالر
تاماق بېرىڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 17شاگىرتالر:
_ بىزدە بەش نان بىلەن ئىككى دانە بېلىقتىن باشقا ھېچ نەرسە
يوق _ ،دېيىشتى.
19
 _ 18ئۇالرنى ماڭا ئېلىپ كېلىڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا .ئۇ
خااليىقنى چىملىقنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇشقا بۇيرۇغاندىن كېيىن،
بەش نان بىلەن ئىككى بېلىقنى قولىغا ئېلىپ ،ئاسمانغا قاراپ
خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى .ئاندىن ،نانالرنى ئوشتۇپ شاگىرتلىرىغا
بەردى .ئۇالر كۆپچىلىككە تارقاتتى 20 .ھەممەيلەن يەپ تويدى.
شاگىرتالر ئېشىپ قالغان پارچىالرنى لىق ئون ئىككى سېۋەتكە
يىغىۋالدى 21 .تاماق يېگەنلەرنىڭ سانى ئايالالر ۋە بالىالرنى ھېسابقا
ئالمىغاندا ،بەش مىڭچە كىشى ئىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۇ ئۈستىدە مېڭىشى
 22بۇنىڭ كەينىدىنال ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىنىڭ كېمىگە
ئولتۇرۇپ ،كۆلنىڭ قارشى قىرغىقىغا ئۆزىدىن ئاۋۋال ئۆتۈشىنى
بۇيرۇدى .بۇ ئارىدا ئۆزى خااليىقنى تارقىتىۋەتتى 23 .ئۇالرنى
تارقىتىۋەتكەندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا دۇئا-تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن
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ئۆزى تەنھا تاغقا چىقتى ،كەچتىمۇ ئۇ يەردە يالغۇز قالدى 24 .بۇ
چاغدا ،كېمە قىرغاقتىن خېلى ئۇزاقتا دولقۇنالر ئىچىدە چايقىلىپ
تەستە ئىلگىرىلەۋاتاتتى ،چۈنكى قارشى تەرەپتىن شامال چىقىۋاتاتتى.
 25تاڭ ئېتىشقا ئاز قالغاندا ،ھەزرىتى ئەيسا كۆلنىڭ ئۈستىدە
مېڭىپ ،شاگىرتلىرى تەرەپكە كەلدى 26 .شاگىرتالر ئۇنىڭ كۆلنىڭ
ئۈستىدە مېڭىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ۋەھىمىگە چۈشتى.
_ ئۇ بىر ئالۋاستى! _ دېيىشىپ ،قورقۇپ چۇقان سېلىشىپ كەتتى.
 27لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا دەرھال ئۇالرغا:
_ خاتىرجەم بولۇڭالر ،بۇ مەن ،قورقماڭالر! _ دېدى.
 28پېترۇس بۇنىڭغا جاۋابەن:
_ ئى رەببىم ،ئەگەر بۇ سىز بولسىڭىز ،سۇ ئۈستىدە مېڭىپ
يېنىڭىزغا بېرىشىمغا ئەمر قىلىڭ _ ،دېدى.
 _ 29كەل _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
پېترۇس كېمىدىن چۈشۈپ ،سۇ ئۈستىدە ھەزرىتى ئەيساغا قاراپ
ماڭدى 30 .لېكىن ،قاتتىق چىقىۋاتقان بوراننى كۆرۈپ قورقتى ۋە
سۇغا چۆكۈشكە باشلىغاندا:
_ رەببىم ،مېنى قۇتقۇزۇۋالغايسىز! _ دەپ ۋارقىرىدى.
 31ھەزرىتى ئەيسا دەرھال قولىنى ئۇزىتىپ ،ئۇنى تۇتۇۋالدى
ۋە ئۇنىڭغا:
_ ئەي ئىشەنچى ئاجىز ،نېمىشقا گۇمان قىلدىڭ؟ _ دېدى.
 32ئــۇالر كېمىگە چىققاندا ،شامال توختىدى 33 .شاگىرتلىرى
ھەزرىتى ئەيساغا سەجدە قىلىپ:
_ سىز ھەقىقەتەن خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەنسىز _ ،دېيىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ گىنەساردا بىمارالرنى ساقايتىشى
 34ئۇالر كۆلنىڭ قارشى تەرىپىگە ئۆتۈپ ،گىنەسار دېگەن يەردە
قۇرۇقلۇققا چىقتى 35 .ئــۇ يەرنىڭ خەلقى ھەزرىتى ئەيسانى
تونۇپ ،ئەتراپتىكى جايالرغا خەۋەر ئەۋەتتى .كىشىلەر بىمارالرنىڭ
ھەممىسىنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ 36 ،ھەزرىتى ئەيسادىن
بىمارالرنىڭ ھېچبولمىغاندا ئۇنىڭ تونىنىڭ پېشىگە بولسىمۇ
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قولىنى تەگكۈزۈۋېلىشىغا رۇخسەت قىلىشىنى سوراپ يالۋۇراتتى.
ئۇنىڭغا قولىنى تەگكۈزگەنلەرنىڭ ھەممىسى ساقايدى.

ئىنساننى نېمە ناپاك قىلىدۇ؟

15

 1بۇ چاغدا ،پايتەخت يېرۇسالېمدىن بەزى پەرىسىيلەر ۋە
تەۋرات ئۇستازلىرى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
 _ 2شاگىرتلىرىڭ نېمىشقا ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەنئەنىلىرىگە
خىالپلىق قىلىدۇ؟ ئۇالر تاماقتىن ئىلگىرى قوللىرىنى يۇمايدىكەنغۇ،
_ دېدى.
 3ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ سىلەرچۇ! سىلەر نېمىشقا ئەنئەنىمىزگە رىئايە قىلىمىز دەپ،
خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە خىالپلىق قىلىسىلەر؟  4خۇدا« :ئاتا-ئاناڭنى
ھۆرمەت قىل» ۋە «ئاتىسى ياكى ئانىسىنى ھاقارەتلىگەنلەرگە
ئۆلۈم جازاسى بېرىلسۇن» دەپ ئەمر قىلغان 5 .لېكىن ،سىلەر:
«ئاتا-ئانىسىغا‹ :مەندىن ئالىدىغان پۈتۈن ماددىي ياردىمىڭالرنى
خۇداغا ئاتىۋەتتىم› دېگەن كىشىنىڭ  6ئاتا-ئانىسىغا ۋاپادارلىق قىلىش
مەجبۇرىيىتى قالمايدۇ» دەيسىلەر .بۇنىڭ بىلەن ،ئەنئەنەڭالرنى
دەپ ،خۇدانىڭ ئەمرىنى يوققا چىقىرىسىلەر 7 .ئەي ساختىپەزلەر!
خۇدا يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئالدىن ئېيتقان مۇنۇ سۆزلەر
سىلەرگە نېمىدېگەن ماس كېلىدۇ-ھە:
« 8بۇ خەلق مېنى ئاغزىدىال ھۆرمەتلەيدۇ،
لېكىن قەلبى مەندىن يىراق.
 9ماڭا قىلغان ئىبادىتى بىھۇدىدۇر.
چۈنكى ،ئۆگەتكەنلىرى خۇدانىڭ ئەمرلىرى ئەمەس،
بەلكى ئۆزلىرى چىقىرىۋالغان پەتىۋاالردۇر».
 10ھەزرىتى ئەيسا خااليىقنى يېنىغا چاقىرىپ ،ئۇالرغا:
_ قۇالق سېلىڭالر ھەم شۇنى چۈشىنىڭالركى 11 ،ئىنساننى
ناپاك قىلىدىغىنى ئاغزىدىن كىرىدىغىنى ئەمەس ،بەلكى ئاغزىدىن
چىقىدىغىنىدۇر _ ،دېدى.
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 12كېيىن ،شاگىرتلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ سىزنىڭ سۆزلىرىڭىز پەرىسىيلەرنىڭ چىشىغا تەگكەنلىكىنى
بىلدىڭىزمۇ _ ،دېدى.
 13ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ ئەرشتىكى ئاتام تىكمىگەن ھەرقانداق ئۆسۈملۈك يىلتىزىدىن
قومۇرۇپ تاشلىنىدۇ 14 .ئۇالرغا پىسەنت قىلماڭالر؛ ئۇالر قارىغۇالرغا
يول باشاليدىغان قارىغۇالردۇر .ئەگەر قارىغۇ قارىغۇنى يېتەكلىسە،
ھەر ئىككىسى ئورىغا چۈشۈپ كېتىدۇ.
 15پېترۇس:
_ بايا ئېيتقان ناپاكلىق توغرىسىدىكى تەمسىلنى چۈشەندۈرۈپ
بەرگەيسىز _ ،دېدى.
 _ 16سىلەرمۇ تېخىچە چۈشەنمەيۋاتامسىلەر؟ _ دېدى ھەزرىتى
ئەيسا _ 17 ،ئېغىزغا كىرگەن نەرسىلەرنىڭ ئاشقازان ئارقىلىق تەرەت
بولۇپ چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى چۈشەنمەمسىلەر؟  18لېكىن ،ئېغىزدىن
چىقىدىغىنى قەلبتىن چىقىدۇ .ئىنساننى ناپاك قىلىدىغىنىمۇ
شۇ 19 .چۈنكى ،يامان نىيەت ،قاتىللىق ،زىناخورلۇق ،جىنسىي
ئەخالقسىزلىق ،ئوغرىلىق ،يالغان گۇۋاھلىق ۋە تۆھمەتخورلۇق
قاتارلىق گۇناھالرنىڭ ھەممىسى قەلبتىن چىقىدۇ 20 .ئىنساننى
مانا شۇالر ناپاك قىلىدۇ .يۇيۇلمىغان قولالر بىلەن تائام يېيىش
بولسا ئىنساننى ناپاك قىلمايدۇ.

يەھۇدىي ئەمەس ئايالنىڭ ئېتىقادى
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن ئايرىلىپ ،تىر ۋە سىدون شەھەرلىرىنىڭ
ئەتراپىدىكى رايونالرغا باردى 22 .ئۇ يەردە ئولتۇراقالشقان كەنئانالردىن
بولغان بىر ئايال ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئى تەقسىر! پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ،ھالىمغا يەتكەيسىز!
قىزىمغا جىن چاپلىشىۋالغانىدى ،ھالى بەك خاراب _ ،دەپ زارلىدى.
 23لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇ ئايالغا بىر ئېغىزمۇ جاۋاب بەرمىدى.
شاگىرتلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ بۇ ئايالنى يولغا سالغايسىز! كەينىمىزگە ئەگىشىۋېلىپ يول
بويى ۋارقىراپ يۈرىدۇ _ ،دەپ تەلەپ قىلدى.
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 24ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئايالغا قاراپ مۇنداق دېدى:
_ مەن پەقەت خۇدانىڭ يوقالغان قويلىرى _ ئىسرائىلالرغا
ئەۋەتىلدىم.
 25ھېلىقى ئايال ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئى تەقسىر ،ماڭا شاپائەت قىلغايسىز! _ دەپ ،ئايىغىغا يىقىلدى.
 26ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ بالىالرنىڭ نېنىنى ئىتالرغا تاشالپ بېرىش توغرا ئەمەس① ،
_ دېدى.
 27ھېلىقى ئايال بۇنىڭغا جاۋابەن:
_ شۇنداق ،تەقسىر ،بىراق ئىتالرمۇ خوجايىنىنىڭ داستىخىنىدىن
چۈشكەن نان ئۇۋاقلىرىنى يەيدىغۇ _ ،دېدى.
 28شۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئەي ئايال ،ئىشەنچىڭ كامىل ئىكەن! تىلىگىنىڭدەك بولسۇن،
_ دېدى .ئۇ ئايالنىڭ قىزى شۇئان ساقىيىپ كەتتى.

كېسەللەرنىڭ ساقايتىلىشى
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن ئايرىلىپ ،جەلىلىيە كۆلىنىڭ
بويىدىن ئۆتۈپ ،تاغقا چىقىپ ئولتۇردى 30 .ئۇنىڭ ئالدىغا
نۇرغۇن خااليىق يىغىلدى .ئۇالر يەنە توكۇر ،قارىغۇ ،چوالق،
گاچا ۋە باشقا ھەر خىل كېسەللەرنىمۇ ئېلىپ كېلىپ ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا قويۇشتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى ساقايتتى.
 31خەلق گاچىالرنىڭ تىلى چىققانلىقىنى ،چوالقالرنىڭ ئەسلىگە
كەلگەنلىكىنى ،توكۇرالرنىڭ ماڭغانلىقىنى ،قارىغۇالرنىڭ كۆزى
ئېچىلغانلىقىنى كۆرۈپ ،ھەيران بولدى ۋە ئىسرائىلالر ئېتىقاد
قىلىپ كەلگەن خۇداغا مەدھىيە ئوقۇدى.

تۆت مىڭ ئادەمنىڭ تويدۇرۇلۇشى
 32ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىنى يېنىغا چاقىرىپ:
①  26 :15ھەزرىتى ئەيسا بۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئەۋەتىلىشىنىڭ ئالدى بىلەن
يەھۇدىيالر ،ئاندىن يەھۇدىي ئەمەسلەر ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن.
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_ بۇ خااليىققا ئىچىم ئاغرىيدۇ .ئۇالر ئۈچ كۈندىن بېرى
يېنىمدىن كەتمىدى ،يەيدىغان بىر نەرسىسىمۇ قالمىدى .ئۇالرنى
ئۆيلىرىگە ئاچ قورساق قايتۇرۇشنى خالىمايمەن ،يولدا يىقىلىپ
قېلىشى مۇمكىن _ ،دېدى.
 33شاگىرتالر ئۇنىڭغا:
_ بۇنداق خىلۋەت بىر يەردە بۇنچىۋاال خااليىقنى تويدۇرغۇدەك
ناننى نەدىن تاپىمىز؟ _ دېيىشتى.
 _ 34قانچە نېنىڭالر بار؟ _ دەپ سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
_ يەتتە نان بىلەن بىرنەچچە تال كىچىك بېلىقىمىز بار_ ،
دېيىشتى ئۇالر.
 35بۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا خااليىقنى يەردە ئولتۇرۇشقا
بۇيرۇدى 36 .ئاندىن ،يەتتە نان بىلەن بېلىقالرنى قولىغا ئالدى ۋە
خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ ،ئۇالرنى ئوشتۇپ شاگىرتلىرىغا بەردى.
ئۇالر كۆپچىلىككە تارقاتتى 37 .ھەممەيلەن يەپ تويغاندىن
كېيىن ،شاگىرتالر ئېشىپ قالغان پارچىالرنى يەتتە سېۋەتكە
يىغىۋالدى 38 .تاماق يېگەنلەرنىڭ سانى ئايالالر ۋە بالىالرنى
ھېسابقا ئالمىغاندا تۆت مىڭ كىشى ئىدى 39 .ھەزرىتى ئەيسا
خااليىقنى يولغا سالغاندىن كېيىن ،كېمىگە چۈشۈپ ،ماگادان
يېزىسىنىڭ سىرتىغا باردى.

پەرىسىيلەرنىڭ كارامەت كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىشى

16

 1پەرىسىيلەر بىلەن سادۇقىي دىنىي ئېقىمىدىكىلەر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ خۇدا
تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنلىكىنى سىناپ بېقىش مەقسىتىدە ،ئۇنىڭدىن
بىر كارامەت كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىشتى 2 .ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ كەچقۇرۇن سىلەر« :ئۇپۇقتا قىزىل شەپەق كۆرگىنىڭالردا،
ئەتە ھاۋا ئوچۇق بولىدۇ» دەيسىلەر 3 .ئەتىگەندە« :بۈگۈن
ئاسماننىڭ رەڭگى كۆكۈش قىزىل ۋە بۇلۇتلۇق ،ھاۋا بۇزۇلىدۇ»
دەيسىلەر .ئاسمان رەڭگىنى چۈشەندۈرەلەيسىلەريۇ ،بۇ زاماندا يۈز
بېرىۋاتقان ئاالمەتلەرنى چۈشەندۈرەلمەيسىلەر!  4ئوسال ۋە ۋاپاسىز
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كىشىلەر كارامەت كۆرسەت ،دەپال تۇرىدۇ .بىراق ،سىلەرگە يۇنۇس
پەيغەمبەرنىڭ كارامىتىدىن باشقا كۆرسىتىلىدىغان ئىككىنچى
كارامەت يوق① .
ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى تاشالپ كەتتى.

ساختا تەلىمدىن ساقلىنىش
 5شاگىرتالر كۆلنىڭ ئۇ قېتىغا ئۆتكىنىدە ،نان ئېلىۋېلىشنى
ئۇنتۇغانىدى 6 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ھوشيار بولۇڭالر ،پەرىسىيلەر بىلەن سادۇقىيالرنىڭ ئېچىتقۇسىدىن
ئېھتىيات قىلىڭالر _ ،دېدى.
 7شاگىرتالر بىر-بىرىگە:
_ نان ئەكەلمىگەنلىكىمىز ئۈچۈن شۇنداق دەۋاتسا كېرەك_ ،
دېيىشتى.
 8ئۇالرنىڭ نېمە دېيىشىۋاتقانلىقىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا
مۇنداق دېدى:
_ ئەي ئىشەنچى ئاجىزالر! نېمە ئۈچۈن نان ئەكەلمىگەنلىكىڭالر
توغرىسىدا سۆزلىشىسىلەر؟  9تېخىچە چۈشەنمىدىڭالرمۇ؟ بەش
نان بىلەن بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرغانلىقىم ،يەنە قانچە سېۋەت
يېمەكلىك يىغىۋالغانلىقىڭالر ئېسىڭالردا يوقمۇ؟  10يەتتە نان
بىلەن تۆت مىڭ كىشىنى تويدۇرغانلىقىم ،يەنە قانچە سېۋەت
يېمەكلىك يىغىۋالغانلىقىڭالرمۇ ئېسىڭالردا يوقمۇ؟  11سىلەر
نېمىشقا مېنىڭ ئېيتقىنىمنىڭ نان توغرۇلۇق ئەمەسلىكىنى
چۈشەنمەيسىلەر؟ مەن يەنە سىلەرگە« :پەرىسىيلەر بىلەن
سادۇقىيالرنىڭ ئېچىتقۇسىدىن ئېھتىيات قىلىڭالر» دەيمەن.
 12شاگىرتالر شۇندىال ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزلىرىگە ناندىكى
ئېچىتقۇدىن ئەمەس ،بەلكى پەرىسىيلەر بىلەن سادۇقىيالرنىڭ
ئېچىتقۇسىدىن ،يەنى ساختا تەلىمىدىن ئېھتىيات قىلىشنى
ئېيتقانلىقىنى چۈشىنىپ يەتتى.

① -12 4 :16باب -40 ،-39ئايەتلەرگە قارالسۇن.
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پېترۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ دەپ تونۇشى

 13ھەزرىتى ئەيسا فىلىپ قەيسەرىيىسى رايونىغا كەلگىنىدە،
شاگىرتلىرىدىن:
_ كىشىلەر ئىنسانئوغلىنى كىم دەپ بىلىدىكەن؟ _ دەپ
سورىدى.
 14شاگىرتلىرى:
_ بەزىلەر سىزنى چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا ،بەزىلەر ئىلياس پەيغەمبەر
ۋە يەنە بەزىلەر يەرەمىيا ياكى باشقا قەدىمكى پەيغەمبەرلەردىن
بىرى دەپ بىلىدىكەن _ ،دەپ جاۋاب بەردى.
 15ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
_ سىلەرچۇ؟ سىلەر مېنى كىم دەپ بىلىسىلەر؟ _ دەپ
سورىدى.
 16پېترۇس دەپمۇ ئاتالغان سىمۇن:
_ سىز مەڭگۈ ھايات خۇدانىڭ ئوغلى قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ
ئىكەنسىز _ ،دەپ جاۋاب بەردى.
 17ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ نېمىدېگەن بەختلىكسەن ،يۇنۇس ئوغلى سىمۇن! بۇنى
ساڭا ئاشكارىلىغۇچى ئىنسان ئەمەس ،بەلكى ئەرشتىكى
ئاتام خــۇدادۇر 18 .ســاڭــا شۇنى ئېيتايكى ،سەن بولساڭ
پېترۇس [مەنىسى «تــاش»] .مەن جامائەتچىلىكىمنى
بۇ تاش ئۈستىگە قۇرىمەن .ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئۆلۈمنىڭ
كۈچىمۇ غالىب كېلەلمەيدۇ 19 .ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ
ئاچقۇچلىرىنى ساڭا بېرىمەن .سېنىڭ يەر يۈزىدە يول
قويغانلىرىڭ ئەرشتىمۇ يول قويۇلۇپ بولغان بولىدۇ .سېنىڭ
يەر يۈزىدە يول قويمىغانلىرىڭ ئەرشتىمۇ يول قويۇلمىغان
بولىدۇ _ ،دېدى 20 .بۇ سۆزلەردىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا
شاگىرتلىرىغا ئۆزىنىڭ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئىكەنلىكىنى
ھېچكىمگە تىنماسلىقنى تاپىلىدى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ
تىرىلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىشى

 21شۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنىڭ يېرۇسالېمغا كېتىشى،
ئاقساقالالر ،ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى تەرىپىدىن
كۆپ ئازاب-ئوقۇبەت تارتىشى ،ئۆلتۈرۈلۈشى ۋە ئۈچىنچى كۈنى
تىرىلدۈرۈلۈشى كېرەكلىكىنى شاگىرتلىرىغا ئۇقتۇرۇشقا باشلىدى.
 22بۇ گەپنى ئاڭلىغان پېترۇس ھەزرىتى ئەيسانى بىر چەتكە
تارتىپ ،ئۇنى ئەيىبلەپ:
_ يا رەببىم ،نېمىشقا بۇنداق خىيالدا بولىسىز؟ بېشىڭىزغا
بۇنداق ئىشالر ئەسال كەلمەيدۇ! _ دېدى.
 23لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا پېترۇسقا قاراپ:
_ يوقال كۆزۈمدىن ،شەيتاندەك سۆزلەۋاتىسەن! سەن ماڭا
پۇتلىكاشاڭ ،سېنىڭ ئويلىغانلىرىڭ خۇدانىڭ ئەمەس ،ئىنساننىڭ
خىيالىدۇر _ ،دېدى.
 24كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
_ كىمدەكىم ماڭا ئەگىشىشنى خالىسا ،ئۆز خاھىشىدىن ۋاز
كېچىپ ،ئۆزىنىڭ كرېستىنى كۆتۈرۈپ ماڭا ئەگەشسۇن!  25چۈنكى،
ئۆزى ئۈچۈنال ياشايدىغانالر ئەكسىچە ھاياتىدىن مەھرۇم بولىدۇ.
بىراق ،ئۆز خاھىشىدىن ۋاز كېچىپ ،مېنىڭ ئۈچۈن ياشايدىغانالر
ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ 26 .بىر ئادەم پۈتۈن دۇنياغا ئىگە بولۇپ
ھاياتىدىن مەھرۇم قالسا ،بۇنىڭ نېمە پايدىسى بولسۇن؟! نېمىنى
تۆلەپمۇ ھاياتلىققا ئېرىشكىلى بولسۇن؟!  27ئىنسانئوغلى بولغان مەن
ئاتامنىڭ شان-شەرىپى ئىچىدە پەرىشتىلىرى بىلەن كېلىپ ،ھەممە
ئادەمنىڭ ئۆز ئەمەلىيىتىگە تۇشلۇق جاۋاب قايتۇرىمەن 28 .بىلىپ
قويۇڭالركى ،بۇ يەردە تۇرغانالرنىڭ بەزىلىرى ئىنسانئوغلىنىڭ
ئۆز پادىشاھلىقى ئىچىدە كەلگەنلىكىنى كۆرمىگۈچە ئۆلمەيدۇ① .

①  28 :16بۇ سۆز بىر ھەپتىدىن كېيىن يۈز بەرگەن ،يەنى -17بابتا
تەسۋىرلەنگەن ۋەقەگە ياكى ھەزرىتى ئەيسا ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن
شاگىرتلىرىغا قايتا كۆرۈنگەن ۋەقەگە قارىتىلغان.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ نۇرغا چۆمۈشى

17

  1ئالتە كۈندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا پەقەت
پېترۇس ،ياقۇپ ۋە ياقۇپنىڭ ئىنىسى يۇھاننانىال
ئېلىپ ،ئېگىز بىر تاغقا چىقتى 2 .ئۇ يەردە ھەزرىتى ئەيسانىڭ
قىياپىتى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدىال ئۆزگىرىپ ،يۈزى قۇياشتەك
پارلىدى ،كىيىملىرى نۇردەك ئاپئاق بولۇپ چاقنىدى 3 .توساتتىن،
شاگىرتالرغا مۇسا پەيغەمبەر ۋە ئىلياس پەيغەمبەرنىڭ ھەزرىتى
ئەيسا بىلەن سۆزلىشىۋاتقانلىقى كۆرۈندى 4 .پېترۇس ھەزرىتى
ئەيساغا:
_ ئى رەببىم ،بۇ يــەردە بولغىنىمىز نېمىدېگەن ياخشى!
خالىسىڭىز ،بىرى سىزگە ،بىرى مۇسا پەيغەمبەرگە ،يەنە بىرى
ئىلياس پەيغەمبەرگە دەپ ،بۇ يەرگە ئۈچ كەپە ياساي _ ،دېدى.
 5پېترۇسنىڭ گېپى تۈگىمەيال ،پارالق بىر بۇلۇت ئۇالرنى
قاپلىۋالدى .بۇلۇتتىن خۇدانىڭ« :بۇ مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم.
مەن ئۇنىڭدىن خۇرسەنمەن .ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق سېلىڭالر!»
دېگەن ئاۋازى ئاڭالندى.
 6شاگىرتالر بۇنى ئاڭالپ ،ئىنتايىن قورقۇشقان ھالدا يەرگە
دۈم يېتىۋالدى 7 .بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا كېلىپ ،ئۇالرغا قولىنى
تەگكۈزۈپ:
_ قوپۇڭالر ،قورقماڭالر _ ،دېدى 8 .ئــۇالر بېشىنى كۆتۈرۈپ
قارىۋىدى ،ھەزرىتى ئەيسادىن باشقا ھېچكىم كۆرۈنمىدى.
 9تاغدىن چۈشۈۋېتىپ ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ئىنسانئوغلى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلمىگۈچە ،كۆرگەنلىرىڭالرنى
ھېچكىمگە تىنماڭالر _ ،دەپ تاپىلىدى.
 10ئاندىن شاگىرتلىرى ئۇنىڭدىن:
_ تــەۋرات ئۇستازلىرى نېمە ئۈچۈن« :ئىلياس پەيغەمبەر
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ كېلىشتىن ئاۋۋال قايتىپ كېلىشى كېرەك»
دېيىشىدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
 11ھەزرىتى ئەيسا جاۋابەن:
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_ ئەلۋەتتە ،ئىلياس پەيغەمبەر چوقۇم قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھتىن
ئاۋۋال كېلىپ ،ھەممىنى قېلىپىغا كەلتۈرىدۇ 12 .بىلىپ قويۇڭالركى،
ئىلياس پەيغەمبەر ئاللىقاچان كەلدى ،لېكىن كىشىلەر ئۇنى
تونۇمىغانلىقتىن ،ئۇنىڭغا قىلمىغان ئەسكىلىكى قالمىدى .خۇددى
شۇنىڭدەك ،ئۇالر ئىنسانئوغلىغىمۇ ئازاب سالىدۇ _ ،دېدى 13 .شۇ
چاغدا ،شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىلياس پەيغەمبەرنى تىلغا
ئېلىش ئارقىلىق چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانى كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى
چۈشەندى.

جىن چاپالشقان بالىنىڭ ساقايتىلىشى
 14ئۇالر كۆپچىلىكنىڭ يېنىغا بارغىنىدا ،بىر كىشى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ،تىزلىنىپ:
 _ 15تەقسىر ،ئوغلۇمنىڭ ھالىغا يەتكەيسىز! بالىنىڭ تۇتقاقلىق
كېسىلى بولغاچقا ،ھالى بەك خاراب ،دائىم ئوتنىڭ ياكى سۇنىڭ
ئىچىگە چۈشۈۋالىدۇ 16 .ئۇنى شاگىرتلىرىڭىزغا ئېلىپ كەلگەنىدىم،
ساقايتالمىدى _ ،دېدى.
 _ 17ئەي ئېتىقادسىز ۋە چىرىك ئەۋالد! مەن سىلەرنىڭ ماڭا
ئىشەنمىگەنلىكىڭالرغا يەنە قاچانغىچە بەرداشلىق بېرەي؟ _ دېدى
ھەزرىتى ئەيسا _ ،بالىنى ئالدىمغا ئېلىپ كېلىڭالر.
 18ھەزرىتى ئەيسا جىنغا بۇيرۇق قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،جىن
بالىدىن چىقىپ كەتتى ،بالىمۇ شۇئان ساقايدى.
 19كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا يالغۇز قالغاندا ،شاگىرتالر ئۇنىڭ
يېنىغا كېلىپ:
_ بىز نېمە ئۈچۈن جىننى ھەيدىيەلمىدۇق؟ _ دەپ سوراشتى.
 _ 20ئېتىقادىڭالر ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن .بىلىپ قويۇڭالركى،
سىلەردە قىچا ئۇرۇقىدەك چوڭلۇقتا بولسىمۇ ئېتىقاد بولسىدى،
ئاۋۇ تاغقا« :بۇ يەردىن ئۇ يەرگە كۆچ» دېسەڭالر ،كۆچكەن
بوالتتى .ئېتىقادىڭالر بولسا ،قولۇڭالردىن ھېچ ئىش قېچىپ
قۇتۇاللمايدۇ 21 { .بىراق ،بۇنداق جىنالرنى دۇئا قىلىش ۋە روزا
تۇتۇش بىلەنال ھەيدىگىلى بولىدۇ _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا}.

مەتتا 18-17
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ تىرىلىدىغانلىقىنى
ئىككىنچى قېتىم ئېيتىشى
22 23-ئۇالر جەلىلىيە ئۆلكىسىدە جەم بولغاندا ،ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا:
_ ئىنسانئوغلى باشقىالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلۇپ ئۆلتۈرۈلىدۇ،
لېكىن ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدۇ _ ،دېدى .بۇ سۆز شاگىرتالرنى
غەم-قايغۇغا سالدى.

ئىبادەتخانا بېجى تاپشۇرۇش
 24ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن كەپەرناھۇم شەھىرىگە
كەلگىنىدە ،ئىبادەتخانا بېجىنى يىغقۇچىالر پېترۇسنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ ئۇستازىڭالر ئىبادەتخانا بېجىنى تۆلىمەمدۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 25تۆلەيدۇ _ ،دېدى پېترۇس.
پېترۇس ئۆيگە كەلگەندە ،ئۇ تېخى بىر نېمە دېمەستىال ھەزرىتى
ئەيسا ئۇنىڭدىن:
_ سىمۇن ،سېنىڭچە دۇنيادىكى پادىشاھالر كىملەردىن باج
ئالىدۇ؟ ئۆز پەرزەنتلىرىدىنمۇ ياكى باشقىالردىنمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 26پېترۇس:
_ باشقىالردىن _ ،دېيىشى بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ ئۇنداقتا ،پەرزەنتلەر باجدىن خالىي بولىدۇ 27 .بىراق ،باج
يىغقۇچىالرنىڭ چىشىغا تەگمەيلى ،كۆلگە بېرىپ قارماقنى تاشال.
تۇتقان بىرىنچى بېلىقنىڭ ئاغزىنى ئاچساڭ ،بىر تەڭگە پۇل چىقىدۇ.
ئۇنى ئېلىپ ئىككىمىزنىڭ بېجى ئۈچۈن ئۇالرغا بەر _ ،دېدى.

ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ كىشى

18

 1بۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرى ئۇنىڭ
يېنىغا كېلىپ:
_ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدا كىم ئەڭ ئۇلۇغ؟ _ دەپ سورىدى.
 2ھەزرىتى ئەيسا يېنىغا كىچىك بىر بالىنى چاقىرىپ ،ئۇنى
ئوتتۇرىدا تۇرغۇزۇپ ،مۇنداق دېدى:
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 _ 3بىلىپ قويۇڭالركى ،يامان يولۇڭالردىن يېنىپ ،كىچىك
بالىالردەك سەبىي بولمىساڭالر ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىغا ھەرگىز
كىرەلمەيسىلەر 4 .كىم ئۆزىنى كىچىك بالىالردەك تۆۋەن تۇتسا،
ئۇ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدا ئەڭ ئۇلۇغ بولىدۇ 5 .كىم مېنى دەپ،
بۇنداق كىچىك بالىالرنى قوبۇل قىلسا ،ئۇ مېنى قوبۇل قىلغان
بولىدۇ 6 .لېكىن ،كىمدەكىم ماڭا ئېتىقاد قىلغان بۇنداق كىچىكلەردىن
بىرىنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،شۇ ئادەم ئۈچۈن ئېيتقاندا بوينىغا
يوغان تۈگمەن تېشى ئېسىلغان ھالدا دېڭىزنىڭ ئەڭ چوڭقۇر
يېرىگە چۆكتۈرۈلگىنى ئەۋزەل 7 .ئىنساننى گۇناھقا ئازدۇرىدىغان
تۇزاقالر تۈپەيلىدىن ،بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرىنىڭ ھالىغا ۋاي! بۇنداق
تۇزاقالردىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدۇ ،لېكىن شۇ تۇزاقالرنى
قۇرغۇچىنىڭ ھالىغا ۋاي!
 8ئەگەر قولۇڭ ياكى پۇتۇڭ سېنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى
كېسىپ تاشال .ئىككى قولۇڭ ياكى ئىككى پۇتۇڭ بار ھالدا مەڭگۈ
ئۆچمەس دوزاخ ئوتىغا تاشالنغىنىڭدىن كۆرە ،چوالق ياكى توكۇر
ھالدا مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكىنىڭ ئەۋزەل 9 .ئەگەر كۆزۈڭ
سېنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى ئويۇپ تاشال .ئىككى كۆزۈڭ بار
ھالدا مەڭگۈ ئۆچمەس دوزاخ ئوتىغا تاشالنغىنىڭدىن كۆرە ،بىرال
كۆزۈڭ بىلەن بولسىمۇ مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكىنىڭ ئەۋزەل.

ئازغان قوي توغرىسىدىكى تەمسىل
 _ 10بۇ سەبىيلەرنىڭ ھەرقانداق بىرىگىمۇ سەل قاراشتىن
ساقلىنىڭالر .شۇنى ئېيتايكى ،ئۇالرنىڭ ئەرشتىكى پەرىشتىلىرى
ئەرشتىكى ئاتام خۇدانىڭ جامالىنى ھەر دائىم كۆرۈپ تۇرىدۇ.
 11ئىنسانئوغلى ئازغان ئادەملەرنى قۇتقۇزغىلى كەلدى.
 12ئويالپ بېقىڭالرچۇ؟ بىر ئادەمنىڭ يۈز تۇياق قويى بولۇپ،
ئۇنىڭدىن بىرى ئادىشىپ قالسا ،ئۇ توقسان توققۇز قوينى تاغقا
تاشالپ ،ھېلىقى ئاداشقان قويىنى ئىزدىمەمدۇ؟  13بىلىپ قويۇڭالركى،
ئەگەر ئۇنى تېپىۋالسا ،ئۇ قوي ئۈچۈن بولغان خۇشاللىقى ئاداشمىغان
توقسان توققۇزى ئۈچۈن بولغان خۇشاللىقىدىن چوڭ بولىدۇ.
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 14شۇنىڭغا ئوخشاش ،ئەرشتىكى ئاتاڭالرمۇ بۇ سەبىيلەرنىڭ
ھېچقايسىسىنىڭ ئېزىپ قېلىشىنى خالىمايدۇ.

خاتالىق ئۆتكۈزگەن قېرىندىشىغا بولغان مۇئامىلە
 _ 15ئەگەر قېرىندىشىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ قويسا ،ئۇنىڭ يېنىغا
بېرىپ سەۋەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەر .ھەرقانداق ئىش ئىككىڭالرنىڭ
ئارىسىدىال قالسۇن .قېرىندىشىڭ سۆزۈڭنى ئاڭلىسا ،ئۇنىڭ بىلەن
يارىشىۋالغان بولىسەن 16 .لېكىن ئاڭلىمىسا ،سېنىڭ ئېيتقانلىرىڭنىڭ
گۇۋاھچىسى بولۇش ئۈچۈن يەنە بىر-ئىككى كىشىنى ئېلىپ،
ئۇنىڭ يېنىغا بارغىن .ھەممە ئىشتا ئىككى-ئۈچ ئادەم گۇۋاھچى
بولسۇن 17 .ئەگەر قېرىندىشىڭ ئۇالرنىڭ سۆزىگە قۇالق سالمىسا،
ئەھۋالنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ئۇقتۇرۇپ قوي .ئەگەر
ئۇالرنىڭكىگىمۇ قۇالق سالمىسا ،ئۇنى بۇتپەرەس ياكى ئىنساپسىز
باجگىر قاتارىدا كۆر.
 18بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەرنىڭ يەر يۈزىدە يول قويغانلىرىڭالر
ئەرشتىمۇ يول قويۇلۇپ بولغان بولىدۇ .سىلەرنىڭ يەر يۈزىدە يول
قويمىغانلىرىڭالر ئەرشتىمۇ يول قويۇلمىغان بولىدۇ 19 .شۇنى يەنە
بىلىپ قويۇڭالركى ،يەر يۈزىدە ئاراڭالردىن ئىككى كىشى بىر نىيەت،
بىر مەقسەتتە بىر نەرسىنى تىلەپ دۇئا قىلسا ،ئەرشتىكى ئاتام
ئۇالرنىڭ تىلىكىنى ئىجابەت قىلىدۇ 20 .چۈنكى ،ئىككى ياكى ئۈچ
كىشى مېنىڭ نامىم بىلەن قەيەردە جەم بولسا ،مەنمۇ شۇ يەردە
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولىمەن.

شەپقەتسىز چاكار
 21بۇ چاغدا ،پېترۇس ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئى رەببىم ،قېرىندىشىمنىڭ مېنىڭ ئالدىمدا ئۆتكۈزگەن قانچە
قېتىملىق گۇناھىنى كەچۈرۈشۈم كېرەك؟ يەتتە قېتىممۇ؟ _ دېدى.
 22ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ بىلىپ قويغىنكى ،يەتتە قېتىم ئەمەس ،يەتمىش يەتتە قېتىم.
 23دېمەك ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى چاكارلىرى بىلەن ھېساب-
كىتاب قىلماقچى بولغان بىر پادىشاھقا ئوخشايدۇ 24 .پادىشاھ
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ھېساب-كىتابنى باشلىغىنىدا ،ئۇنىڭغا مىليونلىغان كۈمۈش تەڭگە
قەرزدار بولغان بىر چاكار كەلتۈرۈلۈپتۇ 25 .چاكارنىڭ تۆلەش ئىقتىدارى
بولمىغانلىقتىن ،پادىشاھ ئۇنىڭغا ئۆزىنى ،خوتۇن باال-چاقىسى
ۋە بار-يوقىنى سېتىپ ،قەرزىنى تۆلەشنى بۇيرۇپتۇ 26 .چاكار
يەرگە تىزلىنىپ تۇرۇپ ،خوجايىنى پادىشاھقا« :ماڭا كەڭچىلىك
قىلغايال ،پۈتۈن قەرزىمنى چوقۇم تۆلەيمەن» دەپ يالۋۇرۇپتۇ.
 27خوجايىنىنىڭ چاكارغا ئىچى ئاغرىپ ،قەرزىنى كەچۈرۈم قىلىپ
ئۇنى قويۇپ بېرىپتۇ.
 28لېكىن ،چاكار ئۇ يەردىن چىقىپ ،ئۆزىگە بىرنەچچە تەڭگە
قەرزدار بولغان يەنە بىر چاكارنى ئۇچرىتىپتۇ .ئۇنى تۇتۇۋېلىپ،
بوينىنى سىقىپ تۇرۇپ« :قەرزىڭنى تۆلە» دەپتۇ 29 .بۇ چاكارمۇ
يەرگە تىزلىنىپ تۇرۇپ« :ماڭا كەڭچىلىك قىل ،قەرزىمنى چوقۇم
تۆلەيمەن» دەپ يالۋۇرۇپتۇ 30 .لېكىن ،باشتىكى چاكار بۇنى رەت
قىپتۇ ۋە ئۇنى زىندانغا تاشلىتىپ« :پۈتۈن قەرزنى تۆلىمىگۈچە،
زىنداندا ياتىسەن» دەپتۇ 31 .بۇ ئەھۋالنى ئۇقۇپ ئىچى ئىنتايىن
ئاغرىغان باشقا چاكارالر خوجايىنىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئەھۋالنى
باشتىن-ئاخىر خەۋەر قىپتۇ.
 32بۇنىڭ بىلەن ،خوجايىن چاكارنى چاقىرتىپ« :ئەي يامان چاكار،
ماڭا يالۋۇرغانلىقىڭ ئۈچۈن شۇنچە كۆپ قەرزىڭنى كەچۈردۈم.
 33مەن ساڭا ئىچ ئاغرىتقىنىمدەك ،سەنمۇ چاكار بۇرادىرىڭگە ئىچ
ئاغرىتىشىڭ كېرەك ئىدىغۇ؟» دەپتۇ 34 .بۇنىڭ بىلەن ،غەزەپلەنگەن
خوجايىن ئۇنى پۈتۈن قەرزىنى تۆلىگۈچە زىنداندا ياتقۇزۇش ئۈچۈن،
ۋەھشىي گۇندىپايالرغا تاپشۇرۇپ بېرىپتۇ.
 35شۇنىڭغا ئوخشاش ،ئەگەر ھەممىڭالر قېرىنداشلىرىڭالرنى
دىلىڭالردىن كەچۈرمىسەڭالر ،ئەرشتىكى ئاتاممۇ سىلەرنى كەچۈرمەيدۇ.

تاالق قىلىش توغرىسىدا

19

 1ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن،
جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن ئايرىلىپ ،يەھۇدىيە ئۆلكىسىنى
بېسىپ ئۆتۈپ ،ئىئوردان دەرياسىنىڭ ئۇ قېتىدىكى رايونالرغا باردى.
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 2زور بىر توپ ئادەم ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەلگەنىدى .ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كېسەللەرنى شۇ يەردىال ساقايتتى.
 3ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىغا كەلگەن بەزى پەرىسىيلەر ئۇنىڭغا
تۇزاق قۇرۇش مەقسىتىدە ئۇنىڭدىن:
_ بىر ئادەمنىڭ ھەرقانداق بىر سەۋەب بىلەن ئايالىنى تاالق
قىلىشى تەۋرات قانۇنىغا ئۇيغۇنمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 4ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ تەۋراتنى ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟ ياراتقۇچى بۇرۇنال ئىنسانالرنىڭ بىر
گەۋدە بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇالرنى «ئەر ۋە ئايال قىلىپ ياراتتى» ۋە
« 5بىر ئادەمنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىپ ،ئايالى بىلەن بىرلىشىپ
بىر تەن بولۇشى ئەنە شۇ سەۋەبتىندۇر» دېدى 6 .شۇنداق ئىكەن،
ئەر-ئايال ئەمدى ئىككى تەن ئەمەس ،بىر تەندۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن،
خۇدا قوشقاننى ئىنسان ئايرىمىسۇن.
 7پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ ئۇنداقتا ،مۇسا پەيغەمبەر نېمە ئۈچۈن تەۋرات قانۇنىدا ئەرلەرنىڭ
ئۆز ئاياللىرىغا بىر پارچە تاالق خېتىنى بېرىپال ئۇالرنى تاالق قىلسا
بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى؟ _ دەپ سوراشتى.
 8ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ تەرسالىقىڭالردىن مۇسا پەيغەمبەر ئاياللىرىڭالرنى تاالق قىلسا
رۇخسەت قىلغان .بىراق ،ئالەم ئاپىرىدە بولغاندا بۇنداق ئەمەس
ئىدى 9 .بىلىپ قويۇڭالركى ،ئايالىنى جىنسىي ئەخالقسىزلىقتىن
باشقا بىرەر سەۋەب بىلەن تاالق قىلىپ ،باشقا بىرىنى ئەمرىگە
ئالغان كىشى زىنا قىلغان بولىدۇ.
 10شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئەگەر ئەر بىلەن ئايال ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت شۇنداق
بولسا ،ئۇنداقتا ئۆيلەنمەسلىك ياخشى ئىكەن _ ،دېدى.
 11ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ بۇ دېگەنلىكنى ھەممىال ئادەم ئەمەس ،پەقەت خۇدا نېسىپ
قىلغانالرال قوبۇل قىالاليدۇ 12 .ئۆيلەنمەيدىغان كىشىلەر خىلمۇخىلدۇر.
بەزىلەر تۇغما جىنسىي ئىقتىدارى ئاجىزالر ،بەزىلەر باشقىالر
تەرىپىدىن ئاختا قىلىنغانالر ،يەنە بەزىلەر ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى
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ئۈچۈن ئۆيلىنىشتىن ۋاز كەچكەنلەردۇر .بۇ دېگەنلىكنى قوبۇل
قىالاليدىغانالر قوبۇل قىلسۇن! _ دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كىچىك بالىالرغا بەخت تىلىشى
 13قولىنى تەگكۈزۈپ بەخت تىلىسۇن دەپ ،كىشىلەر كىچىك
بالىلىرىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .بىراق،
شاگىرتالر ئۇالرنى ئەيىبلىدى 14 .ھەزرىتى ئەيسا:
_ بالىالر ئالدىمغا كەلسۇن ،ئۇالرنى توسماڭالر .چۈنكى ،ئەرشنىڭ
پادىشاھلىقىغا كىرىدىغانالر دەل مۇشۇالرغا ئوخشاشالردۇر _ ،دېدى.
 15ھەزرىتى ئەيسا قوللىرىنى ئۇالرغا تەگكۈزۈپ بەخت تىلىگەندىن
كېيىن ،ئۇ يەردىن ئايرىلدى.

مۈلۈكداردىكى مۈشكۈالت
 16بىر كۈنى ،بىر يىگىت ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئۇستاز ،مەن قانداق ياخشى ئىشالرنى قىلسام ،مەڭگۈلۈك
ھاياتقا ئېرىشىمەن؟ _ دەپ سورىدى.
 17ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ياخشىلىق توغرىسىدا نېمىشقا مەندىن سورايسىز؟ ياخشى
بولغۇچىدىن پەقەت بىرىال بار .مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشمەكچى
بولسىڭىز ،ئۇنىڭ ئەمرلىرىنى ئادا قىلىڭ _ ،دېدى.
 _ 18قايسى ئەمرلەرنى دەيسىز؟ _ دەپ سورىدى ھېلىقى يىگىت.
ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ قاتىللىق قىلما ،زىنا قىلما ،ئوغرىلىق قىلما ،يالغان گۇۋاھلىق
بەرمە 19 ،ئاتا-ئاناڭغا ھۆرمەت قىل ۋە قوشناڭنى ئۆزۈڭنى
سۆيگەندەك سۆي.
 _ 20بۇالرنىڭ ھەممىسىگە ئەمەل قىلىپ كېلىۋاتىمەن .بۇالردىن
باشقا يەنە نېمىلەرنى قىلىشىم كېرەك؟ _ دەپ سورىدى يىگىت.
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئەگەر كەم-كۈتىسىز بولۇشنى خالىسىڭىز ،بېرىپ بارلىق
مال-مۈلكىڭىزنى سېتىپ ،پۇلىنى كەمبەغەللەرگە بېرىڭ.
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شۇنداق قىلسىڭىز ،ئەرشتە خەزىنىڭىز بولىدۇ .ئاندىن كېلىپ
ماڭا ئەگىشىڭ _ ،دېدى.
 22بۇ سۆزنى ئاڭلىغان يىگىت قايغۇ ئىچىدە ئۇ يەردىن كېتىپ
قالدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ مال-دۇنياسى ناھايىتى كۆپ ئىدى.
 23ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،بايالرنىڭ ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشى
تەس 24 .يەنە شۇنى ئېيتايكى ،ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا
كىرىشى تۆگىنىڭ يىڭنە تۆشۈكىدىن ئۆتۈشىدىنمۇ تەس! _ دېدى.
 25بۇنى ئاڭلىغان شاگىرتالر بەكمۇ ھەيران بولۇشۇپ:
_ ئۇنداقتا ،كىم قۇتقۇزۇشقا ئېرىشەلەيدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
 26ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا قاراپ:
_ بۇ ،ئىنسانالرنىڭ قولىدىن كەلمەيدۇ ،لېكىن خۇدا ھەممىگە
قادىردۇر _ ،دېدى.
 27بۇنىڭ بىلەن ،پېترۇس ئۇنىڭدىن:
_ مانا بىز ھەممىنى تاشالپ سىزگە ئەگەشتۇق! بىز بۇنىڭدىن
نېمىگە ئېرىشىمىز؟ _ دەپ سورىدى.
 28ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،يېڭى دۇنيا يېتىپ كېلىپ ،ئىنسانئوغلى
شانلىق تەختىدە ئولتۇرغىنىدا ،سىلەر _ ماڭا ئەگەشكەنلەر ئون
ئىككى تەختتە ئولتۇرۇپ ،ئىسرائىلالرنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىگە
ھۆكۈمرانلىق قىلىسىلەر 29 .مېنى دەپ ئۆيلىرى ،قېرىنداشلىرى،
ئاتا-ئانىسى ،باال-چاقىلىرى ياكى يەر-زېمىنلىرىدىن ۋاز
كەچكەنلەرنىڭ ھەممىسى يوقاتقانلىرىدىن يۈز ھەسسە ئارتۇقراققا
ئېرىشىپ ،مەڭگۈلۈك ھاياتتىن بەھرىمەن بولىدۇ 30 .لېكىن شۇ
چاغدا ،نۇرغۇن ئالدىنقى قاتاردىكىلەر ئاخىرقىالر بولىدۇ ،نۇرغۇن
ئاخىرقىالر ئالدىنقى قاتارغا چىقىدۇ.

ئۈزۈمزارلىقتىكى ئىشلەمچىلەر

20

 1ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ ،مۇنداق دېدى:
_ چۈنكى ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى بىر يەر ئىگىسىگە
ئوخشايدۇ .يەر ئىگىسى ئۈزۈمزارلىقىدا ئىشلەشكە ئادەم يالالش
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ئۈچۈن قاق سەھەردە سىرتقا چىقىپتۇ 2 .ئۇ ئىشلەمچىلەرنىڭ
كۈنلۈكىگە بىر كۈمۈش تەڭگىدىن بېرىشكە كېلىشىپ ،ئۇالرنى
ئۈزۈمزارلىقىغا ئەۋەتىپتۇ.
 3ســائــەت توققۇز ئەتراپىدا ئۇ يەنە سىرتقا چىقىپ ،بازاردا
بىكار يۈرگەن باشقا كىشىلەرنى كۆرۈپتۇ 4 .ئۇالرغا« :سىلەرمۇ
ئۈزۈمزارلىقىمغا بېرىپ ئىشلەڭالر ،ھەققىڭالرنى مۇۋاپىق بېرىمەن»
دەپتۇ 5 .ئۇالر ئۈزۈمزارلىققا بېرىپتۇ .چۈش ۋاقتىدا ۋە چۈشتىن كېيىن
سائەت ئۈچلەردە ئۇ قايتا چىقىپ ،يەنە شۇنداق ئىشلەمچىلەردىن
بىرنەچچىنى يالالپتۇ 6 .سائەت بەشلەردە چىققىنىدا ،ئۇ يەردە
تۇرغان يەنە باشقىالرنى كۆرۈپ ،ئۇالردىن« :نېمە ئۈچۈن بۇ يەردە
كۈن بويى بىكار يۈرىسىلەر؟» دەپ سوراپتۇ« 7 .بىزنى ھېچكىم
ياللىمىدى» دەپ جاۋاب قايتۇرۇپتۇ ئۇالر« .ئۇنداقتا ،سىلەرمۇ
ئۈزۈمزارلىقىمغا بېرىپ ئىشلەڭالر» دەپتۇ يەر ئىگىسى ئۇالرغا.
 8كەچقۇرۇنلۇقى ،يەر ئىگىسى غوجىدارغا« :ئىشلەمچىلەرنى
چاقىرىپ ،ئەڭ ئاخىرىدا كەلگەنلەردىن باشالپ ئەڭ ئاۋۋال
كەلگەنلەرگىچە ھەممىسىنىڭ ئىش ھەققىنى بەر» دەپتۇ 9 .چۈشتىن
كېيىن سائەت بەشتە ئىشقا چۈشكەنلەر كېلىپ ،غوجىداردىن بىر
كۈمۈش تەڭگىدىن ئېلىشىپتۇ 10 .ئەڭ ئاۋۋال ئىشقا چۈشكەنلەر
تېخىمۇ كۆپ ئىش ھەققى ئالىمىزغۇ ،دەپ ئويلىشىپتۇ .بىراق،
ئۇالرغا نۆۋەت كەلگەندە ،غوجىدار ئۇالرغىمۇ بىر كۈمۈش تەڭگىدىن
بېرىپتۇ 11 .ئۇالر ئىش ھەققىنى ئالغاندىن كېيىن ،يەر ئىگىسىدىن
رەنجىپ« 12 :كېيىن كەلگەنلەر پەقەت بىر سائەتال ئىشلىدى ،بىراق
سىز ئۇالرغا كۈن بويى قاتتىق ئىسسىقتا ئازاب چەككەن بىزگە
ئوخشاش ھەق بەردىڭىز!» دېيىشىپتۇ 13 .يەر ئىگىسى ئۇالرنىڭ
بىرىگە مۇنداق جاۋاب قايتۇرۇپتۇ« :بۇرادەر ،ساڭا ناھەقلىق قىلغىنىم
يوق! سەن بىلەن بىر كۈمۈش تەڭگىگە كېلىشمىگەنمىدۇق؟
 14ھەققىڭنى ئېلىپ قايتىپ كەتكىن ،كېيىن كەلگەنلەرگىمۇ ساڭا
ئوخشاش بەرسەم نېمە بوپتۇ؟  15ئۆز پۇلۇمنى ئۆزۈم بىلگەنچە
ئىشلىتىش ھوقۇقۇم يوقمۇ؟ سېخىيلىقىمنى كۆرەلمەيۋاتامسەن-يا؟»
 16دېمەك ،ئاخىرقى بولغانالر كەلگۈسىدە ئالدىنقىالر بولىدۇ،
ئالدىنقى بولغانالر كەلگۈسىدە ئاخىرقىالر بولىدۇ.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ تىرىلىدىغانلىقىنى
يەنە ئالدىن ئېيتىشى

 17ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا كېتىۋېتىپ ،يولدا ئون ئىككى
شاگىرتىنى بىر چەتكە تارتىپ ،ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
 _ 18مانا بىز ھازىر يېرۇسالېمغا كېتىۋاتىمىز .ئىنسانئوغلى
ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرىغا تاپشۇرۇلىدۇ .ئۇالر ئۇنى
ئۆلۈم جازاسىغا مەھكۇم قىلىپ 19 ،رىملىقالرغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ.
رىملىقالر ئۇنى مەسخىرە قىلىپ ،قامچىالپ ،كرېستكە مىخاليدۇ.
لېكىن ،ئۇ ئۈچىنچى كۈنى قايتا تىرىلىدۇ.

بىر ئانىنىڭ تەلىپى
 20شۇ چاغدا ،زەبەدىينىڭ ئايالى ئون ئىككى شاگىرت ئىچىدىكى
ئىككى ئوغلىنى ئېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كەلدى ۋە
ئۇنىڭغا تەزىم قىلىپ تۇرۇپ ،بىر تەلىپى بارلىقىنى ئېيتتى.
 _ 21نېمە تەلىپىڭىز بار؟ _ دەپ سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
ئايال ئۇنىڭغا:
_ قوبۇل قىلغايسىز ،سىزنىڭ پادىشاھلىقىڭىزدا بۇ ئىككى
ئوغلۇمدىن بىرى ئوڭ يېنىڭىزدا ،بىرى سول يېنىڭىزدا ئولتۇرسۇن،
_ دېدى.
 _ 22سىلەر نېمە تەلەپ قىلغانلىقىڭالرنى بىلمەيۋاتىسىلەر،
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،مەن ئىچىدىغان ئازاب قەدىھىنى
ئىچەلەمسىلەر؟ ① _ ئىچەلەيمىز _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 23ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ سىلەر ھەقىقەتەنمۇ مېنىڭ ئازاب قەدىھىمگە ئورتاق بولىسىلەر.
بىراق ،ئوڭ ياكى سول يېنىمدا ئولتۇرۇشۇڭالرغا رۇخسەت قىلىش
مېنىڭ ئىختىيارىمدا ئەمەس .ئاتام ئۇ ئورۇنالرنى كىملەرگە
تەييارلىغان بولسا ،شۇالر ئولتۇرىدۇ.
①  22 :20بۇ ئايەتتە ھەزرىتى ئەيسانىڭ تارتىدىغان ئازاب-ئوقۇبىتى ۋە
كرېستتىكى ئۆلۈمى كۆزدە تۇتۇلغان.
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 24بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان باشقا ئون شاگىرت بۇ ئىككى
قېرىندىشىدىن خاپا بولدى 25 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى
يېنىغا چاقىرىپ ،مۇنداق دېدى:
_ سىلەرگە مەلۇم ،بۇ دۇنيادىكى ھۆكۈمرانالر قول ئاستىدىكى
خەلق ئۈستىدىن رەھىمسىزلىك بىلەن ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدۇ.
ئەمىرلىرى ئۇالرنى قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىدارە قىلىدۇ.
 26بــىــراق ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بۇنداق ئىش بولمىسۇن.
سىلەردىن كىم مەرتىۋىلىك بولۇشنى خالىسا ،ئۇ قالغانالرغا
خىزمەت قىلسۇن 27 .كىم ئالدىنقىسى بولۇشنى خالىسا ،ئۇ
قالغانالرنىڭ قۇلى بولسۇن 28 .ئىنسانئوغلىمۇ باشقىالرنى ئۆزىگە
خىزمەت قىلدۇرغىلى ئەمەس ،باشقىالرغا خىزمەت قىلغىلى ۋە
جېنىنى پىدا قىلىش بەدىلىگە نۇرغۇن ئادەملەرنى گۇناھتىن
ئازاد قىلغىلى كەلدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىككى قارىغۇنى ساقايتىشى
 29ئــۇالر ئېرىخا شەھىرىدىن ئايرىلغاندا ،توپ-توپ كىشىلەر
ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىپ ماڭدى 30 .يول بويىدا ئولتۇرغان ئىككى
قارىغۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇ يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىنى ئاڭالپ:
_ ئى تەقسىر ،پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ،رەھىم قىلغايسىز،
_ دەپ توۋلىدى.
 31كۆپچىلىك ئۇالرنى ئەيىبلەپ ،ئۈنىنى چىقارماسلىقىنى ئېيتتى.
لېكىن ،ئۇالر:
_ يا رەببىم ،ئى پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ،بىزگە رەھىم
قىلغايسىز! _ دەپ تېخىمۇ ئۈنلۈك توۋلىدى.
 32ھەزرىتى ئەيسا قەدىمىنى توختىتىپ ،ئۇالرنى چاقىرىپ:
_ مەندىن نېمە تەلەپ قىلىسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 33يا رەببىم ،كۆزلىرىمىزنى ئاچقايسىز! _ دېيىشتى ئۇالر.
 34ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتقان ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە
قولىنى تەگكۈزگەنىدى ،كۆزلىرى شۇئان ئېچىلىپ كەتتى .ئۇالر
ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىپ ماڭدى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەنتەنە بىلەن
يېرۇسالېمغا كىرىشى

21

 1ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن يېرۇسالېمغا
يېقىنلىشىپ ،زەيتۇن تېغىنىڭ ئېتىكىدىكى بەيتپاجى
يېزىسىغا كەلگىنىدە 2 ،ھەزرىتى ئەيسا ئىككى شاگىرتىنى مۇنداق
دەپ ئالدىن ئەۋەتتى:
_ سىلەر ئالدىمىزدىكى يېزىغا بېرىڭالر .ئۇ يەردە باغالقلىق
بىر ئېشەك ۋە ئۇنىڭ يېنىدىكى بىر تەخەينى كۆرىسىلەر .ئۇالرنى
يېشىپ ئالدىمغا يېتىلەپ كېلىڭالر 3 .بىرسى سىلەرگە بىر نېمە
دېسە« ،رەببىمىزنىڭ بۇالرغا ھاجىتى چۈشتى» دەڭالر .ئۇمۇ
دەرھال تەلىپىڭالرغا قوشۇلىدۇ.
 4بۇ ۋەقە پەيغەمبەر ئارقىلىق ئېيتىلغان مۇنۇ سۆزلەرنى ئەمەلگە
ئاشۇردى:
« 5يېرۇسالېم خەلقىگە ئېيتىڭالر:
‹مانا ،پادىشاھىڭالر كېلىۋاتىدۇ،
ئۇ كىچىك پېئىللىق بىلەن بىر ئېشەككە،
تەخەيگە مىنىپ،
سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا كېلىۋاتىدۇ»›.
 6ھېلىقى ئىككى شاگىرت بېرىپ ھەزرىتى ئەيسانىڭ دېگىنىدەك
قىلدى 7 .ئېشەك بىلەن تەخەينى يېتىلەپ كېلىپ ،ئۈستىلىرىگە
چاپانلىرىنى سالدى ۋە ھەزرىتى ئەيسانى ئۈستىگە مىندۈردى.
 8نۇرغۇن كىشىلەر چاپانلىرىنى يولغا پايانداز قىلىپ سالدى.
بەزىلىرى دەرەخ شاخلىرىنى كېسىپ يولغا يايدى 9 .ئالدىدا ماڭغان
ۋە كەينىدىن ئەگەشكەن خااليىق:
«پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر!
پەرۋەردىگارىمىزنىڭ نامىدا كەلگۈچىگە مۇبارەك بولسۇن!
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ئەرشىئەالدىكى خۇداغا شۈكۈرلەر ئوقۇلسۇن!» دەپ
ۋارقىرىشاتتى.

 10ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا كىرگەندە ،پۈتۈن شەھەر لەرزىگە
كەلدى .كىشىلەر:
_ بۇ كىمدۇ؟ _ دېيىشەتتى.
 11خااليىق:
_ بۇ جەلىلىيە ئۆلكىسىنىڭ ناسىرە شەھىرىدىن بولغان ئەيسا
پەيغەمبەر _ ،دەپ جاۋاب بېرىشەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ مەركىزىي
ئىبادەتخانىنى تەرتىپكە سېلىشى
 12ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانا ① ھويلىلىرىغا كىرىپ ،ئۇ
يەردە ئېلىم-سېتىم قىلىۋاتقانالرنىڭ ھەممىسىنى ھەيدەپ چىقاردى.
پۇل تېگىشىدىغانالرنىڭ شىرەلىرىنى ۋە كەپتەر ساتقۇچىالرنىڭ
ئورۇندۇقلىرىنى ئۆرۈۋېتىپ 13 ،ئۇالرغا:
_ مۇقەددەس يازمىالردا خۇدانىڭ« :مېنىڭ ئۆيۈم دۇئا-تىالۋەتخانا
دەپ ئاتالسۇن» دېگەن سۆزى يېزىلغان .لېكىن ،سىلەر ئۇنى
بۇالڭچىالرنىڭ ئۇۋىسىغا ئايالندۇرۇۋاتىسىلەر! _ دېدى.
 14ھەزرىتى ئەيسا ئىبادەتخانا ھويلىلىرىدا ئالدىغا ئېلىپ كېلىنگەن
قارىغۇ ۋە توكۇرالرنى ساقايتتى 15 .لېكىن ،ئالىي روھانىيالر بىلەن
تەۋرات ئۇستازلىرى ئۇنىڭ ياراتقان مۆجىزىلىرىنى ۋە ئىبادەتخانىدا:
«پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر!» دەپ توۋلىغان
بالىالرنى كۆرۈپ غەزەپلەندى.
 16ئۇالر ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ بۇ بالىالرنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى ئاڭالۋاتامسەن؟ _ دەپ
سورىدى.
①  12 :21مەركىزىي ئىبادەتخانا _ ئەينى چاغدا ،يەھۇدىيالرنىڭ نۇرغۇن
ئىبادەتخانىلىرى بولۇپ ،بۇ يەھۇدىيالرنىڭ ئەڭ كۆپ يىغىلىپ ئىبادەت
قىلىدىغان جايى ئىدى .خۇدانىڭ ئەمرى بويىچە ،پەقەت يېرۇسالېمدىكى
مەركىزىي ئىبادەتخانىدىال قۇربانلىق قىلىش توغرا بوالتتى.
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_ ئاڭالۋاتىمەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،سىلەر مۇقەددەس
يازمىالردىكى« :كىچىك بالىالر ۋە بوۋاقالرنىڭ تىللىرىدىن ئۆزۈڭگە
مەدھىيىلەر كەلتۈردۈڭ» دېگەن سۆزلەرنى زادى ئوقۇمىغانمۇ؟
 17ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن ئايرىلىپ ،شەھەردىن چىقىپ
بەيتانىيا يېزىسىغا بېرىپ ،كېچىنى شۇ يەردە ئۆتكۈزدى.

ئېتىقادنىڭ كۈچى
 18ئەتىسى ئەتىگەندە ھەزرىتى ئەيسا شەھەرگە قايتىپ كېتىۋاتقاندا،
قورسىقى ئېچىپ كەتكەنىدى 19 .ئۇ يول بويىدىكى بىر تۈپ ئەنجۈر
دەرىخىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ يېنىغا باردى .دەرەختە يوپۇرماقتىن باشقا
ھېچ نەرسە تاپالماي ،دەرەخكە قاراپ:
_ بۇنىڭدىن كېيىن مەڭگۈ مېۋە بەرمىگەيسەن! _ دېۋىدى،
ئەنجۈر دەرىخى شۇئان قۇرۇپ كەتتى.
 20بۇنى كۆرگەن شاگىرتالر ھەيران بولۇپ:
_ ئەنجۈر دەرىخى قانداقچە بىردىنال قۇرۇپ كەتتى! _ دەپ
سورىدى.
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئەگەر قىلچە گۇمانالنماي خۇداغا ئىشەنسەڭالر،
مەن ئەنجۈر دەرىخىگە قىلغاننى سىلەرمۇ قىالاليسىلەر .ھەتتا بۇ
تاغقا« :قوزغال ،دېڭىزغا تاشالن!» دېسەڭالرمۇ ،دېگىنىڭالر ئىجابەت
بولىدۇ 22 .ئىشەنچىڭالر بولسا ،دۇئا بىلەن تىلىگەن ھەرقانداق
نەرسىگە ئېرىشىسىلەر.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھوقۇقىنىڭ سۈرۈشتۈرۈلۈشى
 23ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىلىرىغا كىرىپ،
كىشىلەرگە تەلىم بېرىۋاتقاندا ،ئالىي روھانىيالر ۋە خەلق ئاقساقاللىرى
ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ سىز قىلىۋاتقان ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا تايىنىپ قىلىۋاتىسىز؟
سىزگە بۇ ھوقۇقنى كىم بەرگەن؟ _ دەپ سوراشتى.
 24ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
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_ مەن ئــاۋۋال سىلەردىن بىر سوئال ســوراي .ئەگەر سىلەر
جاۋاب بەرسەڭالر ،مەنمۇ بۇ ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا تايىنىپ
قىلىۋاتقانلىقىمنى ئېيتىپ بېرىمەن 25 .يەھيا پەيغەمبەرگە
چۆمۈلدۈرۈش ھوقۇقىنى كىم بەرگەن؟ خۇدامۇ ياكى ئىنسانالرمۇ؟
ئۇالر ئۆزئارا مۇنازىرە قىلىشقا باشالپ:
_ ئەگەر «خۇدا بەرگەن» دېسەك ،ئۇ« :ئۇنداقتا ،سىلەر نېمە
ئۈچۈن يەھياغا ئىشەنمىدىڭالر؟» دەيدۇ 26 .ئەگەر« :ئىنسانالر
بەرگەن» دېسەك ،خەلقنىڭ غەزىپىدىن قورقمىساق بولمايدۇ،
چۈنكى ئۇالر يەھيانى پەيغەمبەر ،دەپ قارايدۇ _ ،دېيىشتى.
 27بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ بىلمەيمىز _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى.
_ ئۇنداقتا ،مەنمۇ بۇ ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا تايىنىپ
قىلىۋاتقانلىقىمنى ئېيتمايمەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.

ئىككى ئوغۇل توغرىسىدىكى تەمسىل
 28ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:
_ سىلەر بۇ ئىشقا قانداق قارايسىلەر؟ بىر ئادەمنىڭ ئىككى
ئوغلى بار ئىكەن .ئۇ چوڭ ئوغلىغا« :ئوغلۇم ،بۈگۈن ئۈزۈمزارلىققا
بېرىپ ئىشلىگىن» دەپتۇ« 29 .بارمايمەن» دەپتۇ ئوغلى ،لېكىن
كېيىن پۇشايمان قىلىپ يەنىال بېرىپتۇ 30 .ئۇ ئادەم ئىككىنچى
ئوغلىغىمۇ شۇنداق دەپتۇ .ئۇ« :خوپ دادا ،باراي» دەپتۇيۇ ،لېكىن
بارماپتۇ 31 .بۇ ئىككىيلەننىڭ قايسىسى ئاتىسىنىڭ بۇيرۇقىنى
ئورۇندىغان بولىدۇ؟
_ چوڭ ئوغلى _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئىنساپسىز باجگىرالر بىلەن پاھىشىلەر
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا سىلەردىن بۇرۇن كىرىدۇ 32 .چۈنكى،
گەرچە يەھيا پەيغەمبەر سىلەرگە ھەققانىيەت يولىنى كۆرسەتكىلى
كەلگەن بولسىمۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا ئىشەنمىدىڭالر؛ لېكىن باجگىرالر
بىلەن پاھىشىلەر ئۇنىڭغا ئىشەندى .سىلەر بۇنى كۆرۈپ تۇرۇپ،
گۇناھىڭالرغا توۋا قىلىپ ئۇنىڭغا ئىشەنمىدىڭالر.
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يامان ئىجارىكەشلەر ھەققىدىكى تەمسىل

 _ 33يەنە بىر تەمسىل ئاڭالڭالر :بىر يەر ئىگىسى بىر ئۈزۈمزارلىق
بەرپا قىلىپ ،ئەتراپىنى چىتالپتۇ .مۇسەللەس ئىشلەش ئۈچۈن
ئۈزۈمزارلىققا بىر كۆلچەك قازدۇرۇپتۇ ۋە بىر كۆزەتخانا ياسىتىپتۇ.
كېيىن ،ئۈزۈمزارلىقنى ئىجارىگە بېرىپ ،ئۆزى يىراق بىر يەرگە
كېتىپتۇ 34 .ئــۈزۈم ئۈزۈش ۋاقتى كەلگەندە ئۆزىگە تېگىشلىك
ھوسۇلنى ئەكېلىش ئۈچۈن ،قۇللىرىنى ئىجارىكەشلەرنىڭ يېنىغا
ئەۋەتىپتۇ 35 .لېكىن ،ئىجارىكەشلەر قۇلالرنى تۇتۇۋېلىپ ،بىرىنى
دۇمباالپتۇ ،بىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ ،يەنە بىرىنى چالما-كېسەك
قىپتۇ 36 .يەر ئىگىسى بۇ قېتىم ئالدىنقىدىنمۇ كۆپ قۇللىرىنى
ئەۋەتىپتۇ ،بىراق ئىجارىكەشلەر ئۇالرغىمۇ شۇنداق مۇئامىلە قىپتۇ.
 37ئاخىردا ،يەر ئىگىسى «ئوغلۇمنىغۇ ھۆرمەت قىالر» دەپ ،ئۇنى
ئەۋەتىپتۇ 38 .لېكىن ،ئىجارىكەشلەر يەر ئىگىسىنىڭ ئوغلىنى كۆرۈپ،
ئۆزئارا« :بۇ بولسا مىراسخور؛ كېلىڭالر ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ
ئۈزۈمزارلىقىنى ئىگىلىۋااليلى» دېيىشىپتۇ 39 .شۇنداق قىلىپ ،ئۇنى
تۇتۇپ ئۈزۈمزارلىقنىڭ سىرتىغا سۆرەپ ئاچىقىپ ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ.
 40بــۇنــداق ئەھۋالدا ئۈزۈمزارلىقنىڭ خوجايىنى كەلسە،
ئىجارىكەشلەرنى قانداق قىلىدۇ؟
 41ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ بۇ ۋەھشىي ئادەملەرنى قورقۇنچلۇق شەكىلدە يوقىتىدۇ.
ئۈزۈمزارلىقنى بولسا ئىجارىسىنى ئۆز ۋاقتىدا تاپشۇرىدىغان
كىشىلەرگە ئىجارىگە بېرىدۇ _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى.
 42ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن سورىدى:
_ زەبۇردىكى مۇنۇ سۆزلەرنى زادى ئوقۇمىغانمىدىڭالر؟
«تامچىالر تاشلىۋەتكەن تاش
قۇرۇلۇشنىڭ ئۇل تېشى بولۇپ قالدى.
بۇ ،پەرۋەردىگار تەرىپىدىندۇر،
بىز ئۈچۈن ئاجايىپ بىر ئىشتۇر».
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 43بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر شۇ سەۋەبتىن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىن
مەھرۇم قىلىنىسىلەر ،خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە ياشايدىغان
كىشىلەر ئۇنىڭغا ئىگە بولىدۇ 44 .بۇ «تاش»قا يىقىلغان كىشى
پارە-پارە بولۇپ كېتىدۇ« .تاش» كىمنىڭ ئۈستىگە چۈشسە،
شۇنى كۇكۇم-تالقان قىلىۋېتىدۇ.
 45ئالىي روھانىيالر ۋە پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئېيتقان
تەمسىللىرىنى ئاڭالپ ،ئۇالرنى ئۆزلىرىگە قارىتىپ ئېيتقانلىقىنى
چۈشەندى 46 .ئۇنى تۇتۇشنى ئويلىسىمۇ ،خەلقتىن قورقۇشتى،
چۈنكى خەلق ئۇنى پەيغەمبەر ،دەپ قارايتتى.

توي زىياپىتى توغرىسىدىكى تەمسىل

22

 1ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە تەمسىل بىلەن مۇنداق دېدى:
 _ 2ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى خۇددى بىر پادىشاھنىڭ
ئوغلى ئۈچۈن تەييارلىغان توي زىياپىتىگە ئوخشايدۇ 3 .توي كۈنى،
پادىشاھ زىياپەتكە تەكلىپ قىلىنغان مېھمانالرنى چاقىرىش ئۈچۈن
چاكارلىرىنى ئەۋەتىپتۇ ،لېكىن مېھمانالر كېلىشنى خالىماپتۇ.
 4بۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ يەنە باشقا چاكارلىرىنى ئەۋەتىپ ،ئۇالرغا:
«مېھمانالرغا‹ :قاراڭالر ،زىياپەت تەييار بولدى .ئۆكۈز ۋە سېمىز
مالالر سويۇلدى ،ھەممە نەرسە تەييار ،زىياپەتكە مەرھەمەت!›
دەڭالر» دەپ تاپىالپتۇ 5 .بىراق ،مېھمانالر ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى
ئېتىبارغا ئالماي ،بىرى ئېتىزىغا كەتسە ،يەنە بىرى تىجارىتىگە
كېتىپتۇ 6 .قالغانلىرى ھېلىقى چاكارالرنى تۇتۇۋېلىپ ،قاتتىق ئۇرۇپ
ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ 7 .غەزەپكە كەلگەن پادىشاھ لەشكەرلىرىنى چىقىرىپ،
ئۇ قاتىلالرنى يوقىتىپ ،ئۇالرنىڭ شەھىرىگە ئوت قويۇۋېتىپتۇ.
 8ئاندىن ،چاكارلىرىغا« :توي زىياپىتى تەييار ،لېكىن چاقىرىلغانالر
اليىق بولۇپ چىقمىدى 9 .ئەمدى سىلەر يول ئاچاللىرىغا بېرىپ،
ئۇچراتقانلىكى ئادەملەرنىڭ ھەممىسىنى تويغا تەكلىپ قىلىڭالر»
دەپتۇ 10 .بۇنىڭ بىلەن ،چاكارالر يول ئاچاللىرىغا چىقىپ ،ياخشى
بوالمدۇ ،يامان بوالمدۇ ،ئۇچراتقانلىكى ئادەملەرنىڭ ھەممىسىنى
يىغىپتۇ .توي بولغان ئورۇن مېھمانالر بىلەن تولۇپتۇ.
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 11پادىشاھ مېھمانالر بىلەن كۆرۈشكىلى كەلگەندە ،ئۇ يەردە توي
كىيىمى كىيمىگەن بىر كىشىنى كۆرۈپتۇ 12 .پادىشاھ ئۇنىڭدىن:
«بۇرادەر ،توي كىيىمى كىيمەي ،بۇ يەرگە قانداق كىردىڭ؟»
دەپ سوراپتۇ ،بىراق ئۇ كىشى ھېچقانداق جاۋاب بېرەلمەپتۇ.
 13پادىشاھ چاكارلىرىغا« :ئۇنىڭ پۇت-قوللىرىنى باغالپ ،تاشقىرىغا،
قاراڭغۇلۇققا ئاچىقىپ تاشالڭالر! ئۇ يەرگە تاشالنغانالر ھەسرەتتە
يىغالپ ،چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ» دەپتۇ.
 14ئاخىردا ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ تەكلىپ قىلىنغانالر كۆپ ،لېكىن تالالنغانالر ئاز _ ،دېدى.

باج تاپشۇرۇش مەسىلىسى
 15بۇنىڭ بىلەن ،پەرىسىيلەر ئۇ يەردىن كېتىپ ،قانداق قىلىپ
ھەزرىتى ئەيسانى ئۆز سۆزلىرى بىلەن تۇزاققا چۈشۈرۈش ھەققىدە
مەسلىھەتلەشتى 16 .ئۇالر ئۆز شاگىرتلىرىنى رىمدىن تەيىنلەنگەن
ھىرود پادىشاھنىڭ تەرەپدارلىرى بىلەن بىللە ھەزرىتى ئەيسانىڭ
يېنىغا ئەۋەتىپ:
_ ئۇستاز ،سىزنىڭ سەمىمىي ئادەم ئىكەنلىكىڭىزنى ،كىشىلەرگە
خۇدانىڭ يولىنى سادىقلىق بىلەن ئۆگىتىپ كەلگەنلىكىڭىزنى ۋە
ھېچكىمگە يۈز-خاتىر قىلمايدىغانلىقىڭىزنى بىلىمىز ،چۈنكى
كىشىلەرنىڭ سىرتقى قىياپىتى بىلەن ھېسابالشمايسىز 17 .قېنى،
ئېيتىپ بەرگەيسىز ،رىم ئىمپېراتورى قەيسەرگە باج تاپشۇرۇشىمىز
تەۋرات قانۇنىمىزغا خىالپمۇ قانداق؟ ① _ دېيىشتى.
 18ئۇالرنىڭ يامان نىيىتىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا:
_ ئــەي ساختىپەزلەر ،نېمىشقا مېنى ســۆزۈم ئارقىلىق
ئىلىندۇرماقچى بولۇۋاتىسىلەر؟  19باجغا تاپشۇرىدىغان پۇلۇڭالرنى
①  17 :22ئەينى ۋاقىتتا ،يەھۇدىيالر رىملىقالرنىڭ زۇلمى ئاستىدا ياشاۋاتقان
بولۇپ ،ئەگەر ھەزرىتى ئەيسا« :رىم ئىمپېراتورىغا باج تاپشۇرۇش توغرا»
دېسە ،بۇ گەپ ئازادلىقنى ئىستىگەن كىشىلەرگە ياقمايتتى .ناۋادا كىشىلەرنى باج
تاپشۇرماسلىققا چاقىرسا ،رىم ئىمپېرىيىسىگە قارشى چىققان بوالتتى .ئۇالر
مۇشۇنداق سوئالالرنى سوراش ئارقىلىق ھەزرىتى ئەيسانى گېپىدىن تۇتۇۋېلىپ،
رىملىقالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ ،ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلماقچى بولۇشقان.
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ماڭا كۆرسىتىڭالرچۇ _ ،دېدى .ئۇالر بىر دانە كۈمۈش تەڭگە
ئەكەلدى 20 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
_ بۇنىڭ ئۈستىدىكى سۈرەت ۋە ئىسىم كىمنىڭ؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 21رىم ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
_ ئۇنداق بولسا ،قەيسەرنىڭ ھەققىنى قەيسەرگە ،خۇدانىڭ
ھەققىنى خۇداغا تاپشۇرۇڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.
 22ئــۇالر بۇ سۆزنى ئاڭالپ ،ھەيران بولۇشتى-دە ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ يېنىدىن كېتىپ قالدى.

تىرىلىشكە مۇناسىۋەتلىك مەسىلە
 23شۇ كۈنى ،ئۆلگەنلەر تىرىلمەيدۇ ،دەپ قارايدىغان سادۇقىي
دىنىي ئېقىمىدىكىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
 _ 24ئۇستاز ،مۇسا پەيغەمبەر تەۋراتتا« :بىر كىشى پەرزەنت كۆرمەي
ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇنىڭ ئاكا ياكى ئىنىسى تۇل قالغان يەڭگىسىنى
ئەمرىگە ئېلىپ ،قېرىندىشى ئۈچۈن نەسىل قالدۇرۇشى الزىم» دەپ
تەلىم بەرگەن 25 .بۇرۇن بۇ يەردە يەتتە ئاكا-ئۇكا بار ئىدى .چوڭى
ئۆيلەنگەندىن كېيىن ئالەمدىن ئۆتتى .پەرزەنت كۆرمىگەنلىكتىن،
كەينىدىكى ئىنىسى يەڭگىسىنى ئەمرىگە ئالدى 26 .بىراق ،ئۇمۇ
پەرزەنت كۆرمەي ئالەمدىن ئۆتۈپ ،ئايالى كەينىدىكى ئىنىسىغا
ياتلىق بولدى .بۇ ئىش تاكى يەتتىنچى ئىنىسىغىچە داۋامالشتى.
 27ئاخىردا ،ئۇ ئايالمۇ ئالەمدىن ئۆتتى 28 .ئەمدى سورايدىغىنىمىز
شۇكى :قىيامەت كۈنى بۇ ئايال يەتتە ئاكا-ئۇكىدىن قايسىسىنىڭ
ئايالى بولۇپ تىرىلىدۇ؟ چۈنكى ،ئۇنى ھەممىسى ئەمرىگە ئالغان-دە!
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ سىلەر مۇقەددەس يازمىالرنى ۋە خۇدانىڭ قۇدرىتىنى
بىلمىگەنلىكىڭالر ئۈچۈن خاتالىشىسىلەر 30 .ئۆلۈمدىن تىرىلگەندىن
كېيىن ،ئىنسانالر ئەرشتىكى پەرىشتىلەرگە ئوخشاش ،خوتۇن
ئالمايدۇ ،ئەرگە تەگمەيدۇ 31 .ئۆلۈمدىن تىرىلىش مەسىلىسى
ھەققىدە خۇدانىڭ سىلەرگە دېگەن سۆزىنى ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟
ئەجدادلىرىمىز ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالر ئاللىبۇرۇن ئالەمدىن
ئۆتكەن بولسىمۇ ،خۇدا ئۇالرنى تىرىك ھېسابالپ« 32 ،مەن ئىبراھىم،
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ئىسھاق ۋە ياقۇپالر ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن خۇدا بولىمەن!» دەيدۇ.
دېمەك ،خۇدا ئۆلۈكلەرنىڭ ئەمەس ،تىرىكلەرنىڭ خۇداسىدۇر.
 33بۇالرنى ئاڭلىغان خەلق ئۇنىڭ تەلىمىدىن داڭ قېتىپ قېلىشتى.

ئەڭ مۇھىم ئەمر
 34پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ سادۇقىيالرنىڭ ئاغزىنى
تۇۋاقلىغانلىقىنى ئاڭالپ ،بىر يەرگە جەم بولۇشتى 35 .ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى بىر تەۋرات ئۇستازى ھەزرىتى ئەيسانى سىناش
مەقسىتىدە ئۇنىڭدىن:
 _ 36ئۇستاز ،تەۋرات قانۇنىدىكى ئەڭ مۇھىم ئەمر قايسى؟ _
دەپ سورىدى.
 37ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
_ «پەرۋەردىگارىڭ بولغان خۇدانى پۈتۈن قەلبىڭ ،پۈتۈن
جېنىڭ ،پۈتۈن زېھنىڭ بىلەن سۆيگىن 38 ».ئالدىنقى ۋە ئەڭ مۇھىم
ئەمر مانا شۇ 39 .ئۇنىڭغا ئوخشاش مۇھىم يەنە بىر ئەمر بولسا
«قوشناڭنى ئۆزۈڭنى سۆيگەندەك سۆي 40 ».پۈتۈن تەۋرات قانۇنى
ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىماتلىرى بۇ ئىككى ئەمرنى ئاساس قىلغان.

قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ ساالھىيىتى
 41پەرىسىيلەر توپلىشىپ تۇرغاندا ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
 _ 42قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ توغرىسىدا نېمە ئويالۋاتىسىلەر؟ ئۇ
كىمنىڭ ئەۋالدى؟ _ دەپ سورىدى.
_ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 43ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ ئۇنداقتا ،نېمە ئۈچۈن داۋۇت پادىشاھ مۇقەددەس روھنىڭ
ئىلھامى بىلەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى «خوجايىنىم» دەپ
ئاتايدۇ؟ داۋۇت زەبۇردا مۇنداق دېگەنغۇ:
« 44پەرۋەردىگار خوجايىنىمغا ئېيتتىكى:
‹مەن سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭنى
ئايىغىڭ ئاستىدا دەسسەتكۈچە،
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مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن!›»
 45قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى بولسىمۇ،
لېكىن پادىشاھ داۋۇت مەسىھنى «خوجايىنىم» دېگەن يەردە مەسىھ
ئۇنىڭدىن ئۇلۇغ بولمامدۇ؟!
 46ھەزرىتى ئەيساغا ھېچكىم گەپ قايتۇرالمىدى .شۇ كۈندىن
ئېتىبارەن ،ھېچكىم ئۇنىڭدىن سوئال سوراشقا پېتىنالمىدى.

ساختىپەزلەرنىڭ ئەيىبلىنىشى

23

 1شۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا خااليىققا ۋە
شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
 _ 2تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە پەرىسىيلەرگە مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق
چۈشۈرۈلگەن تەۋرات قانۇنىغا تەبىر بېرىش ھوقۇقى بېرىلگەن.
 3شۇڭا ،ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،دېگەنلىرىنى قىلىڭالر ،لېكىن
قىلغانلىرىنى قىلماڭالر .چۈنكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دېگىنىگە
ئۆزلىرى ئەمەل قىلمايدۇ 4 .ئۇالر قاتتىق دىنىي قائىدىلىرى ئارقىلىق
ئېغىر يۈكلەرنى باشقىالرنىڭ زىممىسىگە ئارتىپ قويىدۇ .لېكىن،
ئۆزلىرى بۇ يۈكلەرنى كۆتۈرۈشكە بارماقلىرىنى مىدىرلىتىشنىمۇ
خالىمايدۇ 5 .ئۇالر ھەممە ئىشالرنى باشقىالرغا كۆز-كۆز قىلىش
ئۈچۈنال قىلىدۇ .ئۆزلىرىنى تەقۋادار كۆرسىتىش ئۈچۈن ،ئايەت
قۇتىسىنىڭ ① چوڭىنى چىگىۋېلىپ ،تونلىرىنىڭ چۇچىلىرىنى ②
ئۇزۇن ساڭگىلىتىپ قويىدۇ 6 .زىياپەتلەردە تۆردە ،ئىبادەتخانىالردا
ئاالھىدە ئورۇندا ئولتۇرۇشقا ئامراق كېلىدۇ 7 .بازارالردا كىشىلەرنىڭ
ئۆزلىرىنى ھۆرمەتلەپ ساالم بېرىشى ۋە «ئۇستاز» دەپ ئاتىشىدىن
ھۇزۇرلىنىدۇ.

①  5 :23تەقۋادارلىقنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن پېشانە ياكى ئۈستى بىلەككە
چىگىۋېلىنىدىغان ،ئىچىگە تەۋراتتىن ئېلىنغان ئايەتلەر يېزىلغان پۈتۈك
سېلىنغان كىچىك قۇتا.
②  5 :23يول ماڭغاندا پۇالڭشىپ ،خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلىشنى
ئەسلىتىپ تۇرۇش ئۈچۈن ،ئۇالر تونلىرىغا چۇچا تىكىپ قوياتتى.
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 8بىراق ،سىلەر «ئۇستاز» دەپ ئاتىلىشقا كۆنمەڭالر .چۈنكى،
سىلەرنىڭ يالغۇز بىرال ئۇستازىڭالر بار .ئۇنىڭ ئۈستىگە ،ھەممىڭالر
بىر-بىرىڭالرغا قېرىنداش 9 .يــەر يۈزىدە ھېچقانداق كىشىنى
ھۆرمەتلەپ «ئاتام» دېمەڭالر ،چۈنكى پەقەت بىرال ئاتاڭالر بار.
ئۇ بولسىمۇ ئەرشتىكى ئاتاڭالردۇر 10 .سىلەر «خوجايىن» دەپ
ئاتىلىشقىمۇ كۆنمەڭالر ،چۈنكى پەقەت بىرال خوجايىنىڭالر بار .ئۇ
بولسىمۇ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھتۇر 11 .ئاراڭالردا ئەڭ مەرتىۋىلىك
بولغان كىشى قالغانالرغا خىزمەت قىلسۇن 12 .ئۆزىنى ئۈستۈن
تۇتقىنى تۆۋەن قىلىنىدۇ ،تۆۋەن تۇتقىنى ئۈستۈن قىلىنىدۇ.
 13ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي ساختىپەز تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە
پەرىسىيلەر! سىلەر ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئىشىكىنى ئىنسانالر
ئۈچۈن تاقىدىڭالر! يا ئۆزۈڭالر كىرىشنى ئويلىمىدىڭالر ،يا كىرىشنى
ئىستىگەنلەرنىڭ كىرىشىگە يول قويمىدىڭالر 14 { .ھالىڭالرغا
ۋاي ،ئەي ساختىپەز تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە پەرىسىيلەر! سىلەر
تۇل ئايالالردىن نەپ ئېلىپ ،ئۇالرنىڭ مال-مۈلكىنى يەيسىلەر.
ئاندىن ،باشقىالر كۆرسۇن دەپ ،ئۇزۇندىن-ئۇزۇن دۇئا قىلىسىلەر.
شۇڭا ،تېخىمۇ ئېغىر جازاغا تارتىلىسىلەر}.
 15ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي ساختىپەز تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە پەرىسىيلەر!
سىلەر بىرەر ئادەمنى دىنىي ئېقىمىڭالرغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن،
يەر-جاھاننى ئايلىنىپ چىقىسىلەر .بىراق ،ئۇ كىشى ئېقىمىڭالرغا
كىرگەندىن كېيىن ،سىلەر ئۇنى دوزاخقا كىرىشكە ئۆزۈڭالرغا قارىغاندا
ھەسسىلەپ اليىق قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىسىلەر.
 16ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي قارىغۇ يولباشچىالر! سىلەر« :ئىبادەتخانىنى
تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغانالر قەسىمىگە ئەمەل قىلمىسىمۇ بولىدۇ،
بىراق ئىبادەتخانىدىكى ئالتۇننى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغانالر
قەسىمىدە تۇرۇشى كېرەك» دەيسىلەر 17 .ئەي كۆزى كور ئەخمەقلەر!
ئالتۇن ئۇلۇغمۇ ياكى ئالتۇننى مۇقەددەس قىلغان ئىبادەتخانىمۇ؟
 18سىلەر يەنە« :قۇربانلىق سۇپىسىنى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغانالر
قەسىمىگە ئەمەل قىلمىسىمۇ بولىدۇ ،بىراق قۇربانلىق سۇپىسىدىكى
قۇربانلىقالرنى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغانالر قەسىمىدە تۇرۇشى
كېرەك» دەيسىلەر 19 .ئــەي كورالر! قۇربانلىق ئۇلۇغمۇ ياكى
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قۇربانلىقنى مۇقەددەس قىلغان قۇربانلىق سۇپىسىمۇ؟  20شۇنىڭ
ئۈچۈن ،قۇربانلىق سۇپىسىنى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغۇچى
ھەم قۇربانلىق سۇپىسىنى ھەم ئۇنىڭدىكى قۇربانلىقنى تىلغا
ئېلىپ قەسەم قىلغان بولىدۇ 21 .ئىبادەتخانىنى تىلغا ئېلىپ قەسەم
قىلغۇچىمۇ ھەم ئىبادەتخانىنى ،ھەم ئىبادەتخانىدا بولغۇچى
خۇدانى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغان بولىدۇ 22 .ئەرشنى تىلغا ئېلىپ
قەسەم قىلغۇچى خۇدانىڭ تەختى ۋە تەختتە ئولتۇرغان خۇدانى
تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغان بولىدۇ.
 23ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي ساختىپەز تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە
پەرىسىيلەر! سىلەر ھەتتا يالپۇز ،ئارپىبەدىيان ۋە زىرىلەرنىڭ
ئوندىن بىر ئۈلۈشىنى خۇداغا ئاتايسىلەريۇ ،بىراق تەۋرات قانۇنىنىڭ
تېخىمۇ مۇھىم تەرەپلىرى بولغان ھەققانىيلىق ،رەھىمدىللىك ۋە
سادىقلىققا سەل قارايسىلەر .ئالدى بىلەن بۇ ئىشالرنى ئورۇندىشىڭالر
كېرەك .باشقا ئىشالرغا كەلسەك ،ئۇالرغىمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ.
 24ئەي قارىغۇ يولباشچىالر! سىلەر چىنەڭلەرگە چۈشكەن كىچىككىنە
پاشىنىمۇ سۈزۈپ ئېلىۋېتىسىلەر ،لېكىن بىرەر تۆگىنى پۈتۈن
پېتى يۇتۇۋېتىسلەر!
 25ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي ساختىپەز تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە
پەرىسىيلەر! سىلەر تېشىال پاكىز يۇيۇلغان چىنە-قاچىالرغا
ئوخشايسىلەر .قوللىرىڭالرنى ياخشى يۇيىسىلەر ،بىراق ئىچىڭالر
ئاچكۆزلۈك ۋە شەخسىيەتچىلىك بىلەن تولغان 26 .ئەي قارىغۇ
پەرىسىيلەر! ئاۋۋال چىنە-قاچىنىڭ ئىچىنى پاكالڭالر ،شۇنداقتا
تېشىمۇ پاك بولىدۇ.
 27ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي ساختىپەز تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە
پەرىسىيلەر! سىلەر ئاقارتىپ قويۇلغان ،سىرتقى كۆرۈنۈشى
چىرايلىق ،لېكىن ئىچى ئۆلۈك ئۇستىخان ۋە ھەر خىل چىرىغان
نەرسىلەرگە تولغان قەبرىلەرگە ئوخشايسىلەر 28 .تېشىڭالردىن
كىشىلەرگە دۇرۇس ئادەملەردەك كۆرۈنىسىلەر ،لېكىن ئىچىڭالر
ساختىپەزلىك ۋە يامانلىق بىلەن تولغان.
 29ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي ساختىپەز تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە
پەرىسىيلەر! پەيغەمبەرلەرنىڭ قەبرىلىرىنى ياسىدىڭالر ،ئادىلالرنىڭ
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ئابىدىلىرىنى بېزىدىڭالر« 30 .ئەجدادلىرىمىزنىڭ زامانىدا ياشىغان
بولساقىدۇق ،ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ جېنىغا زامىن بولغان
قىلمىشلىرىغا شېرىك بولمايتتۇق» دەيسىلەر 31 .دېــمــەك،
«ئەجدادلىرىمىز» دېگەن سۆزۈڭالر بىلەن پەيغەمبەرلەرنى
ئۆلتۈرگەنلەرنىڭ نەۋرىلىرى ئىكەنلىكىڭالرغا ئۆزۈڭالر گۇۋاھلىق
بەردىڭالر 32 .شۇنداق ئىكەن ،ئەجدادلىرىڭالر باشالپ بەرگەن
ئىشنى ئادا قىلىڭالر!
 33ئەي زەھەرلىك يىالنالر! يىالننىڭ ئەۋالدلىرى! دوزاخ ئازابىدىن
قانداقمۇ قۇتۇالالرسىلەر؟  34مانا شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەرگە
پەيغەمبەرلەر ،ئاقىلالر ۋە دىنىي ئۆلىماالرنى ئەۋەتىپ تۇرىمەن.
سىلەر ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنى ئۆلتۈرىسىلەر ،كرېستكە مىخاليسىلەر،
بەزىلىرىنى ئىبادەتخانىلىرىڭالردا دەررىگە باسىسىلەر ،شەھەردىن
شەھەرگە قوغاليسىلەر 35 .شۇنداق قىلىپ ،بىگۇناھ ھابىلنىڭ
ئۆلتۈرۈلۈشىدىن تارتىپ تاكى بەرەكيانىڭ ئوغلى روھانىي
زىكىرىيانىڭ مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى مۇقەددەس جاي بىلەن
قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ ئارىلىقىدا ئۆلتۈرۈلۈشىگىچە بولغان
ھەممە بىگۇناھالرنىڭ يەر يۈزىدە ئېقىتىلغان قان قەرزلىرىگە
جاۋاب بېرىسىلەر 36 .بىلىپ قويۇڭالركى ،شۇ قىلمىشالرنىڭ
جازاسىنىڭ ھەممىسى مۇشۇ زاماننىڭ ئادەملىرىنىڭ بوينىغا
چۈشىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېرۇسالېم ئۈچۈن نالە قىلىشى
 _ 37ئەي يېرۇسالېملىقالر! پەيغەمبەرلەر ۋە خۇدا ئەۋەتكەن
ئەلچىلەرنى چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرگەن يېرۇسالېملىقالر!
گويا مېكىيان ئۆز چۈجىلىرىنى قانات ئاستىغا ئالغاندەك ،مەنمۇ
سىلەرنى قانچە قېتىم ئۆز قوينۇمغا ئالماقچى بولدۇم ،لېكىن سىلەر
ئۇنىمىدىڭالر 38 .مانا ،ئەمدى خۇدا ئىبادەتخاناڭالردىن ئايرىلىپ،
سىلەرنى تاشالپ كېتىدۇ 39 .شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر:
«رەببىمىز ئەۋەتكەن قۇتقۇزغۇچىغا مۇبارەك بولسۇن!» دەپ ماڭا
ئىشەنمىگۈچە ،مېنى قايتىدىن كۆرەلمەيسىلەر.
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مەركىزىي ئىبادەتخانىنىڭ ۋەيران
قىلىنىشىدىن بېشارەت

24

 1ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانىدىن چىقىپ،
قايتىش ئالدىدا تۇرغىنىدا ،شاگىرتلىرى ئۇنىڭ دىققىتىنى
ئىبادەتخانا بىنالىرىغا تارتماقچى بولۇپ ،ئۇنىڭ يېنىغا كېلىشتى.
 2ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ مانا بۇالرنى كۆرۈۋاتامسىلەر؟ بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇ يەردىكى
ھەممە نەرسە گۇمران قىلىنىدۇ ،ھەتتا بىر تال ئۇل تېشىمۇ جايىدا
قالدۇرۇلمايدۇ _ ،دېدى.

كەلگۈسى توغرىسىدىكى بېشارەتلەر
 3ھەزرىتى ئەيسا زەيتۇن تېغىدا ئولتۇرغاندا ،شاگىرتلىرى
ئاستىغىنا ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ بىزگە ئېيتىڭچۇ ،بۇ دېگەنلىرىڭىز قاچان يۈز بېرىدۇ؟
سىزنىڭ ۋە زامان ئاخىرىنىڭ كېلىشىنى بىلدۈرىدىغان قانداق
بېشارەتلەر بولىدۇ؟ _ دەپ سوراشتى 4 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا
مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ باشقىالرنىڭ ئازدۇرۇشىدىن ھوشيار بولۇڭالر 5 .چۈنكى ،نۇرغۇن
كىشىلەر مېنىڭ نامىمنى سېتىپ« :قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ مەن
بولىمەن» دەۋېلىپ ،كۆپ ئادەملەرنى ئازدۇرىدۇ 6 .سىلەر ئۇرۇش
خەۋەرلىرى ۋە ئۇرۇش شەپىلىرىنى ئاڭاليسىلەر ،بۇالردىن ئاالقزادە
بولۇپ كەتمەڭالر ،چۈنكى بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى مۇقەررەر.
لېكىن ،بۇ زامان ئاخىرى يېتىپ كەلدى ،دېگەنلىك ئەمەس 7 .بىر
مىللەت يەنە بىر مىللەت بىلەن ئۇرۇش قىلىدۇ .بىر دۆلەت يەنە
بىر دۆلەتكە ھۇجۇم قىلىدۇ .نۇرغۇن جايالردا ئاچارچىلىق ۋە يەر
تەۋرەشلەر يۈز بېرىدۇ 8 .مانا بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى خۇددى
ھامىلىدار ئايالنىڭ تولغىقىنىڭ باشالنغىنىغا ئوخشايدۇ.
 9ئۇ چاغدا ،كىشىلەر سىلەرنى تۇتۇپ ،ئازاب-ئوقۇبەتكە سېلىپ
ئۆلتۈرىدۇ ،ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن پۈتكۈل مىللەتلەر
سىلەردىن نەپرەتلىنىدۇ 10 .ئۇ چاغدا ،نۇرغۇن كىشىلەر ئېتىقادىدىن
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تانىدۇ ،بىر-بىرىنى تۇتۇپ بېرىدۇ ۋە بىر-بىرىگە ئۆچمەنلىك
قىلىدۇ 11 .نۇرغۇن ساختا پەيغەمبەرلەر مەيدانغا كېلىپ ،نۇرغۇن
كىشىلەرنى ئازدۇرىدۇ 12 .رەزىللىكلەرنىڭ كۆپىيىشى تۈپەيلىدىن،
نۇرغۇن كىشىلەردىكى مېھىر-مۇھەببەت سوۋۇيدۇ 13 .لېكىن،
ئاخىرغىچە بەرداشلىق بەرگەنلەر جەزمەن قۇتقۇزۇلىدۇ 14 .خۇدانىڭ
پادىشاھلىقى ھەققىدىكى بۇ خۇش خەۋەرنىڭ بارلىق مىللەتلەرگە
ئاڭلىتىلىشى ئۈچۈن ،ئۇ پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىلىدۇ ،ئاندىن زامان
ئاخىرى كېلىدۇ.

يېرۇسالېمدىكى چوڭ بااليىئاپەت
 _ 15دانىيال پەيغەمبەر ئېيتقان «يىرگىنچلىك ۋەيران قىلغۇچى»نىڭ
مۇقەددەس جايدا تۇرغىنىنى كۆرگىنىڭالردا( ،كىتابخانالر بۇ سۆزنىڭ
مەنىسىنى چۈشەنسۇن)  16يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئاھالىلەر تاغالرغا
قاچسۇن 17 .ئۆگزىدىكىلەر ئۆيىدىكى نەرسە-كېرەكلىرىنى ئالماي
قاچسۇن 18 .ئېتىزالردا ئىشلەۋاتقانالرمۇ چاپىنىنى ئېلىۋېلىش ئۈچۈن
ئۆيىگە قايتماي قېچىپ كەتسۇن 19 .ئۇ كۈنلەردە قېچىشى ئەپسىز
بولغان ھامىلىدار ئايالالر ۋە باال ئېمىتىدىغان ئانىالرنىڭ ھالىغا
ۋاي!  20قېچىشىڭالرنىڭ قىش ياكى دەم ئېلىش كۈنىگە توغرا كېلىپ
قالماسلىقى ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر 21 ① .چۈنكى ،ئۇ كۈنلەردىكى
بااليىئاپەتلەر دۇنيا ئاپىرىدە بولغاندىن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمىغان،
كەلگۈسىدىمۇ كۆرۈلمەيدۇ 22 .ئۇ كۈنلەر ئازايتىلمىسىدى ،ھېچكىم
قۇتۇاللمايتتى .لېكىن ،خۇدانىڭ ئۆزى تاللىغانلىرى ئۈچۈن ،ئۇ
كۈنلەر ئازايتىلىدۇ.
 23ئەگەر ئۇ چاغدا بىرى سىلەرگە« :قاراڭالر ،قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ
بۇ يەردە!» ياكى «مەسىھ ئەنە ئۇ يەردە!» دېسە ،ئىشەنمەڭالر.
 24چۈنكى ،ساختا مەسىھلەر ،ساختا پەيغەمبەرلەر مەيدانغا كېلىدۇ.
ئەگەر مۇمكىن بولسىدى ،ئۇالر ھەتتا خۇدا تاللىغانالرنىمۇ چوڭ

①  20 :24دىنىي قائىدىلەر بويىچە ،يەھۇدىيالرنىڭ دەم ئېلىش كۈنىدە شەھەر
دەرۋازىسى ۋە دۇكانالر تاقىلىدىغان بولغاچقا ،يېمەكلىك سېتىۋېلىش ۋە باشقا
يەرلەرگە قېچىش قۇاليسىز ئىدى.
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مۆجىزىلەر ۋە كارامەتلەر بىلەن ئازدۇرغان بوالتتى 25 .ئېسىڭالردا
بولسۇنكى ،مەن بۇالرنى ئېيتىش بىلەن سىلەرنى ئالدىنئاال
ئاگاھالندۇرۇپ قويدۇم.
 26شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىرى سىلەرگە« :قاراڭالر ،مەسىھ چۆل-
باياۋاندا!» دېسە ،ئۇ يەرگە بېرىپ يۈرمەڭالر« .قاراڭالر ،ئۆينىڭ
ئىچىدە!» دېسە ،ئىشەنمەڭالر 27 .چۈنكى ،ئىنسانئوغلىنىڭ كېلىشى
شەرقتىن غەربكە يالت-يۇلت قىلىپ چاققان چاقماقتەك بولىدۇ.
 28قۇزغۇنالرنىڭ توپلىنىشى جەسەتنىڭ شۇ يەردە ئىكەنلىكىنى
كۆرسەتكەندەك ،بۇ ئاالمەتلەر مەن تىلغا ئالغان ئىشالرنىڭ يۈز
بېرىشىنىڭ مۇقەررەر ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

ئىنسانئوغلىنىڭ قايتىپ كېلىشى
 _ 29ئۇ بااليىئاپەتلىك كۈنلەر ئۆتۈپ كەتكەن ھامان،
«قۇياش قارىيىپ،
ئاي يورۇقلۇق بەرمەس،
يۇلتۇزالر ئاسماندىن تۆكۈلۈپ،
ئاسمان جىسىملىرى لەرزىگە كېلەر».
 30ئۇ چاغدا ،ئاسماندا ئىنسانئوغلىنىڭ كەلگەنلىكىنىڭ ئاالمەتلىرى
كۆرۈنىدۇ ،يەر يۈزىدىكى پۈتكۈل خەلقلەر يىغا-زار قىلىشىدۇ .ئۇالر
ئىنسانئوغلىنىڭ كۈچ-قۇدرەت ۋە ئۇلۇغ شان-شەرەپ بىلەن كۆكتىكى
بۇلۇتالر ئۈستىدە كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ 31 .ئۇ پەرىشتىلىرىنى
جاراڭلىق بىر كاناي ساداسى بىلەن ئەۋەتىپ ،ئۇالر ئارقىلىق ئۆزى
تاللىغان كىشىلەرنى ئاسماننىڭ بىر چېتىدىن يەنە بىر چېتىگىچە،
دۇنيانىڭ تۆت بۇلۇڭىدىن يىغىپ بىر يەرگە جەم قىلىدۇ.

ئەنجۈر دەرىخىدىن ساۋاق ئېلىش
 _ 32ئەنجۈر دەرىخىدىن ساۋاق ئېلىڭالر .ئۇنىڭ شاخلىرى
كۆكىرىپ يېڭى يوپۇرماق چىقارغاندا ،يازنىڭ كېلىشىگە ئاز
قالغانلىقىنى بىلىسىلەر 33 .خۇددى شۇنىڭدەك ،مەن بايا دېگەن
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ئاالمەتلەرنى كۆرگىنىڭالردا ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ① ئىشىك
ئالدىدا ،يەنى نامايان بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلىڭالر.
 34شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،مانا بۇ ئاالمەتلەرنىڭ ھەممىسى ئەمەلگە
ئاشۇرۇلماي تۇرۇپ ،بۇ ئەۋالد ② كىشىلەر ئالەمدىن ئۆتمەيدۇ.
 35ئاسمان-زېمىن يوقىلىدۇ ،بىراق مېنىڭ سۆزلىرىم يوقالماي،
مەڭگۈ ئىناۋەتلىك بولىدۇ.

ھوشيار بولۇڭالر
 _ 36بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىدىغان ۋاقىت-سائىتىگە كەلسەك ،بۇنى
ئاتامدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ .نە ئەرشتىكى پەرىشتىلىرى،
نە ئوغلى بىلمەيدۇ 37 .نۇھ پەيغەمبەرنىڭ زامانىدا قانداق بولغان
بولسا ،ئىنسانئوغلى قايتىپ كەلگەندىمۇ شۇنداق بولىدۇ 38 .نۇھ
توپان كېلىشتىن ئىلگىرى كېمىگە ئولتۇرغان كۈنگىچە ،شۇ زاماننىڭ
كىشىلىرى بەخىرامان يەپ-ئىچىپ ،ئۆيلۈك-ئوچاقلىق بولۇپ
كەلگەنىدى 39 .تۇيۇقسىز كەلگەن توپان كېمىگە چۈشمىگەنلەرنىڭ
ھەممىسىنى غەرق قىلغۇچە ،كىشىلەر بۇ ئىشنىڭ ئۆز بېشىغا
كېلىشىدىن خەۋەرسىز بولغانغا ئوخشاش ،ئىنسانئوغلىنىڭ قايتىپ
كېلىشىمۇ شۇنداق بولىدۇ 40 .ئۇ كۈنى ،ئېتىزدا ئىشلەۋاتقان ئىككى
كىشىدىن بىرى قالدۇرۇلۇپ ،يەنە بىرى ئەرشكە ئېلىپ كېتىلىدۇ.
 41تۈگمەن تېشى بىلەن ئۇن تارتىۋاتقان ئىككى ئايالنىڭ بىرى
قالدۇرۇلۇپ ،يەنە بىرى ئەرشكە ئېلىپ كېتىلىدۇ 42 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ھوشيار بولۇڭالر ،چۈنكى رەببىڭالر قايتىپ كېلىدىغان كۈننى
بىلمەيسىلەر 43 .لېكىن شۇنى بىلىڭالركى ،ئەگەر ئۆي ئىگىسى
①  33 :24ئەسلى تېكىستتە «ئۇنىڭ» دەپ ئېلىنغان بولۇپ ،ئىنسانئوغلىنى
ياكى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى («لۇقا» -21باب -31ئايەت) كۆرسىتىدۇ.
②  34 :24ئەگەر تىلغا ئېلىنغان ئاالمەت يېرۇسالېمنىڭ ۋەيران بولۇشىغا (-24
باب -2ئايەت) قارىتىلغان بولسا ،ئۇنداقتا «ئەۋالد» سۆزى تەبىئىيكى شۇ دەۋردە
ياشاپ ئۆتكەن ئادەملەرنى كۆرسىتىدۇ .ئەگەر ئەيسا مەسىھنىڭ دۇنياغا قايتىپ
كېلىشىگە (-24باب -30ئايەت) قارىتىلغان بولسا« ،ئەۋالد» سۆزى بەلكىم
پۈتۈن يەھۇدىيە خەلقىنى ياكى بۇ ئايەتلەردە ئېيتىلغان ۋەقەلەرنىڭ باشلىنىش
ۋاقتىدا ياشاۋاتقان ئەۋالدنى كۆرسىتىدۇ .بۇ ھەرگىز ھەزرىتى ئەيسادا «دۇنياغا
دەرھال قايتىپ كېلىمەن» دېگەن خاتا چۈشەنچىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ.
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ئوغرىنىڭ كېچىسى قاچان كېلىدىغانلىقىنى بىلسە ،قاراپ تۇرۇپ،
ئوغرىنىڭ ئۆيگە بۇزۇپ كىرىشىگە ھەرگىز يول قويمايدۇ ،ئەلۋەتتە.
 44شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەرمۇ ھەر دائىم تەييار تۇرۇڭالر .چۈنكى،
ئىنسانئوغلى سىلەر ئويلىمىغان چاغدا قايتىپ كېلىدۇ!

ئىشەنچلىك ۋە ئىشەنچسىز چاكارالر
 _ 45كىم ئىشەنچلىك ۋە زېرەك چاكار بولسا ،خوجايىن ئۇنى باشقا
چاكارلىرى ئۈستىدىن كۆزىتىپ ،خوجايىننىڭ ئوزۇق-تۈلۈكىنى
ئۇالرغا ۋاقتى-ۋاقتىدا تەقسىم قىلىپ بېرىشكە قويىدۇ 46 .خوجايىن
سەپىرىدىن قايتىپ كېلىپ ،چاكىرىنىڭ شۇنچىلىك ساداقەت بىلەن
خىزمەت قىلىۋاتقىنىنى كۆرسە ،بۇ چاكارنىڭ بەختى 47 .بىلىپ
قويۇڭالركى ،خوجايىن ئۇنى پۈتۈن تەئەللۇقاتىنى باشقۇرۇشقا
قويىدۇ 48 .لېكىن ،ئەگەر چاكار كۆڭلىگە يامان غەرەز پۈكۈپ:
«خوجايىنىم كېچىكىپ قايتىپ كېلىدىغۇ» دەپ 49 ،باشقا چاكارالرغا
نوچىلىق قىلسا ۋە ئۈلپەتلىرى بىلەن بىللە يەپ-ئىچىپ مەست
بولۇپ يۈرسە 50 ،خوجايىن كۈتۈلمىگەن بىر كۈنى ،ئويلىمىغان
بىر ۋاقىتتا قايتىپ كېلىپ 51 ،ئۇنى ئۇرۇپ چاال ئۆلۈك قىلىپ،
ساختىپەزلەر بىلەن ئوخشاش تەقدىرگە دۇچار قىلىدۇ .نەتىجىدە،
چاكار ھەسرەتتە يىغالپ ،چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ.

ئون قىز قولداش توغرىسىدىكى تەمسىل

25

 _ 1ئۇ ۋاقىتتا ،ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى خۇددى قوللىرىغا
چىراغ ئېلىپ تويى بولغان يىگىتنىڭ ئالدىغا چىققان
ئون قىز قولداشقا ئوخشايدۇ 2 .بۇ قىزالرنىڭ بەشى ئەقىلسىز،
بەشى بولسا ئەقىللىق ئىكەن 3 .ئەقىلسىز قىزالر چىراغلىرىنى
ئالغان بولسىمۇ ،يېنىغا ياغ ئېلىۋالماپتۇ 4 .ئەقىللىق قىزالر بولسا
چىراغلىرى بىلەن بىللە ،قاچىالردا ياغمۇ ئاپتۇ 5 .يىگىت ۋاقچە
كەلگەچكە ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇيقۇ بېسىپ ئۇخالپ قاپتۇ.
 6يېرىم كېچىدە« :يىگىت كەلدى ،ئالدىغا چىقىڭالر!» دېگەن
ئاۋاز ئاڭلىنىپتۇ 7 .بۇنىڭ بىلەن ،قىزالرنىڭ ھەممىسى ئورنىدىن
تۇرۇپ چىراغلىرىنى پەرلەپتۇ 8 .ئەقىلسىز قىزالر ئەقىللىقلەرگە:
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«چىراغلىرىمىز ئۆچۈپ قاالي دېدى ،يېغىڭالردىن بېرىڭالرچۇ» دەپتۇ.
 9ئەقىللىق قىزالر« :ياق! بىزگىمۇ ھەم سىلەرگىمۇ يەتمەسلىكى
مۇمكىن .ئەڭ ياخشىسى ،دۇكانغا بېرىپ ياغ سېتىۋېلىڭالر!»
دەپتۇ 10 .لېكىن ،ئۇالر ياغ سېتىۋالغىلى كېتىۋاتقاندا ،يىگىت كېلىپ
قاپتۇ ،تەييارلىقى بار قىزالر ئۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە توي زىياپىتىگە
كىرىپتۇ .ئىشىك تاقىلىپتۇ.
 11كېيىن ،ھېلىقى قىزالر قايتىپ كېلىپ« :تەقسىر ،تەقسىر!
ئىشىكنى ئېچىۋېتىڭ!» دەپتۇ 12 .بىراق ،يىگىت« :بىلىپ قويۇڭالركى،
مەن سىلەرنى تونۇمايمەن» دەپ جاۋاب بېرىپتۇ.
 13ھەزرىتى ئەيسا يەنە مۇنداق دېدى:
_ شۇنىڭ ئۈچۈن ،سەگەك بولۇڭالر ،چۈنكى ئىنسانئوغلى قايتىپ
كېلىدىغان ۋاقىت-سائەتنى بىلمەيسىلەر.

ئۈچ چاكار توغرىسىدىكى تەمسىل
 _ 14ئەرشنىڭ پادىشاھلىقى سەپەرگە چىقماقچى بولغان ئادەمگە
ئوخشايدۇ .ئۇ چاكارلىرىنى چاقىرىپ بايلىقىنى ئۇالرغا تاپشۇرۇپتۇ.
 15ئۇ ئادەم ھەربىر چاكارنىڭ ئوقەت قىلىش قابىلىيىتىگە قاراپ،
بىرىگە بەش مىڭ ،بىرىگە ئىككى مىڭ ،بىرىگە مىڭ كۈمۈش تەڭگە
بېرىپ ،يولغا چىقىپتۇ 16 .بەش مىڭ تەڭگە ئالغان چاكار دەرھال
بېرىپ ئوقەت قىلىپ ،يەنە بەش مىڭ تەڭگە پايدا ئاپتۇ 17 .ئىككى
مىڭ تەڭگە ئالغىنىمۇ يەنە ئىككى مىڭ تەڭگە پايدا ئاپتۇ 18 .مىڭ
تەڭگە ئالغىنى بولسا بېرىپ يەرنى كوالپ ،خوجايىنى ئۇنىڭغا
تاپشۇرغان پۇلنى كۆمۈپ ساقالپ قويۇپتۇ.
 19ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،بۇ چاكارالرنىڭ خوجايىنى
قايتىپ كېلىپ ،ئۇالر بىلەن ھېسابلىشىشقا باشالپتۇ 20 .بــەش
مىڭ تەڭگە ئالغان چاكار يەنە بەش مىڭ تەڭگە قوشۇپ ئېلىپ
كېلىپ« :خوجايىن ،سىز ماڭا بەش مىڭ تەڭگە تاپشۇرغانىدىڭىز.
قاراڭ ،يەنە بەش مىڭ تەڭگە پايدا ئالدىم» دەپتۇ 21 .خوجايىن
ئۇنىڭغا« :ناھايىتى ياخشى! سەن ياخشى ۋە ئىشەنچلىك چاكار
ئىكەنسەن! مەن ساڭا ھاۋالە قىلغان كىچىك ئىشتا ئىشەنچلىك
بولۇپ چىققانلىقىڭ ئۈچۈن ،سېنى چوڭ ئىشالرغا قويىمەن.
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كەل ،خوجايىنىڭنىڭ خۇشاللىقىغا جور بول!» دەپتۇ 22 .ئىككى
مىڭ تەڭگە ئالغان چاكارمۇ كېلىپ« :خوجايىن ،سىز ماڭا ئىككى
مىڭ تەڭگە تاپشۇرغانىدىڭىز .قاراڭ ،يەنە ئىككى مىڭ تەڭگە پايدا
ئالدىم» دەپتۇ 23 .خوجايىن ئۇنىڭغا« :ناھايىتى ياخشى! سەن
ياخشى ۋە ئىشەنچلىك چاكار ئىكەنسەن! مەن ساڭا ھاۋالە قىلغان
كىچىك ئىشتا ئىشەنچلىك بولۇپ چىققانلىقىڭ ئۈچۈن ،مەن سېنى
چوڭ ئىشالرغا قويىمەن .كەل ،خوجايىنىڭنىڭ خۇشاللىقىغا جور
بول!» دەپتۇ.
 24ئاندىن ،مىڭ تەڭگە ئالغان چاكار كېلىپ« :خوجايىن،
سىزنىڭ قاتتىق ئــادەم ئىكەنلىكىڭىزنى بىلەتتىم ،چۈنكى
ئۆزىڭىز تېرىمىسىڭىزمۇ ،ئۇنىڭ ھوسۇلىنى كۈتىسىز؛ ئۇرۇق
سالمىسىڭىزمۇ ،خامان ئالىسىز 25 .شۇڭا ،قورقۇپ ،سىز بەرگەن
تەڭگىنى يەرگە كۆمۈپ ساقالپ قويغانىدىم .مانا پۇلىڭىز» دەپتۇ.
 26خوجايىن ئۇنىڭغا« :ئەي ،يامان ۋە ھۇرۇن چاكار! سەن مېنى
تېرىمىغان يەردىن ئورۇۋالىدىغان ،ئۇرۇق سالمىغان يەردىن خامان
ئالىدىغان ئادەم ،دەپ تۇرۇپ 27 ،نېمىشقا پۇلۇمنى جازانىخورالرغا
ئامانەت قويمىدىڭ .شۇنداق قىلساڭ ،مەن قايتىپ كەلگەندە
پۇلۇمنى ئۆسۈمى بىلەن ئالمامتىم؟  28خوپ ،ئۇنىڭ قولىدىكى مىڭ
تەڭگىنى ئېلىپ ،ئون مىڭ تەڭگە بار چاكارغا بېرىڭالر!  29چۈنكى،
بېرىلگەننى تولۇق ئىشلەتكەنلەرگە تېخىمۇ كۆپ بېرىلىدۇ-دە،
بۇنىڭ بىلەن ئۇالردىكى تېخىمۇ كۆپىيىدۇ .لېكىن ،بېرىلگەننى
ئىشلەتمىگەنلەرگە كەلسەك ،ئۇالرن ڭ بارىمۇ ئېلىپ كېتىلىدۇ 30 .بۇ
يارامسىز چاكارنى سىرتقا ،قاراڭغۇلۇققا قوغلىۋېتىڭالر ،ئۇ يەردە
ھەسرەتتە يىغالپ ،چىشلىرىنى غۇچۇرالتسۇن» دەپتۇ.

ئاخىرەتتىكى سوراق
 _ 31ئىنسانئوغلى ئۆز شان-شەرىپى ئىچىدە پۈتۈن پەرىشتىلىرى
بىلەن بىللە كەلگىنىدە ،پادىشاھ بولۇپ شــەرەپ تەختىدە
ئولتۇرىدۇ32 . 33-پۈتكۈل خەلقلەر ئۇنىڭ ئالدىدا توپلىنىدۇ .ئۇ
ئۇالرنى قويالرنى ئوڭ يېنىغا ،ئۆچكىلەرنى سول يېنىغا ئايرىغان
قويچىدەك ئايرىيدۇ 34 .ئۇ ئوڭ يېنىدىكى كىشىلەرگە« :ئەي
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ئاتام تەرىپىدىن بەختلىك قىلىنغانالر ،كېلىڭالر! دۇنيا ئاپىرىدە
بولغاندىن بېرى سىلەر ئۈچۈن تەييارالنغان مىراس _ خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىغا ئىگە بولۇڭالر!  35چۈنكى ،ئاچ قالغىنىمدا سىلەر
ماڭا يېمەكلىك بەردىڭالر ،ئۇسسۇز قالغىنىمدا ئۇسسۇلۇق
بەردىڭالر ،مۇساپىر بولۇپ يۈرگىنىمدە ئۆز قوينۇڭالرغا ئالدىڭالر،
 36يالىڭاچ قالغىنىمدا كىيىندۈردۈڭالر ،كېسەل بولۇپ قالغىنىمدا
كېلىپ ھالىمدىن خەۋەر ئالدىڭالر ،زىنداندا ياتقىنىمدا يوقالپ
تۇردۇڭالر» دەيدۇ.
 37ئۇ چاغدا ،ھەققانىي ئادەملەر ئۇنىڭغا« :ئى رەببىم ،بىز سىزنى
قاچان ئاچ كۆرۈپ تويدۇردۇق ياكى ئۇسسۇز كۆرۈپ سۇ بەردۇق؟
 38سىزنى قاچان مۇساپىر كۆرۈپ قوينىمىزغا ئالدۇق ياكى يالىڭاچ
كۆرۈپ كىيىندۈردۇق؟  39سىزنى قاچان كېسەل ياكى زىنداندا كۆرۈپ
يوقالپ تۇردۇق؟» دەپ سورايدۇ 40 .بىراق ،پادىشاھ ئۇالرغا« :بىلىپ
قويۇڭالركى ،ئەڭ ئەرزىمەس قېرىنداشلىرىمدىن بولغان بۇالرنىڭ
بىرەرسىگە قىلغىنىڭالر دەل ماڭا قىلغىنىڭالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ»
دەپ جاۋاب بېرىدۇ.
 41ئاندىن سول يېنىدىكىلەرگە« :ئەي لەنىتىلەر ،كۆزۈمدىن
يوقىلىڭالر! شەيتان بىلەن ئۇنىڭ غالچىلىرىغا ھازىرالنغان مەڭگۈ
ئۆچمەس دوزاخ ئوتىغا كىرىڭالر!  42چۈنكى ،ئاچ قالغىنىمدا ماڭا
يېمەكلىك بەرمىدىڭالر ،ئۇسسىغىنىمدا ئۇسسۇلۇق بەرمىدىڭالر،
 43مۇساپىر بولۇپ يۈرگىنىمدە ئۆز قوينۇڭالرغا ئالمىدىڭالر ،يالىڭاچ
قالغىنىمدا كىيىندۈرمىدىڭالر ،كېسەل بولغىنىمدا ۋە زىنداندا
ياتقىنىمدا يوقلىمىدىڭالر» دەيدۇ.
 44ئۇ چاغدا ،ئۇالر« :ئى رەببىم ،سىزنى قاچان ئاچ ،ئۇسسۇز،
مۇساپىر ،يالىڭاچ ،كېسەل ياكى زىنداندا كۆرۈپ تۇرۇپ خىزمىتىڭىزدە
بولمىدۇق؟» دەيدۇ 45 .بىراق ،پادىشاھ ئۇالرغا« :بىلىپ قويۇڭالركى،
ئەڭ ئەرزىمەس قېرىنداشلىرىمدىن بولغان بۇالرنىڭ بىرەرسىگە
قىلمىغاننى ماڭىمۇ قىلمىغان بولدۇڭالر» دەپ جاۋاب قايتۇرىدۇ.
 46بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر مەڭگۈلۈك جازاغا ئۇچرايدۇ .ھەققانىي
ئادەملەر بولسا مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىدۇ.

مەتتا 26
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 1ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن،
شاگىرتلىرىغا:
_ سىلەرگە مەلۇمكى 2 ،ئىككى كۈندىن كېيىن بولىدىغان ئۆتۈپ
كېتىش ھېيتىدا ئىنسانئوغلى كرېستكە مىخلىنىش ئۈچۈن تۇتۇپ
بېرىلىدۇ _ ،دېدى.
 3ئالىي روھانىيالر ۋە خەلق ئاقساقاللىرى قاياپا ئىسىملىك باش
روھانىينىڭ سارىيىدا جەم بولۇشتى 4 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى
ھىيلە بىلەن تۇتۇپ ئۇجۇقتۇرۇش ئۈچۈن مەسلىھەت قىلىشتى.
 5بىراق ،ئۇالر:
_ بۇ ئىشنى ھېيت-ئايەم كۈنلىرى قىلمايلى .بولمىسا ،خەلق
ئارىسىدا قااليمىقانچىلىق چىقىشى مۇمكىن _ ،دېيىشتى.

گۇناھكار ئايالنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى ئەتىرلىشى
 6ھەزرىتى ئەيسا بەيتانىيا يېزىسىدا ئىلگىرى ماخاۋ كېسىلىگە
گىرىپتار بولغان سىمۇننىڭ ئۆيىدە بولغاندا 7 ،ئۇنىڭ يېنىغا بىر ئايال
كىردى .ئۇ ئايال ئاق قاشتېشىدىن ياسالغان بىر قۇتىدا ناھايىتى
قىممەتلىك ئەتىر ئېلىپ كەلگەنىدى .ھەزرىتى ئەيسا داستىخاندا
ئولتۇرغاندا ،ئۇ ئايال ئەتىرنى ئۇنىڭ بېشىغا قۇيدى 8 .شاگىرتالر
بۇنى كۆرۈپ خاپا بولۇشۇپ:
9
_ نېمىشقا بۇنداق ئىسراپچىلىق قىلىسىز؟ بۇ ئەتىر جىق
پۇلغا يارايتتى .ئۇ سېتىلىپ پۇلى كەمبەغەللەرگە بېرىلسە بوالتتى،
_ دېيىشتى.
 10شاگىرتالرنىڭ نارازى بولغانلىقىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا:
_ بۇ ئايالنى خىجىل قىلىپ نېمە قىلىسىلەر؟ ئۇ مەن ئۈچۈن
ياخشى ئىش قىلدى 11 .كەمبەغەللەر دائىم سىلەرنىڭ ئاراڭالردا،
لېكىن مەن ئاراڭالردا دائىم بولمايمەن 12 .بۇ ئايال بۇ ئەتىرنى مېنى
دەپنە قىلىنىشقا تەييار قىلىش ئۈچۈن بەدىنىمگە قۇيدى 13 .بىلىپ
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قويۇڭالركى ،بۇ خۇش خەۋەر دۇنيانىڭ قەيېرىدە يەتكۈزۈلسە ،بۇ
ئايال ئەسلىنىپ ،ئۇنىڭ قىلغان ئىشى تىلغا ئېلىنىدۇ _ ،دېدى.

يەھۇدانىڭ ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلىشى
 14شۇ ۋاقىتتا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى شاگىرتىدىن يەھۇدا
ئىشقارىيوت ئىسىملىك بىرى ئالىي روھانىيالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ:
 _ 15ئەيسانى تۇتۇپ بەرسەم ،ماڭا نېمە بېرىسىلەر؟ _ دېدى.
ئۇالر ئۇنىڭغا ئوتتۇز كۈمۈش تەڭگە بەردى 16 .يەھۇدا شۇنىڭدىن
ئېتىبارەن ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن پۇرسەت
ئىزدەشكە باشلىدى.

ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ كەچلىك تامىقى
 17پېتىر نان ھېيتىنىڭ ① بىرىنچى كۈنى ،شاگىرتالر ھەزرىتى
ئەيسانىڭ يېنىغا كېلىشىپ:
_ ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ تامىقىنى قەيەردە تەييارلىشىمىزنى
خااليسىز؟ _ دەپ سورىدى.
 18ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ يېرۇسالېمغا كىرىپ پاالنچىنىڭ ئۆيىگە بېرىپ ئۇنىڭغا:
«ئۇستازىمىز‹ :ۋاقىت-سائىتىم يېقىنالپ قالدى ،ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتىنى شاگىرتلىرىم بىلەن بىرلىكتە سىلەرنىڭ ئۆيدە ئۆتكۈزەي›
دەيدۇ» دەپ ئېيتىڭالر _ ،دېدى.
 19شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇيرۇقىغا بىنائەن ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتىنىڭ تامىقىنى شۇ يەردە تەييارالشقا كىرىشتى 20 .كەچقۇرۇن،
ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتى بىلەن داستىخاندا ئولتۇردى.
 21ئۇ تاماق يەۋېتىپ:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئاراڭالردا بىرەيلەن ماڭا ساتقۇنلۇق
قىلىدۇ _ ،دېدى.

①  17 :26پېتىر نان ھېيتى يەتتە كۈن بولۇپ ،بىرىنچى كۈنى ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتى دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ كۈنى ،يەھۇدىيالر ئۆيلىرىدە قوي سويۇپ ،پېتىر نان
بىلەن يەيدۇ.
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 22بۇ سۆز ئۇالرنى ئىنتايىن قايغۇغا سالدى .ئۇالر بىر-بىرلەپ:
_ يا رەببىم ،مەن ئەمەستىمەن؟ _ دەپ سوراشقا باشلىدى.
 _ 23ماڭا ساتقۇنلۇق قىلغۇچى قولىدىكى ناننى تەخسىگە مەن
بىلەن بىللە تۆگۈرگەن كىشىدۇر 24 .ئىنسانئوغلى مۇقەددەس يازمىالردا
يېزىلغىنىدەك ئالەمدىن ئۆتىدۇ .لېكىن ،ئۇنىڭغا ساتقۇنلۇق
قىلىدىغان كىشىنىڭ ھالىغا ۋاي! ئۇ ئادەم تۇغۇلمىغان بولسىچۇ
كاشكى! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 25ئۇنىڭغا ساتقۇنلۇق قىلماقچى بولغان يەھۇدا:
_ ئۇستاز ،مەن ئەمەستىمەن؟ _ دەپ سورىدى .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ دەل سەن _ ،دېدى.
 26ئۇالر تاماق يېيىشىۋاتقاندا ،ھەزرىتى ئەيسا بىر ناننى قولىغا
ئېلىپ خۇداغا شۈكۈر ئېيتقاندىن كېيىن ،ئۇنى ئوشتۇپ تۇرۇپ،
شاگىرتلىرىغا ئۈلەشتۈرۈپ بەردى ۋە:
_ ئېلىڭالر ،يەڭالر ،بۇ مېنىڭ تېنىم _ ،دېدى.
 27ئاندىن ،قولىغا بىر جام ئېلىپ خۇداغا شۈكۈر ئېيتقاندىن
كېيىن ،ئۇنى شاگىرتلىرىغا سۇنۇپ:
28
_ ھەممەيلەن بۇنىڭدىن ئىچىڭالر .بۇ مېنىڭ نۇرغۇن ئادەملەرنىڭ
گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن تۆكۈلۈپ ،خۇدانىڭ
ئەھدىسىنى تۈزىدىغان قېنىمدۇر 29 .شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى،
خۇدائاتامنىڭ پادىشاھلىقىدا سىلەر بىلەن بىرلىكتە يېڭىچە شارابتىن
ئىچمىگۈچە ،بۇنداق شارابنى ھەرگىز ئىچمەيمەن _ ،دېدى.
 30ئۇالر مەدھىيە ناخشىسىنى ئېيتقاندىن كېيىن تاالغا چىقىپ،
زەيتۇن تېغىغا قاراپ كېتىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پېترۇسنىڭ
تانىدىغانلىقىنى ئېيتىشى
 31بۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
_ بۈگۈن كېچە ھەممىڭالر مېنىڭ بېشىمغا كېلىدىغان ئىشالر
سەۋەبلىك مېنى تاشالپ كېتىشىلەر ،چۈنكى مۇقەددەس يازمىالردا خۇدا:
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«قويچىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرىمەن،
پادىدىكى قويلىرى پاتىپاراق بولۇپ كېتىدۇ» دېگەن.

 32لېكىن ،مەن تىرىلگەندىن كېيىن ،جەلىلىيىگە سىلەردىن بۇرۇن
بارىمەن _ ،دېدى.
 33پېترۇس ئۇنىڭغا:
_ ھەممەيلەن سىزنى تاشالپ كەتسىمۇ ،مەن ھەرگىز تاشالپ
كەتمەيمەن _ ،دېدى.
 _ 34بىلىپ قويغىنكى ،بۈگۈن كېچە خوراز چىلالشتىن بۇرۇن،
سەن مەندىن ئۈچ قېتىم تانىسەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 35بىراق ،پېترۇس:
_ سىز بىلەن بىللە ئۆلۈشكە توغرا كەلسىمۇ ،سىزدىن تانمايمەن،
_ دېدى .قالغان شاگىرتالرمۇ شۇنداق دېيىشتى.

گېتسىمانە باغچىسىدىكى دۇئا-تىالۋەت
 36كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن بىللە گېتسىمانە
دېگەن بىر يەرگە كەلدى .ئۇ شاگىرتلىرىغا« :مەن ئۇ ياققا
بېرىپ دۇئا-تىالۋەت قىلىپ كەلگۈچە ،مۇشۇ جايدا ئولتۇرۇپ
تۇرۇڭالر» دەپ 37 ،پېترۇسنى ،شۇنداقال زەبەدىينىڭ ئىككى
ئوغلى ياقۇپ ۋە يۇھاننانى بىرگە ئېلىپ ماڭدى .بۇ ۋاقىتتا،
ھەزرىتى ئەيسانى غەم بېسىپ ،كۆڭلى قاتتىق بىئارام بولۇشقا
باشلىدى 38 .ئۇ ئۇالرغا:
_ جېنىم چىقىپ كېتىدىغاندەك غەم-قايغۇغا پاتتى .سىلەر بۇ
يەردە قېلىپ ،مەن بىلەن بىرلىكتە ھوشيار تۇرۇڭالر _ ،دېدى  39ۋە
سەل نېرىراق بېرىپ ،يەرگە باش قويۇپ دۇئا قىلىپ:
_ ئى ئاتا ،مۇمكىن بولسا بۇ ئازاب قەدىھىنى مەندىن يىراقالشتۇرغايسەن.
لېكىن ،بۇ ئىش مېنىڭ ئەمەس ،بەلكى سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچە
بولسۇن _ ،دېدى.
 40ئۇ شاگىرتلىرىنىڭ يېنىغا قايتىپ كەلگىنىدە ،ئۇالرنىڭ مۈگدەپ
قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،پېترۇسقا:
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_ مەن بىلەن بىللە بىرەر سائەتمۇ ھوشيار تۇرالمىدىڭالرمۇ؟!
 41ئېزىقتۇرۇلۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،سەگەك تۇرۇپ دۇئا قىلىڭالر.
كۆڭۈل خااليدۇ ،لېكىن تەن ئاجىزدۇر _ ،دېدى.
 42ھەزرىتى ئەيسا ئىككىنچى قېتىم بېرىپ ،يەنە دۇئا قىلىپ:
_ ئى ئاتا ،ئەگەر مەن بۇ ئازاب قەدىھىنى ئىچمىگۈچە بۇ قەدەھ
مەندىن يىراقالشتۇرۇلمىسا ،ئۇنداقتا سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچە بولسۇن،
_ دېدى 43 .ئۇ شاگىرتلىرىنىڭ يېنىغا قايتىپ كەلگىنىدە ،ئۇالرنىڭ
يەنە مۈگدەپ قالغانلىقىنى كۆردى .چۈنكى ،ئۇالر كۆزلىرىنى
ئاچالماي قالغانىدى.
 44شۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى تاشالپ ئۈچىنچى
قېتىم بېرىپ ،يەنە شۇ سۆزلەر بىلەن دۇئا قىلدى.
 45كېيىن ،شاگىرتالرنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ سىلەر تېخىچە دەم ئېلىپ ئۇخالۋاتامسىلەر؟ ئىنسانئوغلىنىڭ
گۇناھكارالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلىدىغان ۋاقىت-سائىتى يېتىپ
كەلدى 46 .قوپۇڭالر ،كېتەيلى ،مانا ماڭا ساتقۇنلۇق قىلىدىغان
كىشى كەپتۇ! _ دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى
 47ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزى ئاياغالشماستىنال ،ئون ئىككى
شاگىرتىنىڭ بىرى بولغان يەھۇدا كەلدى .ئۇنىڭ يېنىدا ئالىي
روھانىيالر ۋە خەلق ئاقساقاللىرى تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن،
قىلىچ-توقماقالر بىلەن قورالالنغان زور بىر توپ ئادەم بار ئىدى.
 48ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلغان يەھۇدا ئۇالرغا ئاللىبۇرۇن:
«مەن كىمنى سۆيسەم ،ھەزرىتى ئەيسا شۇ .سىلەر ئۇنى تۇتۇڭالر»
دېگەن ۋە سۆيۈش ئارقىلىق بەلگە بەرمەكچى بولغانىدى 49 .ئۇ
ئۇدۇل ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا بېرىپ:
_ ساالم ئۇستاز _ ،دەپ ئۇنى سۆيدى.
 50ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ بۇرادەر ،قىلىدىغىنىڭنى قىل _ ،دېدى .بۇنىڭ بىلەن ،ھېلىقى
ئادەملەر يوپۇرۇلۇپ كېلىپ ،ھەزرىتى ئەيساغا قول سېلىپ ،ئۇنى
تۇتقۇن قىلدى 51 .ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىدىكىلەردىن بىرەيلەن
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دەرھال قىلىچىنى سۇغۇرۇپ ،باش روھانىينىڭ چاكىرىغا ئۇردى.
قىلىچ چاكارنىڭ قۇلىقىغا تېگىپ ،ئۇنى شىلىپ چۈشۈرۈۋەتتى.
 52ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ قىلىچىڭنى قىنىغا سال ،قىلىچ كۆتۈرگەنلەر قىلىچ ئاستىدا
ھاالك بولىدۇ 53 .ياكى مېنى خۇدائاتامدىن ياردەم ئااللمايدۇ ،دەپ
ئويالپ قالدىڭمۇ؟! خالىسام ،ئۇ ماڭا شۇئان ئون ئىككى تۈمەندىن
ئارتۇق پەرىشتە ئەۋەتىدۇ 54 .بىراق ،ئەگەر مەن ئۇنداق قىلسام،
مۇقەددەس يازمىالردىكى چوقۇم مۇشۇنداق بولۇشى كېرەكلىكى
توغرىسىدىكى سۆزلەر قانداق ئەمەلگە ئاشسۇن؟ _ دېدى.
 55ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇ ئادەملەرگە قاراپ مۇنداق دېدى:
_ سىلەر قىلىچ-توقماقالرنى كۆتۈرۈپ مېنى تۇتقىلى كەپسىلەر،
مېنى قاراقچى كۆرۈۋاتامسىلەر؟ ھەر كۈنى مەركىزىي ئىبادەتخانا
ھويلىلىرىدا ئولتۇرۇپ تەلىم بېرەتتىم .ئۇ چاغدا تۇتمىدىڭالر.
 56ئەمما ،بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى پەيغەمبەرلەرنىڭ مۇقەددەس
يازمىالردا ئالدىن ئېيتقانلىرىنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشى بولدى.
بۇ چاغدا ،شاگىرتلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنى تاشالپ قېچىپ
كېتىشتى.

ئالىي كېڭەشمىدە سوتلىنىش
 57ھەزرىتى ئەيسانى تۇتقۇن قىلغانالر ئۇنى باش روھانىي
قاياپانىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشتى .تەۋرات ئۇستازلىرى بىلەن خەلق
ئاقساقاللىرىمۇ ئۇ يەردە جەم بولۇشقانىدى 58 .پېترۇس ھەزرىتى
ئەيساغا تاكى باش روھانىينىڭ ھويلىسىغىچە يىراقتىن ئەگىشىپ
باردى ۋە ئىشنىڭ نەتىجىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن ئىچكىرىگە كىرىپ،
قاراۋۇلالرنىڭ يېنىدا ئولتۇردى 59 .ئالىي روھانىيالر ۋە پۈتۈن ئالىي
كېڭەشمە ئەزالىرى ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلۈم جازاسىغا مەھكۇم
قىلىش ئۈچۈن ،يالغان ئىسپات ئىزدەيتتى 60 .بىرمۇنچە يالغان
گۇۋاھچىالر ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ ،ئىسپات كۆرسىتىپ
بېرەلمىدى .ئاخىردا ،ئىككى گۇۋاھچى ئوتتۇرىغا چىقىپ:
 _ 61بۇ ئادەم« :مەن خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىنى بۇزۇپ تاشالپ،
ئۈچ كۈن ئىچىدە قايتا ياساپ چىقااليمەن» دېگەن _ ،دېدى.
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 62باش روھانىي ئورنىدىن تۇرۇپ ،ھەزرىتى ئەيساغا:
_ قېنى ،جاۋاب بەرمەمسەن؟ بۇالرنىڭ سېنىڭ ئۈستۈڭدىن
بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىغا نېمە دەيسەن؟ _ دېدى 63 .لېكىن ،ھەزرىتى
ئەيسا الم-جىم دېمىدى.
باش روھانىي ئۇنىڭغا:
_ مەڭگۈ ھايات خۇدا ئالدىدا قەسەم قىلىشىڭنى بۇيرۇيمەن.
ئېيتقىن ،خۇدانىڭ ئوغلى قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ سەنمۇ؟ _ دېدى.
 64ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ سىزنىڭ دېگىنىڭىزدەك .لېكىن شۇنى بىلىپ قويۇڭكى،
بۇنىڭدىن كېيىن سىلەر ئىنسانئوغلىنىڭ قادىر خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا
ئولتۇرىدىغانلىقىنى ۋە كۆكتىكى بۇلۇتالر ئۈستىدە كېلىدىغانلىقىنى
كۆرىسىلەر.
 65بۇ سۆزنى ئاڭلىغان باش روھانىي تونلىرىنى يىرتىپ ① تاشالپ:
_ ئۇ خۇداغا كۇپۇرلۇق قىلدى .ئەمدى باشقا ھېچقانداق
گۇۋاھچىنىڭ ھاجىتى قالمىدى .سىلەر ئۇنىڭ كۇپۇرلۇقلىرىنى
ئاڭلىدىڭالر 66 .ئەمدى بۇنىڭغا نېمە دەيسىلەر؟ _ دېدى.
_ ئۆلۈم جازاسىغا تېگىشلىك! _ دەپ جاۋاب قايتۇرۇشتى ئۇالر.
 67بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ يۈزىگە تۈكۈرۈپ،
ئۇنىڭغا مۇشت ئاتتى .بەزىلىرى ئۇنى كاچاتالپ:
 _ 68ئەي مەسىھ ،پەيغەمبەر بولساڭ ،ئېيتىپ باققىنا ،سېنى كىم
ئۇردى؟ _ دېيىشتى.

پېترۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسادىن تېنىشى
 69پېترۇس تاشقىرىدىكى ھويلىدا ئولتۇراتتى .بىر دېدەك ئۇنىڭ
يېنىغا كېلىپ:
_ سەن جەلىلىيىلىك ئەيسا بىلەن بىر ئىدىڭغۇ _ ،دېدى.
①  65 :26باش روھانىي ھەزرىتى ئەيسانى «كۇپۇرلۇق قىلدى» دەپ
قاراپ ،ئۆزىنىڭ بۇنىڭغا بولغان چۆچۈشى ۋە غەزىپىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن،
كىيىملىرىنى يىرتقان .ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىنىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلىشى ئۇنىڭ خۇداغا خاس ھوقۇق ۋە شۆھرەت مەندىدۇر،
دېگەنلىكىدۇر.
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 _ 70سېنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىڭنى چۈشەنمىدىم! _ دەپ ئىنكار
قىلدى پېترۇس ھەممەيلەننىڭ ئالدىدا.
 71ئاندىن ،پېترۇس دەرۋازىنىڭ ئالدىغا چىقتى .ئۇنى كۆرگەن
يەنە بىر دېدەك ئۇ يەردە تۇرغانالرغا:
_ بۇ ئادەم ناسىرەلىك ئەيسانىڭ شېرىكى ئىدى _ ،دېدى.
 72پېترۇس قەسەم قىلىپ:
_ مەن ئۇ ئادەمنى تونۇمايمەن _ ،دەپ يەنە ئىنكار قىلدى.
 73ئۇ يەردە تۇرغانالر بىرئازدىن كېيىن پېترۇسنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ شۈبھىسىزكى ،سەن ئەيسانىڭ شېرىكلىرىنىڭ بىرى.
تەلەپپۇزۇڭدىن مانا مەن دەپ چىقىپ تۇرىدۇ _ ،دېيىشتى.
 74پېترۇس قەسەم قىلىپ:
_ ئۇ ئادەمنى تونۇمايمەن .بولمىسا ،مېنى خۇدا ئۇرسۇن! _ دېدى.
دەل شۇ چاغدا ،خوراز چىللىدى 75 .پېترۇس ھەزرىتى ئەيسانىڭ:
«خوراز چىلالشتىن بۇرۇن ،سەن مەندىن ئۈچ قېتىم تانىسەن!» دېگەن
سۆزىنى ئېسىگە ئېلىپ ،تاشقىرىغا چىقىپ قاتتىق يىغالپ كەتتى.

يەھۇدانىڭ ئۆلۈشى

27

 1تاڭ ئېتىشى بىلەنال ،پۈتۈن ئالىي روھانىيالر بىلەن
خەلق ئاقساقاللىرى مەسلىھەتلىشىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلدۇرۇش ئۈچۈن باغالپ 2 ،ۋالىي پىالتۇسقا
تاپشۇرۇپ بەردى.
 3ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلغان يەھۇدا ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىنغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۆز قىلمىشىغا پۇشايمان
قىلدى ۋە ئالىي روھانىيالر بىلەن ئاقساقالالرغا ئوتتۇز كۈمۈش
تەڭگىنى قايتۇرۇپ بېرىپ:
 _ 4مەن بىگۇناھ بىر جانغا زامىن بولۇپ گۇناھ ئۆتكۈزدۈم،
_ دېدى.
_ بۇ سېنىڭ ئىشىڭ ،بىزنىڭ نېمە كارىمىز؟ _ دېيىشتى ئۇالر.
 5يەھۇدا پۇلالرنى ئىبادەتخانىنىڭ ئىچىگە چېچىۋەتتى ۋە ئۇ
يەردىن چىقىپ ،ئېسىلىپ ئۆلۈۋالدى.
 6پۇلالرنى يىغىۋالغان ئالىي روھانىيالر:
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_ قان تۆكۈش ئۈچۈن تۆلەنگەن بۇ تەڭگىلەرنى ئىبادەتخانىنىڭ
خەزىنىسىگە قويۇش ھارام _ ،دېيىشتى 7 .ئۇالر ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىپ،
بۇ پۇلالر بىلەن ياقا يۇرتلۇقالرغا مازارلىق قىلىش ئۈچۈن ،خۇمدانچىنىڭ
بىر پارچە يېرىنى سېتىۋالدى 8 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ يەر ھازىرغىچە
«قانلىق يەر» دەپ ئاتىلىپ كەلمەكتە.
 9بۇ ۋەقە ئارقىلىق يەرەمىيا پەيغەمبەر تەرىپىدىن بۇرۇن ئېيتىلغان
مۇنۇ سۆزلەر ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى:
«ئۇالر ئىسرائىل خەلقىنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن بەلگىلىگەن
باھاسىنى،
يەنى ئوتتۇز كۈمۈش تەڭگىنى ئېلىشتى
 10ۋە پەرۋەردىگار ماڭا ئەمر قىلغاندەك،
خۇمدانچىنىڭ يېرىنى سېتىۋېلىشقا خەجلەشتى».

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ۋالىي پىالتۇسنىڭ
ئالدىدا سوتلىنىشى
 11ھەزرىتى ئەيسا ۋالىينىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈلدى .ۋالىي ئۇنىڭدىن:
_ سەن يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئېيتقىنىڭىزدەك _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 12ئالىي روھانىيالر ۋە ئاقساقالالر ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز-
شىكايەت قىلغاندا ،ئۇ بىر ئېغىزمۇ جاۋاب بەرمىدى 13 .بۇنىڭ
بىلەن ،پىالتۇس ئۇنىڭغا:
_ سېنىڭ ئۈستۈڭدىن قىلىنغان شۇنچە كۆپ شىكايەتلەرنى
ئاڭلىمايۋاتامسەن؟ _ دېدى 14 .بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ
بىرىگىمۇ جاۋاب بەرمىدى .ۋالىي بۇنىڭغا ئىنتايىن ھەيران قالدى.
 15ھەر قېتىملىق ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىدا ،ۋالىي ئادىتى بويىچە
خااليىق تەلەپ قىلغان بىر مەھبۇسنى قويۇپ بېرەتتى 16 .ئەينى
ۋاقىتتا ،بارابباس ئىسىملىك نامى چىققان بىر مەھبۇس زىنداندا
ئىدى 17 .خەلق بىر يەرگە جەم بولغاندا ،پىالتۇس ئۇالردىن:
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_ سىلەر ئۈچۈن كىمنى قويۇپ بېرىشىمنى تەلەپ قىلىسىلەر؟
بارابباسنىمۇ ياكى مەسىھ دەپ ئاتالغان ئەيسانىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 18پىالتۇس ئالىي روھانىيالر ۋە ئاقساقالالرنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا
ھەسەتخورلۇق قىلىپ ئۇنى ئۆزىگە تاپشۇرۇپ بەرگەنلىكىنى بىلەتتى.
 19پىالتۇس سوراق مۇنبىرىدە ئولتۇرغاندا ،ئايالى ئۇنىڭغا:
_ ئۇ بىگۇناھ ئادەمگە تەگمەڭ .ئۇ تۈنۈگۈن كېچە چۈشۈمگە
كىرىپ ،كۆپ ئازابالندىم _ ،دەپ خەۋەر ئەۋەتتى.
 20ئالىي روھانىيالر ۋە ئاقساقالالر بولسا خەلقنى كۈشكۈرتۈپ،
ۋالىي پىالتۇستىن بارابباسنى قويۇپ بېرىشنى ۋە ھەزرىتى ئەيسانى
ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىشنى تەلەپ قىلدۇردى.
 21ۋالىي ئۇالردىن يەنە:
_ سىلەر ئۈچۈن بۇ ئىككىسىنىڭ قايسىسىنى قويۇپ بېرىشىمنى
تەلەپ قىلىسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
_ بارابباسنى _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 _ 22ئۇنداق بولسا ،مەسىھ دەپ ئاتالغان ئەيسانى قانداق بىر
تەرەپ قىالي؟ _ دېدى پىالتۇس.
ھەممەيلەن بىر ئېغىزدىن:
_ ئۇنى كرېستكە مىخلىتىڭ! _ دېيىشتى.
 23پىالتۇس:
_ نېمىشقا؟ ئۇ زادى نېمە جىنايەت ئۆتكۈزۈپتۇ؟ _ دەپ سورىدى.
بىراق ،ئۇالر تېخىمۇ قاتتىق ۋارقىرىشىپ:
24
_ ئۇنى كرېستكە مىخلىتىڭ! _ دەپ تۇرۇۋېلىشتى .پىالتۇس يەنە
سۆزلەشنىڭ ئەھمىيەتسىز ئىكەنلىكىنى ،بولمىسا قااليمىقانچىلىق
چىقىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ،سۇ ئېلىپ ،كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا
قولىنى يۇغاچ:
_ بۇ ئادەمنىڭ قېنىغا مەن جاۋابكار ئەمەس ،بۇ ئىشقا ئۆزۈڭالر
مەسئۇل بولۇڭالر! _ دېدى.
 25پۈتۈن خەلق بىر ئېغىزدىن:
_ ئۇنىڭ قېنىنىڭ جاۋابكارلىقى بىزنىڭ ۋە بالىلىرىمىزنىڭ
ئۈستىدە بولسۇن! _ دېيىشتى.
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 26بۇنىڭ بىلەن ،پىالتۇس بارابباسنى ئۇالرغا چىقىرىپ بەردى.
ھەزرىتى ئەيسانى بولسا قامچىالتقاندىن كېيىن ،كرېستكە مىخالش
ئۈچۈن لەشكەرلىرىگە تاپشۇردى.

لەشكەرلەرنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى مازاق قىلىشى
 27كېيىن ،لەشكەرلەر ھەزرىتى ئەيسانى ۋالىي ئوردىسىدىكى
بىر سەيناغا ئېلىپ كىرىپ ،پۈتۈن لەشكەرلەر توپىنى بۇ يەرگە
يىغدى 28 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى يالىڭاچالپ ،ئۇچىسىغا شاھانە
سۆسۈن رەڭلىك تون كىيدۈرۈشتى 29 .تىكەن شاخلىرىنى ئۆرۈپ
بىر تاج ياساپ ،بېشىغا كىيدۈردى ۋە ئوڭ قولىغا بىر قومۇشنى ①
تۇتقۇزدى .ئاندىن ،ئۇنىڭ ئالدىغا تىزلىنىپ« :ياشىسۇن
يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى!» دەپ مازاق قىلىشتى 30 .ئۇنىڭغا
تۈكۈرۈشتى ،قومۇشنى ئېلىپ ئۇنىڭ بېشىغا ئۇرۇشتى 31 .ئۇنى
مانا شۇنداق مازاق قىلغاندىن كېيىن ،توننى سالدۇرۇپ ،ئۇچىسىغا
ئۆز كىيىملىرىنى كىيدۈردى ۋە كرېستكە مىخالش ئۈچۈن ئېلىپ
مېڭىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كرېستكە مىخلىنىشى
 32ئــۇالر تاشقىرىغا چىققىنىدا ،كىرىنى شەھىرىلىك سىمۇن
ئىسىملىك بىر كىشىنى ئۇچرىتىپ ،ھەزرىتى ئەيسا يۈدۈپ ماڭغان
كرېستنى ئۇنىڭغا مەجبۇرىي كۆتۈرگۈزدى 33 .ئۇالر گولگوتا ،يەنى
«باش سۆڭەك» دېگەن يەرگە كەلگەندە 34 ،ھەزرىتى ئەيساغا ئىچىش
ئۈچۈن دورا ئارىالشتۇرۇلغان شاراب ② بەردى ،لېكىن ھەزرىتى ئەيسا
ئۇنى تېتىپ كۆرۈپ ،ئىچكىلى ئۇنىمىدى.
 35لەشكەرلەر ھەزرىتى ئەيسانى كرېستكە مىخلىغاندىن كېيىن،
چەك تاشلىشىپ كىيىملىرىنى بۆلۈشۈۋالدى 36 .ئاندىن كېيىن ،ئۇ
يەردە ئولتۇرۇپ نۆۋەتچىلىك قىلدى 37 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ

①  29 :27پادىشاھلىق ئەڭگۈشتىرى بولغان شاھانە ھاسا سۈپىتىدە.
②  34 :27ئېيتىشالرغا قارىغاندا كرېستكە مىخلىنىدىغانالرغا ئاغرىقنى
پەسەيتىش مەقسىتىدە دورا ئارىالشتۇرۇلغان شاراب بېرىلىدىكەن.
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بېشىنىڭ يۇقىرى تەرىپىگە «بۇ ،يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى ئەيسا»
دەپ يېزىلغان بىر گۇناھ تاختىسىنى ئاستى.
 38ھەزرىتى ئەيسادىن باشقا ئىككى قاراقچىمۇ كرېستكە مىخالنغان
بولۇپ ،بىرى ئۇنىڭ ئوڭ يېنىدىكى ،يەنە بىرى سول يېنىدىكى
كرېستتە ئىدى 39 .ئۇ يەردىن ئۆتكەنلەر باشلىرىنى چايقىشىپ،
ھەزرىتى ئەيسانى ھاقارەتلەپ:
 _ 40قېنى ،سەن ئىبادەتخانىنى بۇزۇپ تاشالپ ،ئۈچ كۈندە قايتىدىن
ياساپ چىقىدىغان ئادەم ئىدىڭغۇ؟ ئەمدى ئۆزۈڭنى قۇتقۇزغىنا!
خۇدانىڭ ئوغلى بولساڭ ،كرېستتىن چۈشۈپ باققىن! _ دېيىشتى.
 41ئالىي روھانىيالر ،تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە ئاقساقالالرمۇ ئۇنى
شۇنداق مەسخىرە قىلىپ:
 _ 42باشقىالرنى قۇتقۇزۇپتىكەن ،ئۆزىنى قۇتقۇزالمىدى،
ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھىمىش تېخى! ئەمدى كرېستتىن چۈشۈپ
باقسۇنچۇ ،ئاندىن ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىاليلى 43 .ئۇ خۇداغا ئىشىنەتتى،
خۇدا ئۇنى ئەزىزلىسە ،قۇتقۇزۇپ باقمىسۇنمۇ! چۈنكى ،ئۇ« :مەن
خۇدانىڭ ئوغلى» دېگەنىدى _ ،دېيىشتى 44 .ھەزرىتى ئەيسا بىلەن
بىللە كرېستكە مىخالنغان قاراقچىالرمۇ ئۇنى شۇنداق ھاقارەتلەشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈمى
 45چۈش ۋاقتى سائەت ئون ئىككىدىن سائەت ئۈچكىچە پۈتۈن
زېمىننى قاراڭغۇلۇق باستى 46 .سائەت ئۈچلەردە ھەزرىتى ئەيسا
يۇقىرى ئاۋاز بىلەن« :ئېلى ،ئېلى ،لەما شەۋاقتانى؟» يەنى «خۇدايىم،
خۇدايىم ،مېنى نېمىشقا تاشلىۋەتتىڭ؟» دەپ ۋارقىرىدى.
 47ئۇ يەردە تۇرغانالرنىڭ بەزىلىرى بۇنى خاتا ئاڭالپ:
_ بۇ ئادەم ئىلياس پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىۋاتىدۇ _ دېيىشتى.
 48ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرەيلەن دەرھال يۈگۈرۈپ بېرىپ ،بىر پارچە
بۇلۇتنى ئەكەلدى .ئاندىن ،ئۇنى ئەرزان ئۈزۈم شارابىغا چىالپ،
قومۇشنىڭ ئۇچىغا باغالپ ھەزرىتى ئەيساغا ئىچكۈزمەكچى بولدى.
 49باشقىالر:
_ توختاپ تۇرۇڭالر ،قاراپ باقايلى ،ئىلياس پەيغەمبەر كېلىپ
ئۇنى قۇتقۇزۇپ قاالرمىكىن؟ _ دېيىشتى.
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 50ھەزرىتى ئەيسا قاتتىق ئاۋاز بىلەن يەنە بىر ۋارقىرىدى-دە،
جان بەردى.
 51شــۇ ۋاقىتتا ،مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى پەردە يۇقىرىدىن
تۆۋەنگە ئىككى پارچە بۆلۈپ يىرتىلدى ① .زېمىن سىلكىنىپ،
تاشالر يېرىلىپ 52 ،قەبرىلەر ئېچىلدى .ھەزرىتى ئەيسا تىرىلگەندىن
كېيىن ،بۇرۇن ئالەمدىن ئۆتكەن بىرمۇنچە تەقۋادار ئادەملەر تىرىلدى.
 53ئۇالر قەبرىلىرىدىن چىقتى ۋە مۇقەددەس شەھەر يېرۇسالېمغا
كىرىپ ،ئۇ يەردە نۇرغۇن كىشىلەرگە كۆرۈندى.
 54ھەزرىتى ئەيسانى كۆزەت قىلىۋاتقان يۈزبېشى ۋە لەشكەرلەر
زېمىننىڭ سىلكىنىشى ۋە باشقا ھادىسىلەرنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن
قورقۇشقان ھالدا:
_ ئۇ ھەقىقەتەن خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەن! _ دېيىشتى.
 55ئــۇ يەردە يەنە ۋەقەنى يىراقتىن كۆرۈپ تۇرغان بىرمۇنچە
ئايالالرمۇ بار ئىدى .ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا خىزمەت قىلىش
ئۈچۈن ،جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەلگەنىدى.
 56ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مەجدەللىك مەريەم ،ياقۇپ بىلەن يۈسۈپنىڭ
ئانىسى مەريەم ،زەبەدىينىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئانىسىمۇ بار ئىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ دەپنە قىلىنىشى
 57كۈن پېتىشقا يېقىن ،ئاراماتىيالىق يۈسۈپ ئىسىملىك بىر باي
كەلدى .ئۇمۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىدىن ئىدى 58 .ئۇ ۋالىي
پىالتۇسنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ جەسىتىنى تەلەپ
قىلدى .پىالتۇس جەسەتنى ئۇنىڭغا بېرىشكە ئەمر قىلدى 59 .يۈسۈپ
جەسەتنى ئېلىپ ،پاكىز كەندىر رەخت بىلەن ئوراپ كېپەنلىدى
 60ۋە ئۇنى ئۆزى ئۈچۈن قىيادا ئويدۇرغان يېڭى قەبرىگە قويدى.
ئاندىن ،قەبرىنىڭ ئاغزىغا يوغان بىر قورام تاشنى دومىلىتىپ

①  51 :27بۇ پەردە ئىبادەتخانىدىكى ئەڭ مۇقەددەس جاينى مۇقەددەس جايدىن
ئايرىپ تۇرىدىغان پەردە بولۇپ ،ئۇنىڭ يىرتىلىشى ئىنسانالرنىڭ خۇدانىڭ
ئالدىغا بارىدىغان يولىنىڭ ھەزرىتى ئەيسا تەرىپىدىن ئېچىلغانلىقىنى
بىلدۈرىدۇ.
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قويۇپ كېتىپ قالدى 61 .مەجدەللىك مەريەم بىلەن يەنە بىر مەريەم
بولسا ئۇ يەردە ،قەبرىنىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇرۇشتى.

قەبرىنى قوغداش
 62دەم ئېلىش كۈنىنىڭ ھارپىسى ئۆتكەنىدى .ئۇنىڭ ئەتىسى،
ئالىي روھانىيالر بىلەن پەرىسىيلەر ۋالىي پىالتۇسنىڭ ئالدىدا
جەم بولۇشۇپ:
 _ 63جانابلىرى ،ئەيسانىڭ ھايات ۋاقتىدا« :مەن ئۆلۈپ ئۈچىنچى
كۈنى تىرىلىمەن» دېگىنى ئېسىمىزدە 64 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،قەبرىنى
ئۈچىنچى كۈنىگىچە قوغداش ئۈچۈن ئەمر بەرگەيسىز .ئۇنداق
قىلمىغاندا ،شاگىرتلىرى كېلىپ جەسەتنى ئوغرىالپ كېتىپ ،خەلققە:
«ئۇ ئۆلۈمدىن تىرىلدى» دېيىشى مۇمكىن .ئۇ ئىغۋاگەرچىلىك
ئالدىنقىسىدىنمۇ بەتتەر بولىدۇ _ ،دېيىشتى.
 65پىالتۇس ئۇالرغا:
_ قوغدىغۇچى لەشكەر ئېلىپ بېرىپ ،قەبرىنى قۇربىڭالرنىڭ
يېتىشىچە قوغداڭالر _ ،دېدى 66 .ئــۇالر لەشكەرلەر بىلەن بىللە
بېرىپ ،تاشنى پېچەتلەپ ،قەبرىنى مۇھاپىزەت ئاستىغا ئالدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تىرىلىشى

28

 1دەم ئېلىش كۈنى ئۆتۈپ يەكشەنبە كۈنى تاڭ سۈزۈلگەندە،
مەجدەللىك مەريەم بىلەن يەنە بىر مەريەم قەبرىنى
يوقالپ باردى 2 .تۇيۇقسىز قاتتىق يەر تەۋرەپ كەتتى ،چۈنكى
رەبنىڭ پەرىشتىلىرىدىن بىرى ئاسماندىن چۈشۈپ ،قەبرىگە
بېرىپ تاشنى بىر يانغا دومىلىتىپ ،ئۈستىدە ئولتۇرغانىدى.
 3پەرىشتىنىڭ قىياپىتى چاقماقتەك ،كىيىملىرى قاردەك ئاپئاق
ئىدى 4 .قوغدىغۇچىالر ئۇنىڭدىن قورقۇپ تىترىشىپ ،ئۆلۈكتەك
قېتىپال قالدى.
 5پەرىشتە ئايالالرغا مۇنداق دېدى:
_ قورقماڭالر! سىلەرنىڭ كرېستكە مىخالنغان ھەزرىتى ئەيسانى
ئىزدەيدىغانلىقىڭالرنى بىلىمەن 6 .ئۇ بۇ يەردە ئەمەس؛ ئۇ ئۆزى
ئېيتقاندەك تىرىلدى .كېلىڭالر ،ئۇ ياتقان جاينى كۆرۈڭالر.
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 7دەرھال بېرىپ ئۇنىڭ شاگىرتلىرىغا« :ھەزرىتى ئەيسا ئۆلۈمدىن
تىرىلىپتۇ .جەلىلىيىگە سىلەردىن ئاۋۋال بارىدىكەن ،ئۇنى شۇ
يەردە كۆرىدىكەنسىلەر» دەڭالر .مانا مەن سىلەرگە ئېيتىپ بەردىم.
 8ئايالالر بىر تەرەپتىن قورقسا ،يەنە بىر تەرەپتىن زور خۇشاللىق
ئىچىدە قەبرىدىن دەرھال ئايرىلىپ ،يۈگۈرگەن پېتى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىغا خەۋەر بېرىشكە كېتىشتى 9 .توساتتىن
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ:
_ ساالم سىلەرگە! _ دېدى .ئۇالرمۇ ئالدىغا بېرىپ ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ پۇتىغا ئېسىلىپ ،ئۇنىڭغا سەجدە قىلدى 10 .شۇ چاغدا،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ قورقماڭالر! بېرىپ قېرىنداشلىرىمغا خەۋەر قىلىڭالر .جەلىلىيىگە
بارسۇن ،مېنى شۇ يەردە كۆرىدۇ _ ،دېدى.

قوغدىغۇچىالرنىڭ خەۋىرى
 11ئايالالر تېخى يولدا كېتىۋاتقاندا ،قەبرە قوغدىغۇچىالرنىڭ
بەزىلىرى شەھەرگە كىرىپ ،بولغان ۋەقەلەرنىڭ ھەممىسىنى ئالىي
روھانىيالرغا خەۋەر قىلدى 12 .ئالىي روھانىيالر ئاقساقالالر بىلەن
بىر يەرگە يىغىلىپ مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن ،لەشكەرلەرگە زور
مىقداردا پۇل بېرىپ:
 _ 13سىلەر« :ئەيسانىڭ شاگىرتلىرى كېچىسى كېلىپ ،بىز
ئۇخالۋاتقاندا ئۇنىڭ جەسىتىنى ئوغرىالپ ئەكېتىپتۇ» دەڭالر.
 14ئەگەر بۇ خەۋەر ۋالىينىڭ قۇلىقىغا يېتىپ قالسا ،بىز ئارىغا
چۈشۈپ ،سىلەرگە گەپ كەلتۈرمەيمىز _ ،دېدى 15 .شۇنداق قىلىپ،
لەشكەرلەر پۇلنى ئالدى ۋە ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچە قىلدى .بۇ
ئىغۋا بۈگۈنگىچە يەھۇدىيالر ئارىسىدا تارقىلىپ كەلمەكتە.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىغا كۆرۈنۈشى
 16ئون بىر شاگىرت ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا ئېيتقان جەلىلىيىدىكى
تاغقا چىقىشتى 17 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى كۆرگىنىدە ئۇنىڭغا
سەجدە قىلىشتى ،لېكىن بەزىلىرى گۇمان ئىچىدە ئىدى 18 .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ ،مۇنداق دېدى:
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_ ئەرشتە ۋە يەر يۈزىدە پۈتۈن ھوقۇق ماڭا بېرىلدى 19 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،بېرىپ پۈتكۈل مىللەتلەرنى مېنىڭ شاگىرتلىرىم قىلىپ
يېتىشتۈرۈڭالر .ئۇالرنى خۇدائاتا ،ئۇنىڭ ئوغلى ۋە مۇقەددەس
روھنىڭ نامى بىلەن چۆمۈلدۈرۈپ 20 ،ئۇالرغا مەن سىلەرگە بۇيرۇغان
بارلىق ئەمرلەرگە ئەمەل قىلىشنى ئۆگىتىڭالر .مەن ھەقىقەتەنمۇ
زامان ئاخىرىغىچە ھەر دائىم سىلەر بىلەن بىللە بولىمەن.

ماركۇس بايان قىلغان خۇش خەۋەر
چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانىڭ تەلىم بېرىشى

1

 1خۇدانىڭ ئوغلى ① ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش
خەۋەر مۇنداق باشلىنىدۇ 2 :يەشايا پەيغەمبەرنىڭ يازمىسىدا
خۇدانىڭ مۇنۇ سۆزلىرى خاتىرىلەنگەن:
«مانا ،ئالدىڭدا ئەلچىمنى ئەۋەتىمەن.
ئۇ سېنىڭ يولۇڭنى ئالدىنئاال تەيياراليدۇ».
 3ئۇ بولسا« :باياۋاندا‹ :دىلىڭالرنى رەببىمىزنىڭ كېلىشىگە
تەييار قىلىڭالر!
ئۇنىڭ يوللىرىنى تۈز قىلىڭالر!›» دەپ توۋاليدىغان
كىشىدۇر.
 4دەرۋەقە ،چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا چۆل-باياۋاندا پەيدا بولۇپ،
كىشىلەرگە:
_ يامان يوللىرىڭالردىن يېنىپ ،توۋا قىلىڭالر! توۋا قىلغانلىقىڭالرنى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلىڭالر .شۇنداق
قىلغاندا ،خۇدا سىلەرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ! _ دەپ جاكارلىدى.
 5كىشىلەر يېرۇسالېم شەھىرىدىن ،جۈملىدىن پۈتۈن يەھۇدىيە
ئۆلكىسىدىن ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىشىپ ،گۇناھلىرىنى ئىقرار قىلىشتى
ۋە ئۇنىڭ ئۆزلىرىنى ئىئوردان دەرياسىدا چۆمۈلدۈرۈشىنى قوبۇل
قىلىشتى 6 .يەھيا پەيغەمبەر تۆگە يۇڭىدىن كىيىم كىيگەن ،بېلىگە
①  1 :1خۇدانىڭ ئوغلى _ بۇ نام ھەرگىزمۇ خۇدا بىلەن ھەزرىتى ئەيسا
ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي جەھەتتىكى ئاتا-بالىلىق مۇناسىۋەتنى ئەمەس،
بەلكى روھىي جەھەتتىكى مۇناسىۋەتنى بىلدۈرىدۇ.
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كۆن تاسما باغلىغانىدى .يەيدىغىنى چېكەتكە بىلەن ياۋا ھەرە
ھەسىلى ئىدى 7 .ئۇ مۇنداق دەپ جاكاراليتتى:
_ مەندىن كېيىن تېخىمۇ قۇدرەتلىك بىرى كېلىدۇ .مەن
ھەتتا ئېڭىشىپ ئۇنىڭ ئايىغىنىڭ يىپلىرىنى يېشىشكىمۇ اليىق
ئەمەسمەن!  8مەن سىلەرنى سۇغىال چۆمۈلدۈرىمەن ،لېكىن ئۇ
سىلەرنى مۇقەددەس روھقا چۆمۈلدۈرىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشى ۋە سىنىلىشى
 9شۇ كۈنلەردە ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىنىڭ ناسىرە
شەھىرىدىن كېلىپ ،يەھيا پەيغەمبەر تەرىپىدىن ئىئوردان دەرياسىدا
چۆمۈلدۈرۈلدى 10 .ئــۇ سۇدىن چىقىپال ،ئاسماننىڭ يېرىلىپ،
مۇقەددەس روھنىڭ كەپتەر ھالىتىدە ئاسماندىن چۈشۈپ ،ئۆز
ئۈستىگە قونۇۋاتقانلىقىنى كۆردى 11 .ئاندىن ،ئەرشتىن خۇدانىڭ:
«سەن مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم ،مەن سەندىن خۇرسەنمەن!»
دېگەن ئاۋازى ئاڭالندى.
 12مۇقەددەس روھ ھەزرىتى ئەيسانى شۇئان چۆل-باياۋانغا
ئېلىپ كەلدى 13 .ئۇ چۆلدە قىرىق كۈن تۇرۇپ ،شەيتان تەرىپىدىن
سىنالدى .ئۇ ياۋايى ھايۋاناتالر ياشايدىغان يەردە بولغان شۇ جەرياندا،
پەرىشتىلەر ئۇنىڭ خىزمىتىدە بولدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۆت بېلىقچىنى چاقىرىشى
 14يەھيا پەيغەمبەر تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا
جەلىلىيە ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا بېرىپ« 15 :ۋاقىت-
سائەت يېتىپ كەلدى .خۇدانىڭ پادىشاھلىقى نامايان بولۇش ئالدىدا
تۇرىدۇ! شۇڭا ،توۋا قىلىڭالر ،خۇش خەۋەرگە ئىشىنىڭالر!» دەپ،
خۇدانىڭ خۇش خەۋىرىنى جاكارالشقا باشلىدى.
 16بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە كۆلى بويىدا كېتىۋېتىپ،
سىمۇن بىلەن ئىنىسى ئەندەرنى كۆردى .ئۇالر بېلىقچى بولۇپ،
كۆلگە تور سېلىۋاتاتتى 17 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ماڭا ئەگىشىڭالر ،مەن سىلەرنى بېلىق تۇتۇشنىڭ ئورنىغا،
ماڭا ئادەم تۇتىدىغان قىلىمەن _ ،دېدى 18 .ئۇالر شۇئان بېلىق
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تورلىرىنى تاشالپ ،ھەزرىتى ئەيسا بىلەن ماڭدى 19 .كۆل بويىدا بىرئاز
ماڭغاندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا زەبەدىينىڭ ئوغۇللىرى ياقۇپ
بىلەن يۇھاننانى كۆردى .ئۇالر كېمىدە تورلىرىنى ئوڭشاۋاتاتتى.
 20ھەزرىتى ئەيسا دەرھال ئۇالرنى شاگىرتلىققا چاقىردى .ئۇالر
ئاتىسى زەبەدىينى مەدىكارالر بىلەن بىللە كېمىدە قالدۇرۇپ،
ئۆزلىرى ھەزرىتى ئەيسا بىلەن ماڭدى.

جىن چاپالشقان ئادەمنىڭ ساقايتىلىشى
 21ئۇالر كەپەرناھۇم شەھىرىگە كىردى .دەم ئېلىش كۈنى ھەزرىتى
ئەيسا ئىبادەتخانىغا كىرىپ ،تەلىم بېرىشكە باشلىدى 22 .خااليىق
ئۇنىڭ تەلىملىرىگە ھەيران قېلىشتى .چۈنكى ،ئۇنىڭ تەلىملىرى
نوپۇزلۇق ئىدى ،تەۋرات ئۇستازلىرىنىڭكىگە ئوخشىمايتتى.
 23ئىبادەتخانىدا جىن چاپالشقان بىر كىشى بار ئىدى .دەل شۇ
چاغدا ،ئۇ:
 _ 24ئەي ناسىرەلىك ئەيسا ،بىز بىلەن كارىڭ بولمىسۇن!
بىزنى يوقاتماقچىمۇسەن؟ مەن سېنىڭ كىملىكىڭنى بىلىمەن.
خۇدا ئەۋەتكەن مۇقەددەس بولغۇچىسەن! _ دەپ توۋالپ كەتتى.
 25ھەزرىتى ئەيسا ئۇنى سۆزلىتىۋاتقان جىنغا بۇيرۇق قىلىپ:
_ ئاغزىڭنى يۇم ،بۇ ئادەمنىڭ تېنىدىن چىق! _ دېدى.
 26جىن ھېلىقى ئادەمنىڭ بەدىنىنى قاتتىق تارتىشتۇردى ۋە
پەرياد كۆتۈرگىنىچە ئۇنىڭ تېنىدىن چىقىپ كەتتى.
 27بۇنىڭدىن ھەيران بولغان كۆپچىلىك بىر-بىرىگە:
_ بۇ قانداق ئىش؟ يىپيېڭى بىر تەلىمغۇ! ئۇ دەرۋەقە جىنالرغا
بۇيرۇق قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە ئىكەن! ئۇالرمۇ ئۇنىڭ سۆزىگە
بويسۇنىدىكەن _ ،دېيىشتى 28 .بۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا
توغرىسىدىكى خەۋەرلەر تېزلىكتە پۈتۈن جەلىلىيە ئۆلكىسىگە
تارقالدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ نۇرغۇن بىمارالرنى ساقايتىشى
 29ھەزرىتى ئەيسا ئىبادەتخانىدىن چىقىپال ،سىمۇن ۋە ئەندەر بىلەن
بىللە ئۇالرنىڭ ئۆيىگە باردى .ياقۇپ ۋە يۇھاننامۇ ئۇالر بىلەن بىرگە
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باردى 30 .سىمۇننىڭ قېينانىسى قىزىتما ئىچىدە ياتاتتى .ئۇنىڭ
ئەھۋالى ھەزرىتى ئەيساغا دەرھال مەلۇم قىلىندى 31 .ھەزرىتى ئەيسا
بىمارنىڭ قېشىغا كىرىپ ،قولىدىن تۇتۇپ يۆلەپ ،ئۆرە تۇرغۇزدى.
ئايالنىڭ قىزىتمىسى دەرھال يېنىپ ،ئۇالرنى كۈتۈشكە باشلىدى.
 32كەچقۇرۇن كۈن پاتقاندا ،كىشىلەر بارلىق بىمارالرنى ۋە جىن
چاپالشقانالرنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى 33 .پۈتۈن
شەھەردىكىلەر ئىشىك ئالدىغا توپالشقانىدى 34 .ھەزرىتى ئەيسا ھەر
خىل كېسەللەرگە گىرىپتار بولغان نۇرغۇن كىشىلەرنى ساقايتتى.
نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ تېنىدىكى جىنالرنى ھەيدەپ ،جىنالرنىڭ
ئۆزى ھەققىدە ئېغىز ئېچىشىغا يول قويمىدى .چۈنكى ،جىنالر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلىشەتتى.

جەلىلىيىدە تەلىم بېرىش
 35ئەتىسى ئەتىگەن تاڭ تېخى سۈزۈلمەستىنال ،ھەزرىتى ئەيسا
ئورنىدىن تۇرۇپ ،شەھەر سىرتىدىكى خىلۋەت بىر يەرگە بېرىپ
دۇئا-تىالۋەت قىلدى 36 .سىمۇن بىلەن ئۇنىڭ ھەمراھلىرى ھەزرىتى
ئەيسانى ئىزدەپ چىقىپ 37 ،ئۇنى تاپقاندا:
38
_ ھەممەيلەن سىزنى ئىزدىشىۋاتىدۇ! _ دېيىشتى .بىراق،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ يېقىن ئەتراپتىكى يېزىالرغىمۇ بارمىساق بولمايدۇ .ئۇ يەردىمۇ
خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزۈشۈم كېرەك .چۈنكى ،مەن مۇشۇ ئىش
بىلەن كەلدىم _ ،دېدى 39 .شۇنداق قىلىپ ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە
ئۆلكىسىنىڭ ھەممە يېرىگە بېرىپ ،ئىبادەتخانىالردا تەلىم بەردى
ھەمدە كىشىلەرنىڭ تېنىدىكى جىنالرنى ھەيدىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ماخاۋ كېسەلنى ساقايتىشى
 40ماخاۋ كېسىلىگە ① گىرىپتار بولغان بىر كىشى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ،تىزلىنىپ تۇرۇپ:
①  40 :1ماخاۋ كېسىلى _ بىر خىل قورقۇنچلۇق تېرە كېسىلى بولۇپ،
يەھۇدىيالر بۇ خىل كېسەلگە گىرىپتار بولغانالرنى ناپاك ،دەپ قارايتتى.
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_ تەقسىر ،ئەگەر خالىسىڭىز ،مېنى كېسىلىمدىن ساقايتىپ پاك
قىلغايسىز! _ دەپ يالۋۇردى.
 41ئىچى ئاغرىغان ھەزرىتى ئەيسا قولىنى ئۇنىڭغا تەگكۈزۈپ
تۇرۇپ:
_ خااليمەن ،پاك بولغىن! _ دېۋىدى 42 ،ئۇ ئادەم شۇئان ماخاۋ
كېسىلىدىن ساقىيىپ ،پاكپاكىز بولدى43 . 44-ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ھازىر بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنما ،لېكىن ئۇدۇل مەركىزىي
ئىبادەتخانىغا بېرىپ ،روھانىيغا ئۆزۈڭنىڭ ساقايغانلىقىڭنى كۆرسەت.
ئاندىن ،بۇنى باشقىالرغا ئىسپاتالش ئۈچۈن ،مۇسا پەيغەمبەرنىڭ
ئەمرى بويىچە ماخاۋ كېسىلىدىن ساقايغانالر قىلىشقا تېگىشلىك
قۇربانلىقنى قىل _ ،دەپ ،ئۇنى قاتتىق ئاگاھالندۇرۇپ يولغا سالدى.
 45بىراق ،ئۇ ئادەم چىقىپ ،بۇ ئىشنى ھەممە يەرگە يېيىۋەتتى.
نەتىجىدە ،خااليىقنىڭ ئۆزىنىڭ ئەتراپىغا توپلىنىۋالماسلىقى ئۈچۈن،
ھەزرىتى ئەيسا ھېچقانداق شەھەرگە ئاشكارا بارالماي ،شەھەر
سىرتىدىكى خىلۋەت جايالردا تۇرۇشقا مەجبۇر بولدى .شۇنداقتىمۇ،
ھەر يەردىن كەلگەن خەلق ئۇنى يەنىال ئىزدەپ تۇردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پالەچ ئادەمنى ساقايتىشى

2

 1بىرنەچچە كۈندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا كەپەرناھۇمدىكى
بۇرۇن تۇرغان ئۆيگە يەنە كەلدى .ئۇنىڭ كەلگەنلىكى
توغرىسىدىكى خەۋەر تارقىلىش بىلەنال 2 ،ئۇ يەرگە شۇنچىلىك
كۆپ ئادەم يىغىلدىكى ،ھەتتا ئىشىك ئالدىدىمۇ پۇت تىققۇدەك
يەر قالمىغانىدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا خۇدانىڭ سۆزىنى
يەتكۈزۈۋاتاتتى 3 .شۇ ئەسنادا ،ئۇنىڭ يېنىغا پالەچ بىر ئادەمنى
تۆت كىشى كۆتۈرۈپ ئېلىپ كەلدى 4 .ئۇالر ئادەمنىڭ تولىلىقىدىن
ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىغا بارالماي ،ئۇ تەلىم بېرىۋاتقان ئۆينىڭ
ئۆگزىسىنى تېشىپ ،بىمارنى ياتقان ئورۇن-كۆرپىسى بىلەن
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا چۈشۈردى 5 .ئۇالرنىڭ ئىشەنچىنى
كۆرگەن ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى پالەچكە:
_ ئوغلۇم ،سېنىڭ گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈم قىلىندى _ ،دېدى.
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 6ئۇ يەردە ئولتۇرغان بەزى تەۋرات ئۇستازلىرى كۆڭلىدە« 7 :بۇ
ئادەم نېمە ئۈچۈن مۇنداق دەيدۇ؟ بۇ كۇپۇرلۇققۇ! خۇدادىن باشقا
ھېچكىمنىڭ گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلىش ھوقۇقى يوققۇ!» دېيىشتى.
 8ئۇالرنىڭ نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى شۇئان بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
9
_ سىلەر بۇنى نېمە ئۈچۈن كۇپۇرلۇق دەيسىلەر؟ «گۇناھلىرىڭ
كەچۈرۈم قىلىندى!» دېيىش ئاسانمۇ ياكى «ئورنۇڭدىن تۇر،
ئورۇن-كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ ماڭ!» دېيىشمۇ؟ ئەلۋەتتە ،ئېيتماق
ئاسان ،قىلماق تەس 10 .ئەمما ،ھازىر ئىنسانئوغلىنىڭ ① يەر يۈزىدە
گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ
بېرەي _ ،دېدى .ئاندىن ،پالەچ كېسەلگە:
 _ 11ئورنۇڭدىن تۇر ،ئورۇن-كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ ئۆيۈڭگە
قايت! _ دەپ بۇيرۇدى 12 .ھېلىقى ئادەم ئورنىدىن دەس
تۇرۇپ ،ئورۇن-كۆرپىسىنى يىغىشتۇردى ۋە ھەممەيلەننىڭ كۆز
ئالدىدا ئۆيدىن چىقىپ كەتتى .ھەيران قالغان خااليىق خۇدانى
مەدھىيىلىشىپ:
_ بۇنداق ئىشنى ئەزەلدىن كۆرۈپ باقمىغانىدۇق _ ،دېيىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ الۋىينى شاگىرتلىققا چاقىرىشى
 13ھەزرىتى ئەيسا يەنە كۆل بويىغا قاراپ ماڭدى .نۇرغۇن
كىشىلەر ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپلىشىۋالدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا
تەلىم بەردى.
 14ھەزرىتى ئەيسا يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ،باج يىغىدىغان
جايدا ئولتۇرغان ئالفاينىڭ ئوغلى الۋىينى كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا:
_ ماڭا ئەگەشكىن _ ،دېدى .الۋىي ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا
ئەگەشتى.

①  10 :2مۇقەددەس يازمىالردا «ئىنسانئوغلى»دىن ئىبارەت ئەۋەتىلگۈچىنىڭ
خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە شان-شەرىپى بىلەن ئەرشتىن چۈشۈپ ،پۈتكۈل
ئىنسانالرنى مەڭگۈ باشقۇرىدىغانلىقى ئالدىن ئېيتىلغان .ھەزرىتى ئەيسا بۇ
نامنى ئۆزى ھەققىدە ئىشلەتكەن.
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 15كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا الۋىينىڭ ئۆيىدە مېھماندارچىلىقتا
بولۇۋاتقاندا ،تەكلىپ قىلىنغان نۇرغۇن باجگىرالر ① ۋە شۇالردەك
گۇناھكار دەپ قارالغان بىر قىسىم كىشىلەرمۇ ھەزرىتى ئەيسا ۋە
ئۇنىڭ شاگىرتلىرى بىلەن ھەمداستىخان بولدى .ھەزرىتى ئەيساغا
ئەگەشكەنلەر ئىچىدە گۇناھكار دەپ قارالغان بۇنداق كىشىلەر
خېلى كۆپ ئىدى 16 .پەرىسىي ② دىنىي ئېقىمىدىكى بەزى تەۋرات
ئۇستازلىرى ئۇنىڭ گۇناھكار دەپ قارالغانالر ۋە باجگىرالر بىلەن
بىر داستىخاندا ئولتۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ،شاگىرتلىرىغا:
_ ئۇنىڭ باجگىر ۋە گۇناھكارالر بىلەن بىر داستىخاندا ئولتۇرغىنى
قانداق گەپ؟! _ دېيىشتى 17 .بۇنى ئاڭلىغان ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ساغالم ئادەم ئەمەس ،بەلكى كېسەل ئادەم تېۋىپقا موھتاجدۇر.
مەن ئۆزلىرىنى دۇرۇس ھېساباليدىغانالرنى ئەمەس ،بەلكى ئۆزلىرىنىڭ
گۇناھلىرىنى تونۇيدىغانالرنى چاقىرغىلى كەلدىم _ ،دېدى.

كونىغا ئېسىلىۋالماسلىق
 18يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى بىلەن پەرىسىيلەر روزا
تۇتاتتى .بەزى كىشىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى ۋە پەرىسىيلەر روزا تۇتىدۇ،
سىزنىڭ شاگىرتلىرىڭىز نېمىشقا تۇتمايدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
 19ھەزرىتى ئەيسا جاۋابەن مۇنداق دېدى:
_ تويى بولۇۋاتقان يىگىت تېخى توي زىياپىتىدە تۇرغان چاغدا،
مېھمانالر ھەسرەت چېكىۋاتقان ئادەملەردەك روزا تۇتسا قانداق
بولغىنى؟! ئەلۋەتتە بولمايدۇ!  20ئەمما ،يىگىتنىڭ ئۇالردىن ئېلىپ
كېتىلىدىغان كۈنى كېلىدۇ ،ئەنە شۇ چاغدا ئۇالر قايغۇ-ھەسرەت
چەككىنىدىن روزا تۇتىدۇ.

①  15 :2باجگىرالر _ ئىسرائىلىيىنى ئىشغال قىلغان رىملىقالر ئۈچۈن
ئۆز خەلقىدىن باج يىغىپ بېرىدىغان ۋە شۇ سەۋەبتىن نەپرەتكە ئۇچرىغان
يەھۇدىيالر.
②  16 :2پەرىسىيلەر _ يەھۇدىي دىنىغا تەۋە بولغان ،تەۋرات تۈزۈملىرىگە
قاتتىق رىئايە قىلىدىغان مەزھەپتىكى كىشىلەر.
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 21ھېچكىم كونا كۆڭلەككە كىرىشىپ كېتىدىغان يېڭى رەختتىن
ياماق سالمايدۇ .ئۇنداق قىلسا ،كىيىم يۇيۇلغاندا يېڭى ياماق
كىرىشىپ ،كىيىمنى يىرتىپ تاشاليدۇ .نەتىجىدە ،يىرتىق تېخىمۇ
يوغىناپ كېتىدۇ 22 .شۇنىڭدەك ،ھېچكىم يېڭى شارابنى كونا تۇلۇمغا
قاچىلىمايدۇ .ئەگەر ئۇنداق قىلسا ،يېڭى شارابنىڭ كۆپۈشى بىلەن
تۇلۇم يېرىلىدۇ-دە ،شارابمۇ ،تۇلۇممۇ كاردىن چىقىدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،يېڭى شارابنى يېڭى تۇلۇمغا قاچىالش كېرەك.

دەم ئېلىش كۈنى ھەققىدىكى مەسىلە
 23بىر دەم ئېلىش كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا بۇغدايلىقتىن ئۆتۈپ
كېتىۋاتاتتى .بىللە كېتىۋاتقان شاگىرتلىرى باشاقالرنى ئۈزۈۋېلىپ،
يېيىشكە باشلىدى 24 .پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ شاگىرتلىرىڭىز نېمىشقا دەم ئېلىش كۈنى چەكلەنگەن ئىشنى ①
قىلىدۇ _ ،دېيىشتى.
 25ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ پادىشاھ داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ ئاچ ۋە موھتاجلىقتا
قالغاندا قانداق قىلغانلىقىنى مۇقەددەس يازمىالردىن ئوقۇمىغانمۇ؟
 26باش روھانىي ئابىياتارنىڭ ۋاقتىدا ،پادىشاھ داۋۇت ئىبادەتخانىدىكى
مۇقەددەس جايغا كىرىپ ،خۇداغا ئاتالغان نانالرنى روھانىيدىن
سوراپ يېگەن ھەم ھەمراھلىرىغىمۇ بەرگەن .ھالبۇكى ،بۇ
نانالرنى روھانىيالردىن باشقا ھەرقانداق كىشىنىڭ يېيىشى
تەۋرات قانۇنىغا خىالپ ئىدى _ ،دېدى 27 .ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا يەنە:
_ ئىنسان دەم ئېلىش كۈنى ئۈچۈن ئەمەس ،دەم ئېلىش كۈنى
ئىنسان ئۈچۈن يارىتىلدى 28 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مەن ئىنسانئوغلى
دەم ئېلىش كۈنىنىڭمۇ ئىگىسىدۇرمەن _ ،دېدى.

①  24 :2يەھۇدىيالرنىڭ ئەنئەنىسى بويىچە ،دەم ئېلىش كۈنى خامان تېپىش
قائىدىگە خىالپ ئىدى .پەرىسىيلەر شاگىرتالرنىڭ دانالرنى يېيىش ئۈچۈن
ئاقلىشىنى خامان تەپكەنلىك ،دەپ قارىغان .ئەمەلىيەتتە ،مەنئى قىلىنغىنى
باشاقالرنى ئۈزۈۋېلىپ ،يېيىش ئەمەس ،بەلكى زىرائەتلەرگە ئورغاق سېلىشتۇر.
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ماركۇس 3
قولى قۇرۇپ كەتكەن بىمارنىڭ ساقايتىلىشى

3

 1ھەزرىتى ئەيسا يەنە ئىبادەتخانىغا كىردى .ئىبادەتخانىدا
بىر قولى قۇرۇپ كەتكەن بىر ئادەم بار ئىدى 2 .بەزىلەر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلىش ئۈچۈن باھانە ئىزدەش
مەقسىتىدە ئۇنىڭ دەم ئېلىش كۈنىمۇ كېسەل ساقايتىدىغان-
ساقايتمايدىغانلىقىنى پايالپ يۈرۈشەتتى 3 .ھەزرىتى ئەيسا قولى
قۇرۇپ كەتكەن كېسەلگە:
_ ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ،ئالدىغا چىق! _ دېدى.
 4ئاندىن ،ئىبادەتخانىدىكىلەردىن:
_ قانداق قىلىش تەۋرات قانۇنىغا ئۇيغۇن؟ دەم ئېلىش كۈنى
ياخشىلىق قىلىشمۇ ياكى يامانلىق قىلىشمۇ؟ جاننى قۇتقۇزۇشمۇ
ياكى ھاالك قىلىشمۇ؟ _ دەپ سورىدى .ئۇالر زۇۋان سۈرۈشمىدى.
 5ھەزرىتى ئەيسا ئەتراپىدىكىلەرگە غەزەپ بىلەن كۆز يۈگۈرتتى.
ئۇالرنىڭ تەرسالىقى ئۇنى ئېچىندۇرغانىدى .ئاندىن كېيىن ،ئۇ
ھېلىقى كېسەلگە:
_ قولۇڭنى ئۇزات! _ دېدى .ئۇ ئادەم قولىنى ئۇزىتىشى بىلەنال
قولى ئەسلىگە كەلدى 6 .بۇنىڭ بىلەن ،پەرىسىيلەر تاشقىرىغا
چىقىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى قانداق جايلىۋېتىش ھەققىدە ھىرود
پادىشاھنىڭ تەرەپدارلىرى بىلەن مەسلىھەتلىشىشكە باشلىدى.

كۆل بويىدىكى خااليىق
 7ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن بىللە ئۇ يەردىن ئايرىلىپ
كۆل بويىغا كەتتى ،جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن نۇرغۇن خااليىق ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ باردى 8 .ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ئاڭلىغان يەنە نۇرغۇن
خااليىق يېرۇسالېم شەھىرى ،پۈتۈن يەھۇدىيە ئۆلكىسى ،ئىدۇمېيا
ئۆلكىسى ،ئىئوردان دەرياسىنىڭ قارشى تەرىپى ،تىر ۋە سىدون
شەھەرلىرىنىڭ ئەتراپىدىكى جايالردىن سەلدەك ئېقىپ ،ئۇنىڭ
ئالدىغا كېلىشتى 9 .ھەزرىتى ئەيسا خااليىقنىڭ ئارىسىدا قىستىلىپ
قالماسلىق ئۈچۈن ،شاگىرتلىرىغا كىچىك بىر كېمە تەييارالپ
قويۇشنى بۇيرۇدى 10 .چۈنكى ،ئۇ نۇرغۇن بىمارالرنى ساقايتقاچقا،
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ھەر خىل كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ
ئۇچىسىنى سىلىۋېلىش ئۈچۈن قىستىشىپ كېلىشكەنىدى 11 .قاچانال
بولمىسۇن ،جىن چاپلىشىۋالغانالر ھەزرىتى ئەيسانى كۆرسە،
ئۇنىڭ ئايىغىغا باش قويۇپ« :سەن خۇدانىڭ ئوغلىسەن!» دەپ
ۋارقىرىشاتتى 12 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا ئۆزىنىڭ كىم
ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىماسلىقنى قاتتىق جېكىلەيتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى ئەلچىنى تاللىشى
 13ھەزرىتى ئەيسا بىر تاغقا چىقىپ ،ئۆزى خالىغان كىشىلەرنى
يېنىغا چاقىردى .چاقىرىلغانالر ئۇنىڭ يېنىغا كېلىشتى 14 .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالردىن ئون ئىككى كىشىنى ئەلچى دەپ ئاتاپ ،ئۇالرنى ئۆزى
بىلەن بىللە بولۇش ،خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزۈش  15ۋە جىنالرنى
ھەيدەش ھوقۇقىغا ئىگە قىلىش ئۈچۈن تاللىدى.
 16بۇ ئون ئىككى كىشى :سىمۇن (ھەزرىتى ئەيسا ئۇنى پېترۇس
دەپمۇ ئاتىغان) 17 ،زەبەدىينىڭ ئوغلى ياقۇپ ۋە ئۇنىڭ قېرىندىشى
يۇھاننا( ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى «بېنى رەگەش» ،يەنى «گۈلدۈرماما
ئوغۇللىرى» دەپمۇ ئاتىغان) 18 ،ئەندەر ،فىلىپ ،بارتولوماي ،مەتتا،
توماس ،ھالپاينىڭ ئوغلى ياقۇپ ،تاداي ،ۋەتەنپەرۋەر دەپ ئاتالغان
سىمۇن  19ۋە ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلىدىغان يەھۇدا
ئىشقارىيوتالردىن ئىبارەت.

ھەزرىتى ئەيسا شەيتاندىن كۈچلۈكتۇر
 20ھەزرىتى ئەيسا ئۆيگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ،ئۇ يەرگە
يەنە شۇنچە نۇرغۇن خااليىق توپالندىكى ،ھەزرىتى ئەيسا بىلەن
شاگىرتلىرىنىڭ غىزالىنىشقىمۇ چولىسى تەگمىدى 21 .ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بۇنى ئاڭالپ ،ئۇنى قايتۇرۇپ كەلگىلى
بېرىشتى .چۈنكى ،ئۇالر ئۇنى «ئەقلىدىن ئېزىپتۇ» دەپ ئويالشقانىدى.
 22يېرۇسالېمدىن كەلگەن تەۋرات ئۇستازلىرى بولسا« :ئۇنىڭغا
شەيتان چاپلىشىۋاپتۇ»« ،ئۇ جىنالرنى ئۇالرنىڭ باشلىقى بولغان
شەيتانغا تايىنىپ ھەيدەيدىكەن» دېيىشەتتى.
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 23شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھەزرىتى ئەيسا تەۋرات ئۇستازلىرىنى يېنىغا
چاقىرىپ ،ئۇالرغا تەمسىللەر بىلەن مۇنداق دېدى:
_ شەيتان شەيتاننى قانداقمۇ قوغلىسۇن؟  24ئەگەر بىر دۆلەتتىكىلەر
ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ سوقۇشسا ،ئۇ دۆلەت پۇت تىرەپ
تۇرالمايدۇ 25 .بىر ئائىلىدىكىلەر ئۆزئارا جېدەل-ماجىرا قىلىشسا،
ئۇ ئائىلە ۋەيران بولۇشتىن ساقلىنالمايدۇ 26 .شۇنىڭغا ئوخشاش،
شەيتانمۇ ئۆز-ئۆزىگە قارشى چىقىپ ،ئۆز باشقۇرۇشىدا بولغان
جىنالر بىلەن سوقۇشسا ،ئۇمۇ پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ ،جەزمەن
ھاالك بولىدۇ 27 .ھېچكىم كۈچتۈڭگۈر ئادەمنىڭ ئۆيىگە كىرىپ،
ئۇنىڭ مېلىنى بۇالپ كېتەلمەيدۇ .پەقەت شۇ كۈچتۈڭگۈر ئادەمنى
باغلىيالىغانالرال ئۇنىڭ ئۆيىنى بۇالڭ-تاالڭ قىالاليدۇ.
 28بىلىپ قويۇڭالركى ،ئىنسانالرنىڭ ئۆتكۈزگەن گۇناھى ۋە قىلغان
كۇپۇرلۇقلىرىنىڭ ھەممىسىنى كەچۈرۈشكە بولىدۇ 29 .لېكىن،
مۇقەددەس روھقا كۇپۇرلۇق قىلغان ئادەم ھەرگىز كەچۈرۈم
قىلىنمايدۇ ،چۈنكى ئۇ ئادەم مەڭگۈ كەچۈرۈم قىلىنمايدىغان
گۇناھ سادىر قىلغان بولىدۇ.
 30ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى بەزىلەرنىڭ «ئۇنىڭغا جىن
چاپلىشىپتۇ» دېگىنىگە قارىتا ئېيتقانىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئانىسى ۋە ئىنىلىرى
 31شــۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئانىسى بىلەن ئىنىلىرى
كەلدى .ئۇالر تاشقىرىدا تۇرۇپ ،ئۇنى چاقىرىشقا ئادەم كىرگۈزدى.
 32ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئەتراپىدا ئولتۇرغان جامائەتتىن بەزىلىرى:
_ ئانىڭىز ،ئىنىلىرىڭىز {ۋە سىڭىللىرىڭىز} سىزنى سىرتتا
چاقىرىۋاتىدۇ _ ،دېيىشتى.
 33ھەزرىتى ئەيسا بۇنىڭغا جاۋابەن:
_ كىملەر مېنىڭ ئانام ۋە ئىنىلىرىم؟ _ دېدى 34 .ئاندىن ،ئۇ
چۆرىسىدە ئولتۇرغانالرغا قاراپ مۇنداق دېدى:
_ مانا بۇالر مېنىڭ ئانام ۋە ئىنىلىرىم!  35چۈنكى ،كىم خۇدانىڭ
ئىرادىسىگە ئەمەل قىلسا ،شۇ مېنىڭ ئاكا-ئىنىم ،ئاچا-سىڭلىم
ۋە ئانامدۇر.
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ئۇرۇق چېچىش توغرىسىدىكى تەمسىل

4

 1ھەزرىتى ئەيسا يەنە كۆل بويىدا خەلققە تەلىم بېرىشكە
باشلىدى .ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپالنغان خااليىق ئىنتايىن كۆپ
بولغاچقا ،ئۇ بىر كېمىگە چىقىپ ئولتۇردى .خااليىق بولسا كۆل
بويىدا تۇرۇشاتتى 2 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا تەمسىل بىلەن نۇرغۇن
ھېكمەتلەرنى ئۆگەتتى .ئۇ تەلىمىدە مۇنداق دېدى:
 _ 3قۇالق سېلىڭالر! بىر دېھقان ئۇرۇق چاچقىلى ئېتىزىغا
چىقىپتۇ 4 .چاچقان ئۇرۇقلىرىنىڭ بەزىلىرى چىغىر يول ئۈستىگە
چۈشۈپتۇ ،قۇشالر كېلىپ ئۇالرنى يەپ كېتىپتۇ 5 .بەزىلىرى تۇپرىقى
كەم تاشلىق يەرلەرگە چۈشۈپتۇ .توپىسى نېپىز بولغانلىقتىن ،تېزال
ئۈنۈپ چىقىپتۇ 6 ،لېكىن چوڭقۇر يىلتىز تارتمىغاچقا ،كۈن چىقىش
بىلەنال سولىشىپ قۇرۇپ كېتىپتۇ 7 .بەزىلىرى تىكەنلەرنىڭ ئارىسىغا
چۈشۈپتۇ ،تىكەنلەر ئۆسۈپ مايسىالرنى بېسىۋاپتۇ .نەتىجىدە،
مايسىالر ھوسۇل بېرەلمەپتۇ 8 .بەزىلىرى بولسا مۇنبەت تۇپراققا
چۈشۈپتۇ .ئۇالر ئۈنۈپ چىققاندىن كېيىن ،ئۆسۈپ چوڭ بولۇپ،
ياخشى ھوسۇل بېرىپتۇ .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئوتتۇز ،بەزىلىرى
ئاتمىش ،يەنە بەزىلىرى بولسا يۈز ھەسسە ھوسۇل بېرىپتۇ.
 9ھەزرىتى ئەيسا يەنە مۇنداق دېدى:
_ بۇ سۆزلەرنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!

تەمسىللەرنىڭ مەقسىتى
 10خااليىق كەتكەندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى
شاگىرتى بىلەن ئەگەشكۈچىلىرى ئۇنىڭدىن تەمسىللەرنىڭ مەنىسىنى
سوراشتى 11 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سىرى سىلەرنىڭ بىلىشىڭالرغا
بېرىلدى .لېكىن ،پادىشاھلىقنىڭ سىرتىدىكىلەرگە ھەممە ئىش
تەمسىللەر بىلەن ئۇقتۇرۇلىدۇ 12 .بۇنىڭ بىلەن ،خۇدانىڭ مۇنۇ
سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى:
«قىلغانلىرىمغا قارايدۇ ،قارايدۇ ،مەنىسىنى ئۇقمايدۇ.
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سۆزلىرىمنى ئاڭاليدۇ ،ئاڭاليدۇ ،چۈشەنمەيدۇ.
ئۇنداق بولمىسىدى ،ماڭا قايتاتتى،
مەنمۇ ئۇالرنى كەچۈرۈم قىالتتىم».

ئۇرۇق چېچىش توغرىسىدىكى
تەمسىلنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى
 13ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ سىلەر مۇشۇ تەمسىلنىمۇ چۈشەنمىدىڭالرمۇ؟ ئۇنداقتا ،باشقا
تەمسىللەرنى قانداقمۇ چۈشىنىسىلەر؟  14دېھقان چاچقان ئۇرۇق
خۇدانىڭ سۆزىدۇر 15 .چىغىر يولغا چۈشكەن ئۇرۇقالر مۇنداق
ئادەملەرگە تەمسىل قىلىنغان بولۇپ ،ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى
ئاڭلىغان ھامان شەيتان كېلىپ ئۇالرنىڭ قەلبىگە چۈشكەن سۆزنى
ئېلىپ كېتىدۇ 16 .تۇپرىقى كەم تاشلىق يەرلەرگە چۈشكەن ئۇرۇقالر
مۇنداق كىشىلەرگە تەمسىل قىلىنغان .ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى
ئاڭلىغان ھامان خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىلىدۇ 17 .ھالبۇكى،
خۇدانىڭ سۆزى ئۇالردا يىلتىز تارتمىغاچقا ،ئۇالر ئۇزۇنغا بەرداشلىق
بېرەلمەيدۇ .خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنگەنلىكىدىن قىيىنچىلىق ياكى
زىيانكەشلىككە ئۇچرىسا ،دەرھال خۇدا يولىدىن چەتنەپ كېتىدۇ.
 18يەنە بەزى كىشىلەر بولسا تىكەنلىككە چۈشكەن ئۇرۇقالرغا
تەمسىل قىلىنغان 19 .ئۇنداق كىشىلەرنىڭ كۆڭلىگە بۇ دۇنيانىڭ
ئەندىشىلىرى ،بايلىقنىڭ ئېزىقتۇرۇشى ۋە باشقا نەرسىلەرگە
بولغان ھەۋەسلەر كىرىۋېلىپ ،خۇدانىڭ سۆزىنى بوغۇۋېتىدۇ-دە،
ئۇالر ھوسۇلسىز قالىدۇ 20 .يەنە بەزى كىشىلەر مۇنبەت تۇپراققا
چۈشكەن ئۇرۇقالرغا تەمسىل قىلىنغان .ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى
ئاڭالپ ،قوبۇل قىلىدۇ .خۇدانىڭ سۆزى ئۇالردا ئوتتۇز ،ئاتمىش،
ھەتتا يۈز ھەسسە ھوسۇل بېرىدۇ.

داس ئاستىدىكى چىراغ
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە مۇنداق دېدى:
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_ كىم چىراغنى يېقىپ ،ئۇنى داس ياكى كارىۋات ئاستىغا
يوشۇرۇپ قويىدۇ؟ ئۇ ئەلۋەتتە چىراغنى چىراغدان ئۈستىگە
قويمامدۇ؟  22ھەرقانداق مەخپىي ئىش ئاشكارىالنماي قالمايدۇ؛
يوشۇرۇن تۇتۇلغان ھەرقانداق ئىش پاش بولماي قالمايدۇ 23 .بۇ
سۆزلەرنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!
 24ئاڭلىغانلىرىڭالرغا زېھىن قويۇڭالر! سىلەر قانچىكى كۆپ زېھىن
قويساڭالر ،سىلەرگە شۇنچە كۆپ چۈشەنچە بېرىلىدۇ ،ھەتتا يېتىپ
ئاشقۇدەكمۇ بېرىلىدۇ 25 .چۈنكى ،كىمدە ئەقىل-پاراسەت بولسا،
ئۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ بېرىلىدۇ .لېكىن ،كىمدە ئەقىل-پاراسەت
بولمىسا ،ئۇنىڭدا بار بولغىنىمۇ ئېلىپ كېتىلىدۇ.

ئۈنگەن ئۇرۇق توغرىسىدىكى تەمسىل
 26كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ خۇدانىڭ پادىشاھلىقى يەنە بۇنىڭغا ئوخشايدۇ :دېھقان تۇپراققا
ئۇرۇق چاچىدۇ 27 .ئــۇ كېچىسى ئۇخاليدۇ ،كۈندۈزى تۇرىدۇ.
ئۇرۇق ئۈنۈپ يېتىشىدۇ .لېكىن ،ئۇ دېھقان قانداقسىگە بۇنداق
بولغانلىقىنى بىلمەيدۇ 28 .تۇپراق تەبىئىي ھالدا ھوسۇل بېرىدۇ.
ئۇرۇق ئاۋۋال ئۈنىدۇ ،كېيىن باش چىقىرىدۇ ،ئاخىردا باشاقالر
تولۇق دان تۇتىدۇ 29 .دان پىشىپ يېتىلگەندە ،ئۇ دېھقان دەرھال
ئورغاق سالىدۇ ،چۈنكى ھوسۇل يىغىش ۋاقتى كەلگەن بولىدۇ.

قىچا ئۇرۇقى توغرىسىدىكى تەمسىل
 30ھەزرىتى ئەيسا يەنە مۇنداق دېدى:
_ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى نېمىگە ئوخشىتاي؟ قانداق بىر
تەمسىل بىلەن سۈرەتلەپ بېرەي؟  31ئۇ گويا بىر تال قىچا ئۇرۇقىغا
ئوخشايدۇ .قىچا ئۇرۇقى پۈتۈن ئۇرۇقالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ كىچىك
بولسىمۇ 32 ،تېرىلغاندىن كېيىن ،ھەرقانداق زىرائەتتىن ئېگىز
ئۆسۈپ ① شۇنداق شاخاليدۇكى ،قۇشالرمۇ ئۇنىڭ سايىسىدە ئۇۋۇاليدۇ.
①  32 :4بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان قىچا ئوتتۇرا شەرقتە ئۆسىدىغان ،ياخشى
ئۆسكەندە ھەتتا ئۈچ مېتىردىن ئېشىپ كېتىدىغان ئۆسۈملۈكنى كۆرسىتىدۇ.
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 33ھەزرىتى ئەيسا خۇدانىڭ سۆزىنى بۇنىڭغا ئوخشاش نۇرغۇن
تەمسىللەر بىلەن جامائەت چۈشىنەلىگۈدەك قىلىپ چۈشەندۈرەتتى.
 34تەمسىل كەلتۈرمەي تۇرۇپ ھېچقانداق تەلىم بەرمەيتتى .ئۆز
شاگىرتلىرى بىلەن يالغۇز قالغىنىدا ،ئۇالرغا ھەممىنى چۈشەندۈرۈپ
بېرەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ بوراننى تىنچىتىشى
 35ئۇ كۈنى كەچقۇرۇن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
_ كۆلنىڭ ئۇ قېتىغا ئۆتەيلى _ ،دېدى 36 .شاگىرتالر خااليىقتىن
ئايرىلىپ ،ھەزرىتى ئەيسا ئولتۇرغان كېمىگە چۈشۈپ ،ئۇنى
ئېلىپ يۈرۈپ كېتىشتى .ئۇالر بىلەن بىللە ماڭغان باشقا كېمىلەرمۇ
بار ئىدى 37 .قاتتىق بوران چىقىپ ،دولقۇنالر شۇنداق ئۇردىكى،
كېمىگە سۇ توشاي دەپ قالغانىدى 38 .ھەزرىتى ئەيسا كېمىنىڭ
ئاياغ تەرىپىدە ياستۇققا باش قويۇپ ئۇيقۇغا كەتكەنىدى .شاگىرتالر
ئۇنى ئويغىتىپ:
_ ئۇستاز ،بىز غەرق بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتساق ،كارىڭىز
يوقمۇ؟ _ دېيىشتى.
 39ھەزرىتى ئەيسا ئورنىدىن تۇرۇپ بورانغا بۇيرۇق قىلدى ۋە
دولقۇنالرغا« :توختا! تىنچالن!» دېدى .بۇنىڭ بىلەن ،بوران
توختاپ ،دولقۇن پەسلەپ ،ھەممىسى تىنچىدى.
 40ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
_ نېمانچە قورقىسىلەر! تېخىچە ئىشەنچىڭالر يوقمۇ؟ _ دېدى.
 41ئۇالر بولسا قاتتىق قورقۇنچ ئىچىدە بىر-بىرىگە:
_ بۇ ئادەم زادى كىمدۇ؟ ھەتتا بوران ۋە دولقۇنالرمۇ ئۇنىڭ
گېپىنى ئاڭاليدىكەن-ھە! _ دەپ كېتىشتى.

جىن چاپالشقان گېراسالىق ئادەمنىڭ ساقايتىلىشى

5

 1ئۇالر كۆلنىڭ ئۇ قېتىدىكى گېراسالىقالر تۇرىدىغان يەرگە
باردى 2 .ھەزرىتى ئەيسا كېمىدىن چۈشۈشى بىلەنال ،جىن
چاپالشقان بىر ئادەم گۆر قىلىنىدىغان ئۆڭكۈرلەرنىڭ بىرىدىن
چىقىپ ،ئۇنىڭ ئالدىغا يۈگۈردى 3 .ئۇ ئادەم ئۆڭكۈرلەرنى ماكان
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تۇتقان بولۇپ ،ھېچكىم ئۇنى ھەتتا زەنجىر بىلەنمۇ باغالپ
قويالمايتتى 4 .بىرنەچچە قېتىم قوللىرى زەنجىرلىنىپ ،پۇتلىرىغا
كىشەنلەر سېلىنغان بولسىمۇ ،زەنجىرلەرنى ئۈزۈپ ،كىشەنلەرنى
چېقىۋەتكەنىدى .ھېچكىم ئۇنى بويسۇندۇرالمىغانىدى 5 .كېچە-
كۈندۈز مازارلىق ۋە داالالردا ۋارقىراپ-جارقىراپ يۈرەتتى .ئۆز-ئۆزىنى
تاش بىلەن ئۇرۇپ يارىالندۇراتتى.
 6ئۇ ھەزرىتى ئەيسانى يىراقتىن كۆرۈپ ،يۈگۈرگەن پېتى ئۇنىڭ
ئالدىغا بېرىپ ،يەرگە باش قويدى  7ۋە قاتتىق ۋارقىراپ:
_ ئۇلۇغ خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا ،ئىشىمغا ئارىالشما! خۇدا
ئالدىدا سەندىن ئۆتۈنۈپ سورايمەنكى ،مېنى قىينىما! _ دېدى.
 8سەۋەبى ،ھەزرىتى ئەيسا« :ھەي جىن ،بۇ ئادەمنىڭ تېنىدىن
چىق!» دەپ بۇيرۇغانىدى.
 9ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا بۇ ئادەمدىن:
_ ئىسمىڭ نېمە؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئىسمىم «مىڭلىغان» ،چۈنكى سانىمىز كۆپ _ ،دەپ جاۋاب
بەردى بۇ ئادەمنى سۆزلىتىۋاتقان جىن  10ۋە ھەزرىتى ئەيسادىن
ئۆزلىرىنى ئۇ زېمىندىن چىقىرىۋەتمەسلىكنى تەلەپ قىلىپ ،كۆپ
ئۆتۈنۈپ يالۋۇردى.
 11شۇ ئەتراپتىكى تاغ باغرىدا چوڭ بىر توپ توڭگۇز پادىسى
ئوزۇقلىنىپ يۈرەتتى 12 .جىنالر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ بىزنى مۇشۇ توڭگۇز پادىسىغا ھەيدىۋەتكىن ،ئۇالرنىڭ ئىچىگە
كىرىپ كېتىشكە ئىجازەت بەرگىن _ ،دەپ يالۋۇرۇشتى 13 .ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئىجازىتى بىلەن جىنالر چىقىپ ،توڭگۇزالرنىڭ تېنىگە
كىرىپ كەتتى .ئىككى مىڭغا يېقىن توڭگۇز پاتىپاراق بولۇپ،
يۈگۈرگەن پېتى تىك ياردىن چۈشۈپ ،كۆلگە غەرق بولدى.
 14توڭگۇز باققۇچىالر ئۇ يەردىن قېچىپ ،شەھەر-يېزىالردا بۇ
خەۋەرنى تارقاتتى .خااليىقمۇ ئەھۋالنى كۆرگىلى چىقىشتى 15 .ئۇالر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىغا كەلگىنىدە ،ئىلگىرى مىڭلىغان جىنالرغا
ئەسىر بولغان ھېلىقى ئادەمنىڭ كىيىملىرىنى كىيىپ ،ئەس-
ھوشى جايىدا ھالدا ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپ ،قورقۇپ كېتىشتى 16 .بۇ
مۆجىزىنى كۆرگەنلەر جىن چاپالشقان ئادەمنىڭ قۇتقۇزۇلغانلىقى
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ۋە توڭگۇزالرنىڭ ئاقىۋىتىنى خااليىققا سۆزلەپ بەردى 17 .بۇنىڭ
بىلەن ،خەلق ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزلىرىنىڭ زېمىنىدىن چىقىپ
كېتىشىنى تەلەپ قىلدى.
 18ھەزرىتى ئەيسا كېمىگە چىقىۋاتقاندا ،ئىلگىرى جىن چاپالشقان
ھېلىقى ئادەم ئۇنىڭغا:
_ مەنمۇ سىز بىلەن بىللە كېتەي _ ،دەپ يالۋۇردى.
 19لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا رۇخسەت قىلماي:
_ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭنىڭ يېنىغا بېرىپ ،ئۇالرغا رەببىڭنىڭ
ساڭا نەقەدەر چوڭ ئىشالرنى قىلىپ بەرگەنلىكىنى ۋە قانچىلىك
مېھىر-شەپقەت كۆرسەتكەنلىكىنى يەتكۈزگىن _ ،دېدى 20 .ئۇ
ئادەم قايتىپ بېرىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىگە قىلىپ بەرگەن
چوڭ ئىشالرنى ئون شەھەر رايونىدا تارقىتىشقا باشلىدى .بۇنى
ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسى ھەيران قېلىشتى.

تىرىلدۈرۈلگەن قىز ۋە ساقايتىلغان ئايال
 21ھەزرىتى ئەيسا كېمە بىلەن كۆلنىڭ ئۇ قېتىغا قايتقىنىدا،
نۇرغۇن خااليىق كۆل بويىدا يەنە ئۇنىڭ يېنىغا يىغىلدى22 . 23-بۇ
چاغدا ،مەلۇم بىر ئىبادەتخانىنىڭ يائىر ئىسىملىك بىر مەسئۇلى
كەلدى .ئۇ ھەزرىتى ئەيسانى كۆرۈپ ئايىغىغا يىقىلىپ:
_ كىچىك قىزىم سەكراتقا چۈشۈپ قالدى .بېرىپ ئۇنىڭغا
قولىڭىزنى تەگكۈزۈپ قويسىڭىز ،ئۇ ساقىيىپ ئۆمۈر كۆرسە! _
دەپ يالۋۇردى.
 24ھەزرىتى ئەيسا ئۇ ئادەم بىلەن بىللە باردى .ئۇنىڭ ئەتراپىغا
ئولىشىۋالغان خااليىقمۇ كەينىدىن ئەگىشىپ مېڭىشتى.
 25توپنىڭ ئىچىدە خۇن تەۋرەش كېسىلىگە گىرىپتار بولغىنىغا ئون
ئىككى يىل بولغان بىر ئايال بار ئىدى 26 .ئۇ نۇرغۇن تېۋىپالرنىڭ
قولىدا كۆپ ئازاب چېكىپ ،بار-يوقىنى سەرپ قىلغان بولسىمۇ،
كېسىلى ياخشىالنماق تۈگۈل ،تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كەتكەنىدى 27 .بۇ
ئايالمۇ ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدىكى گەپ-سۆزلەرنى ئاڭلىغانىدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،خااليىقنىڭ ئارىسىدىن قىستىلىپ كېلىپ ،ئارقا
تەرەپتىن ئۇنىڭ چاپىنىنى سىالپ قويدى 28 .چۈنكى ،ئۇ ئىچىدە
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«ھەزرىتى ئەيسانىڭ چاپىنىنى تۇتسامال ،چوقۇم ساقىيىپ
كېتىمەن» دەپ ئويلىغانىدى 29 .خۇن شۇئان توختاپ ،ئايال ئۆزىنىڭ
كېسەل ئازابىدىن قۇتۇلغانلىقىنى ھېس قىلدى 30 .دەل شۇ ۋاقىتتا،
ھەزرىتى ئەيسا ۋۇجۇدىدىن قۇدرىتىنىڭ چىققانلىقىنى سەزدى.
ئۇ خااليىقنىڭ ئىچىدە كەينىگە بۇرۇلۇپ:
_ كىيىمىمنى تۇتقان كىم؟ _ دەپ سورىدى.
 31شاگىرتلىرى ئۇنىڭغا:
_ ئۆپچۆرىڭىزدىكى خااليىقنىڭ قىستاپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
تۇرۇقلۇق ،يەنە« :مېنى تۇتقان كىم؟» دەپ سورايسىزغۇ؟ _
دېيىشتى.
 32بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنى تۇتقان كىشىنى تېپىش ئۈچۈن
داۋاملىق ئەتراپىغا قارىدى 33 .ئۆزىدە نېمە ئەھۋالنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى
سەزگەن ئايالمۇ قورققىنىدىن تىترىگەن ھالدا ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئالدىغا كېلىپ ،ئايىغىغا يىقىلدى ۋە ئۇنىڭغا ھەقىقىي ئەھۋالنى
ئېيتتى 34 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ قىزىم ،ئىشەنچىڭ سېنى ساقايتتى! تىنچ-ئامان قايت.
داۋاملىق ساالمەت بول _ ،دېدى.
 35ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزنى قىلىۋاتقاندا ،ئىبادەتخانا مەسئۇلىنىڭ
ئۆيىدىن كىشىلەر كېلىپ ،ئىبادەتخانا مەسئۇلى يائىرغا:
_ قىزىڭىز جان ئۈزدى .ئەمدى ئۇستازنى ئاۋارە قىلىشنىڭ
ھاجىتى يوقمىكىن _ ،دېيىشتى.
 36ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرگە قارىماي ،ئىبادەتخانا مەسئۇلىغا:
_ قورقمىغىن! ئىشەنچىڭ بولسۇن _ ،دېدى 37 .شۇنىڭ بىلەن،
ھەزرىتى ئەيسا پېترۇس ،ياقۇپ ۋە ياقۇپنىڭ ئىنىسى يۇھاننانى
ئېلىپ يولغا چىقتى .ئۇالردىن باشقا ھېچكىمنىڭ ئۆزى بىلەن بىللە
بېرىشىغا رۇخسەت قىلمىدى 38 .ئۇالر ئىبادەتخانا مەسئۇلىنىڭ ئۆيى
ئالدىغا كەلگەندە ،ھەزرىتى ئەيسا قاتتىق دەرد-پەرياد كۆتۈرگەن
كىشىلەر توپىنى كۆردى 39 .ھەزرىتى ئەيسا ئۆيگە كىرىپ ئۇالرغا:
_ نېمىشقا دەرد-پەرياد كۆتۈرۈپ يىغاليسىلەر؟ باال ئۆلمىدى،
ئۇخالپ قاپتۇ _ ،دېدى 40 .بىراق ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى مەسخىرە
قىلىشتى.
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ھەزرىتى ئەيسا ھەممەيلەننى تاشقىرىغا چىقىرىۋەتكەندىن
كېيىن ،بالىنىڭ ئاتا-ئانىسىنى ۋە بىللە كەلگەن شاگىرتلىرىنى
ئېلىپ ،باال بار ئۆيگە كىردى 41 .ئۇ بالىنىڭ قولىدىن تارتىپ،
ئۇنىڭغا« :تالىتا كۇمى» دېدى .بۇ سۆزنىڭ مەنىسى «قىزىم
ساڭا ئېيتىمەنكى ،ئورنۇڭدىن تۇر» دېگەنلىك ئىدى 42 .ئون
ئىككى ياشلىق بۇ قىز شۇئان ئورنىدىن تۇرۇپ ،مېڭىشقا
باشلىدى .ئۇ يەردىكىلەر بۇ ئىشقا ئىنتايىن ھەيران بولۇشتى.
 43ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنماسلىقنى
قاتتىق تاپىلىدى ۋە ئۇالرغا قىزنىڭ قورسىقىغا بىرنەرسە
بېرىشنى بۇيرۇدى.

ناسىرەلىكلەرنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى رەت قىلىشى

6

 1ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن ئايرىلىپ ،ئۆز يۇرتىغا
قايتتى .شاگىرتلىرىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى.
 2دەم ئېلىش كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا ئىبادەتخانىدا تەلىم
بېرىشكە باشلىدى .ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان جامائەت
ھەيران بولۇشۇپ:
_ بۇ ئادەم بۇالرنى نەدىن ئۆگەنگەندۇ؟ ئۇنىڭغا بۇنچىۋاال ئەقىل-
پاراسەتنى كىم بەرگەندۇ؟ بۇ مۆجىزىلەرنى قانداق يارىتىدىغاندۇ؟
 3ئــۇ پەقەت ئاددىي بىر ياغاچچىغۇ؟ مەريەم ئۇنىڭ ئانىسى،
ياقۇپ ،يوسە ،يەھۇدا ۋە سىمۇن ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى ئەمەسمۇ؟
سىڭىللىرى بۇ يەردە ئۆز ئىچىمىزدىغۇ؟ _ دېيىشەتتى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر ئۇنى رەت قىلدى.
 4ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ پەيغەمبەر ئۆز يۇرتى ،ئۆز ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ئارىسىدا ۋە
ئۆز ئۆيىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولمايدۇ _ ،دېدى 5 .شۇڭا ،ھەزرىتى
ئەيسا ئۇ يەردە بىرقانچە بىمارنى ئۇالرنىڭ ئۇچىسىغا قوللىرىنى
تەگكۈزۈپ ساقايتقاندىن باشقا ،ھېچقانداق مۆجىزە كۆرسىتىشنى
توغرا تاپمىدى 6 .ئۇ بۇ كىشىلەرنىڭ ئېتىقادسىزلىقىدىن ھەيران
قالدى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى ئەلچىنى ئەۋەتىشى
كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئەتراپتىكى يېزا-كەنتلەرنى ئايلىنىپ
تەلىم بېرىۋاتاتتى 7 .ئۇ ئون ئىككى شاگىرتىنى يېنىغا چاقىرىپ،
ئۇالرغا جىنالرنى ھەيدەش ھوقۇقىنى بەردى ۋە خەلق ئارىسىغا
ئىككى-ئىككىدىن ئەۋەتتى 8 .ھەم ئۇالرغا سەپەردە يېنىغا ھاسىدىن
باشقا نەرسە ئېلىۋالماسلىق ،نە نان ،نە خۇرجۇن كۆتۈرمەسلىك،
پۇلمۇ سېلىۋالماسلىقنى ئېيتتى 9 .پۇتىغا ئاياغ كىيىشكە ئىجازەت
بەردى ،بىراق بىرەر ئارتۇق كۆڭلەك ئېلىۋالماسلىقنى بۇيرۇدى.
 10ئۇ يەنە:
_ بىر يۇرتقا بارغىنىڭالردا ،قايسى ئائىلىدە قارشى ئېلىنساڭالر،
ئۇ يەردىن كەتكۈچە شۇ ئائىلىدىال تۇرۇڭالر 11 .ئەگەر بىرەر يەردىكى
كىشىلەر سىلەرنى قارشى ئالمىسا ۋە سۆزۈڭالرنى ئاڭلىمىسا،
ئۇ يەردىن ئايرىلغىنىڭالردا ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن
ئايىغىڭالردىكى توپىنى قېقىۋېتىڭالر! _ دېدى.
 12شۇنداق قىلىپ ،شاگىرتالر يولغا چىقىپ ،كىشىلەرنى گۇناھلىرىغا
توۋا قىلىشقا ئۈندىدى 13 .ئۇالر نۇرغۇن جىنالرنى ھەيدىدى ،نۇرغۇن
بىمارالرغا زەيتۇن يېغىنى سۈركەپ ساقايتتى.

چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانىڭ ئۆلۈمى
 14ھىرود خان ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدىكى ھەممە ئىشالردىن
خەۋەر تاپتى ،چۈنكى ھەزرىتى ئەيسانىڭ داڭقى ھەممە يەرگە پۇر
كەتكەنىدى .بەزىلەر« :بۇ ئادەم ئۆلۈمدىن تىرىلگەن چۆمۈلدۈرگۈچى
يەھيا بولسا كېرەك .ئۇنىڭ پەۋقۇلئاددە قۇدرەتلەرگە ئىگە بولغانلىقىنىڭ
سەۋەبى ئەنە شۇ» دېيىشەتتى 15 .بەزىلەر« :ئۇ ئىلياس پەيغەمبەر»
دېسە ،يەنە بەزىلەر« :بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەردەك بىر پەيغەمبەر
بولسا كېرەك» دېيىشەتتى.
 16بۇالرنى ئاڭلىغان ھىرود خان:
_ مەن كاللىسىنى ئالدۇرغان يەھيا تىرىلىپتۇ! _ دېدى.
17 18-ھىرودنىڭ بۇنداق دېيىشىنىڭ سەۋەبى ،ئۇ ئۆگەي ئاكىسى
فىلىپنىڭ ئايالى ھىرودىيەنى تارتىۋالغاندا ،ئۇ ئايالنىڭ تەلىپى
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بىلەن يەھيانى تۇتقۇن قىلىپ ،زىندانغا تاشلىغانىدى .چۈنكى،
يەھيا ھىرودقا« :ئاكاڭنىڭ ئايالىنى تارتىۋېلىشىڭ تەۋرات قانۇنىغا
خىالپتۇر» دەپ كەلگەنىدى.
 19ھىرودىيە شۇ ۋەجىدىن يەھيا پەيغەمبەرگە ئۆچمەنلىك ساقالپ،
ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولسىمۇ ،لېكىن ئەمەلگە ئاشۇرالمىغانىدى.
 20چۈنكى ،يەھيا پەيغەمبەرنىڭ دۇرۇس ۋە خۇداغا ئاتالغان بىر
ئادەم ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان ھىرود خان ئۇنىڭدىن قورقاتتى ۋە
ئۇنى مۇھاپىزەت قىالتتى .ھىرود يەھيا پەيغەمبەرنىڭ سۆزلىرىنى
ئاڭلىغان چاغلىرىدا نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قاالتتى .بىراق ،ئۇنىڭ
سۆزلىرىنى يەنىال قىزىقىپ ئاڭاليتتى.
 21ھىرودىيە كۈتكەن پۇرسەت ئاخىر يېتىپ كەلدى .ھىرود ئۆزىنىڭ
تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن كاتتا زىياپەت ئۆتكۈزۈپ،
قول ئاستىدىكى ئەمەلدارالر ،قوماندانالر ۋە جەلىلىيە ئۆلكىسىدىكى
يۇرت كاتتىلىرىنى كۈتۈۋالدى 22 .ھىرودىيەنىڭ بۇرۇنقى ئېرىدىن
بولغان قىزى كىرىپ ئۇسسۇل ئويناپ بەردى .بۇ ھىرود بىلەن
مېھمانالرغا بەكمۇ يېقىپ كەتتى .ھىرود خان قىزغا:
_ مەندىن نېمە تەلەپ قىلسىڭىز ،شۇنى بېرىمەن _ ،دېدى.
 23ئارقىدىنال ئۇ قەسەم قىلىپ يەنە:
_ مەندىن نېمە تەلەپ قىلسىڭىز ،ھەتتا خانلىقىمنىڭ يېرىمىنى
دېسىڭىزمۇ مەرھەمەت _ ،دېدى.
 24قىز تاشقىرىغا چىقىپ ،ئانىسىدىن:
_ نېمە تەلەپ قىالي؟ _ دەپ سورىدى.
_ چۆ ۈلدۈرگۈچى يەھيانىڭ كاللىسىنى تەلەپ قىل _ ،دېدى
ئانىسى.
 25قىز شۇئان ھىرود خاننىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈپ كىرىپ:
_ چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانىڭ كاللىسىنى دەرھال بىر تەخسىگە
قويۇپ كەلتۈرۈشىڭىزنى تەلەپ قىلىمەن _ ،دېدى.
 26ھىرود خان بۇنىڭغا ناھايىتى ئوڭايسىزالنغان بولسىمۇ،
مېھمانالرنىڭ ئالدىدا قىلغان قەسىمى تۈپەيلىدىن ،قىزنىڭ تەلىپىنى
رەت قىلىشنى راۋا كۆرمىدى 27 .ئۇ دەرھال بىر جالالت ئەۋەتىپ،
يەھيا پەيغەمبەرنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ كېلىشنى بۇيرۇدى .جالالت
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زىندانغا بېرىپ يەھيا پەيغەمبەرنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ 28 ،ئۇنى
بىر تەخسىگە قويۇپ ،قىزنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .قىز ئۇنى
ئانىسىغا تاپشۇردى 29 .بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان يەھيا پەيغەمبەرنىڭ
شاگىرتلىرى كېلىپ ،جەسەتنى ئېلىپ بېرىپ يەرلىككە قويدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرۇشى
 30يېزا-قىشالقالرغا ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەر قايتىپ كېلىپ ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا يىغىلدى ۋە قىلغان ئىشلىرى ھەم بەرگەن
تەلىملىرىنى ئۇنىڭغا مەلۇم قىلىشتى 31 .كېلىپ-كېتىۋاتقانالر
ناھايىتى كۆپ بولغانلىقتىن ،ھەزرىتى ئەيسا ۋە شاگىرتالرغا
غىزالىنىشقىمۇ ۋاقىت چىقمىدى .شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ يۈرۈڭالر ،مەن بىلەن خىلۋەت بىر جايغا بېرىپ ،بىر دەم ئارام
ئېلىڭالر _ ،دېدى 32 .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر كېمىگە چۈشۈپ ،خىلۋەت
بىر يەرگە قاراپ يول ئالدى 33 .بىراق ،ئۇالرنىڭ كېتىۋاتقانلىقىنى
كۆرگەن بىرمۇنچە كىشىلەر ئۇالرنى تونۇۋالغانىدى .خااليىق
ئەتراپتىكى پۈتۈن يېزىالردىن بەس-بەس بىلەن پىيادە يولغا
چىقىپ ،ئۇالردىن بۇرۇن ئۇ يەرگە يېتىپ بېرىشتى 34 .ھەزرىتى
ئەيسا كېمىدىن چۈشۈپ ،نۇرغۇن خااليىقنى كۆردى .قويچىسىز
قوي پادىسىغا ئوخشايدىغان بۇ ئىنسانالرغا ئىچ ئاغرىتتى ۋە ئۇالرغا
كۆپ نەرسىلەرنى ئۆگىتىشكە باشلىدى.
 35ۋاقىت بىر يەرگە بېرىپ قالغانىدى .شاگىرتلىرى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ بۇ خىلۋەت بىر جاي ئىكەن ،كەچ كىرىپ كەتتى 36 .خااليىقنى
تارقىتىۋەتكەن بولسىڭىز ،ئۇالر ئەتراپتىكى يېزا-قىشالقالرغا بېرىپ،
ئۆزلىرىگە يەيدىغان بىر نەرسە سېتىۋالسۇن _ ،دېدى.
 37لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ ئۇالرغا ئۆزۈڭالر تاماق بېرىڭالر _ ،دېدى.
شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ يېرىم يىللىق كىرىمنى خەجلەپ ،ئۇالرغا نان ئەكېلىپ
ئۈلەشتۈرۈپ بېرەمدۇق؟ _ دەپ سورىدى.
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 _ 38قانچە نېنىڭالر بار؟ قاراپ بېقىڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا .ئۇالر تەكشۈرۈپ كەلگەندىن كېيىن:
_ بىزدە بەش نان بىلەن ئىككى بېلىق بار ئىكەن _ ،دېيىشتى.
 39ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا خااليىقنى توپ-توپ قىلىپ يېشىل
چىملىقتا ئولتۇرغۇزۇشنى بۇيرۇدى 40 .خااليىق يۈزدىن ،ئەللىكتىن
بولۇپ ئولتۇرۇشتى 41 .ھەزرىتى ئەيسا بەش نان بىلەن ئىككى
بېلىقنى قولىغا ئېلىپ ،ئاسمانغا قاراپ خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى.
ئاندىن ،نانالرنى ئوشتۇپ ،كۆپچىلىككە تارقىتىپ بېرىش ئۈچۈن
شاگىرتلىرىغا بەردى .ئىككى بېلىقنىمۇ شۇنداق قىلدى 42 .ھەممەيلەن
يەپ تويدى 43 .شاگىرتالر ئېشىپ قالغان نان ۋە بېلىق پارچىلىرىنى
لىق ئون ئىككى سېۋەتكە يىغىۋالدى 44 .تاماق يېگەن ئەرلەرنىڭ
سانىال بەش مىڭ ئىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۇ ئۈستىدە مېڭىشى
 45بۇنىڭ كەينىدىنال ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىنىڭ كېمىگە
ئولتۇرۇپ ،ئۆزىدىن ئاۋۋال كۆلنىڭ ئۇ قېتىدىكى بەيتسايدا يېزىسىغا
ئۆتۈشىنى بۇيرۇدى .بۇ ئارىدا ئۆزى خااليىقنى تارقىتىۋەتتى 46 .ئۇالرنى
ئۇزاتقاندىن كېيىن ،دۇئا-تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن تاغقا چىقتى.
 47كەچقۇرۇن ،كېمە كۆلنىڭ ئوتتۇرىسىغا بارغانىدى .قۇرۇقلۇقتا
ئۆزى يالغۇز قالغان ھەزرىتى ئەيسا  48شاگىرتلىرىنىڭ پاالقنى ناھايىتى
تەستە ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردى ،چۈنكى قارشى تەرەپتىن شامال
چىقىۋاتاتتى .تاڭ ئېتىشقا ئاز قالغاندا ،ھەزرىتى ئەيسا كۆلنىڭ
ئۈستىدە مېڭىپ ،شاگىرتلىرى تەرەپكە كەلدى ۋە ئۇالرنىڭ يېنىدىن
ئۆتۈپ كەتمەكچى بولدى 49 .شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ كۆلنىڭ
ئۈستىدە مېڭىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنى ئالۋاستى ،دەپ
ئويالپ ۋارقىرىشىپ كەتتى 50 .ھەممەيلەن ئۇنى كۆرۈپ ئىنتايىن
ئاالقزادە بولۇشقانىدى.
لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا دەرھال ئۇالرغا:
_ خاتىرجەم بولۇڭالر ،بۇ مەن ،قورقماڭالر! _ دېدى.
 51ھەزرىتى ئەيسا كېمىگە چىقىپ ئۇالرغا قوشۇلغاندا ،شامال
توختىدى .شاگىرتالر بۇنىڭدىن ئىنتايىن ھەيران قېلىشتى 52 .چۈنكى،
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ئۇالر نان توغرىسىدىكى مۆجىزىنى تېخىچە چۈشەنمىگەنىدى،
ئۇالرنىڭ ئەقلى بولسا بىخۇدلىشىپ كەتكەنىدى.
 53ھەزرىتى ئەيسا بىلەن شاگىرتلىرى كۆلنىڭ قارشى قېتىغا
بېرىشىدا ،گىنەسار دېگەن يەردە قۇرۇقلۇققا چىقىپ كېمىنى
باغلىدى 54 .ئۇالر كېمىدىن چۈشۈشى بىلەنال ،خەلق ھەزرىتى
ئەيسانى تونۇۋالدى 55 .ئۇالر يۈگۈرۈشۈپ يۈرۈپ ،بۇ خەۋەرنى
ئەتراپتىكى جايالرغا يەتكۈزدى .ھەزرىتى ئەيسا قەيەردە بولسا،
كىشىلەر بىمارالرنى زەمبىلگە سېلىپ ،شۇ يەرگە ئېلىپ بېرىشتى.
 56ھەزرىتى ئەيسا مەيلى يېزا ،مەيلى شەھەر ياكى قىشالققا بارسۇن،
خااليىق بىمارالرنى ئاساسلىق كوچىالرغا ئېلىپ چىقىپ ياتقۇزۇپ،
ھەزرىتى ئەيسادىن بىمارالرنىڭ ھېچبولمىغاندا ئۇنىڭ تونىنىڭ
پېشىگە بولسىمۇ قولىنى تەگكۈزۈۋېلىشىغا رۇخسەت قىلىشىنى
سوراپ يالۋۇراتتى .ئۇنىڭغا قولىنى تەگكۈزگەنلەرنىڭ ھەممىسى
ساقايدى.

خۇدانىڭ ئەمرىنى يوققا چىقارماسلىق

7

 1بىر كۈنى ،يېرۇسالېمدىن كەلگەن بەزى پەرىسىيلەر
ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى ھەزرىتى ئەيسانىڭ چۆرىسىگە
يىغىلدى 2 .ئـــۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرى ئىچىدە
بەزىلىرىنىڭ تاماقتىن بۇرۇن قول يۇيۇش دىنىي قائىدىسىنى ئادا
قىلمايال تاماق يەۋاتقانلىقىنى كۆردى( 3 .پەرىسىيلەر ،جۈملىدىن
پۈتۈن يەھۇدىيالر ئەجدادلىرىنىڭ ئەنئەنىسى بويىچە قوللىرىنى
پاكىز يۇماي تۇرۇپ تاماق يېمەيدۇ 4 .شۇنىڭدەك ،بازاردىن ئالغان
نەرسىلەرنىمۇ يۇماي يېمەيدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا ،قەدەھ ،چۆگۈن
ۋە مىس قاچىالرنى يۇيۇش توغرىسىدىمۇ بىرمۇنچە ئەنئەنىلەرگە
رىئايە قىلىدۇ).
 5پەرىسىيلەر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ شاگىرتلىرىڭ نېمىشقا ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەنئەنىلىرىگە
رىئايە قىلمايدۇ؟ نېمىشقا ناپاك قوللىرى بىلەن تاماق يەيدۇ؟
_ دەپ سوراشتى.
 6ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
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_ خۇدا يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئالدىن ئېيتقان مۇنۇ سۆزلەر
سىلەر ساختىپەزلەرگە نېمىدېگەن ماس كېلىدۇ-ھە؟! ئۇنىڭ
يازمىسىدا مۇنداق يېزىلغان:
«بۇ خەلق مېنى ئاغزىدىال ھۆرمەتلەيدۇ،
لېكىن قەلبى مەندىن يىراق.
 7ماڭا قىلغان ئىبادىتى بىھۇدىدۇر.
چۈنكى ،ئۆگەتكەنلىرى خۇدانىڭ ئەمرلىرى ئەمەس،
بەلكى ئۆزلىرى چىقىرىۋالغان پەتىۋاالردۇر».
 8سىلەر خۇدانىڭ ئەمرىنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ ،ئىنسانالرنىڭ
ئەنئەنىسىگە ئېسىلىۋالىدىكەنسىلەر.
 9ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە مۇنداق دېدى:
_ ئۆز ئەنئەنەڭالرنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ،خۇدانىڭ ئەمرلىرىنى
بىر ياققا قايرىپ قويۇشتا نېمانچە ئۇستىلىق قىلىسىلەر!  10مۇسا
پەيغەمبەر« :ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمەت قىل» ۋە «ئاتىسى ياكى ئانىسىنى
ھاقارەتلىگەنلەرگە ئۆلۈم جازاسى بېرىلسۇن» دەپ بۇيرۇغان.
 11لېكىن ،سىلەر« :ئاتا-ئانىسىغا‹ :مەندىن ئالىدىغان پۈتۈن
ماددىي ياردىمىڭالرنى قۇربان قىلدىم ،يەنى خۇداغا ئاتىۋەتتىم›
دېسە 12 ،ئۇ ئادەم ئۆز ئاتا-ئانىسىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالمىسىمۇ
بولىدۇ» دەپ ئۆگىتىسىلەر 13 .شۇنداق قىلىپ ،ئەۋالدتىن ئەۋالدقىچە
داۋامالشتۇرۇپ كەلگەن ئەنئەنىلىرىڭالرنى دەپ خۇدانىڭ ئەمرىنى
يوققا چىقىرىسىلەر .سىلەر بۇنداق ئىشالرنى كۆپ قىلىسىلەر.

ئىنساننى نېمە ناپاك قىلىدۇ؟
 14ھەزرىتى ئەيسا خااليىقنى يەنە يېنىغا چاقىرىپ ،ئۇالرغا:
_ ھەممىڭالر سۆزۈمگە قۇالق سېلىڭالر ۋە شۇنى چۈشىنىڭالركى،
 15ئىنساننىڭ سىرتىدىن ئىچىگە كىرىدىغان نەرسىلەرنىڭ ھېچقاندىقى
ئۇنى ناپاك قىلمايدۇ ،ئىنساننى ناپاك قىلىدىغىنى ئىنساننىڭ
ئىچىدىن چىقىدىغىنىدۇر 16 { .بۇ سۆزلەرنى قۇلىقىڭالردا چىڭ
تۇتۇڭالر!} _ دېدى.
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 17ھەزرىتى ئەيسا خااليىقتىن ئايرىلىپ ئۆيگە كىرگەندە،
شاگىرتلىرى ئۇنىڭدىن بۇ تەمسىلنىڭ مەنىسىنى سورىدى.
 18ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ سىلەرمۇ تېخىچە چۈشەنمەيۋاتامسىلەر؟ سىرتتىن ئىنساننىڭ
ئىچىگە كىرىدىغان ھەرقانداق نەرسىنىڭ ئۇنى ناپاك قىاللمايدىغانلىقىنى
چۈشەنمەمسىلەر؟  19سىرتتىن كىرگەن نەرسە ئىنساننىڭ قەلبىگە
ئەمەس ،ئاشقازىنىغا بارىدۇ .ئۇ يەردىن تەرەت بولۇپ چىقىپ كېتىدۇ،
_ دېدى .ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەر ئارقىلىق ،يېمەكلىكلەرنىڭ
ھەممىسىنىڭ ھاالل ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەنىدى.
 20ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى:
_ ئىنساننى ناپاك قىلىدىغىنى ئىنساننىڭ ئىچىدىن چىقىدىغىنىدۇر.
 21چۈنكى ،يامان نىيەت ،جىنسىي ئەخالقسىزلىق ،ئوغرىلىق ،قاتىللىق،
 22زىناخورلۇق ،ئاچكۆزلۈك ،يامانلىق ،ھىيلىگەرلىك ،شەھۋانىيلىق،
ھەسەتخورلۇق ،تۆھمەتخورلۇق ،تەكەببۇرلۇق ۋە ھاماقەتلىكلەر
ئىنساننىڭ ئىچىدىن ،يەنى قەلبىدىن چىقىدۇ 23 .بۇ يامانلىقالرنىڭ
ھەممىسى ئىنساننىڭ ئىچىدىن چىقىپ ،ئىنساننى ناپاك قىلىدۇ.

يەھۇدىي ئەمەس ئايالنىڭ ئېتىقادى
 24ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن ئايرىلىپ تىر شەھىرىنىڭ ئەتراپىدىكى
رايونالرغا باردى .ئۇ يەردە بىر ئۆيگە كىردى .ئەسلىدە ئۇ بۇنى
ھېچكىمنىڭ بىلىشىنى خالىمىغان بولسىمۇ ،لېكىن يوشۇرالمىدى.
 25جىن تەگكەن كىچىككىنە بىر قىزنىڭ ئانىسى ھەزرىتى ئەيسا
توغرىسىدىكى خەۋەرنى ئاڭلىغان ھامان يېتىپ كېلىپ ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئايىغىغا يىقىلدى 26 .سۈرىيە ئۆلكىسىنىڭ فەنىكىيە دېگەن
يېرىدە تۇغۇلغان يەھۇدىي ئەمەس بۇ ئايال ھەزرىتى ئەيسادىن
قىزىدىكى جىننى ھەيدىۋېتىشنى ئۆتۈندى 27 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئالدى بىلەن بالىالر يەپ تويسۇن ،بالىالرنىڭ نېنىنى ئىتالرغا
تاشالپ بېرىش توغرا ئەمەس _ ① ،دېدى.
①  27 :7ھەزرىتى ئەيسا بۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئەۋەتىلىشىنىڭ ئالدى بىلەن
يەھۇدىيالر ،ئاندىن يەھۇدىي ئەمەسلەر ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن.
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 28ھېلىقى ئايال بۇنىڭغا جاۋابەن:
_ شۇنداق ،تەقسىر ،بىراق ئىتالرمۇ ئۈستەل ئاستىدا بالىالردىن
چۈشكەن نان ئۇۋاقلىرىنى يەيدىغۇ _ ،دېدى.
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ توغرا ئېيتتىڭ .مۇشۇ سۆزۈڭ ئۈچۈن جىن قىزىڭدىن چىقىپ
كەتتى ،ئەمدى قايتقىن _ ،دېدى.
 30ئايال ئۆيىگە قايتقىنىدا ،قىزىنىڭ كارىۋاتتا ياتقانلىقىنى كۆردى.
جىن ئۇنىڭ تېنىدىن چىقىپ كەتكەنىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ بىر گاس-
گاچا ئادەمنى ساقايتىشى
 31ھەزرىتى ئەيسا تىر شەھىرىنىڭ ئەتراپىدىكى رايونالردىن
چىقىپ ،سىدون شەھىرى ۋە ئون شەھەر رايونىدىن ئۆتۈپ،
يەنە جەلىلىيە كۆلىگە كەلدى 32 .كىشىلەر ئۇنىڭ ئالدىغا گاس
ھەم تىلى ئېغىر بىر ئادەمنى ئېلىپ كېلىپ ،ئۇنىڭ ئۇچىسىغا
قولىنى تەگكۈزۈپ ساقايتىپ قويۇشنى تەلەپ قىلىشتى 33 .ھەزرىتى
ئەيسا بۇ ئادەمنى خااليىق ئىچىدىن بىر چەتكە تارتىپ ،ئۇنىڭ
قۇالقلىرىغا بارماقلىرىنى تىقتى ۋە بارمىقىغا تۈكۈرۈپ ،ئۇنىڭ
تىلىغا تەگكۈزدى.
 34ئاندىن ،ئاسمانغا قاراپ چوڭقۇر تىنىۋالغاندىن كېيىن ،ئۇ
ئادەمگە« :ئەففاتا» (مەنىسى «ئېچىل») دېدى 35 .ئۇ ئادەمنىڭ
قۇالقلىرى شۇئان ئېچىلىپ ،تىلى زۇۋانغا كېلىپ راۋۇرۇس گەپ
قىلىشقا باشلىدى.
 36ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىكىلەرگە بۇنى ھېچكىمگە تىنماسلىقنى
بۇيرۇدى .لېكىن ،ھەرقانچە بۇيرۇغان بولسىمۇ ،كىشىلەر بۇ
خەۋەرنى شۇنچە كەڭ يېيىۋەتتى 37 .خااليىق ئىنتايىن ھەيرانلىق
ئىچىدە قالغانىدى .ئۇالر:
_ ئۇ قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى ياخشى! ھەتتا
گاسالرنىڭ قۇالقلىرىنى ئېچىپ ،گاچىالرنى زۇۋانغا كەلتۈردى،
_ دېيىشتى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۆت مىڭ كىشىنى تويدۇرۇشى

8

 1شۇ كۈنلەرنىڭ بىرىدە ،يەنە نۇرغۇن خااليىق يىغىلغانىدى.
ئۇالرنىڭ يەيدىغىنى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،ھەزرىتى ئەيسا
شاگىرتلىرىنى يېنىغا چاقىرىپ:
 _ 2بۇ خااليىققا ئىچىم ئاغرىيدۇ .ئۇالر ئۈچ كۈندىن بېرى
يېنىمدىن كەتمىدى ،يەيدىغان بىر نەرسىسىمۇ قالمىدى 3 .ئۇالرنى
ئۆيلىرىگە ئاچ قورساق قايتۇرسام ،يولدا يىقىلىپ قېلىشى مۇمكىن.
ئۇنىڭ ئۈستىگە ،بەزىلىرى يىراق يەرلەردىن كەلگەنىكەن _ ،دېدى.
 4شاگىرتلىرى بۇنىڭغا جاۋابەن:
_ بۇنداق خىلۋەت بىر يەردە بۇنچىۋاال كىشىنى تويدۇرغۇدەك
ناننى نەدىن تاپقىلى بولسۇن؟ _ دېيىشتى.
 _ 5قانچە نېنىڭالر بار؟ _ دەپ سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
_ يەتتە _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 6بۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا خااليىقنى يەردە ئولتۇرۇشقا
بۇيرۇدى .ئاندىن ،يەتتە ناننى قولىغا ئالدى ۋە خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ
ئوشتۇپ ،كۆپچىلىككە تارقىتىپ بېرىش ئۈچۈن شاگىرتلىرىغا بەردى.
ئۇالر كۆپچىلىككە تارقاتتى 7 .شاگىرتالردا يەنە بىرقانچە كىچىك
بېلىقمۇ بار ئىدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالر ئۈچۈنمۇ خۇداغا شۈكۈر
ئېيتىپ ،شاگىرتلىرىغا ئۇالرنىمۇ تارقىتىشنى ئېيتتى 8 .ھەممەيلەن
يەپ تويغاندىن كېيىن ،شاگىرتالر ئېشىپ قالغان پارچىالرنى يەتتە
سېۋەتكە يىغىۋالدى 9 .ئــۇ يەردە تۆت مىڭچە كىشى بار ئىدى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى يولغا سالغاندىن كېيىن 10 ،شاگىرتلىرى
بىلەن بىللە دەرھال كېمىگە چۈشۈپ ،دالمانۇتا رايونىغا كەتتى.

پەرىسىيلەرنىڭ كارامەت كۆرۈشنى تەلەپ قىلىشى
 11پەرىسىيلەر كېلىپ ھەزرىتى ئەيسا بىلەن مۇنازىرىلىشىشكە
باشلىدى .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ خۇدا تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنلىكىنى
سىناپ بېقىش مەقسىتىدە ،ئۇنىڭدىن بىر كارامەت كۆرسىتىشنى تەلەپ
قىلىشتى 12 .ھەزرىتى ئەيسا چوڭقۇر بىر ئۇلۇغ-كىچىك تىنىپ:
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_ بۇ زاماننىڭ ئادەملىرى نېمە ئۈچۈن كارامەت كۆرسەت،
دەپال تۇرىدىغاندۇ؟ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئۇالرغا كۆرسىتىلىدىغان
كارامەت يوق _ ،دېدى 13 .ئاندىن ،ئۇالردىن ئايرىلىپ ،يەنە كېمىگە
ئولتۇرۇپ ،كۆلنىڭ ئۇ قېتىغا ئۆتۈپ كەتتى.

ساختا تەلىمدىن ساقلىنىش
 14شاگىرتالر نان ئېلىۋېلىشنى ئۇنتۇغان بولۇپ ،كېمىدە بىر
ناندىن باشقا يېمەكلىك يوق ئىدى 15 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى
ئاگاھالندۇرۇپ:
_ ھوشيار بولۇڭالر ،پەرىسىيلەر بىلەن ھىرود خاننىڭ
ئېچىتقۇسىدىن ① ئېھتىيات قىلىڭالر _ ،دېدى.
 16شاگىرتالر بىر-بىرىگە:
_ نان ئەكەلمىگەنلىكىمىز ئۈچۈن شۇنداق دەۋاتسا كېرەك_ ،
دېيىشتى.
 17ئۇالرنىڭ نېمە دېيىشىۋاتقانلىقىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالردىن:
_ سىلەر نېمە ئۈچۈن نان ئەكەلمىگەنلىكىڭالر توغرىسىدا
سۆزلىشىسىلەر؟ تېخىچە چۈشەنمەيۋاتامسىلەر؟ سىلەر تېخىچە
بىخۇدمۇ؟  18كۆزۈڭالر تۇرۇپ كۆرمەيۋاتامسىلەر؟ قۇلىقىڭالر تۇرۇپ
ئاڭلىمايۋاتامسىلەر؟ ئېسىڭالردا يوقمۇ؟  19بەش ناننى بەش مىڭ
كىشىگە ئۈلەشتۈرگىنىمدە ،ئېشىپ قالغان نان پارچىلىرىنى قانچە
سېۋەتكە يىغىۋالغانىدىڭالر؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئون ئىككى سېۋەتكە _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 _ 20يەتتە ناننى تۆت مىڭ كىشىگە ئۈلەشتۈرگىنىمدە ،ئېشىپ
قالغان نانالرنى قانچە سېۋەتكە يىغىۋالغانىدىڭالر؟ _ دېدى
ھەزرىتى ئەيسا.
_ يەتتە سېۋەتكە _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ئۇنداقتا ،يەنە چۈشەنمىدىڭالرمۇ؟ _ دېدى.
① « 15 :8مەتتا» -16باب -12ئايەتكە قارالسۇن.
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بەيتسايدادىكى بىر كورنىڭ ساقايتىلىشى

 22ھەزرىتى ئەيسا بىلەن شاگىرتلىرى بەيتسايدا يېزىسىغا كەلدى.
ئۇ يەردە كىشىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا بىر كور ئادەمنى
ئېلىپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا قولىنى تەگكۈزۈپ ساقايتىپ قويۇشنى
ئۆتۈندى 23 .ھەزرىتى ئەيسا كور ئادەمنىڭ قولىدىن يېتىلەپ
يېزىنىڭ سىرتىغا ئېلىپ باردى ۋە ئۇنىڭ كۆزلىرىگە تۈكۈرۈپ،
قوللىرىنى تەگكۈزۈپ:
_ بىر نەرسە كۆرۈۋاتامسەن؟ _ دەپ سورىدى.
 24ئۇ ئادەم بېشىنى كۆتۈرۈپ:
_ كىشىلەرنى كۆرۈۋاتىمەن .بىراق ئۇالر خۇددى مېڭىپ يۈرىدىغان
دەرەخلەردەك كۆرۈنۈۋاتىدۇ _ ،دېدى.
 25ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا قوللىرىنى ئۇ ئادەمنىڭ كۆزلىرىگە
يەنە بىر قېتىم تەگكۈزدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ كۆزلىرى
ئېچىلىپ ،ھەممە نەرسىنى ئېنىق كۆردى 26 .ھەزرىتى ئەيسا بۇ
ئىشنى ھېچكىمنىڭ ئۇقماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى ئۆيىگە قايتۇرۇش
ئالدىدا ئۇنىڭغا:
_ ئۆيگە قايتىش يولۇڭدا يېزىغا كىرمە _ ،دەپ تاپىلىدى.

پېترۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ دەپ تونۇشى
 27ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن بىللە فىلىپ قەيسەرىيىسى
دېگەن رايونغا قاراشلىق يېزىالرغا باردى .ئۇ يولدا شاگىرتلىرىدىن:
_ كىشىلەر مېنى كىم دەپ بىلىدىكەن؟ _ دەپ سورىدى.
 28شاگىرتلىرى ئۇنىڭغا:
_ بەزىلەر سىزنى چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا ،بەزىلەر ئىلياس
پەيغەمبەر ۋە يەنە بەزىلەر باشقا قەدىمكى پەيغەمبەرلەردىن بىرى
دەپ بىلىدىكەن _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى.
 29ھەزرىتى ئەيسا يەنە ئۇالردىن:
_ سىلەرچۇ ،سىلەر مېنى كىم دەپ بىلىسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
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ئىكەنسىز _ ،دەپ جاۋاب

_ سىز قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ
بەردى پېترۇس.
 30ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا بۇ ھەقتە ھېچكىمگە تىنماسلىقنى
تاپىلىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ
تىرىلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىشى
 31ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئىنسانئوغلىنىڭ نۇرغۇن ئازاب-ئوقۇبەت
تارتىشى ،ئاقساقالالر ،ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى
تەرىپىدىن رەت قىلىنىشى ،ئۆلتۈرۈلۈشى ۋە ئۈچ كۈندىن كېيىن
تىرىلدۈرۈلۈشى كېرەكلىكىنى شاگىرتلىرىغا ئۇقتۇرۇشقا باشلىدى.
 32ئۇ بۇنى شاگىرتالرغا ئوچۇق-ئاشكارا سۆزلىدى .بۇنىڭ بىلەن،
پېترۇس ھەزرىتى ئەيسانى بىر چەتكە تارتىپ ،مەسىھنىڭ بېشىغا
بۇنداق كېلىشمەسلىكلەرنىڭ كەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ ،ئۇنى
ئەيىبلىدى 33 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا بۇرۇلۇپ شاگىرتلىرىغا
قارىدى ۋە پېترۇسنى ئەيىبلەپ:
_ يوقال كۆزۈمدىن ،شەيتاندەك سۆزلەۋاتىسەن! ئويلىغانلىرىڭ
خۇدانىڭ ئەمەس ،ئىنساننىڭ خىيالىدۇر _ ،دېدى.
 34ئاندىن ،ئۇ شاگىرتلىرى بىلەن بىللە خااليىقنىمۇ چاقىرىپ
مۇنداق دېدى:
_ كىمدەكىم ماڭا ئەگىشىشنى خالىسا ،ئۆز خاھىشىدىن ۋاز
كېچىپ ،ئۆزىنىڭ كرېستىنى كۆتۈرۈپ ② ماڭا ئەگەشسۇن!  35چۈنكى،
ئۆزى ئۈچۈنال ياشايدىغانالر ئەكسىچە ھاياتىدىن مەھرۇم بولىدۇ.
بىراق ،ئۆز خاھىشىدىن ۋاز كېچىپ ،مەن ۋە خۇش خەۋەر ئۈچۈن
ياشايدىغانالر ھاياتىنى ساقلىيااليدۇ 36 .بىر ئادەم پۈتۈن دۇنياغا ئىگە
①  29 :8مەسىھ _ پەيغەمبەرلەر ئالدىن ئېيتقان ،خۇدا تەرىپىدىن تالالنغان،
ھامان بىر كۈنى كېلىپ مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان پادىشاھنى كۆرسىتىدۇ.
②  34 :8رىملىقالر تەرىپىدىن ئۆلۈم جازاسى بېرىلگەنلەر مىخلىنىدىغان
كرېستنى مۈرىسىدە كۆتۈرۈپ جازا مەيدانىغا باراتتى« .ئۆزىنىڭ كرېستىنى
كۆتۈرۈش» دېگەنلىك ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن ئازاب-ئوقۇبەت تارتىشقا تەييار
بولۇشنى كۆرسىتىدۇ.

138

ماركۇس 9-8

بولۇپ ھاياتىدىن مەھرۇم قالسا ،بۇنىڭ نېمە پايدىسى بولسۇن؟!
 37نېمىنى تۆلەپمۇ ھاياتلىققا ئېرىشكىلى بولسۇن؟!  38بۇ زاماننىڭ
ۋاپاسىز ۋە گۇناھكار كىشىلىرى ئالدىدا كىمدەكىم مەندىن ۋە مېنىڭ
سۆزلىرىمدىن نومۇس قىلسا ،ئىنسانئوغلى بولغان مەنمۇ ئاتامنىڭ
شان-شەرىپى ئىچىدە مۇقەددەس پەرىشتىلەر بىلەن بىللە قايتىپ
كەلگىنىمدە ،ئۇنىڭدىن نومۇس قىلىمەن.
 1ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇ يەردە تۇرغانالرنىڭ بەزىلىرى
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ كۈچ-قۇدرەت بىلەن ئايان بولغىنىنى
كۆرمىگۈچە ئۆلمەيدۇ.

9

ھەزرىتى ئەيسانىڭ نۇرغا چۆمۈشى
 2ئالتە كۈندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا پەقەت پېترۇس ،ياقۇپ
ۋە يۇھاننانىال ئېلىپ ،ئېگىز بىر تاغقا چىقتى .ئۇ يەردە ھەزرىتى
ئەيسانىڭ قىياپىتى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدىال ئۆزگەردى 3 .كىيىملىرى
كۆزنى شۇنچىلىك قاماشتۇرغۇدەك ئاپئاق بولۇپ كەتتىكى،
دۇنيادىكى ھەرقانداق ئاقارتقۇچمۇ كىرنى ئۇنچىلىك ئاقارتالمايتتى.
 4توساتتىن ،شاگىرتالرغا ئىلياس پەيغەمبەر ۋە مۇسا پەيغەمبەرنىڭ
ھەزرىتى ئەيسا بىلەن سۆزلىشىۋاتقانلىقى كۆرۈندى.
 5پېترۇس ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستازىم ،بۇ يەردە بولغىنىمىز نېمىدېگەن ياخشى! بىرى سىزگە،
بىرى مۇسا پەيغەمبەرگە ،يەنە بىرى ئىلياس پەيغەمبەرگە دەپ ،بۇ
يەرگە ئۈچ كەپە ياسايلى _ ،دېدى 6 .پېترۇس نېمە دېيىشىنى بىلمەي
قالغانىدى ،چۈنكى شاگىرتالر ناھايىتى قورقۇشۇپ كەتكەنىدى.
 7شۇ ئەسنادا ،بىر پارچە بۇلۇت پەيدا بولۇپ ،ئۇالرنى قاپلىۋالدى.
بۇلۇتتىن خۇدانىڭ« :بۇ مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم؛ ئۇنىڭ
سۆزىگە قۇالق سېلىڭالر!» دېگەن ئاۋازى كەلدى 8 .شاگىرتالر
شۇئان ئەتراپىغا قاراشتى ،لېكىن يېنىدا ھەزرىتى ئەيسادىن باشقا
ھېچكىم كۆرۈنمىدى.
 9تاغدىن چۈشۈۋېتىپ ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا ئىنسانئوغلى
ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلمىگۈچە ،كۆرگەنلىرىنى ھېچكىمگە تىنماسلىقنى
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بۇيرۇدى 10 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ،
«ئۆلۈمدىن تىرىلىش» دېگەننىڭ مەنىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى
توغرىسىدا ئۆزئارا پىكىرلەشتى.
 11شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيسادىن يەنە:
_ تــەۋرات ئۇستازلىرى نېمە ئۈچۈن« :ئىلياس پەيغەمبەر
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ كېلىشتىن ئاۋۋال قايتىپ كېلىشى كېرەك»
دېيىشىدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
12 13-ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ ئەلۋەتتە ،ئىلياس پەيغەمبەر چوقۇم قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھتىن
ئاۋۋال كېلىپ ،ھەممىنى قېلىپىغا سالىدۇ .ئۇنداقتا ،مۇقەددەس
يازمىالردا ئىنسانئوغلى كۆپ ئازاب-ئوقۇبەت چېكىدۇ ۋە رەت
قىلىنىدۇ ،دەپ پۈتۈلگىنىگە قانداق قارايسىلەر؟ بىلىپ قويۇڭالركى،
ئىلياس پەيغەمبەر ھەقىقەتەن كەلدى ① ۋە خۇددى مۇقەددەس
يازمىالردا ئۇ ھەققىدە يېزىلغاندەك ،كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭغا قىلمىغان
ئەسكىلىكى قالمىدى.

جىن چاپالشقان بالىنىڭ ساقايتىلىشى
 14ئۇالر باشقا شاگىرتالرنىڭ يېنىغا قايتىپ بارغىنىدا ،نۇرغۇن
خااليىقنىڭ ئۇالرنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىۋالغانلىقىنى ،بىرمۇنچە
تەۋرات ئۇستازلىرىنىڭ ئۇالر بىلەن مۇنازىرىلىشىۋاتقانلىقىنى
كۆردى 15 .خااليىق ھەزرىتى ئەيسانى كۆرۈپ ئىنتايىن ھەيران
بولۇشتى ۋە يۈگۈرۈپ كېلىپ ئۇنىڭ بىلەن ساالمالشتى 16 .ھەزرىتى
ئەيسا شاگىرتلىرىدىن:
_ ئۇالر بىلەن نېمە توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشىۋاتىسىلەر _ ،دەپ
سورىدى 17 .كۆپچىلىكتىن بىرەيلەن ئۇنىڭغا:

① 12 :9 13-يەھۇدىيالر تەۋراتتىكى «قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ كېلىشتىن بۇرۇن
ئىلياس پەيغەمبەر مەسىھنىڭ يولىنى تەييارالش ئۈچۈن قايتىپ كېلىدۇ»
دېگەن بېشارەتكە ئاساسەن ئۇنىڭ كېلىشىنى كۈتۈۋاتقانىدى .ھەزرىتى ئەيسا
ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ئىلياس پەيغەمبەردەك كۈچ-قۇدرەت بىلەن كەلگەن يەھيا
پەيغەمبەر ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى ئېيتقان.
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_ ئۇستاز ،مەن ئوغلۇمنى سىزنىڭ ئالدىڭىزغا ئېلىپ كەلدىم،
چۈنكى ئۇنىڭغا جىن چاپلىشىۋېلىپ ،گەپ قىاللماس قىلىپ قويدى.
 18جىن ھەر قېتىم ئوغلۇمغا چاپالشسا ،ئۇنى يەرگە يىقىتىۋېتىدۇ.
بالىنىڭ ئاغزىدىن كۆپۈك چىقىپ ،چىشلىرى كىرىشىپ كېتىدۇ .پۈتۈن
ئەزايى قېتىپ قالىدۇ .شاگىرتلىرىڭىزدىن جىننى ھەيدىۋېتىشنى
سورىغانىدىم ،بىراق ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن كەلمىدى _ ،دېدى.
 _ 19ئەي ئېتىقادسىز ئەۋالد! سىلەر ماڭا ئىشەنگۈچە ،مەن سىلەر
بىلەن يەنە قانچىلىك بىللە بولۇشۇم كېرەك؟ يەنە قاچانغىچە
بەرداشلىق بېرەي؟ _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،بالىنى ئالدىمغا
ئېلىپ كېلىڭالر.
 20ئــۇالر بالىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى.
جىن ھەزرىتى ئەيسانى كۆرۈش بىلەنال بالىنىڭ پۈتۈن بەدىنىنى
تارتىشتۇرۇۋەتتى.
باال يىقىلىپ ،ئاغزىدىن كۆپۈك چىقىپ ،يەردە يۇمىالشقا باشلىدى.
 21ھەزرىتى ئەيسا بالىنىڭ ئاتىسىدىن:
_ ئۇنىڭ بېشىغا بۇ كۈن كەلگىنىگە قانچىلىك ۋاقىت بولدى؟
_ دەپ سورىدى.
22
_ كىچىكىدىن تارتىپ شۇنداق .جىن ئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن،
كۆپ قېتىم ئوتقا ۋە سۇغا تاشلىدى .قولىڭىزدىن كەلسە بىزگە
شاپائەت قىلىپ ،ھالىمىزغا يەتكەيسىز! _ دېدى بالىنىڭ ئاتىسى.
 _ 23سىز نېمىشقا قولىڭىزدىن كەلسە دەيسىز؟ ئىشەنچ بار بولغان
ئادەمگە ھەممە ئىش مۇمكىن! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 _ 24ئىشەنچىم بار ،لېكىن ئاجىز .ئىشەنچىمنى كۈچەيتكەيسىز!
_ دېدى بالىنىڭ ئاتىسى شۇئان 25 .ھەزرىتى ئەيسا خااليىقنىڭ
يۈگۈرۈشۈپ كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ ،جىننى ئەيىبلەپ:
_ ئەي ئادەملەرنى گاس ۋە گاچا قىلىدىغان جىن! بۇيرۇق
قىلىمەنكى ،بالىنىڭ تېنىدىن چىق ،ئىككىنچى كىرگۈچى بولما!
_ دېدى.
 26شۇنىڭ بىلەن ،جىن بىر پەرياد كۆتۈردى-دە ،بالىنىڭ
بەدىنىنى قاتتىق تارتىشتۇرۇپ ،ئۇنىڭ تېنىدىن چىقىپ كەتتى.
باال ئۆلۈكتەك جىم بولۇپ قالدى .ئۇ يەردىكىلەرنىڭ كۆپچىلىكى
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بالىنى «ئۆلدى!» دېيىشتى 27 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا بالىنى
قولىدىن تۇتۇپ تۇرغۇزغاندا ،باال ئورنىدىن تۇردى.
 28ھەزرىتى ئەيسا ئۆيگە كىرىپ ،شاگىرتلىرى بىلەن يالغۇز
قالغاندا ،ئۇالر ئۇنىڭدىن:
_ بىز نېمە ئۈچۈن جىننى ھەيدىيەلمىدۇق؟ _ دەپ سوراشتى.
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ بۇ خىل جىننى پەقەت دۇئا بىلەنال ھەيدىگىلى بولىدۇ_ ،
دەپ جاۋاب بەردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ تىرىلىدىغانلىقىنى
يەنە ئالدىن ئېيتىشى
 30ئــۇالر بۇ يەردىن ئايرىلىپ ،جەلىلىيە ئۆلكىسى ئارقىلىق
يۈرۈپ كەتتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۆزلىرىنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى
ھېچكىمنىڭ بىلىشىنى خالىمىدى 31 .چۈنكى ،ئۇ شاگىرتلىرىغا
تەلىم بېرىۋاتقان بولۇپ ،ئۆزى ھەققىدە:
_ ئىنسانئوغلى باشقىالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلۇپ ئۆلتۈرۈلىدۇ.
لېكىن ،ئۆلتۈرۈلۈپ ئۈچ كۈندىن كېيىن تىرىلىدۇ _ ،دېگەنىدى.
 32شاگىرتالر بۇ سۆزلەرنى چۈشەنمىدى ،بىراق ھەزرىتى ئەيسادىن
سوراشقىمۇ پېتىنالمىدى.

خۇدانىڭ نەزىرىدە كىم ئەڭ ئۇلۇغ؟
 33ئۇالر كەپەرناھۇم شەھىرىگە كەلدى .ئۆيگە كىرگەندىن كېيىن،
ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىدىن:
_ يولدا نېمە توغرىسىدا تاالش-تارتىش قىلىشتىڭالر؟ _ دەپ
سورىدى 34 .ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسى زۇۋان سۈرمىدى ،چۈنكى ئۇالر
يولدا كىمنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئىكەنلىكى توغرىسىدا تاالش-تارتىش
قىلىشقانىدى.
 35ھەزرىتى ئەيسا ئولتۇرۇپ ئون ئىككى شاگىرتىنى يېنىغا
چاقىرىپ ،ئۇالرغا:
_ كىم ئالدىنقىسى بولۇشنى خالىسا ،ئەڭ ئاخىرقىسى ۋە
ھەممەيلەننىڭ خىزمەتكارى بولسۇن _ ،دېدى 36 .ئاندىن ،ئۇ
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كىچىك بىر بالىنى ئوتتۇرىدا تۇرغۇزدى ۋە ئۇنى قۇچىقىغا ئېلىپ
تۇرۇپ ،ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
 _ 37كىم مېنى دەپ ،بۇنداق كىچىك بالىنى قوبۇل قىلسا ،ئۇ
مېنىمۇ قوبۇل قىلغان بولىدۇ .كىم مېنى قوبۇل قىلسا ،ئۇ مېنىال
ئەمەس ،بەلكى مېنى ئەۋەتكۈچىنىمۇ قوبۇل قىلغان بولىدۇ.

قارشى تۇرماسلىق قوللىغانلىقتۇر
 38يۇھاننا ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،سىزنىڭ نامىڭىز بىلەن جىنالرنى ھەيدەۋاتقان بىرسىنى
كۆردۇق .لېكىن ،ئۇ بىزگە ئوخشاش سىزگە ئەگەشمىگەنلىكى
ئۈچۈن ،ئۇنى توستۇق _ ،دېدى.
 _ 39ئۇنى توسماڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،چۈنكى
مېنىڭ نامىم بىلەن مۆجىزە ياراتقان كىشى ئارقىدىنال مېنىڭ
ئۈستۈمدىن يامان گەپ قىلمايدۇ 40 .بىزگە قارشى تۇرمىغانالر بىزنى
قوللىغانالردۇر 41 .بىلىپ قويۇڭالركى ،قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھكە
مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،سىلەرگە ھەتتا بىرەر چىنە سۇ
بەرگەن كىشىمۇ جەزمەن مېنىڭ ئىنئامىمدىن مەھرۇم قالمايدۇ.

گۇناھنىڭ ئېزىتقۇلۇقى
 _ 42كىمدەكىم ماڭا ئېتىقاد قىلغان بۇنداق كىچىكلەردىن
بىرىنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،شۇ ئادەم ئۈچۈن ئېيتقاندا بوينىغا
يوغان تۈگمەن تېشى ئېسىلغان ھالدا دېڭىزغا چۆكتۈرۈلگىنى
ئەۋزەل43 . 44-ئەگەر قولۇڭ سېنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى كېسىپ
تاشال .ئىككى قولۇڭ بار ھالدا دوزاخقا ،مەڭگۈ ئۆچمەس ئوتقا
كىرگىنىڭدىن كۆرە ،چوالق ھالدا مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكىنىڭ
ئەۋزەل45 . 46-ئەگەر پۇتۇڭ سېنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى كېسىپ
تاشال .ئىككى پۇتۇڭ بار ھالدا دوزاخقا تاشالنغىنىڭدىن كۆرە ،توكۇر
ھالدا مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكىنىڭ ئەۋزەل 47 .ئەگەر كۆزۈڭ
سېنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى ئويۇپ تاشال .ئىككى كۆزۈڭ بار
ھالدا دوزاخقا تاشالنغىنىڭدىن كۆرە ،بىرال كۆزۈڭ بىلەن بولسىمۇ
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خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرگىنىڭ ئەۋزەل 48 .دوزاختا قۇرت-قوڭغۇز
ئۆلمەيدۇ ،يالقۇنلۇق ئوت ئۆچمەيدۇ① .
 49ھەربىر قۇربانلىق تۇزالنغاندەك ،ھەممە ئادەم ئوتتىن ئۆتىدۇ② .
 50تۇز ياخشى نەرسىدۇر .بىراق ،تۇز ئۆز كۈچىدىن قالسا ،ئۇنى
قانداق ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ؟ شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەرمۇ
تۇزدەك بولۇپ ئاراڭالردىكى ئىناقلىقىنى ساقالڭالر.

تاالق توغرىسىدىكى تەلىم

10

 1ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن ئايرىلىپ ،يەھۇدىيە
ئۆلكىسىنى بېسىپ ئۆتۈپ ،ئىئوردان دەرياسىنىڭ ئۇ
قېتىدىكى رايونالرغا باردى .ئۇنىڭ ئەتراپىغا يەنە توپ-توپ ئادەم
يىغىلغانىدى .ئۇ كۆپچىلىككە ھەر قېتىمقىدەك تەلىم بېرىشكە
باشلىدى.
 2ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىغا كەلگەن بەزى پەرىسىيلەر ئۇنىڭغا
تۇزاق قۇرۇش مەقسىتىدە:
_ بىر ئادەمنىڭ ئايالىنى تاالق قىلىشى تەۋرات قانۇنىغا ئۇيغۇنمۇ؟
_ دەپ سورىدى.
 _ 3مۇسا پەيغەمبەر سىلەرگە نېمە دەپ بۇيرۇغان؟ _ دېدى
ھەزرىتى ئەيسا.
 _ 4مۇسا پەيغەمبەر ئەرلەرنىڭ ئايالىنى بىر پارچە تاالق خېتى
يېزىپال تاالق قىلىشىغا رۇخسەت قىلغان _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 5ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ تەرسالىقىڭالردىن مۇسا پەيغەمبەر بۇ بۇيرۇقنى يازغان 6 .خۇدا
ئالەمنى ياراتقاندا ،ئىنسانالرنى «ئەر ۋە ئايال قىلىپ ياراتتى»« 7 .بىر
ئادەمنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىپ ،ئايالى بىلەن بىرلىشىپ  8بىر
تەن بولۇشى ئەنە شۇ سەۋەبتىندۇر ».شۇنداق ئىكەن ،ئەر-ئايال

①  48 :9بەزى گرېكچە نۇسخىالردا بۇ ئايەت  -44ۋە  -46ئايەتتە تەكرارلىنىدۇ.
② « 49 :9ئوتتىن ئۆتىدۇ» _ سۆزمۇسۆز بولغاندا «ئوت بىلەن تۇزلىنىدۇ» .بۇ،
سىناقتىن ئۆتۈپ ،پاكلىنىشنى بىلدۈرىدۇ.

144

ماركۇس 1 0

ئايرىم-ئايرىم ئىككى تەن بولماستىن ،بىر تەندۇر 9 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،خۇدا قوشقاننى ئىنسان ئايرىمىسۇن _ ،دېدى.
 10ئۇالر ئۆيگە كىرگەندىن كېيىن ،شاگىرتلىرى بۇ ھەقتە ھەزرىتى
ئەيسادىن يەنە سورىدى 11 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ئايالىنى تاالق قىلىپ ،باشقا بىرىنى ئەمرىگە ئالغان كىشى
زىنا قىلغان بولىدۇ 12 .ئېرىدىن ئاجرىشىپ باشقا ئەرگە تەگكەن
ئايالمۇ زىنا قىلغان بولىدۇ _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كىچىك بالىالرغا بەخت تىلىشى
 13قولىنى تەگكۈزۈپ بەخت تىلىسۇن دەپ ،كىشىلەر كىچىك
بالىلىرىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .بىراق،
شاگىرتالر ئۇالرنى ئەيىبلىدى 14 .بۇنى كۆرگەن ھەزرىتى ئەيسا
خاپا بولۇپ ،شاگىرتلىرىغا:
_ بالىالر ئالدىمغا كەلسۇن ،ئۇالرنى توسماڭالر .چۈنكى ،خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىغا كىرىدىغانالر دەل مۇشۇالرغا ئوخشاشالردۇر 15 .بىلىپ
قويۇڭالركى ،كىمدەكىم خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى سەبىي بالىالردەك
قوبۇل قىلمىسا ،ئۇنىڭغا ھەرگىز كىرەلمەيدۇ _ ،دېدى 16 .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇ بالىالرنى قۇچىقىغا ئېلىپ ،ئۇالرغا قوللىرىنى تەگكۈزۈپ
بەخت تىلىدى.

مۈلۈكداردىكى مۈشكۈالت
 17ھەزرىتى ئەيسا سەپەرگە چىقىش ئالدىدا ،بىر كىشى يۈگۈرۈپ
كېلىپ ،ئۇنىڭ ئالدىدا تىز پۈكۈپ:
_ ئى ياخشى ئۇستاز ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىش ئۈچۈن
قانداق قىلىشىم كېرەك؟ _ دەپ سورىدى.
 18ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ مېنى نېمىشقا ياخشى دەيسىز؟ يېگانە خۇدادىن باشقا ياخشى
يوق 19 .سىز تەۋراتتا بۇيرۇلغان «قاتىللىق قىلما ،زىنا قىلما،
ئوغرىلىق قىلما ،يالغان گۇۋاھلىق بەرمە ،باشقىالرنى قاقتى-
سوقتى قىلما ،ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمەت قىل» دېگەن پەرزلەرنى ئادا
قىلىڭ _ ،دېدى.
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 _ 20ئۇستاز ،بۇالرغا كىچىكىمدىن تارتىپ ئەمەل قىلىپ
كېلىۋاتىمەن _ ،دېدى ھېلىقى ئادەم.
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مېھرىبانلىق بىلەن قاراپ:
_ سىزدە قىلىشقا تېگىشلىك يەنە بىر ئىش كەم .بېرىپ
پۈتۈن مال-مۈلكىڭىزنى سېتىپ ،پۇلىنى كەمبەغەللەرگە بېرىڭ.
شۇنداق قىلسىڭىز ،ئەرشتە خەزىنىڭىز بولىدۇ .ئاندىن كېلىپ
ماڭا ئەگىشىڭ! _ دېدى.
 22بۇ سۆزنى ئاڭالش بىلەنال بۇ ئادەمنىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ ،قايغۇ
ئىچىدە ئۇ يەردىن كېتىپ قالدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ مال-دۇنياسى
ناھايىتى كۆپ ئىدى.
 23ھەزرىتى ئەيسا ئۆپچۆرىسىگە كۆز يۈگۈرتۈپ چىققاندىن
كېيىن ،شاگىرتلىرىغا:
_ مال-دۇنياسى كۆپلەرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشى
نېمىدېگەن تەس-ھە! _ دېدى.
 24شاگىرتالر ئۇنىڭ سۆزلىرىگە ھەيران بولۇشتى .لېكىن،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
_ بالىلىرىم ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىش نېمىدېگەن تەس-
ھە!  25بايالرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشى تۆگىنىڭ يىڭنە
تۆشۈكىدىن ئۆتۈشىدىنمۇ تەس ئىكەن! _ دېدى.
 26شاگىرتالر تېخىمۇ ھەيران بولۇشۇپ ،بىر-بىرىدىن:
_ ئۇنداقتا ،كىم قۇتقۇزۇشقا ئېرىشەلەيدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
 27ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا قاراپ:
_ بۇ ،ئىنسانالرنىڭ قولىدىن ئەمەس ،خۇدانىڭال قولىدىن
كېلىدىغان ئىشتۇر ،چۈنكى خۇدا ھەممىگە قادىردۇر _ ،دېدى.
 _ 28مانا بىز ھەممىنى تاشالپ سىزگە ئەگەشتۇق! سىزچە ،بىز
قۇتقۇزۇالمدۇق؟ _ دېدى پېترۇس كەينىدىنال.
 _ 29بىلىپ قويۇڭالركى ،مېنى ۋە خۇش خەۋەرنى دەپ ،ئۆيى،
ئاكا-ئۇكىلىرى ،ئاچا-سىڭىللىرى ،ئاتا-ئانىسى ،باال-چاقىلىرى
ياكى يەر-زېمىنلىرىدىن ۋاز كەچكەنلەرنىڭ ھەممىسى  30بۇ
دۇنيادا زىيانكەشلىككە ئۇچراش بىلەن بىرگە يۈز ھەسسىلەپ
ئۆي ،ئاكا-ئۇكا ،ئاچا-سىڭىل ،ئانا ،باال-چاقا ۋە يەر-زېمىنالرغا
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ئېرىشىدۇ .كېلىدىغان دۇنيادىمۇ مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىدۇ.
 31لېكىن شۇ چاغدا ،نۇرغۇن ئالدىنقى قاتاردىكىلەر ئاخىرقىالر
بولىدۇ ،نۇرغۇن ئاخىرقىالر ئالدىنقى قاتارغا چىقىدۇ _ ،دېدى
ھەزرىتى ئەيسا.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ تىرىلىدىغانلىقىنى
يەنە ئالدىن ئېيتىشى
 32ئــۇالر يېرۇسالېمغا بارىدىغان يولدا ئىدى ،ھەزرىتى ئەيسا
ھەممىنىڭ ئالدىدا كېتىۋاتاتتى .شاگىرتلىرى ئۇنىڭ خەتەر يۈز
بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولغان ئۇ شەھەرگە ئالدىراپ ماڭغانلىقىدىن
ھەيران ئىدى ،ئۇالرغا ئەگەشكەنلەرمۇ قورقۇنچ ئىچىدە كېتىۋاتاتتى.
ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتىنى يەنە بىر چەتكە تارتىپ،
ئۇالرغا ئۆز بېشىغا كېلىدىغانالرنى ئۇقتۇرۇپ:
 _ 33مانا بىز ھازىر يېرۇسالېمغا كېتىۋاتىمىز .ئىنسانئوغلى
ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرىغا تاپشۇرۇلىدۇ .ئۇالر
ئۇنى ئۆلۈم جازاسىغا مەھكۇم قىلىپ ،رىملىقالرغا تاپشۇرۇپ
بېرىدۇ 34 .رىملىقالر ئۇنى مەسخىرە قىلىدۇ ،يۈزىگە تۈكۈرىدۇ،
ئۇنى قامچىاليدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ .لېكىن ،ئۇ ئۈچ كۈندىن كېيىن
قايتا تىرىلىدۇ _ ،دېدى.

ياقۇپ بىلەن يۇھاننانىڭ تەلىپى
 35زەبەدىينىڭ ئوغۇللىرى ياقۇپ بىلەن يۇھاننا ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئالدىغا كېلىپ:
_ ئۇستاز ،بىزنىڭ بىر تەلىپىمىز بار ئىدى .ئورۇنداپ بېرىشىڭىزنى
ئۆتۈنىمىز _ ،دېيىشتى.
 _ 36سىلەرگە نېمە قىلىپ بېرىشىمنى تەلەپ قىلىسىلەر؟ _ دەپ
سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
 _ 37سىز شان-شەرەپكە ئېرىشكىنىڭىزدە ،بىرىمىزنى ئوڭ
يېنىڭىزدا ،بىرىمىزنى سول يېنىڭىزدا ئولتۇرغۇزغايسىز_ ،
دېيىشتى ئۇالر.
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 _ 38سىلەر نېمە تەلەپ قىلغانلىقىڭالرنى بىلمەيۋاتىسىلەر_ ،
دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،مەن ئىچىدىغان ئازاب قەدىھىنى ۋە مەن
قوبۇل قىلىدىغان چۆمۈلدۈرۈشنى سىلەرمۇ قوبۇل قىالالمسىلەر؟ ①
 _ 39قوبۇل قىالاليمىز _ ،دېيىشتى ئۇالر.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ سىلە ر ھە قىقە تە نمۇ مېنىڭ ئــا ز ا ب قە د ىھىمگە ۋ ە
چۆمۈلدۈرۈلۈشۈمگە ئورتاق بولىسىلەر 40 .بــىــراق ،ئوڭ
ياكى سول يېنىمدا ئولتۇرۇشۇڭالرغا رۇخسەت قىلىش مېنىڭ
ئىختىيارىمدا ئەمەس .بۇ ئورۇنالر كىملەرگە تەييارالنغان بولسا،
شۇالر ئولتۇرىدۇ _ ،دېدى.
 41بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان باشقا ئون شاگىرت ياقۇپ بىلەن
يۇھانناغا خاپا بولۇشقا باشلىدى 42 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى يېنىغا
چاقىرىپ ،مۇنداق دېدى:
_ سىلەرگە مەلۇم ،بۇ دۇنيادىكى ھۆكۈمران دەپ قارالغانالر قول
ئاستىدىكى خەلق ئۈستىدىن رەھىمسىزلىك بىلەن ھاكىمىيەت
يۈرگۈزىدۇ .ئەمىرلىرى ئۇالرنى قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىدارە
قىلىدۇ 43 .بىراق ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بۇنداق ئىش بولمىسۇن.
سىلەردىن كىم مەرتىۋىلىك بولۇشنى خالىسا ،ئۇ قالغانالرغا
خىزمەت قىلسۇن 44 .كىم بىرىنچى بولۇشنى خالىسا ،ئۇ ھەممە
ئادەمنىڭ قۇلى بولسۇن 45 .چۈنكى ،ئىنسانئوغلىمۇ باشقىالرنى
ئۆزىگە خىزمەت قىلدۇرغىلى ئەمەس ،باشقىالرغا خىزمەت قىلغىلى
ۋە جېنىنى پىدا قىلىش بەدىلىگە نۇرغۇن ئادەملەرنى گۇناھتىن
ئازاد قىلغىلى كەلدى.

قارىغۇ بارتىماينىڭ كۆزىنىڭ ساقايتىلىشى
 46كېيىن ،ئۇالر ئېرىخا شەھىرىگە كەلدى .ھەزرىتى ئەيسا
شاگىرتلىرى ۋە نۇرغۇن خااليىق بىلەن بىللە ئېرىخادىن قايتقان
ۋاقىتتا ،تىماينىڭ بارتىماي ئىسىملىك قارىغۇ ئوغلى يول بويىدا
①  38 :10بۇ ئايەتتە ھەزرىتى ئەيسانىڭ تارتىدىغان ئازاب-ئوقۇبىتى ۋە
كرېستتىكى ئۆلۈمى كۆزدە تۇتۇلغان.
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ئولتۇرۇپ ،تىلەمچىلىك قىلىۋاتاتتى 47 .ئۇ ناسىرەلىك ئەيسانىڭ
ئۇ يەردە ئىكەنلىكىنى ئاڭالپ:
_ ئى پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ① ئەيسا ،ماڭا رەھىم قىلغايسىز!
_ دەپ توۋالشقا باشلىدى.
 48نۇرغۇن ئادەملەر ئۇنى ئەيىبلەپ ،ئۈنىنى چىقارماسلىقىنى
ئېيتتى .لېكىن ،ئۇ:
_ ئى پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ،رەھىم قىلغايسىز _ ،دەپ
تېخىمۇ قاتتىق توۋلىدى.
 49ھەزرىتى ئەيسا قەدىمىنى توختىتىپ:
_ ئۇنى چاقىرىڭالر _ ،دېدى .چاقىرغىلى بارغانالر قارىغۇغا:
_ قورقما! ئورنۇڭدىن تۇر ،ئۇ سېنى چاقىرىۋاتىدۇ! _ دېيىشتى.
 50ئۇ ئادەم چاپىنىنى سېلىپ تاشالپ ،ئورنىدىن دەس تۇرۇپ ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا كەلدى.
 51ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭدىن:
_ مەندىن نېمە تەلەپ قىلىسەن؟ _ دەپ سورىدى.
قارىغۇ:
_ ئۇستاز ،كۆزۈمنىڭ ئېچىلىشىنى تەلەپ قىلىمەن! _ دېدى.
 52ھەزرىتى ئەيسا:
_ قايتساڭ بولىدۇ ،ماڭا باغلىغان ئىشەنچىڭ سېنى ساقايتتى،
_ دېۋىدى ،ئۇ ئادەمنىڭ كۆزى شۇئان ئېچىلدى .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇ ئادەم يول بويى ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىپ ماڭدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەنتەنە بىلەن
يېرۇسالېمغا كىرىشى

11

 1ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن يېرۇسالېمغا
يېقىنلىشىپ ،زەيتۇن تېغىنىڭ ئېتىكىدىكى بەيتپاجى
ۋە بەيتانىيا دېگەن يېزىالرغا كەلگەندە ،ئىككى شاگىرتىنى  2مۇنداق
دەپ ئالدىن ئەۋەتتى:
①  47 :10داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى _ بۇ نام يەھۇدىيالر ئارىسىدا ئۇالر
كۈتۈۋاتقان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى كۆرسىتەتتى.
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_ سىلەر ئالدىمىزدىكى يېزىغا بېرىڭالر .يېزىغا كىرىپال ،تېخى
مىنىلىپ باقمىغان بىر تەخەينىڭ باغالقلىق تۇرغانلىقىنى كۆرىسىلەر.
ئۇنى يېشىپ ،يېتىلەپ كېلىڭالر 3 .ئەگەر بىرى سىلەردىن« :نېمىشقا
بۇنداق قىلىسىلەر؟» دەپ سوراپ قالسا« ،رەببىمىزنىڭ بۇنىڭغا
ھاجىتى چۈشتى ،بىردەمدىن كېيىن قايتۇرۇپ بېرىدۇ» دەڭالر.
 4ئۇالر بېرىپ يول ئۈستىدىكى بىر ئۆينىڭ دەرۋازىسى يېنىدا
باغالغلىق تۇرغان بىر تەخەينى كۆردى .ئۇالر تانىنى يېشىۋاتقان
چاغدا 5 ،ئۇ يەردە تۇرغان بەزى كىشىلەر:
_ تەخەينى يېشىپ نېمە قىلىسىلەر؟ _ دېيىشتى 6 .شاگىرتالر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ دېگەنلىرىنى ئېيتقاندا ،ھېلىقى كىشىلەر ئۇالرغا
يول قويدى 7 .شاگىرتالر تەخەينى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا يېتىلەپ
كېلىپ ،ئۈستىگە ئۆز چاپانلىرىنى سالدى .ھەزرىتى ئەيسا تەخەيگە
مىندى 8 .نۇرغۇن خااليىقنىڭ بەزىلىرى چاپانلىرىنى ،بەزىلىرى
ئۆپچۆرىدىكى ئېتىزالردىن كەسكەن شاخ-شۇمبىالرنى يولغا پايانداز
قىلىپ سالدى 9 .ئالدىدا ماڭغان ۋە كەينىدىن ئەگەشكەنلەر:
«خۇداغا شۈكۈر!
پەرۋەردىگارىمىزنىڭ نامىدا كەلگۈچىگە مۇبارەك بولسۇن!
 10ئەجدادىمىز داۋۇتنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئىزباسارىغا
مۇبارەك بولسۇن!
ئەرشىئەالدىكى خۇداغا شۈكۈرلەر ئوقۇلسۇن!» دەپ
ۋارقىرىشاتتى.
①

 11ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا بېرىپ مەركىزىي ئىبادەتخانا
ھويلىلىرىغا كىردى ۋە ھەممە نەرسىنى كۆزدىن كەچۈردى.
بىراق ،كەچ كىرىپ قالغاچقا ،ئون ئىككى شاگىرتى بىلەن بىللە
يەنە بەيتانىياغا قايتتى.
①  11 :11مەركىزىي ئىبادەتخانا _ ئەينى چاغدا ،يەھۇدىيالرنىڭ نۇرغۇن
ئىبادەتخانىلىرى بولۇپ ،بۇ يەھۇدىيالرنىڭ ئەڭ كۆپ يىغىلىپ ئىبادەت
قىلىدىغان جايى ئىدى .خۇدانىڭ ئەمرى بويىچە ،پەقەت يېرۇسالېمدىكى
مەركىزىي ئىبادەتخانىدىال قۇربانلىق قىلىش توغرا بوالتتى.
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 12ئەتىسى ئۇالر بەيتانىيادىن چىققاندا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ
قورسىقى ئېچىپ كەتكەنىدى 13 .ئۇ يىراقتىكى بار اقسان بىر تۈپ
ئەنجۈر دەرىخىنى كۆرۈپ ،ھېچبولمىغاندا توڭ ئەنجۈر بولسىمۇ
باردۇ دەپ ،ئۇنىڭغا قاراپ ماڭدى .دەرەخنىڭ يېنىغا بارغىنىدا،
يوپۇرماقتىن باشقا ھېچ نەرسە تاپالمىدى .بۇ ،ئەنجۈر پىشىدىغان
ۋاقىت ئەمەس ئىدى 14 .ھەزرىتى ئەيسا دەرەخكە:
_ بۇنىڭدىن كېيىن ھېچكىم سېنىڭ مېۋەڭنى يېمىگەي! _
دېدى .شاگىرتلىرىمۇ بۇنى ئاڭلىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ مەركىزىي
ئىبادەتخانىنى تەرتىپكە سېلىشى
 15ئۇالر يېرۇسالېمغا كەلدى .ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي
ئىبادەتخانا ھويلىلىرىغا كىرىپ ،ئۇ يەردە ئېلىم-سېتىم
قىلىۋاتقانالرنىڭ ھەممىسىنى ھەيدەپ چىقىرىشقا باشلىدى.
پۇل تېگىشىدىغانالرنىڭ شىرەلىرىنى ۋە كەپتەر ساتقۇچىالرنىڭ
ئورۇندۇقلىرىنى ئۆرۈپ 16 ،مــال كۆتۈرۈۋالغان ھەرقانداق
ئادەمنىڭ ئىبادەتخانا ھويلىلىرىدىن ئۆتۈشىگە رۇخسەت
قىلمىدى① .
 17ئۇ خەلققە تەلىم بەرگەندە ،مۇنداق دېدى:
_ مۇقەددەس يازمىالردا خۇدانىڭ« :مېنىڭ ئۆيۈم پۈتكۈل
خەلقلەرنىڭ دۇئا-تىالۋەتخانىسى دەپ ئاتالسۇن» دېگەن سۆزى
يېزىلغان ئەمەسمۇ؟ لېكىن ،سىلەر ئۇنى بۇالڭچىالرنىڭ ئۇۋىسىغا
ئايالندۇرۇۋاپسىلەر! _ دېدى.
 18ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى بۇنى ئاڭالپ ،ھەزرىتى
ئەيسانى ئۇجۇقتۇرۇۋېتىشنىڭ چارىسىنى ئىزدەشكە باشلىدى.

①  16 :11ئىبادەتخانا ھويلىلىرىدا سېتىلغان ھايۋان ۋە ئۇچارقاناتالر خەلقنىڭ
قۇربانلىق قىلىشى ئۈچۈن ئىدى .ئىبادەتخانىغا سەدىقە بەرگۈچىلەر پۇلىنى
يەرلىك پۇلغا تېگىشكەندىن كېيىن بېرىشى كېرەك ئىدى.
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ئۇالر ھەزرىتى ئەيسادىن قورقاتتى ،چۈنكى پۈتۈن خااليىق ئۇنىڭ
تەلىمىگە ھەيران ئىدى.
 19كەچقۇرۇنلىرى ،ھەزرىتى ئەيسا بىلەن شاگىرتلىرى شەھەرنىڭ
سىرتىغا چىقىپ كېتەتتى.

ئەنجۈر دەرىخىدىن ئېلىنىدىغان ئىبرەت
 20ئەتىسى ئەتىگەندە ،ھەزرىتى ئەيسا بىلەن شاگىرتلىرى ئەنجۈر
دەرىخىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ،دەرەخنىڭ يىلتىزىدىن
قۇرۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈشتى 21 .تۈنۈگۈنكى ۋەقەنى ئېسىگە
ئالغان پېترۇس:
_ ئۇستاز ،قاراڭ ،سىز قارغىغان ئەنجۈر دەرىخى قۇرۇپ كېتىپتۇ!
_ دېدى.
 22ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا جاۋابەن مۇنداق دېدى:
_ خۇداغا ئىشىنىڭالر 23 .بىلىپ قويۇڭالركى ،كىم بۇ تاغقا:
«قوزغال ،دېڭىزغا تاشالن!» دېسە ۋە كۆڭلىدە گۇمانالنماي،
ئېيتقانلىرىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا ئىشەنچ قىلسا ،ئۇنىڭ تەلىپى
ئىجابەت بولىدۇ.
 24شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە ئېيتىمەنكى ،دۇئا بىلەن تىلىگەن
ھەرقانداق نەرسىگە ئېرىشتىم ،دەپ ئىشىنىڭالر .شۇندا ،تەلىپىڭالر
ئىجابەت بولىدۇ.
 25ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ دۇئا قىلغىنىڭالردا ،بىرەرسىگە قورساق
كۆپۈكۈڭالر بارلىقى يادىڭالرغا كەلسە ،ئۇنى كەچۈرۈڭالر .شۇ چاغدا،
ئەرشتىكى ئاتاڭالرمۇ سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ.
{  26سىلەر باشقىالرنى كەچۈرۈم قىلمىساڭالر ،ئەرشتىكى ئاتاڭالرمۇ
سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى كەچۈرۈم قىلمايدۇ}.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھوقۇقىنىڭ سۈرۈشتۈرۈلۈشى
 27ئۇالر يەنە يېرۇسالېمغا قايتىپ كەلدى .ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي
ئىبادەتخانا ھويلىلىرىدا ئايلىنىپ يۈرگەندە ،ئالىي روھانىيالر،
تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە ئاقساقالالر ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ:

ماركۇس 12-11

152

 _ 28سىز قىلىۋاتقان ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا تايىنىپ قىلىۋاتىسىز؟
سىزگە بۇنداق قىلىش ھوقۇقىنى كىم بەرگەن؟ _ دەپ سورىدى.
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ مەن ئاۋۋال سىلەردىن بىر سوئال سوراي .سىلەر ئۇنىڭغا
جاۋاب بېرىڭالر .شۇ چاغدا ،مەنمۇ بۇ ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا
تايىنىپ قىلىۋاتقانلىقىمنى ئېيتىپ بېرىمەن 30 .ئېيتىڭالرچۇ،
يەھيا پەيغەمبەرگە چۆمۈلدۈرۈش ھوقۇقىنى خۇدا بەرگەنمۇ ياكى
ئىنسانالرمۇ؟ _ دېدى.
 31ئۇالر ئۆزئارا مۇنازىرە قىلىشقا باشالپ:
_ ئەگەر «خۇدا بەرگەن» دېسەك ،ئۇ« :ئۇنداقتا سىلەر نېمە
ئۈچۈن يەھياغا ئىشەنمىدىڭالر؟» دەيدۇ 32 .بىراق ،بىز قانداقمۇ:
«ئىنسانالر بەرگەن» دېيەلەيمىز؟! _ دېيىشتى .چۈنكى ،ئۇالر
يەھيانى ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ،دەپ ھېساباليدىغان خەلقتىن
قورقاتتى.
 33بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ بىلمەيمىز _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى.
_ ئۇنداقتا ،مەنمۇ بۇ ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا تايىنىپ
قىلىۋاتقانلىقىمنى ئېيتمايمەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.

يامان ئىجارىكەشلەر ھەققىدىكى تەمسىل

12

 1ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا تەمسىللەر بىلەن
سۆزلەشكە باشلىدى:
_ بىر كىشى بىر ئۈزۈمزارلىق بەرپا قىلىپ ،ئەتراپىنى چىتالپتۇ.
مۇسەللەس ئىشلەش ئۈچۈن ئۈزۈمزارلىققا بىر كۆلچەك قازدۇرۇپتۇ
ۋە بىر كۆزەتخانا ياسىتىپتۇ .كېيىن ،ئۈزۈمزارلىقنى ئىجارىگە
بېرىپ ،ئۆزى يىراق بىر يەرگە كېتىپتۇ 2 .ئۈزۈملەرنى ئۈزىدىغان
مەزگىل كەلگەندە ،ئۇ ھوسۇلنىڭ بىر ئۈلۈشىنى ئېلىپ كېلىشكە
قۇللىرىدىن بىرىنى ئىجارىكەشلەرنىڭ يېنىغا ئەۋەتىپتۇ 3 .لېكىن،
ئىجارىكەشلەر ھېلىقى قۇلنى تۇتۇۋېلىپ دۇمباالپ ،قۇرۇق قول
قايتۇرۇپتۇ 4 .خوجايىن يەنە بىر قۇلىنى ئەۋەتىپتۇ .ئىجارىكەشلەر
ئۇنىڭمۇ باش-كۆزىنى يېرىپ ،ھاقارەتلەپ قايتۇرۇپتۇ 5 .كېيىن،
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خوجايىن يەنە بىر قۇلىنى ئەۋەتىپتۇ .لېكىن ئۇ ئۆلتۈرۈلۈپتۇ .يەنە
بىرمۇنچە قۇللىرىنى ئەۋەتىپتۇ ،ئۇالرنىڭمۇ بەزىلىرى تاياق يەپ،
بەزىلىرى ئۆلتۈرۈلۈپتۇ 6 .خوجايىننىڭ يېنىدا بىرال ئادىمى ،يەنى
ئۇنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلىال قاپتۇ .ئۇ ئوغلۇمنىغۇ ھۆرمەت قىالر دەپ،
ئىجارىكەشلەرنىڭ يېنىغا ئەڭ ئاخىرىدا ئۇنى ئەۋەتىپتۇ 7 .لېكىن،
ئىجارىكەشلەر ئۆزئارا« :بۇ بولسا خوجايىننىڭ مىراسخورى.
كېلىڭالر ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەيلى ،ئۈزۈمزارلىق بىزگە ئوڭچە قالسۇن»
دېيىشىپتۇ 8 .شۇنداق قىلىپ ،ئۇنى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ ،ئۈزۈمزارلىقنىڭ
سىرتىغا سۆرەپ ئاچىقىۋېتىپتۇ 9 .بۇنداق ئەھۋالدا ،ئۈزۈمزارلىقنىڭ
خوجايىنى بۇ ئىجارىكەشلەرنى قانداق قىلىدۇ؟ جەزمەن ئۇالرنى
ئۆلتۈرۈپ ،ئۈزۈمزارلىقىنى باشقىالرغا ئىجارىگە بېرىدۇ 10 .سىلەر
زەبۇردىكى مۇنۇ سۆزلەرنى زادى ئوقۇمىغانمىدىڭالر؟
«تامچىالر تاشلىۋەتكەن تاش
قۇرۇلۇشنىڭ ئۇل تېشى بولۇپ قالدى.
 11بۇ ،پەرۋەردىگار تەرىپىدىندۇر،
بىز ئۈچۈن ئاجايىپ بىر ئىشتۇر».
 12ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ تەمسىلنى ئۆزلىرىگە قارىتىپ ئېيتقانلىقىنى
چۈشەنگەن يەھۇدىيالرنىڭ چوڭلىرى ئۇنى تۇتقۇن قىلماقچى
بولدى .لېكىن ،خەلقتىن قورقۇپ ،ئۇنى تاشالپ كېتىپ قالدى.

باج تاپشۇرۇش مەسىلىسى
 13شۇنىڭدىن كېيىن ،يەھۇدىيالرنىڭ چوڭلىرى ھەزرىتى ئەيسانى
ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ سۆزلىرى بىلەن تۇزاققا چۈشۈرۈش مەقسىتىدە
پەرىسىيلەردىن ۋە رىمدىن تەيىنلەنگەن ھىرود پادىشاھنىڭ
تەرەپدارلىرىدىن بەزىلەرنى ئۇنىڭ يېنىغا ئەۋەتتى 14 .ئۇالر كېلىپ
ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،سىزنىڭ سەمىمىي ئادەم ئىكەنلىكىڭىزنى ،ھېچكىمگە
يۈز-خاتىر قىلمايدىغانلىقىڭىزنى بىلىمىز ،چۈنكى كىشىلەرنىڭ
سىرتقى قىياپىتى بىلەن ھېسابالشماي ،ئۇالرغا خۇدانىڭ يولىنى
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سادىقلىق بىلەن ئۆگىتىپ كەلدىڭىز .سىزچە رىم ئىمپېراتورى
قەيسەرگە باج تاپشۇرۇشىمىز تەۋرات قانۇنىمىزغا خىالپمۇ قانداق؟
زادى باج تاپشۇرامدۇق-تاپشۇرمامدۇق؟ _ دېيىشتى.
 15ئۇالرنىڭ ساختىپەزلىكىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا:
_ نېمىشقا مېنى سۆزۈم ئارقىلىق ئىلىندۇرماقچى بولۇۋاتىسىلەر؟
ماڭا بىر دانە كۈمۈش تەڭگە بېرىڭالر ،كۆرۈپ باقاي _ ،دېدى.
 16پۇل ئېلىپ كېلىندى ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
_ بۇنىڭ ئۈستىدىكى سۈرەت ۋە ئىسىم كىمنىڭ؟ _ دەپ سورىدى.
_ رىم ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 _ 17ئۇنداق بولسا ،قەيسەرنىڭ ھەققىنى قەيسەرگە ،خۇدانىڭ
ھەققىنى خۇداغا تاپشۇرۇڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.
ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزلىرىگە ھەيران قېلىشتى.

①

تىرىلىشكە مۇناسىۋەتلىك مەسىلە
 18ئۆلگەنلەر تىرىلمەيدۇ ،دەپ قارايدىغان سادۇقىي دىنىي
ئېقىمىدىكىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
 _ 19ئۇستاز ،مۇسا پەيغەمبەر تەۋراتتا« :بىر كىشى ئۆلۈپ كېتىپ،
ئايالى تۇل قېلىپ ،پەرزەنت كۆرمىگەن بولسا ،ئۆلگۈچىنىڭ ئاكا
ياكى ئىنىسى تۇل قالغان يەڭگىسىنى ئەمرىگە ئېلىپ ،قېرىندىشى
ئۈچۈن نەسىل قالدۇرۇشى الزىم» دەپ يازغان 20 .بۇرۇن يەتتە
ئاكا-ئۇكا ئۆتكەنىكەن ،چوڭى ئۆيلىنىپ پەرزەنت قالدۇرمايال
ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ 21 .كەينىدىكى ئىنىسى يەڭگىسىنى ئەمرىگە
ئېلىپ ،ئۇمۇ پەرزەنت كۆرمەي ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ .كەينىدىكى
ئىنىسىمۇ شۇنداق بولۇپتۇ 22 .شۇنداق قىلىپ يەتتىنچىسىگىچە
ئۇنى ئېلىپ چىقىپتۇ .لېكىن ،ھېچقايسىسى پەرزەنت كۆرمەي
①  14 :12ئەينى ۋاقىتتا ،يەھۇدىيالر رىملىقالرنىڭ زۇلمى ئاستىدا ياشاۋاتقان
بولۇپ ،ئەگەر ھەزرىتى ئەيسا« :رىم ئىمپېراتورىغا باج تاپشۇرۇش توغرا»
دېسە ،بۇ گەپ ئازادلىقنى ئىستىگەن كىشىلەرگە ياقمايتتى .ناۋادا كىشىلەرنى باج
تاپشۇرماسلىققا چاقىرسا ،رىم ئىمپېرىيىسىگە قارشى چىققان بوالتتى .ئۇالر
مۇشۇنداق سوئالالرنى سوراش ئارقىلىق ھەزرىتى ئەيسانى گېپىدىن تۇتۇۋېلىپ،
رىملىقالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ ،ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلماقچى بولۇشقان.
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ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ .ئاخىردا ،ئۇ ئايالمۇ ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ 23 .ئەمدى
سورايدىغىنىمىز شۇكى :قىيامەت كۈنى بۇ ئايال كىمنىڭ ئايالى
بولۇپ تىرىلىدۇ؟ چۈنكى ،يەتتە قېرىنداشنىڭ ھەممىسى ئۇنى
خوتۇنلۇققا ئالغان-دە! _ دېيىشتى.
 24ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ سىلەر مۇقەددەس يازمىالرنى ۋە خۇدانىڭ قۇدرىتىنى
بىلمىگەنلىكىڭالر ئۈچۈن مانا مۇشۇنداق خاتالىشىسىلەر ئەمەسمۇ؟!
 25ئۆلۈمدىن تىرىلگەندىن كېيىن ئىنسانالر ئەرشتىكى پەرىشتىلەرگە
ئوخشاش ،خوتۇن ئالمايدۇ ،ئەرگە تەگمەيدۇ 26 .ئۆلۈمدىن تىرىلىش
مەسىلىسى ھەققىدە مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق چۈشۈرۈلگەن
تەۋراتتا ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟ ئەجدادلىرىمىز ئىبراھىم ،ئىسھاق
ۋە ياقۇپالر ئاللىبۇرۇن ئالەمدىن ئۆتكەن بولسىمۇ ،تەۋراتتىكى
«تىكەنلىكنىڭ كۆيۈشى» ھەققىدىكى باياندا خۇدا ئۇالرنى تىرىك
ھېسابالپ« :مەن ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالر ئېتىقاد قىلىپ
كەلگەن خۇدا بولىمەن!» دەيدۇ 27 .دېمەك ،خۇدا ئۆلۈكلەرنىڭ
ئەمەس ،تىرىكلەرنىڭ خۇداسىدۇر .سىلەر تامامەن خاتاالشتىڭالر.

ئەڭ مۇھىم ئەمر
 28ئۇالرنىڭ مۇنازىرىسىنى ئاڭلىغان ۋە ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇالرغا
ياخشى جاۋاب بەرگەنلىكىنى كۆرگەن بىر تەۋرات ئۇستازى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ پۈتۈن ئەمرلەرنىڭ ئىچىدە ئەڭ مۇھىمى قايسى؟ _ دەپ
سورىدى.
 29ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئەڭ مۇھىمى شۇكى« ،ئاڭلىغىن ئەي ئىسرائىلالر! پەرۋەردىگارىمىز
بولغان خۇدا بىردىنبىر خۇدادۇر 30 .پەرۋەردىگارىڭ بولغان خۇدانى
پۈتۈن قەلبىڭ ،پۈتۈن جېنىڭ ،پۈتۈن زېھنىڭ ۋە پۈتۈن كۈچۈڭ
بىلەن سۆيگىن 31 ».يەنە بىر ئەمر بولسا «قوشناڭنى ئۆزۈڭنى
سۆيگەندەك سۆي ».مانا بۇالردىن مۇھىم ئەمر يوق.
 _ 32توغرا ئېيتتىڭىز ،ئۇستاز _ ،دېدى تەۋرات ئۇستازى ھەزرىتى
ئەيساغا« _ ،خۇدا بىردۇر ،ئۇنىڭدىن باشقىسى يوقتۇر» دېگىنىڭىز
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دۇرۇس 33 .ئىنساننىڭ خۇدانى پۈتۈن قەلبى ،پۈتۈن ئەقلى ۋە پۈتۈن
كۈچى بىلەن سۆيۈشى ھەم قوشنىسىنىمۇ ئۆزىنى سۆيگەندەك
سۆيۈشى خۇداغا ئاتالغان ھەرقانداق كۆيدۈرمە قۇربانلىق ۋە
ھەدىيىلەردىنمۇ مۇھىمدۇر.
 34ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭ ئاقىالنە جاۋاب بەرگەنلىكىنى كۆرۈپ:
_ سىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىن يىراق ئەمەسسىز _ ،دېدى.
شۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇنىڭدىن ھېچكىم سوئال سوراشقا پېتىنالمىدى.

قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ ساالھىيىتى
 35ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىلىرىدا تەلىم
بېرىۋېتىپ ،مۇنداق سوئالنى ئوتتۇرىغا قويدى:
_ تەۋرات ئۇستازلىرى قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى پادىشاھ داۋۇتنىڭ
ئەۋالدى ،دەپ تۇرۇۋالسا قانداق بولىدۇ؟  36داۋۇت پادىشاھ ئۆزى
مۇقەددەس روھنىڭ ئىلھامى بىلەن مۇنداق دېگەنغۇ:
«پەرۋەردىگار خوجايىنىمغا ئېيتتىكى:
‹مەن سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭنى
ئايىغىڭ ئاستىدا دەسسەتكۈچە،
مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن!›»
 37قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى بولسىمۇ،
لېكىن پادىشاھ داۋۇت مەسىھنى «خوجايىنىم» دېگەن يەردە مەسىھ
ئۇنىڭدىن ئۇلۇغ بولمامدۇ؟!

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەۋرات ئۇستازلىرىنى ئەيىبلىشى
ئۇ يەردىكى جامائەت ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزىنى زوق بىلەن
ئاڭاليتتى 38 .ھەزرىتى ئەيسا تەلىم بېرىپ مۇنداق دېدى:
_ تەۋرات ئۇستازلىرىدىن ھوشيار بولۇڭالر .ئۇالر ئۇزۇن تونالرنى
كىيىۋېلىپ ،غادىيىپ يۈرۈشكە ئامراق كېلىدۇ .بازارالردا باشقىالرنىڭ
ئۆزلىرىگە ساالم بېرىپ ھۆرمەتلىشىنى 39 ،ئىبادەتخانىالردا ئاالھىدە
ئورۇندا ئولتۇرۇشنى ،زىياپەتلەردىمۇ تۆردە ئولتۇرۇشنى ياخشى
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كۆرىدۇ 40 .ئۇالر تۇل ئايالالردىن نەپ ئېلىپ ،ئۇالرنىڭ مال-مۈلكىنى
يەۋېلىپ ،ئاندىن ئەتەي باشقىالر كۆرسۇن دەپ ،ئۇزۇندىن-ئۇزۇن
دۇئا قىلىدۇ .ئۇالر جەزمەن تېخىمۇ قاتتىق جازاغا تارتىلىدۇ!

تۇل ئايالنىڭ ئىئانىسى
 41ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى ئىئانە يىغىلىدىغان
جاينىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ ،ئۆز ئىئانىلىرىنى تاشالۋاتقان جامائەتكە
قاراپ تۇراتتى .نۇرغۇن بايالر ساندۇققا خېلى كۆپ پۇل تاشلىدى.
 42بىر كەمبەغەل تۇل ئايالمۇ كېلىپ ،بىرنەچچە تىيىنال قىممىتىدىكى
ئىككى تەڭگىنى تاشلىدى.
 43ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىنى يېنىغا چاقىرىپ ،ئۇالرغا
مۇنداق دېدى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇ نامرات تۇل ئايالنىڭ ئىئانىسى
خۇدانىڭ نەزىرىدە ھەممەيلەننىڭكىدىن كۆپ 44 .چۈنكى ،باشقىالر
ئۆزلىرىنىڭ ئاشقان بايلىقلىرىدىن ئىئانە قىلدى .لېكىن ،بۇ ئايال
نامرات تۇرۇقلۇق ،ئۆزىنىڭ بار-يوقىنى _ تىرىكچىلىك قىلىدىغان
ھەممە نەرسىسىنى ئىئانە قىلدى.

مەركىزىي ئىبادەتخانىنىڭ ۋەيران
قىلىنىشىدىن بېشارەت

13

 1ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانىدىن چىقىۋاتقاندا،
شاگىرتلىرىدىن بىرى ئۇنىڭغا:
_ ئۇستاز ،قاراڭ ،بۇ نېمىدېگەن كۆركەم تاشالر! نېمىدېگەن
ھەيۋەتلىك ئىمارەتلەر! _ دېدى.
 2ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ سەن بۇ ھەيۋەتلىك ئىمارەتلەرنى كۆرۈۋاتامسەن؟ بۇ يەردىكى
ھەممە نەرسە گۇمران قىلىنىدۇ ،ھەتتا بىر تال ئۇل تېشىمۇ جايىدا
قالدۇرۇلمايدۇ _ ،دېدى.
 3ھەزرىتى ئەيسا زەيتۇن تېغىدا مەركىزىي ئىبادەتخانا تەرەپكە
قاراپ ئولتۇرغاندا ،پېترۇس ،ياقۇپ ،يۇھاننا ۋە ئەندەرلەر ئاستىغىنا
ئۇنىڭدىن:
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 _ 4بىزگە ئېيتىڭچۇ ،بۇ دېگەنلىرىڭىز قاچان يۈز بېرىدۇ؟
بۇالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان قانداق بېشارەت
بولىدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
 5ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا چۈشەندۈرۈشكە باشلىدى:
_ باشقىالرنىڭ ئازدۇرۇشىدىن ھوشيار بولۇڭالر 6 .نۇرغۇن كىشىلەر
مېنىڭ نامىمنى سېتىپ« ،قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ مەن بولىمەن!»
دەۋېلىپ ،كۆپ ئادەملەرنى ئازدۇرىدۇ 7 .سىلەر ئۇرۇش خەۋەرلىرى
ۋە ئۇرۇش شەپىلىرىنى ئاڭلىغان ۋاقتىڭالردىمۇ ،ئاالقزادە بولۇپ
كەتمەڭالر ،چۈنكى بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى مۇقەررەر .لېكىن
بۇ ،زامان ئاخىرى يېتىپ كەلدى ،دېگەنلىك ئەمەس 8 .بىر مىللەت
يەنە بىر مىللەت بىلەن ئۇرۇش قىلىدۇ .بىر دۆلەت يەنە بىر دۆلەتكە
ھۇجۇم قىلىدۇ .نۇرغۇن جايالردا يەر تەۋرەش ۋە ئاچارچىلىقالر يۈز
بېرىدۇ .مانا بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى خۇددى ھامىلىدار ئايالنىڭ
تولغىقىنىڭ باشالنغىنىغا ئوخشايدۇ.
 9سىلەر ئۆزۈڭالرغا پەخەس بولۇڭالر .كىشىلەر سىلەرنى تۇتقۇن
قىلىپ سوتقا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ ،ئىبادەتخانىالردا قامچىاليدۇ .سىلەر
ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ،ۋالىي ۋە پادىشاھالر ئالدىدا سوراققا
تارتىلىسىلەر .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئالدىدا مېنىڭ گۇۋاھچىلىرىم
بولىسىلەر 10 .لېكىن ،خۇش خەۋەر پۈتكۈل مىللەتلەرگە زامان
ئاخىرىدىن بۇرۇن يەتكۈزۈلۈشى كېرەك 11 .شۇڭا ،سىلەر تۇتۇلۇپ
سوتقا تاپشۇرۇلغاندا نېمە دېيىشتىن ئەندىشە قىلماڭالر .ئۇ چاغدا،
سىلەرگە نېمە نېسىپ ئېتىلسە ،شۇنى دەڭالر ،چۈنكى سۆزلىگۈچى
سىلەر ئەمەس ،مۇقەددەس روھتۇر 12 .قېرىنداش قېرىندىشىغا ،ئاتا
بالىسىغا خائىنلىق قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆلۈمگە تۇتۇپ بېرىدۇ .بالىالرمۇ
ئاتا-ئانىسى بىلەن قارشىلىشىپ ،ئۇالرنى ئۆلۈمگە ئىتتىرىدۇ 13 .ماڭا
ئىشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ھەممە ئادەم سىلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىدۇ،
لېكىن ئاخىرغىچە بەرداشلىق بەرگەنلەر جەزمەن قۇتقۇزۇلىدۇ.

زور بااليىئاپەت
« _ 14يىرگىنچلىك ۋەيران قىلغۇچى»نىڭ ئۆزى تۇرۇشقا تېگىشلىك
بولمىغان يەردە تۇرغىنىنى كۆرگىنىڭالردا( ،كىتابخانالر بۇ سۆزنىڭ
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مەنىسىنى چۈشەنسۇن) يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئاھالىلەر تاغالرغا
قاچسۇن 15 .ئۆگزىدىكىلەر ئۆيىدىكى نەرسە-كېرەكلىرىنى ئالماي
قاچسۇن 16 .ئېتىزالردا ئىشلەۋاتقانالرمۇ چاپىنىنى ئېلىۋېلىش
ئۈچۈن ئۆيىگە قايتماي قېچىپ كەتسۇن 17 .ئۇ كۈنلەردە ،قېچىشى
ئەپسىز بولغان ھامىلىدار ئايالالر ۋە باال ئېمىتىدىغان ئانىالرنىڭ
ھالىغا ۋاي!  18بۇ ۋەقەلەرنىڭ قىشقا توغرا كېلىپ قالماسلىقى
ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر 19 .چۈنكى ،ئۇ كۈنلەردىكى بااليىئاپەتلەر
خۇدا ئالەمنى ياراتقاندىن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمىغان ،كەلگۈسىدىمۇ
كۆرۈلمەيدۇ 20 .پەرۋەردىگار ئۇ كۈنلەرنى ئازايتمىسىدى ،ھېچكىم
قۇتۇاللمايتتى .لېكىن ،پەرۋەردىگار ئۇ كۈنلەرنى ئۆزى تاللىغانلىرى
ئۈچۈن ئازايتقان 21 .ئەگەر ئۇ چاغدا بىرى سىلەرگە« :قاراڭالر،
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ بۇ يەردە!» ياكى «قاراڭالر ،مەسىھ ئەنە ئۇ
يەردە!» دېسە ،ئىشەنمەڭالر 22 .چۈنكى ،ساختا مەسىھلەر ،ساختا
پەيغەمبەرلەر مەيدانغا كېلىدۇ .ئەگەر مۇمكىن بولسىدى ،ئۇالر خۇدا
تاللىغانالرنى مۆجىزىلەر ۋە كارامەتلەر بىلەن ئازدۇرغان بوالتتى.
 23شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھوشيار بولۇڭالر .مەن بۇالرنىڭ ھەممىسىنى
ئېيتىش بىلەن ،سىلەرنى ئالدىنئاال ئاگاھالندۇرۇپ قويدۇم.

ئىنسانئوغلىنىڭ كېلىشى
 _ 24ئۇ كۈنلەردىكى بااليىئاپەتلەر ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن،
«قۇياش قارىيىپ،
ئاي يورۇقلۇق بەرمەس،
 25يۇلتۇزالر ئاسماندىن تۆكۈلۈپ،
ئاسمان جىسىملىرى لەرزىگە كېلەر».
 26ئــۇ چاغدا ،كىشىلەر ئىنسانئوغلىنىڭ زور كۈچ-قۇدرەت ۋە
شان-شەرەپ بىلەن بۇلۇتالر ئىچىدە كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ.
 27ئىنسانئوغلى پەرىشتىلىرىنى ئەۋەتىپ ،ئۆزى تاللىغان كىشىلەرنى
ئالەمنىڭ بىر چېتىدىن يەنە بىر چېتىگىچە ،دۇنيانىڭ تۆت بۇلۇڭىدىن
يىغىپ بىر يەرگە جەم قىلىدۇ.
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ئەنجۈر دەرىخىدىن ساۋاق ئېلىش

 _ 28ئەنجۈر دەرىخىدىن ساۋاق ئېلىڭالر! ئۇنىڭ شاخلىرى كۆكىرىپ،
يېڭى يوپۇرماق چىقارغاندا ،يازنىڭ كېلىشىگە ئاز قالغانلىقىنى
بىلىسىلەر 29 .خۇددى شۇنىڭدەك ،مەن بايا دېگەن ئاالمەتلەرنىڭ
يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرگىنىڭالردا ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ①
ئىشىك ئالدىدا ،يەنى نامايان بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى
بىلىڭالر 30 .بىلىپ قويۇڭالركى ،مانا بۇ ئاالمەتلەرنىڭ ھەممىسى
ئەمەلگە ئاشۇرۇلماي تۇرۇپ ،بۇ ئەۋالد ② كىشىلەر ئالەمدىن
ئۆتمەيدۇ 31 .ئاسمان-زېمىن يوقىلىدۇ ،بىراق مېنىڭ سۆزلىرىم
يوقالماي مەڭگۈ ئىناۋەتلىك بولىدۇ!

ھوشيار بولۇڭالر
 _ 32بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىدىغان ۋاقىت-سائىتىگە كەلسەك ،بۇنى
ئاتامدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ .نە ئەرشتىكى پەرىشتىلەر ،نە
ئوغلى بىلمەيدۇ 33 .پەخەس بولۇڭالر ،سەگەك بولۇڭالر ،چۈنكى
ئۇ ۋاقىت-سائەتنىڭ قاچان كېلىدىغانلىقىنى بىلمەيسىلەر 34 .بۇ،
سەپەرگە چىقماقچى بولغان ئادەمنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشايدۇ .ئۇ يولغا
چىقىدىغان چاغدا ،چاكارلىرىنىڭ خىزمەت دائىرىسىنى بەلگىلەپ،
ئۇالرنىڭ ھەربىرىگە بىردىن ۋەزىپە تاپشۇرىدۇ .دەرۋازىدىكى
كۆزەتچىگىمۇ ھوشيار بولۇشنى تاپىاليدۇ 35 .شۇنىڭغا ئوخشاش،
سىلەرمۇ ھوشيار بولۇڭالر .چۈنكى ئۆينىڭ خوجايىنىنىڭ كېلىدىغان
ۋاقتىنىڭ كەچقۇرۇنمۇ ،تۈن يېرىمىمۇ ،خوراز چىللىغان ۋاقىتمۇ
①  29 :13ئەسلى تېكىستتە «ئۇنىڭ» دەپ ئېلىنغان بولۇپ ،ئىنسانئوغلىنى
ياكى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى («لۇقا» -21باب -31ئايەت) كۆرسىتىدۇ.
②  30 :13ئەگەر تىلغا ئېلىنغان ئاالمەت يېرۇسالېمنىڭ ۋەيران بولۇشىغا (-13
باب -2ئايەت) قارىتىلغان بولسا ،ئۇنداقتا «ئەۋالد» سۆزى تەبىئىيكى شۇ دەۋردە
ياشاپ ئۆتكەن ئادەملەرنى كۆرسىتىدۇ .ئەگەر ئەيسا مەسىھنىڭ دۇنياغا قايتىپ
كېلىشىگە (-13باب -26ئايەت) قارىتىلغان بولسا« ،ئەۋالد» سۆزى بەلكىم
پۈتۈن يەھۇدىيە خەلقىنى ياكى بۇ ئايەتلەردە ئېيتىلغان ۋەقەلەرنىڭ باشلىنىش
ۋاقتىدا ياشاۋاتقان ئەۋالدنى كۆرسىتىدۇ .بۇ ھەرگىز ھەزرىتى ئەيسادا «دۇنياغا
دەرھال قايتىپ كېلىمەن» دېگەن خاتا چۈشەنچىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ.
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ياكى سەھەر ۋاقتىمۇ ،ئۇنى بىلەلمەيسىلەر 36 .شۇڭا ،ئۇ تۇيۇقسىز
كېلىپ ،سىلەرنى غەپلەت ئۇيقۇسىدا كۆرۈپ قالمىسۇن!  37سىلەرگە
ئېيتقانلىرىمنى ھەممەيلەنگە ئېيتىمەن :ھوشيار بولۇڭالر!

گۇناھكار ئايالنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى ئەتىرلىشى

14

 1يەھۇدىيالرنىڭ ئۆتۈپ كېتىش ۋە پېتىر نان ھېيتىغا
ئىككى كۈن قالغانىدى .ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات
ئۇستازلىرى ھەزرىتى ئەيسانى ھىيلە بىلەن تۇتۇپ ئۇجۇقتۇرۇۋېتىشنىڭ
چارىسىنى ئىزدەشتى 2 .ئۇالر:
_ بۇ ئىشنى ھېيت-ئايەم كۈنلىرى قىلمايلى .بولمىسا ،خەلق
ئارىسىدا قااليمىقانچىلىق چىقىشى مۇمكىن _ ،دېيىشەتتى.
 3ھەزرىتى ئەيسا بەيتانىيا يېزىسىدا ئىلگىرى ماخاۋ كېسىلىگە
گىرىپتار بولغان سىمۇننىڭ ئۆيىدە داستىخاندا ئولتۇرۇۋاتقاندا،
ئىچىگە قىممەتلىك ساپ سۇمبۇل ئەتىرى قاچىالنغان ،ئاق
قاشتېشىدىن ياسالغان قۇتىنى تۇتقان بىر ئايال كىرىپ ،قولىدىكى
قۇتىنى ئېچىپ ،ئىچىدىكى ئەتىرنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ بېشىغا
قۇيدى 4 .بەزىلەر بۇنىڭغا خاپا بولۇپ ،بىر-بىرىگە:
_ خۇش پۇراق ئەتىرنى بۇنداق ئىسراپ قىلغاننىڭ نېمە پايدىسى؟
 5بۇ ئەتىرنىڭ قىممىتى بىر يىللىق كىرىمىمىزگە تەڭ كېلىدىكەن!
ئۇ سېتىلىپ پۇلى كەمبەغەللەرگە بېرىلسە بوالتتى _ ،دېيىشىپ،
ئايالغا تاپا-تەنە قىلىشقا باشلىدى.
 _ 6ئايالنىڭ ئىختىيارىغا قويۇۋېتىڭالر ،ئۇنى خىجىل
قىلىپ نېمە قىلىسىلەر؟ ئۇ مەن ئۈچۈن ياخشى ئىش قىلدى.
 7كەمبەغەللەر دائىم ئاراڭالردا ،ئۇالرغا خالىغان ۋاقىتتا ياردەم
قىالاليسىلەر .لېكىن ،مەن ئاراڭالردا دائىم بولمايمەن 8 .ئايال چامى
يېتىدىغان ئىشنى قىلدى؛ مېنىڭ دەپنە قىلىنىشىمغا تەييارلىق
يۈزىسىدىن بەدىنىمگە ئالدىنئاال ئەتىر سۈركەپ قويدى 9 .بىلىپ
قويۇڭالركى ،خۇش خەۋەر دۇنيانىڭ قەيېرىدە يەتكۈزۈلسە ،بۇ
ئايال ئەسلىنىپ ،ئۇنىڭ قىلغان ئىشى تىلغا ئېلىنىدۇ _ ،دېدى
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.
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يەھۇدانىڭ ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلىشى
 10شــۇ ۋاقىتتا ،ئون ئىككى شاگىرتتىن بىرى بولغان يەھۇدا
ئىشقارىيوت ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇپ بېرىش مەقسىتىدە ئالىي
روھانىيالرنىڭ يېنىغا باردى 11 .بۇنى ئاڭالپ ،ئالىي روھانىيالرنىڭ
گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ كەتتى ۋە ئۇنىڭغا پۇل بېرىشكە ۋەدە
قىلىشتى .يەھۇدامۇ ھەزرىتى ئەيسانى ئۇالرغا تۇتۇپ بېرىشكە
پۇرسەت ئىزدەشكە باشلىدى.

ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ كەچلىك تامىقى
 12پېتىر نان ھېيتىنىڭ ① بىرىنچى كۈنى ،يەنى ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتىنىڭ قۇربانلىقى قىلىنىدىغان كۈنى ،شاگىرتالر ھەزرىتى
ئەيسانىڭ يېنىغا كېلىشىپ:
_ ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ تامىقىنى قەيەرگە بېرىپ تەييارلىشىمىزنى
خااليسىز؟ _ دەپ سورىدى.
 13ئۇ شاگىرتلىرىدىن ئىككىيلەننى مۇنداق دەپ ئالدىن ئەۋەتتى:
_ يېرۇسالېمغا كىرىڭالر ،ئۇ يەردە كوزىدا سۇ توشۇۋاتقان
بىر ئەر كىشىنى ئۇچرىتىسىلەر .ئۇنىڭ كەينىدىن مېڭىپ 14 ،ئۇ
ئادەم كىرگەن ئۆينىڭ ئىگىسىگە« :ئۇستازىمىز‹ :شاگىرتلىرىم
بىلەن ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ تامىقىنى يەيدىغان مېھمانلىق
ئۆي قەيەردە؟› دەپ سوراۋاتىدۇ» دەڭالر 15 .ئــۇ سىلەرنى
ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى رەتلىك جابدۇپ قويۇلغان بىر ئېغىز
چوڭ ئۆيگە باشالپ چىقىدۇ .مانا شۇ ئۆيدە ھېيتنىڭ تامىقىنى
تەييار قىلىڭالر.
 16شاگىرتالر يولغا چىقىپ شەھەرگە كىردى .ھەممە ئىشالر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئېيتقىنىدەك بولۇپ چىقتى .ئۇالر شۇ يەردە
تاماقنى تەييارالشقا كىرىشتى.

①  12 :14پېتىر نان ھېيتى يەتتە كۈن بولۇپ ،بىرىنچى كۈنى ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتى دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ كۈنى ،يەھۇدىيالر ئۆيلىرىدە قوي سويۇپ ،پېتىر نان
بىلەن يەيدۇ.
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 17كەچقۇرۇن ،ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتى بىلەن كېلىپ،
 18داستىخاندا ئولتۇرۇپ تائام ئۈستىدە:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،مەن بىلەن بىللە غىزالىنىۋاتقان سىلەرنىڭ
ئاراڭالردىكى بىرەيلەن ماڭا ساتقۇنلۇق قىلىدۇ _ ،دېدى.
 19بۇ سۆز ئۇالرنى قايغۇغا سالدى .ئۇالر بىر-بىرلەپ:
_ مەن ئەمەستىمەن؟ _ دەپ سورىدى.
 20ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ماڭا ساتقۇنلۇق قىلغۇچى قولىدىكى ناننى مەن بىلەن بىللە
تەخسىگە تۆگۈرگەن ئون ئىككى شاگىرتنىڭ ئىچىدىكى بىرىدۇر.
 21ئىنسانئوغلى مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك ئالەمدىن ئۆتىدۇ.
لېكىن ،ئۇنىڭغا ساتقۇنلۇق قىلىدىغان كىشىنىڭ ھالىغا ۋاي! ئۇ
ئادەم تۇغۇلمىغان بولسىچۇ كاشكى! _ دېدى.
 22ئـــۇالر تاماق يېيىشىۋاتقاندا ،ھەزرىتى ئەيسا بىر ناننى
قولىغا ئېلىپ شۈكۈر ئېيتقاندىن كېيىن ،ئۇنى ئوشتۇپ تۇرۇپ،
شاگىرتلىرىغا بەردى ۋە:
_ ئېلىڭالر ،بۇ مېنىڭ تېنىم _ ،دېدى.
 23ئاندىن ،ئۇ قولىغا بىر جام ئېلىپ خۇداغا شۈكۈر ئېيتقاندىن
كېيىن ،ئۇنى شاگىرتلىرىغا سۇندى .ھەممەيلەن ئۇنىڭدىن ئىچىشتى.
 _ 24بۇ ،مېنىڭ نۇرغۇن ئادەملەر ئۈچۈن تۆكۈلۈپ ،خۇدانىڭ
ئەھدىسىنى تۈزىدىغان قېنىمدۇر 25 .بىلىپ قويۇڭالركى ،خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىدا يېڭىچە شارابتىن ئىچمىگۈچە ،بۇنداق شارابنى
ھەرگىز ئىچمەيمەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 26ئۇالر مەدھىيە ناخشىسىنى ئېيتقاندىن كېيىن تاالغا چىقىپ،
زەيتۇن تېغىغا قاراپ كېتىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پېترۇسنىڭ
تانىدىغانلىقىنى ئېيتىشى
 27بۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
_ ھەممىڭالر مېنى تاشالپ كېتىشىلەر ،چۈنكى مۇقەددەس
يازمىالردا خۇدا:
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«قويچىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرىمەن،
قويلىرى پاتىپاراق بولۇپ كېتىدۇ» دېگەن.
 28لېكىن ،مەن تىرىلگەندىن كېيىن ،جەلىلىيىگە سىلەردىن بۇرۇن
بارىمەن _ ،دېدى.
 29پېترۇس ئۇنىڭغا:
_ ھەممەيلەن سىزنى تاشالپ كەتسىمۇ ،مەن ھەرگىز تاشالپ
كەتمەيمەن _ ،دېدى.
 _ 30بىلىپ قويغىنكى ،بۈگۈن كېچە خوراز ئىككى قېتىم چىلالشتىن
بۇرۇن ،سەن مەندىن ئۈچ قېتىم تانىسەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 31لېكىن ،پېترۇس تېخىمۇ قەتئىي تەلەپپۇز بىلەن:
_ سىز بىلەن بىللە ئۆلۈشكە توغرا كەلسىمۇ ،سىزدىن تانمايمەن،
_ دېدى .قالغان شاگىرتالرمۇ شۇنداق دېيىشتى.

گېتسىمانە باغچىسىدىكى دۇئا-تىالۋەت
 32كېيىن ،ئۇالر گېتسىمانە دېگەن بىر يەرگە كەلدى .ھەزرىتى
ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
_ مەن دۇئا-تىالۋەت قىلىپ كەلگۈچە ،مۇشۇ جايدا ئولتۇرۇپ
تۇرۇڭالر _ ،دېدى.
 33ئۇ پېترۇس ،ياقۇپ ۋە يۇھاننانى بىرگە ئېلىپ ماڭدى .بۇ ۋاقىتتا،
ئۇنى قايغۇ بېسىپ ،كۆڭلى قاتتىق بىئارام بولۇشقا باشلىدى .ئۇ:
 _ 34جېنىم چىقىپ كېتىدىغاندەك غەم-قايغۇغا پاتتى .سىلەر
بۇ يەردە قېلىپ ،ھوشيار تۇرۇڭالر _ ،دېدى  35ۋە سەل نېرىراق
بېرىپ ،يەرگە باش قويۇپ ،مۇمكىن بولسا ئۇ كۈننىڭ ئۆز بېشىغا
كەلمەسلىكىگە دۇئا قىلىپ:
 _ 36ئى سۆيۈملۈك ئاتا ،ھەممىگە قادىرسەن ،بۇ ئازاب قەدىھىنى
مەندىن يىراقالشتۇرغايسەن .لېكىن ،بۇ ئىش مېنىڭ ئەمەس ،بەلكى
سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچە بولسۇن _ ،دېدى.
 37ئۇ ئۈچ شاگىرتىنىڭ يېنىغا قايتىپ كېلىپ ،ئۇالرنىڭ مۈگدەپ
قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،پېترۇسقا:
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_ ئەي سىمۇن ،ئۇخالۋاتامسەن؟! بىرەر سائەتمۇ ھوشيار
تۇرالمىدىڭمۇ؟!  38ئېزىقتۇرۇلۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،سەگەك
تۇرۇپ دۇئا قىلىڭالر .كۆڭۈل خااليدۇ ،لېكىن تەن ئاجىزدۇر _ ،دېدى.
 39ئاندىن ،ئۇ يەنە بېرىپ ،بۇرۇنقى سۆزلىرىنى تەكرارالپ دۇئا
قىلدى 40 .ئۇ شاگىرتلىرىنىڭ يېنىغا قايتىپ كەلگىنىدە ،ئۇالرنىڭ يەنە
مۈگدەپ قالغانلىقىنى كۆردى .چۈنكى ،ئۇالر كۆزلىرىنى ئاچالماي
قالغانىدى .ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا نېمە دېيىشىنى بىلمەي قالدى.
 41ھەزرىتى ئەيسا ئۈچىنچى قېتىم ئۇالرنىڭ يېنىغا قايتىپ:
_ سىلەر تېخىچە دەم ئېلىپ ئۇخالۋاتامسىلەر؟ بولدى بەس
ئەمدى! ئىنسانئوغلىنىڭ گۇناھكارالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلىدىغان
ۋاقىت-سائىتى يېتىپ كەلدى 42 .قوپۇڭالر ،كېتەيلى ،مانا ماڭا
ساتقۇنلۇق قىلىدىغان كىشى كەپتۇ _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى
 43ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزى ئاياغالشماستىنال ،ئون ئىككى
شاگىرتىنىڭ بىرى بولغان يەھۇدا كەلدى .ئۇنىڭ يېنىدا ئالىي
روھانىيالر ،تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە ئاقساقالالر تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن،
قىلىچ-توقماقالر بىلەن قورالالنغان زور بىر توپ ئادەم بار ئىدى.
 44ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلغان يەھۇدا ئۇالرغا ئاللىبۇرۇن:
«مەن كىمنى سۆيسەم ،ئەيسا شۇ .سىلەر ئۇنى تۇتۇپ ،قاتتىق
مۇھاپىزەت ئاستىدا ئېلىپ مېڭىڭالر» دېگەن ۋە سۆيۈش ئارقىلىق
بەلگە بەرمەكچى بولغانىدى 45 .ئــۇ ئۇدۇل ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئالدىغا بېرىپ:
46
_ ئۇستاز _ ،دەپ ئۇنى سۆيدى .شۇ چاغدا ،ئۇ باشالپ كەلگەنلەر
ھەزرىتى ئەيساغا قول سېلىپ ،ئۇنى تۇتقۇن قىلدى 47 .ھەزرىتى
ئەيسانىڭ يېنىدىكىلەردىن بىرى قىلىچىنى سۇغۇرۇپ ،باش
روھانىينىڭ چاكىرىغا ئۇردى .قىلىچ چاكارنىڭ قۇلىقىغا تېگىپ،
ئۇنى شىلىپ چۈشۈرۈۋەتتى.
 48ھەزرىتى ئەيسا:
_ سىلەر قىلىچ-توقماقالرنى كۆتۈرۈپ مېنى تۇتقىلى كەپسىلەر،
مېنى قاراقچى كۆرۈۋاتامسىلەر؟  49ھەر كۈنى مەركىزىي ئىبادەتخانا
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ھويلىلىرىدا سىلەر بىلەن بىللە بولۇپ تەلىم بېرەتتىم .ئۇ چاغدا
تۇتمىدىڭالر .بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى مۇقەددەس يازمىالردا
ئالدىن ئېيتىلغانالرنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشى بولدى _ ،دېدى.
 50بــۇ چاغدا ،شاگىرتالرنىڭ ھەممىسى ئۇنى تاشالپ قېچىپ
كېتىشتى.
 51ھەزرىتى ئەيسانىڭ كەينىدىن پەقەت ئۇچىسىغا كەندىر رەخت
يېپىنچاقلىۋالغان بىر ياش ئەگىشىپ ماڭغانىدى .ئۇالر ئۇنىمۇ
تۇتۇۋالدى 52 .لېكىن ،ئۇ رەختنىڭ ئىچىدىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ،
يالىڭاچ پېتى قېچىپ كەتتى.

ئالىي مەھكىمىدە سوتلىنىش
 53ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى باش روھانىينىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشتى.
پۈتۈن ئالىي روھانىيالر ،ئاقساقالالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرىمۇ ئۇ
يەرگە يىغىلدى 54 .پېترۇس ھەزرىتى ئەيساغا تاكى باش روھانىينىڭ
ھويلىسىغىچە يىراقتىن ئەگىشىپ بېرىپ ،ھويلىدا قاراۋۇلالر بىلەن
بىللە ئىسسىنىپ ئولتۇردى 55 .ئالىي روھانىيالر ۋە پۈتۈن ئالىي
كېڭەشمە ئەزالىرى ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلۈم جازاسىغا مەھكۇم
قىلىش ئۈچۈن ئىسپات ئىزدىدى ،ئەمما تاپالمىدى 56 .بىرمۇنچە
يالغان گۇۋاھچىالر ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ ،ئىسپاتلىرى بىر-
بىرىگە ماسالشمايتتى.
 57ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئورنىدىن تۇرۇپ ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىپ:
 _ 58بىز ئۇنىڭ« :ئىنسان قولى بىلەن ياسالغان بۇ ئىبادەتخانىنى
بۇزۇپ تاشالپ ،ئىنسان قولى بىلەن ياسالمىغان باشقا بىر ئىبادەتخانىنى
ئۈچ كۈن ئىچىدە ياساپ چىقىمەن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدۇق _ ،دېدى.
 59لېكىن ،بۇ ھەقتىكى گۇۋاھلىقالرمۇ بىر-بىرىگە ماسالشمىدى.
 60ئاندىن ،باش روھانىي ئورنىدىن تۇرۇپ ،جامائەتنىڭ ئالدىدا
ھەزرىتى ئەيساغا:
_ قېنى ،جاۋاب بەرمەمسەن؟ بۇالرنىڭ سېنىڭ ئۈستۈڭدىن
بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىغا نېمە دەيسەن؟ _ دېدى 61 .لېكىن ،ھەزرىتى
ئەيسا شۈك تۇرۇپ ،ھېچقانداق جاۋاب بەرمىدى .باش روھانىي
يەنە ئۇنىڭدىن:
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_ مەدھىيىلىنىشكە اليىق بولغان خۇدانىڭ ئوغلى قۇتقۇزغۇچى
_ مەسىھ سەنمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 62ھەئە ،مەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،سىلەر ئىنسانئوغلىنىڭ
قادىر خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرىدىغانلىقىنى ۋە كۆكتىكى بۇلۇتالر
ئىچىدە كېلىدىغانلىقىنى كۆرىسىلەر.
①
 63بۇ سۆزنى ئاڭلىغان باش روھانىي كىيىملىرىنى يىرتىپ تاشالپ:
_ ئەمدى باشقا ھېچقانداق گۇۋاھچىنىڭ ھاجىتى قالمىدى.
 64سىلەر ئۇنىڭ كۇپۇرلۇقلىرىنى ئاڭلىدىڭالر .ئەمدى بۇنىڭغا نېمە
دەيسىلەر؟ _ دېدى.
ئۇالر بىردەك ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى تېگىشلىك دەپ ھۆكۈم
قىلىشتى 65 .بەزىلىرى ئۇنىڭغا تۈكۈرۈشكە باشلىدى .ئۇالر يەنە
ئۇنىڭ كۆزلىرىنى باغالپ ،مۇشت ئېتىپ« :پەيغەمبەر بولساڭ،
ئېيتىپ باققىنا ،سېنى كىم ئۇردى؟» دېيىشتى .قاراۋۇلالرمۇ ئۇنى
ئارىسىغا ئېلىۋېلىپ كاچاتلىدى.

پېترۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسادىن تېنىشى
 66پېترۇس تۆۋەندىكى ھويلىدا تۇراتتى .باش روھانىينىڭ
دېدەكلىرىدىن بىرى كېلىپ 67 ،ئىسسىنىپ ئولتۇرغان پېترۇسنى
كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا تىكىلىپ قاراپ:
_ سەنمۇ ناسىرەلىك ئەيسا بىلەن بىر ئىدىڭغۇ _ ،دېدى.
 68پېترۇس بۇنى ئىنكار قىلىپ:
_ سېنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىڭنى بىلمىدىم ھەم چۈشەنمىدىم،
_ دېدى-دە ،تاشقىرىغا ،دەرۋازىنىڭ ئالدىغا چىقىپ تۇردى .شۇ
ئەسنادا ،خوراز چىللىدى.
 69ئۇنىڭ تاشقىرىدا تۇرغانلىقىنى كۆرگەن ھېلىقى دېدەك ئۇ
يەردە تۇرغانالرغا يەنە:
_ بۇ ئۇنىڭ ئادىمىغۇ _ ،دېدى 70 .پېترۇس يەنە ئىنكار قىلدى.
①  63 :14باش روھانىي ھەزرىتى ئەيسانى «كۇپۇرلۇق قىلدى» دەپ
قاراپ ،ئۆزىنىڭ بۇنىڭغا بولغان چۆچۈشى ۋە غەزىپىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن،
كىيىملىرىنى يىرتقان .ھەزرىتى ئەيسانىڭ« :مەسىھ مەن بولىمەن» دېيىشى
ئۇنىڭ خۇداغا خاس ھوقۇق ۋە شۆھرەت مەندىدۇر ،دېگەنلىكىدۇر.

168

ماركۇس 15-14

بىرئازدىن كېيىن ،ئۇ يەردە تۇرغانالر پېترۇسقا يەنە:
_ شۈبھىسىزكى ،سەن ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ بىرى.
تەلەپپۇزۇڭدىن سېنىڭمۇ جەلىلىيىلىك ئىكەنلىكىڭ چىقىپ
تۇرمامدۇ؟! _ دېيىشتى.
 71پېترۇس قەسەم قىلىپ:
_ سىلەر دەۋاتقان ئادەمنى تونۇمايمەن .بولمىسا ،مېنى خۇدا
ئۇرسۇن! _ دېدى.
 72دەل شۇ چاغدا ،خوراز ئىككىنچى قېتىم چىللىدى .پېترۇس
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىگە« :خوراز ئىككى قېتىم چىلالشتىن
بۇرۇن ،سەن مەندىن ئۈچ قېتىم تانىسەن» دېگەن سۆزىنى ئېسىگە
ئېلىپ ،كۆڭلى بۇزۇلۇپ يىغالپ كەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پىالتۇسنىڭ ئالدىدا سوتلىنىشى

15

 1ئەتىسى تاڭ سەھەردە ،ئالىي روھانىيالر ،ئاقساقالالر،
تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە ئالىي كېڭەشمىنىڭ پۈتۈن ئەزالىرى
مەسلىھەتلىشىۋالغاندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسانى باغالپ ،ۋالىي
پىالتۇسقا تاپشۇرۇپ بەردى.
 2پىالتۇس ئۇنىڭدىن:
_ سەن يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئېيتقىنىڭىزدەك _ ،دەپ جاۋاب بەردى ھەزرىتى ئەيسا.
 3ئالىي روھانىيالر ئۇنىڭ ئۈستىدىن بىرمۇنچە ئەرز-شىكايەتلەرنى
قىلىشتى 4 .پىالتۇس ئۇنىڭدىن يەنە:
_ قارا ،ئۇالر ئۈستۈڭدىن شۇنچىۋاال شىكايەت قىلىۋاتىدۇ .سەن
ھېچقايسىسىغا جاۋاب بەرمەمسەن؟ _ دەپ سورىدى.
 5لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا يەنىال زۇۋان سۈرمىدى .پىالتۇس
بۇنىڭغا ھەيران قالدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشى
 6ھەر قېتىملىق ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىدا ،ۋالىي خەلق ئىلتىماس
قىلغان بىر مەھبۇسنى قويۇپ بېرەتتى 7 .ئەينى ۋاقىتتا ،زىنداندا
توپىالڭدا ئادەم ئۆلتۈرگەن توپىالڭچىالر بىلەن بىللە تۇتۇلغان
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بارابباس ئىسىملىك بىر كىشى بار ئىدى 8 .خەلق ۋالىي پىالتۇسنىڭ
ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭدىن بىر مەھبۇسنى بۇرۇنقىغا ئوخشاش
قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى.
 9پىالتۇس ئۇالرغا:
_ سىلەرگە يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھىنى قويۇپ بېرىشىمنى
خاالمسىلەر؟ _ دېدى 10 .پىالتۇس ئالىي روھانىيالرنىڭ ھەزرىتى
ئەيساغا ھەسەتخورلۇق قىلىپ ،ئۇنى ئۆزىگە تاپشۇرۇپ بەرگەنلىكىنى
بىلەتتى 11 .بىراق ،ئالىي روھانىيالر خەلققە« :ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئورنىغا ،بارابباسنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىڭالر» دەپ،
ئۇالرنى كۈشكۈرتتى.
 12پىالتۇس ئۇالردىن يەنە:
_ ئۇنداق بولسا ،سىلەر يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى ،دەپ ئاتىغان
ئادەمنى قانداق بىر تەرەپ قىالي؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 13ئۇنى كرېستكە مىخلىتىڭ! _ دەپ چۇقان سېلىشتى ئۇالر.
 _ 14نېمىشقا؟ ئۇ نېمە جىنايەت ئۆتكۈزۈپتۇ؟ _ دېدى پىالتۇس
ئۇالرغا.
بىراق ،ئۇالر تېخىمۇ قاتتىق ۋارقىرىشىپ:
_ ئۇنى كرېستكە مىخلىتىڭ! _ دەپ تۇرۇۋېلىشتى 15 .خااليىقنى
خۇرسەن قىلماقچى بولغان پىالتۇس بارابباسنى ئۇالرغا چىقىرىپ
بەردى .ھەزرىتى ئەيسانى بولسا قامچىالتقاندىن كېيىن ،كرېستكە
مىخالش ئۈچۈن لەشكەرلىرىگە تاپشۇردى.

لەشكەرلەرنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى مەسخىرە قىلىشى
 16لەشكەرلەر ھەزرىتى ئەيسانى ۋالىي ئوردىسىدىكى بىر
سەيناغا ئېلىپ كىردى .ئاندىن ،پۈتۈن لەشكەرلەر توپىنى بۇ
يەرگە يىغدى 17 .ئۇالر ئۇنىڭغا شاھانە سۆسۈن رەڭلىك تون،
بېشىغا تىكەن شاخلىرىدىن ئۆرۈپ ياسالغان تاج كىيدۈردى.
 18ۋە ئۇنىڭغا« :ياشىسۇن يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى!» دەپ
ۋارقىراشتى 19 .ئاندىن ،بېشىغا قومۇش بىلەن قايتا-قايتا ئۇرۇپ،
ئۇنىڭغا قاراپ تۈكۈرۈشتى ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا تىز پۈكۈپ ،سەجدە
قىلىشتى.
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 20ئۇنى مانا شۇنداق مازاق قىلغاندىن كېيىن ،سۆسۈن توننى
سالدۇرۇپ ،ئۇچىسىغا ئۆز كىيىملىرىنى كىيدۈردى ۋە كرېستكە
مىخالش ئۈچۈن ئېلىپ مېڭىشتى.
 21سىمۇن ئىسىملىك بىر كىشى يېزىدىن كېلىپ ،ئۇ يەردىن
ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى .ئىسكەندەر بىلەن رۇفۇسنىڭ ئاتىسى بولغان
بۇ ئادەم كىرىنى شەھىرىدىن ئىدى .لەشكەرلەر ھەزرىتى ئەيسا
يۈدۈپ ماڭغان كرېستنى بۇ ئادەمگە مەجبۇرىي كۆتۈرگۈزدى 22 .ئۇالر
ھەزرىتى ئەيسانى گولگوتا ،يەنى «باش سۆڭەك» دېگەن يەرگە
ئېلىپ باردى 23 .ئۇنىڭغا مۇرمەككى ئارىالشتۇرۇلغان شاراب ① بەردى،
لېكىن ھەزرىتى ئەيسا ئۇنى ئىچمىدى 24 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى
كرېستكە مىخالپ ئاستى ۋە ھەرقايسىسى ئۆزىگە چىققاننى ئېلىش
ئۈچۈن چەك تاشلىشىپ ،كىيىملىرىنى بۆلۈشۈۋالدى 25 .ھەزرىتى
ئەيسا كرېستكە مىخالنغان ۋاقىت ئەتىگەن سائەت توققۇزالر ئىدى.
 26گۇناھ تاختىسىغا «يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى» دەپ يېزىلغانىدى.
 27ھەزرىتى ئەيسادىن باشقا ئىككى قاراقچىمۇ كرېستكە مىخالنغان
بولۇپ ،بىرى ئۇنىڭ ئوڭ يېنىدىكى ،يەنە بىرى سول يېنىدىكى
كرېستتە ئىدى 28 { .شۇنداق قىلىپ ،مۇقەددەس يازمىالردىكى:
«ئۇ جىنايەتچىلەر بىلەن بىر قاتارغا قويۇلىدۇ» دېگەن سۆز
ئىسپاتالندى 29 }.ئۇ يەردىن ئۆتكەنلەر باشلىرىنى چايقىشىپ،
ھەزرىتى ئەيسانى ھاقارەتلەپ:
_ قېنى ،سەن ئىبادەتخانىنى بۇزۇپ تاشالپ ،ئۈچ كۈندە قايتىدىن
ياساپ چىقىدىغان ئادەم ئىدىڭغۇ؟  30ئەمدى كرېستتىن چۈشۈپ،
ئۆزۈڭنى قۇتقۇزغىنا! _ دېيىشتى.
 31ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرىمۇ ئۇنى شۇنداق
مەسخىرە قىلىپ ،ئۆزئارا:
_ باشقىالرنى قۇتقۇزۇپتىكەن ،ئۆزىنى قۇتقۇزالمىدى.
 32ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئەمدى كرېستتىن
چۈشۈپ باقسۇنچۇ ،بىز شۇنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىاليلى،
①  23 :15مۇرمەككى ئارىالشتۇرۇلغان شارابنىڭ ئاغرىقنى پەسەيتىش رولى
توغرىسىدا قەدىمكى كىتابالردا خاتىرىلەر بار.
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_ دېيىشتى .ھەزرىتى ئەيسا بىلەن بىللە كرېستكە مىخالنغانالرمۇ
ئۇنى ھاقارەتلەشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈمى
 33چۈش ۋاقتى سائەت ئون ئىككىدە ،پۈتۈن زېمىننى قاراڭغۇلۇق
قاپالپ ،سائەت ئۈچكىچە داۋام قىلدى 34 .سائەت ئۈچتە ،ھەزرىتى
ئەيسا يۇقىرى ئاۋاز بىلەن« :ئېلوي ،ئېلوي ،لەما شەۋاقتانى!» يەنى
«خۇدايىم ،خۇدايىم ،مېنى نېمىشقا تاشلىۋەتتىڭ!» دەپ ۋارقىرىدى.
 35ئۇ يەردە تۇرغانالرنىڭ بەزىلىرى بۇنى خاتا ئاڭالپ:
_ قاراڭالر ،بۇ ئادەم ئىلياس پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىۋاتىدۇ _
دېيىشتى 36 .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرەيلەن يۈگۈرۈپ بېرىپ ،بىر پارچە
بۇلۇتنى ئەكېلىپ ئەرزان ئۈزۈم شارابىغا چىالپ ،ئۇنى قومۇشنىڭ
ئۇچىغا باغالپ ھەزرىتى ئەيساغا ئىچكۈزمەكچى بولدى ۋە:
_ توختاپ تۇرۇڭالر! قاراپ باقايلى ،ئىلياس پەيغەمبەر كېلىپ
ئۇنى چۈشۈرۈۋاالمدىكىن؟ _ دېدى.
 37ھەزرىتى ئەيسا قاتتىق ۋارقىرىدى-دە ،تىنىقى توختاپ،
جان ئۈزدى.
 38شــۇ ۋاقىتتا ،مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى پەردە يۇقىرىدىن
تۆۋەنگە ئىككى پارچە بولۇپ يىرتىلدى 39 ① .ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئۇدۇلىدا تۇرغان يۈز بېشى ئۇنىڭ قانداق جان ئۈزگىنىنى كۆرۈپ:
_ بۇ ئادەم ھەقىقەتەن خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەن! _ دېدى.
 40ئۇ يەردە يەنە ۋەقەنى يىراقتىن كۆرۈپ تۇرغان بەزى ئايالالرمۇ
بار ئىدى .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مەجدەللىك مەريەم ،ك چىك ياقۇپ
بىلەن يوسىنىڭ ئانىسى مەريەم ۋە سالومىالر بار ئىدى 41 .ھەزرىتى
ئەيسا جەلىلىيىدە تۇرغان ۋاقىتتا ،بۇ ئايالالر ئۇنىڭغا ئەگىشىپ،
ئۇنىڭ خىزمىتىدە بولغانىدى .ئۇنىڭ بىلەن يېرۇسالېمغا بىللە
كەلگەن يەنە بىرمۇنچە ئايالالرمۇ ئەھۋالنى كۆزىتىپ تۇراتتى.
①  38 :15بۇ پەردە ئىبادەتخانىدىكى ئەڭ مۇقەددەس جاينى مۇقەددەس
جايدىن ئايرىپ تۇرىدىغان پەردە بولۇپ ،ئۇنىڭ يىرتىلىشى ئىنسانالرنىڭ
خۇدانىڭ ئالدىغا بارىدىغان يولىنىڭ ھەزرىتى ئەيسا تەرىپىدىن ئېچىلغانلىقىنى
بىلدۈرىدۇ.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ دەپنە قىلىنىشى

42 43-ئۇ ھارپا كۈنى ،يەنى دەم ئېلىش كۈنىنىڭ ئالدىنقى كۈنى
ئىدى .كەچ كىرىپ قالغاندا ،يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭەشمىسىنىڭ
ھۆرمەتكە سازاۋەر ئەزاسى ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ئىنتىزارلىق
بىلەن كۈتۈۋاتقان ئاراماتىيالىق يۈسۈپ يۈرەكلىك ھالدا ۋالىي
پىالتۇسنىڭ ئالدىغا چىقىپ ،ئۇنىڭدىن ھەزرىتى ئەيسانىڭ
جەسىتىنى بېرىشنى تەلەپ قىلدى 44 ① .پىالتۇس ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئاللىقاچان ئۆلگەنلىكىنى ئاڭالپ ھەيران بولدى.
ئۇ يۈز بېشىنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭدىن ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئۆلگىنىگە قانچىلىك ۋاقىت بولغانلىقىنى سورىدى 45 .ئۇ يۈز
بېشىدىن ئەھۋالنى ئۇققاندىن كېيىن ،يۈسۈپكە جەسەتنى
ئېلىپ كېتىشكە رۇخسەت قىلدى 46 .يۈسۈپ كەندىر رەخت
سېتىۋېلىپ ،جەسەتنى كرېستتىن چۈشۈرۈپ كېپەنلىدى ۋە
قىيادا ئويۇلغان بىر قەبرىگە دەپنە قىلىپ ،ئاغزىغا يوغان
بىر قورام تاشنى دومىلىتىپ قويدى 47 .مەجدەللىك مەريەم
بىلەن يوسىنىڭ ئانىسى مەريەم ھەزرىتى ئەيسانىڭ قويۇلغان
يېرىنى كۆرۈۋالدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تىرىلىشى

16

 1دەم ئېلىش كۈنى ئۆتكەندىن كېيىن ،مەجدەللىك
مەريەم ،ياقۇپنىڭ ئانىسى مەريەم ۋە سالومىالر بېرىپ
ھەزرىتى ئەيسانىڭ جەسىتىگە سۈرۈش ئۈچۈن خۇش پۇراقلىق
بۇيۇمالرنى سېتىۋالدى 2 .ھەپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى ② ئۇالر تاڭ
سەھەردە ئورنىدىن تۇرۇپ ،كۈن چىقىش بىلەن تەڭ قەبرىگە
بېرىشتى 3 .ئــۇالر ئۆزئارا« :قەبرىنىڭ ئاغزىدىكى تاشنى كىم
دومىلىتىشىپ بېرەر؟» دېيىشتى 4 .ئۇ تاش ناھايىتى چوڭ ئىدى.
① 42 :15 43-قائىدە بويىچە ،ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ جەسىتى دەم ئېلىش كۈنىدە
كرېستتە قالسا بولمايتتى.
②  2 :16شەنبە كۈنى يەھۇدىيالرنىڭ دەم ئېلىش كۈنى بولۇپ ،يەكشەنبە
«ھەپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى» ئىدى.
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بىراق ،ئۇالر باشلىرىنى كۆتۈرۈپ قارىغىنىدا ،تاشنىڭ بىر يانغا
دومىلىتىۋېتىلگەنلىكىنى كۆردى 5 .ئۇالر قەبرىگە كىرىپ ئوڭ تەرەپتە
ئاق تون كىيگەن ياش بىر ئادەمنىڭ ئولتۇرغانلىقىنى كۆرگەندە،
ئاالقزادە بولۇشتى.
 6ئۇ پەرىشتە ئۇالرغا:
_ ئاالقزادە بولماڭالر ،سىلەر كرېستكە مىخالنغان ناسىرەلىك
ھەزرىتى ئەيسانى ئىزدەۋاتىسىلەر .ئۇ تىرىلدى ،بۇ يەردە ئەمەس.
مانا ،ئۇ بۇرۇن قويۇلغان جاي 7 .سىلەر بېرىپ ئۇنىڭ شاگىرتلىرىغا،
بولۇپمۇ پېترۇسقا« :ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيىگە سىلەردىن ئاۋۋال
بارىدىكەن ،سىلەرگە ئېيتقىنىدەك ،ئۇنى شۇ يەردە كۆرىدىكەنسىلەر»
دەڭالر _ ،دېدى.
 8ئۇالرنى تىترەك باستى ھەم ئاالقزادە بولۇشۇپ قەبرىدىن
چىقىپ قاچتى .قورقۇپ كەتكەچكە ،بۇ ئىشنى ھېچكىمگە
ئېيتمىدى.

{ھەزرىتى ئەيسانىڭ مەجدەللىك
مەريەمگە كۆرۈنۈشى
 9ھەزرىتى ئەيسا ھەپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى تاڭ سەھەردە
تىرىلگەندىن كېيىن ،ئاۋۋال مەجدەللىك مەريەمگە كۆرۈندى .ئۇ
بۇ ئايالنىڭ تېنىدىن يەتتە جىننى ھەيدىۋەتكەنىدى 10 .مەريەم
بېرىپ بۇرۇن ھەزرىتى ئەيسا بىلەن بىللە بولغان ،ھازىر ماتەم
تۇتۇپ كۆز يېشى قىلىشىۋاتقان شاگىرتالرغا خەۋەر قىلدى 11 .ئۇالر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ تىرىلگەنلىكى ۋە مەريەمنىڭ ئۇنى كۆرگەنلىكىنى
ئاڭلىغاندا ،ئىشەنمىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىككى شاگىرتىغا كۆرۈنۈشى
 12بۇ ۋەقەدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا يېزىغا كېتىۋاتقان ئىككى
شاگىرتىغا باشقا بىر قىياپەتتە كۆرۈندى 13 .شۇنىڭ بىلەن ،شاگىرتالر
كەينىگە قايتىپ ،باشقىالرغا بۇ ئىشنى خەۋەر قىلدى ،لېكىن ئۇالر
بۇنىڭغىمۇ ئىشەنمىدى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون بىر شاگىرتىغا كۆرۈنۈشى
 14ئۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا بىر داستىخاندا ئولتۇرۇپ
غىزالىنىۋاتقان ئون بىر شاگىرتىغا كۆرۈنۈپ ،ئۇالرنىڭ ئېتىقادسىزلىقى
ۋە تەرسالىقىنى ئەيىبلىدى .چۈنكى ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى
تىرىلگەندىن كېيىن كۆرگەنلەرنىڭ سۆزىگە ئىشەنمىگەنىدى.
 15ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا بېرىپ ،پۈتۈن ئىنسانالرغا
خۇش خەۋەرنى جاكارالڭالر 16 .ئېتىقاد قىلىپ ،چۆمۈلدۈرۈشنى
قوبۇل قىلغانالر قۇتقۇزۇلىدۇ .ئېتىقاد قىلمىغانالر بولسا دوزاخقا
مەھكۇم قىلىنىدۇ.
 17ئېتىقاد قىلغانالرغا مۇنداق مۆجىزىلەرنى كۆرسىتىش قابىلىيىتى
ھەمراھ بولىدۇ :ئۇالر مېنىڭ نامىم بىلەن جىنالرنى ھەيدىۋېتەلەيدۇ،
نامەلۇم تىلالردا سۆزلىشەلەيدۇ 18 ،يىالنالرنى قوللىرىدا تۇتسىمۇ،
ھېچنېمە بولمايدۇ ،زەھەرلىك نەرسىنى ئىچسىمۇ ،ھېچقانداق
تەسىر قىلمايدۇ .بىمارالرغا قوللىرىنى تەگكۈزۈپ قويسا ،كېسەللىرى
ساقىيىپ كېتىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى
 19رەببىمىز ئەيسا ئۇالرغا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن،
ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى ۋە خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇردى 20 .شاگىرتالر
تەرەپ-تەرەپكە بېرىپ خۇش خەۋەرنى جاكارالپ يۈردى .رەببىمىز
ئۇالر بىلەن بىللە بولۇپ ،ئۆز سۆزىنى ئۇالر كۆرسەتكەن مۆجىزىلەر
بىلەن ئىسپاتلىدى① }.

① -9 20 :16ئايەتتىن تاكى -20ئايەتكىچە بولغان ئايەتلەرنى بەزى گرېكچە
نۇسخىالردىن تاپقىلى بولمايدۇ.

لۇقا بايان قىلغان خۇش خەۋەر
مۇقەددىمە

1

 1ھۆرمەتلىك تېئوفىلوس جانابلىرى،
سىزگە مەلۇمكى ،نۇرغۇن كىشىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئارىمىزدا قىلغان ئىشلىرىنى خاتىرىلەشكە كىرىشكەنىدى 2 .ئۇالر
خاتىرىلەشتە ،بۇ ئىشالرنى باشتىن-ئاخىر ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ،
خۇش خەۋەر تارقاتقانالرنىڭ بايانلىرىنى ئاساس قىلغان 3 .مەن
بۇالرنىڭ ھەممىسىنى باشتىن تەپسىلىي تەكشۈرۈپ ئېنىقالپ
چىققانلىقىم ئۈچۈن ،بۇالرنى تەرتىپى بويىچە يېزىپ ،سىزگە مەلۇم
قىلىشنى اليىق تاپتىم 4 .بۇنىڭدىن مەقسەت ،سىزگە ھەزرىتى ئەيسا
ھەققىدە ئاڭلىغان تەلىملەرنىڭ ئىشەنچلىكلىكىنى بىلدۈرۈشتۇر.

يەھيا پەيغەمبەرنىڭ دۇنياغا كېلىشىدىن بېشارەت
 5ھىرود پادىشاھ يەھۇدىيالر رايونلىرىدا ھۆكۈمرانلىقىنى
يۈرگۈزۈۋاتقان چاغالردا ،زىكىرىيا ئىسىملىك بىر روھانىي
ئۆتكەنىدى .ئۇ ئىلگىرىكى روھانىي ئابىيا توپىغا تەۋە بولۇپ،
ئۆز نۆۋىتى كەلگەندە يېرۇسالېمدىكى مەركىزىي ئىبادەتخانىدا ①
ئىشلەيتتى .ئۇنىڭ ئايالى ئېلىزابېتمۇ تۇنجى باش روھانىي
ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرىدىن ئىدى 6 .ئۇالر ئىككىلىسى خۇدانىڭ نەزىرىدە
دۇرۇس كىشىلەردىن بولۇپ ،خۇدانىڭ پۈتۈن ئەمر-پەرمانلىرىغا
قاتتىق ئەمەل قىالتتى 7 .ئەمما ،ئۇالر پەرزەنت كۆرمىگەنىدى.
①  5 :1مەركىزىي ئىبادەتخانا _ ئەينى چاغدا ،يەھۇدىيالرنىڭ نۇرغۇن
ئىبادەتخانىلىرى بولۇپ ،بۇ يەھۇدىيالرنىڭ ئەڭ كۆپ يىغىلىپ ئىبادەت
قىلىدىغان جايى ئىدى .خۇدانىڭ ئەمرى بويىچە ،پەقەت يېرۇسالېمدىكى
مەركىزىي ئىبادەتخانىدىال قۇربانلىق قىلىش توغرا بوالتتى.
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چۈنكى ،ئېلىزابېت تۇغماس ئىدى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىككىلىسى
ياشىنىپ قالغانىدى.
 8بىر كۈنى ،زىكىرىيا ۋە ئۇنىڭ قىسمىدىكى روھانىيالر مەركىزىي
ئىبادەتخانىدا نۆۋىتى بويىچە روھانىيلىق ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىۋاتاتتى.
 9ئۇالر ھەر كۈنى ئادىتى بويىچە ئىبادەتخانىنىڭ مۇقەددەس جايىغا
كىرىپ ،خۇدانىڭ ھۇزۇرىدا ئىسرىق سېلىشقا بىر روھانىي تالالش
ئۈچۈن چەك تاشاليتتى .ئۇ كۈنى ،چەك زىكىرىياغا چىقتى 10 .ئۇ
مۇقەددەس جايغا كىرىپ ئىسرىق سېلىۋاتقاندا ،ئىبادەتكە كەلگەن
جامائەت تاشقىرىدا دۇئا قىلىشىۋاتاتتى 11 .تۇيۇقسىز ئىسرىقداننىڭ
ئوڭ تەرىپىدە زىكىرىياغا خۇدا ئەۋەتكەن بىر پەرىشتە كۆرۈندى.
 12زىكىرىيا قورققىنىدىن ھودۇقۇپ كەتتى 13 ،بىراق پەرىشتە ئۇنىڭغا:
_ ئەي زىكىرىيا ،قورقمىغىن! خۇدا دۇئايىڭنى قوبۇل قىلدى.
ئايالىڭ ئېلىزابېت ساڭا بىر ئوغۇل تۇغۇپ بېرىدۇ ،ئۇنىڭ ئىسمىنى
يەھيا قويغىن 14 .ئۇ ساڭا خۇشال-خۇراملىق ئېلىپ كېلىدۇ ،ئۇنىڭ
دۇنياغا كېلىشى بىلەن نۇرغۇن كىشىلەر خۇرسەن بولۇشىدۇ 15 .ئۇ
خۇدانىڭ نەزىرىدە ئۇلۇغ بولىدۇ ،ھاراق-شاراب ئىچمەيدۇ .ئۇ
ئانىسىنىڭ قورسىقىدىكى ۋاقتىدىن تارتىپال خۇدانىڭ مۇقەددەس
روھىغا چۆمگەن بولىدۇ 16 .ئۇ نۇرغۇن ئىسرائىلالرنى رەببىمىز
خۇدانىڭ يولىغا قايتۇرىدۇ 17 .ئۇ خۇدا تەرىپىدىن خۇددى ئىلياس
پەيغەمبەرگە ئاتا قىلىنغاندەك روھ ۋە كۈچ-قۇدرەتكە تولغان ھالدا،
ئۆزىدىن كېيىن كېلىدىغان قۇتقۇزغۇچىدىن ئاۋۋال ئەۋەتىلىپ ،ئاتا
بىلەن بالىالرنىڭ مۇناسىۋىتىنى يېڭىۋاشتىن ئىناقالشتۇرۇپ ،خۇداغا
بويسۇنمايدىغانالرنى ئادىلالرنىڭ ئاقىالنە يوللىرىغا قايتۇرۇپ،
خەلقنى رەببىنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا تەييار قىلىدۇ _ ،دېدى.
 _ 18مەن قېرىپ قالدىم ،ئايالىمنىڭ يېشىمۇ بىر يەرگە بېرىپ
قالغان تۇرسا ،بۇنداق بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ مەن ئۇنى نېمىدىن
بىلەلەيمەن؟ _ دەپ سورىدى زىكىرىيا پەرىشتىدىن.
 19پەرىشتە:
_ مەن خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىكى جەبرائىل بولىمەن .مېنى خۇدا
ساڭا بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشكە ئەۋەتتى 20 .ۋاقىت-سائىتى
كەلگەندە ،سۆزلىرىم چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ .بىراق ،بۇنىڭغا
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ئىشەنمىگەنلىكىڭ ئۈچۈن تىلىڭ تۇتۇلىدۇ .باال تۇغۇلمىغۇچە،
زۇۋانغا كەلمەيسەن _ ،دەپال كۆزدىن غايىب بولدى.
 21بۇ چاغدا ،زىكىرىيانى كۈتۈپ تۇرغانالر ئۇنىڭ مۇقەددەس
جايدا نېمە ئۈچۈن بۇنچىۋاال كېچىككەنلىكىنى چۈشەنمەي ھەيران
بولۇشتى 22 .كۆپچىلىك ئۇنىڭ مۇقەددەس جايدىن چىقىپ،
گەپ قىاللماي ،قوللىرى ئارقىلىق ئىشارەت قىلىپ مەقسىتىنى
بىلدۈرگەنلىكىدىن ،ئۇنىڭ مۇقەددەس جايدا بىرەر غايىبانە ئاالمەتنى
كۆرگەنلىكىنى چۈشەندى.
 23زىكىرىيا ئىبادەتخانىدىكى نۆۋەتچىلىك مۇددىتى توشۇشى
بىلەنال ئۆيىگە قايتتى 24 .دەرۋەقە ،ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇنىڭ ئايالى
ئېلىزابېت ھامىلىدار بولۇپ ،بەش ئايغىچە تاال-تۈزگە چىقمىدى.
 25ئۇ« :ئەمدى رەببىم ماڭا ياخشىلىق قىلىپ ،مېنى خااليىق ئالدىدا
نومۇستىن قۇتقۇزدى» دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ دۇنياغا كېلىشىدىن بېشارەت
26 27-ئېلىزابېت ھامىلىدار بولۇپ ئالتە ئاي بولغاندا ،خۇدا پەرىشتە
جەبرائىلنى جەلىلىيە ئۆلكىسىدىكى ناسىرە دېگەن شەھەرگە ،مەريەم
ئىسىملىك بىر قىزنىڭ قېشىغا ئەۋەتتى .مەريەم بىلەن داۋۇت
پادىشاھنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان يۈسۈپنىڭ چېيى ئىچكۈزۈلگەنىدى.
 28جەبرائىل مەريەمنىڭ ئالدىغا بېرىپ:
_ ساالم ساڭا ،ئەي خۇدانىڭ شەپقىتىگە مۇيەسسەر بولغان قىز.
رەببىم ساڭا ياردۇر! _ دېدى.
 29بۇنىڭدىن بەك تەمتىرەپ كەتكەن مەريەم بۇ سۆزلەرنىڭ
مەنىسى نېمىدۇ ،دەپ ئويلىدى 30 .جەبرائىل ئۇنىڭغا:
_ ئەي مەريەم ،قورقمىغىن .سەن خۇدانىڭ شەپقىتىگە ئېرىشتىڭ.
 31ھامىلىدار بولۇپ بىر ئوغۇل تۇغىسەن ،ئىسمىنى ئەيسا [مەنىسى
«پەرۋەردىگار قۇتقۇزىدۇ»] قويغىن 32 .ئۇ ئۇلۇغ بولىدۇ ،ئۇلۇغ
خۇدا ئۇنى ئوغلۇم ،دەپ ئاتايدۇ .پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنى ئەجدادى
پادىشاھ داۋۇتنىڭ تەختىگە ئولتۇرغۇزىدۇ 33 .ئۇ ياقۇپنىڭ جەمەتى
بولغان ئىسرائىلالرنىڭ مەڭگۈ پادىشاھى بولىدۇ ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقى
چەكسىزدۇر _ ،دېدى.
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 _ 34مەن تېخى قىز تۇرسام ،بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ _
دەپ سورىدى مەريەم پەرىشتىدىن.
 _ 35خۇدانىڭ مۇقەددەس روھى سېنىڭ ۋۇجۇدۇڭغا چۈشىدۇ.
ئۇلۇغ خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ساڭا سايە بولۇپ يېقىنلىشىدۇ.
شۇڭا ،سەندىن تۇغۇلىدىغان مۇقەددەس پەرزەنت خۇدانىڭ ئوغلى ①
دەپ ئاتىلىدۇ 36 .تۇغقىنىڭ ئېلىزابېتقا قارا! كىشىلەر ئۇنى تۇغماس
دەيتتى .ئۇ ھازىر شۇنچە ياشىنىپ قالغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ئوغۇلغا
قورساق كۆتۈرگىنىگە ئالتە ئاي بولۇپ قالدى 37 .چۈنكى ،خۇدا
قىاللمايدىغان ھېچقانداق ئىش يوق _ ،دېدى جەبرائىل.
 _ 38مەن خۇدانىڭ خىزمىتىگە تەييارمەن ،دېگىنىڭىزدەك
بولسۇن _ ،دېدى مەريەم .شۇنىڭ بىلەن ،جەبرائىل ئۇنىڭ
يېنىدىن كەتتى.

مەريەمنىڭ ئېلىزابېتنى يوقلىشى
 39ئۇزۇن ئۆتمەي ،مەريەم ئالدىراش يولغا چىقىپ ،يەھۇدىيە
ئۆلكىسىنىڭ تاغلىق رايونىدىكى بىر شەھەرگە باردى 40 .ئۇ يەردە
زىكىرىيانىڭ ئۆيىگە كىرىپ ،ئېلىزابېتقا ساالم بەردى41 . 42-ئېلىزابېت
مەريەمنىڭ سالىمىنى ئاڭلىغاندا ،قورسىقىدىكى بوۋاق سەكرەپ
كەتتى .ئېلىزابېت مۇقەددەس روھقا چۆمۈپ ،يۇقىرى ئاۋاز بىلەن
مۇنداق دېدى:
_ ئايالالر ئىچىدە ئەڭ بەختلىك ئايالسەن ،قورسىقىڭدىكى
بوۋاقمۇ بەختلىكتۇر 43 .رەببىمنىڭ ئانىسى بولۇش سۈپىتىڭ
بىلەن مېنى يوقالپ كېلىشىڭگە مۇناسىپ ئەمەسمەن 44 .سالىمىڭ
قۇلىقىمغا كىرگەندە ،قورسىقىمدىكى بوۋاق سۆيۈنۈپ سەكرەپ
كەتتى 45 .سەن« ،خۇدا ماڭا بەرگەن ۋەدىسىنى جەزمەن ئەمەلگە
ئاشۇرىدۇ» دەپ ئىشەنگەچكە ،نەقەدەر بەختلىكسەن!

①  35 :1خۇدانىڭ ئوغلى _ بۇ نام ھەرگىزمۇ خۇدا بىلەن ھەزرىتى ئەيسا
ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي جەھەتتىكى ئاتا-بالىلىق مۇناسىۋەتنى ئەمەس،
بەلكى روھىي جەھەتتىكى مۇناسىۋەتنى بىلدۈرىدۇ.
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مەريەمنىڭ خۇداغا ئوقۇغان مەدھىيىسى

 46مەريەممۇ خۇش بولۇپ مۇنداق دېدى:
«قەلبىمدىن ئۇلۇغاليمەن رەببىمنى،
 47قۇتقۇزغۇچىم خۇدا قىلدى خۇرسەن دىلىمنى،
 48ياد ئەتتى ئۇ مەندەك ئەرزىمەس بىر قۇلىنى.
ئەۋالدتىن ئەۋالدقىچە بەختلىك ،دەپ ئاتىالرمەن شۇندىن
بېرى،
 49چۈنكى ،قادىر خۇدا مەن ئۈچۈن ياراتتى ئۇلۇغ
ئىشالرنى.
مۇقەددەستۇر ئۇنىڭ نامى،
 50مېھىر-شەپقەت قىالر ئۇ ئىخالسمەنلەرگە
ئەۋالدتىن ئەۋالدقىچە.
 51كۈچلۈك قولىنى سوزۇپ ،تارمار قىلدى
ھىيلە-مىكىرلىك تەكەببۇرالرنى.
 52تەختىدىن چۈشۈردى ئۇ كۈچلۈك ھۆكۈمدارالرنى،
كۆتۈردى ئەرزىمەسلەرنىڭ قەددىنى.
 53سورىغانلىرىنى بەردى ئېھتىياجلىقالرغا،
قۇرۇق قول قايتۇردى خۇداغا ئېھتىياجسىز بىز ،دەپ
قارىغان بايالرنى.
 54قىلغان ۋەدىسىنى ئېسىدە تۇتۇپ ،بىز ئىسرائىلالرغا رەھىم
قىلدى.
 55چۈنكى ،ئۇ ئەجدادىمىز ئىبراھىم ھەم ئۇنىڭ
ئەۋالدلىرىغا
‹ئەۋالدىڭغا مەڭگۈ مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىمەن› دەپ ۋەدە
قىلغانىدى».
 56مەريەم ئېلىزابېتنىڭ يېنىدا ئۈچ ئايدەك تۇرۇپ ،ئۆز ئۆيىگە
قايتتى.
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يەھيا پەيغەمبەرنىڭ دۇنياغا كېلىشى

 57ئېلىزابېتنىڭ ئاي-كۈنى توشۇپ ،بىر ئوغۇل تۇغدى 58 .خۇدانىڭ
ئۇنىڭغا شۇنچە كاتتا مېھىر-شەپقەت كۆرسەتكەنلىكىنى ئاڭلىغان
قولۇم-قوشنىلىرى ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ئۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە
خۇشاللىققا چۆمدى.
 59بوۋاق تۇغۇلۇپ سەككىز كۈن بولغاندا ،ئۇرۇق-تۇغقانالر كېلىپ،
بالىنىڭ خەتنىسىنى قىلىپ ،ئۇنىڭغا زىكىرىيا دەپ ئاتىسىنىڭ
ئىسمىنى قويماقچى بولۇشتى 60 .بىراق ،ئانىسى:
_ ياق! ئىسمى يەھيا بولسۇن _ ،دېدى.
 _ 61بولمايدۇ! ئۇرۇق-جەمەتىڭىز ئىچىدە بۇنداق ئىسىمدىكىلەر
يوققۇ! _ دېيىشتى ئۇرۇق-تۇغقانالر قارشى تۇرۇپ.
 62ئاندىن ،ئۇالر بالىنىڭ ئاتىسىدىن پەرزەنتىگە نېمە ئىسىم
قويۇشنى خااليدىغانلىقىنى ئىشارەت بىلەن سوراشتى.
 63زىكىرىيا بىر پارچە تاختاينى ئەكەلدۈرۈپ« ،ئىسمى يەھيا
بولسۇن» دەپ يازدى .كۆپچىلىك ئىنتايىن ھەيران قېلىشتى.
 64دەل شۇ چاغدا ،زىكىرىيا قايتا زۇۋانغا كېلىپ ،خۇداغا مەدھىيە
ئوقۇشقا باشلىدى 65 .كۆپچىلىك خۇدانىڭ بۇ مۆجىزىسىنى كۆرۈپ،
ئەيمىنىپ كەتتى .بۇ خەۋەر يەھۇدىيە ئۆلكىسىنىڭ تاغلىق
رايونلىرىغا تارقالدى 66 .بۇ ئىشتىن خەۋەر تاپقۇچىالر« :بۇ باال
كەلگۈسىدە قانداق ئادەم بوالر؟» دەپ ئويالشتى ،چۈنكى خۇدانىڭ
كۈچ-قۇدرىتى ئۇنىڭغا يار ئىدى.

زىكىرىيانىڭ قۇتقۇزۇلۇش ھەققىدىكى سۆزلىرى
 67ئاندىن ،يەھيانىڭ ئاتىسى زىكىرىيا مۇقەددەس روھقا چۆمۈپ،
خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈپ ،مۇنداق دېدى:
« 68پەرۋەردىگار ،يەنى ئىسرائىلالر ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن
خۇداغا مەدھىيىلەر ئوقۇلسۇن!
چۈنكى ،ئۇ شاپائەت قىلىپ ،خەلقىنى قۇتقۇزدى.
69 71-ئۇ ئۇلۇغ پەيغەمبەرلىرى ئارقىلىق ۋەدە قىلغىنىدەك،
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بىزنى دۈشمەنلىرىمىزدىن ۋە يامان كۆرگەنلەردىن
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن،
خىزمەتكارى بولغان پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدىدىن بىر
كۈچلۈك قۇتقۇزغۇچى تىكلىدى① .
 72ئەجدادلىرىمىزغا ئىلتىپات ئەيلەپ،
مۇقەددەس ئەھدىسىنى ئېسىگە ئالدى.
73 75-ئۇ ئەجدادىمىز ئىبراھىمغا:
‹مەن ئەۋالدلىرىڭنى دۈشمەنلىرىدىن قۇتقۇزىمەن،
ۋە ئۇالرنى ئۆمۈر بويى ئۆز ئالدىمدا،
ئىخالسمەنلىك ۋە ھەققانىيلىق بىلەن،
دۈشمەنلىرىدىن قورقماي ،ماڭا ئىبادەت قىلىدىغان
قىلىمەن› دەپ قەسەم بەرگەن.
 76ساڭا كەلسەك ،ئەي باالم،
سەنمۇ ئۇلۇغ خۇدانىڭ پەيغەمبىرى ،دەپ
ئاتىلىسەن.
رەببىمىزنىڭ يوللىرىنى تەييارالش ئۈچۈن ھازىرلىغۇچى
بولىسەن.
 77ئۇنىڭ خەلقىگە:
‹گۇناھلىرىڭالر كەچۈرۈم قىلىنىپ قۇتقۇزۇلىسىلەر!› دەپ
ئۇقتۇرىسەن.
78 79-چۈنكى ،خۇدايىمىز شەپقەتلىك ۋە رەھىمدىلدۇر،
ئۇ ئەرشتىن تاڭ شەپىقىنى ئېلىپ كېلەر بىزگە.
ئۇ نۇرىنى چاچار،
قاراڭغۇلۇق ۋە ئۆلۈم كۆلەڭگىسى ئىلكىدە
ياشاۋاتقانالرغا،
باشالر بىزلەرنى ئامانلىق يولىغا».

①  69 :1گەرچە بۇ ۋاقىتتا ھەزرىتى ئەيسا تېخى تۇغۇلمىغان بولسىمۇ ،بىراق
زىكىرىيا خۇدادىن كەلگەن ۋەھىي ئارقىلىق مەريەمنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا ئېغىر
ئاياغ ئىكەنلىكىدىن خەۋەردار ئىدى.
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 80يەھيا كۈندىن-كۈنگە چوڭ بولۇپ ،روھىي جەھەتتىن يېتىلىپ
قالدى .ئۇ ئىسرائىل جامائىتى ئالدىدا خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىشنى
باشلىغۇچە ،چۆللەردە ياشاپ كەلدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ دۇنياغا كېلىشى

2

 1يەھيا پەيغەمبەر تۇغۇلغان كۈنلەردە ،رىم ئىمپېراتورى
ئاۋغۇستۇس رىم ئىمپېرىيىسىدىكى بارلىق خەلققە نوپۇس
تىزىمالش بۇيرۇقى چۈشۈردى 2 .تۇنجى قېتىملىق بۇ نوپۇس
تىزىمالش ،كىرىنىينىڭ سۈرىيە ئۆلكىسىگە ۋالىي بولۇپ تۇرغان
ۋاقتىدا ئېلىپ بېرىلغانىدى 3 .چۈشۈرۈلگەن بۇيرۇق بويىچە ،ھەممە
ئادەم نوپۇسقا تىزىملىنىش ئۈچۈن ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىشتى.
 4شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان يۈسۈپمۇ
جەلىلىيە ئۆلكىسىدىكى ناسىرە شەھىرىدىن ئايرىلىپ ،يەھۇدىيە
ئۆلكىسىدىكى پادىشاھ داۋۇتنىڭ يۇرتى بەيتلەھەم يېزىسىغا كەتتى.
 5ئۇ بولغۇسى ئايالى مەريەمنىمۇ تىزىملىنىشقا بىللە ئېلىپ باردى.
مەريەم بولسا ھامىلىدار ئىدى 6 .ئۇالر بەيتلەھەم يېزىسىدا تۇرغان
ۋاقتىدا مەريەمنىڭ ئاي-كۈنى توشۇپ قالدى 7 .بىراق ،سارايالردا ئۇالرغا
ئۆي چىقمىغاچقا ،بىر ئاتخانىدا تۇرۇشقا مەجبۇر بولدى .مەريەم شۇ
يەردە تۇنجى ئوغلىنى تۇغۇپ ،زاكىالپ ،ئاتنىڭ ئوقۇرىغا ياتقۇزدى.

پەرىشتىلەرنىڭ پادىچىالرغا كۆرۈنۈشى
 8بەيتلەھەم يېزىسىنىڭ سەھرالىرىدا بەزى پادىچىالر داالدا تۈنەپ،
پادىلىرىغا قارايتتى 9 .شۇ كۈنى ،ئۇالرغا خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى
كۆرۈنۈپ ،خۇدانىڭ پارالق نۇرى ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى يورۇتۇۋەتتى.
ئۇالر ئىنتايىن قورقۇپ كەتتى 10 .بىراق ،پەرىشتە ئۇالرغا:
_ قورقماڭالر! مەن سىلەرگە پۈتۈن خەلقنى خۇشال قىلىدىغان
بىر خۇش خەۋەرنى يەتكۈزىمەن 11 .بۈگۈن پادىشاھ داۋۇتنىڭ يۇرتى
بەيتلەھەم يېزىسىدا رەببىڭالر بولغان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ① دۇنياغا
①  11 :2مەسىھ _ پەيغەمبەرلەر ئالدىن ئېيتقان ،خۇدا تەرىپىدىن تالالنغان،
ھامان بىر كۈنى كېلىپ مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان پادىشاھنى كۆرسىتىدۇ.
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كەلدى! « 12ئۇنى قانداق تونۇيااليمىز؟» دەپ سورىساڭالر ،ئۇ يەرگە
بېرىڭالر .شۇ چاغدا ،ئاتنىڭ ئوقۇرىغا ياتقۇزۇلغان زاكىالقلىق بىر
بوۋاقنى كۆرىسىلەر .بۇ سىلەرگە بېرىلگەن بەلگىدۇر _ ،دېدى.
 13بىردىنال ،ھېلىقى پەرىشتىنىڭ ئەتراپىدا باشقا نۇرغۇنلىغان
پەرىشتىلەر پەيدا بولۇپ ،خۇدانى مەدھىيىلەپ:
« 14ئەرشىئەالدىكى خۇداغا شان-شەرەپلەر بولسۇن!
ئۇنىڭ يەر يۈزىدە يېقىن كۆرگەن بەندىلىرىگە ئامانلىق
بولسۇن!» دېيىشتى.
 15پەرىشتىلەر ئۇالردىن ئايرىلىپ ئاسمانغا چىقىپ كەتكەندىن
كېيىن ،پادىچىالر بىر-بىرىگە:
_ بەيتلەھەم يېزىسىغا بېرىپ ،خۇدا بىزگە ئۇقتۇرغان بۇ ۋەقەنى
كۆرۈپ كېلەيلى _ ،دېيىشتى.
 16ئۇالر دەرھال بەيتلەھەمگە بېرىپ ،مەريەم بىلەن يۈسۈپنى تېپىپ،
ئوقۇردا ياتقان بوۋاقنى كۆردى 17 .پادىچىالر ئەھۋالنى كۆرگەندىن
كېيىن ،پەرىشتە ئېيتقان بوۋاق ھەققىدىكى سۆزلەرنى كىشىلەرگە
يەتكۈزدى 18 .بۇنى ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسى پادىچىالرنىڭ دېگەنلىرىگە
ھەيران قېلىشتى 19 .مەريەم بولسا بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى
كۆڭلىدە ساقالپ ،چوڭقۇر ئويلىدى 20 .پادىچىالر قايتىشىپ ،خۇداغا
مەدھىيە ئوقۇشتى .چۈنكى ،كۆرگەن ۋە ئاڭلىغانلىرىنىڭ ھەممىسى
پەرىشتىنىڭ ئېيتقىنىدەك بولۇپ چىققانىدى.

ئاتا-ئانىسىنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى خۇداغا ئاتىشى
 21بــوۋاق تۇغۇلۇپ سەككىزىنچى كۈنى ،ئۇنىڭ خەتنىسى
قىلىندى ۋە ئەيسا دەپ ئىسىم قويۇلدى .بۇ ،پەرىشتە ئۇ
تېخى ئانىسىنىڭ قورسىقىدا پەيدا بولمىغان ۋاقىتتىال قويغان
ئىسىم ئىدى.
22 23-مەريەمنىڭ قىرىقى توشقاندا ،خۇدانىڭ مۇسا پەيغەمبەرگە
بەرگەن ئەمرىدىكى «تۇنجى ئوغۇل خۇداغا مەنسۇپ»
دېگەن بەلگىلىمىگە ئاساسەن ،يۈسۈپ بىلەن مەريەم بالىنى
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مەركىزىي ئىبادەتخانىدا خۇداغا ئاتاش ئۈچۈن ،يېرۇسالېمغا
ئېلىپ باردى 24 .ئۇنىڭدىن باشقا ،خۇدانىڭ تەۋراتتىكى
ئەمرى بويىچە ،بىر ئايالنىڭ تۇغۇتتىن كېيىن تازىلىنىشى
ئۈچۈن ،بىر جۈپ پاختەك ياكى ئىككى كەپتەر باچكىسى
ئىبادەتخانىدا روھانىيالرنىڭ قۇربانلىق قىلىشىغا ئاپىرىپ
بېرىلىشى كېرەك ئىدى① .
 25شۇ چاغالردا ،يېرۇسالېمدا شىمون ئىسىملىك بىر كىشى
ئۆتكەن بولۇپ ،خۇداغا ئىخالسمەن ،دۇرۇس بۇ ئادەم خۇدانىڭ
ئىسرائىلالرغا تەسەللى بېرىدىغان قۇتقۇزغۇچىنى ئەۋەتىشىنى
ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتكەنىدى .مۇقەددەس روھ ئۇنىڭغا يار
ئىدى 26 .ئــۇ مۇقەددەس روھتىن كەلگەن ۋەھىيدىن ئۆزىنىڭ
ھايات ۋاقتىدا پەرۋەردىگار تەيىنلىگەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى
كۆرەلەيدىغانلىقىنى بىلگەنىدى 27 .يۈسۈپ بىلەن مەريەم ئىبادەتخانىغا
بارغان كۈنى ،مۇقەددەس روھ شىموننىمۇ ئىبادەتخانىغا باشالپ
باردى .ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاتا-ئانىسى بالىنى كۆتۈرۈپ كىرىپ،
تەۋراتتا بەلگىلەنگەن ئىشالرنى ئادا قىلماقچى بولۇۋاتقاندا 28 ،شىمون
ئۇالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ بالىنى قۇچىقىغا ئېلىپ ،خۇداغا مۇنداق
مەدھىيە ئوقۇدى:
« 29ئى ئىگەم ،سۆزۈڭدە تۇرۇپسەن.
ئەمدى بۇ ئالەمدىن كەتسەم ،رازىمەن.
 30چۈنكى ،دېگىنىڭدەك ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم
 31پۈتۈن ئىنسانالرغا ھازىرلىغان قۇتقۇزغۇچىڭنى.
 32ئۇ سېنىڭ كىملىكىڭنى پۈتۈن يەھۇدىي ئەمەسلەرگە
بىلدۈرىدىغان نۇردۇر،
خەلقىڭ ئىسرائىلالرنىڭ شان-شەرىپىدۇر!»

①  24 :2تەۋراتتا ئېيتىلىشىچە ،بىر ئايال باال تۇغقاندىن كېيىن ،دىنىي جەھەتتە
ناپاك ،دەپ قارىلىدۇ .تۇغۇپ قىرىق كۈن توشقاندا ،قۇربانلىق قىلىپ ،قايتا
«پاك» ھالەتكە كېلىدۇ.
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 33بالىنىڭ ئاتا-ئانىسى شىموننىڭ باال ھەققىدە ئېيتقانلىرىغا
ھەيران قېلىشتى 34 .شىمون ئۇالرغا بەخت تىلەپ ،مەريەمگە
مۇنداق دېدى:
_ مانا! بۇ باال خۇدا تەرىپىدىن ئىسرائىلىيىدىكى نۇرغۇن
كىشىلەرنىڭ ھاالك بولۇشى ۋە نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى
ئۈچۈن تەيىنلەندى .گەرچە ئۇ خۇدانىڭ بېشارىتى بولسىمۇ ،نۇرغۇن
كىشىلەر ئۇنى ھاقارەتلەپ رەت قىلىدۇ 35 .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ
كۆڭلىدىكى مەخپىي غەرەزلەر ئاشكارىلىنىدۇ .ئۇنىڭ رەت قىلىنىشى
بىلەن ،سېنىڭ يۈرىكىڭگە ئۆتكۈر بىر قىلىچ سانجىلغاندەك ،قەلبىڭ
قايغۇدىن ئۆرتىنىدۇ.
 36ئىبادەتخانىدا ئاشېر قەبىلىسىدىن بولغان پانۇئىلنىڭ قىزى
ھاننا ئىسىملىك ياشانغان بىر ئايال پەيغەمبەرمۇ بار بولۇپ ،ئۇ توي
قىلىپ ،ئېرى بىلەن يەتتە يىل بىللە ياشاپ 37 ،كېيىن تۇل قالغانىدى.
ئۇ سەكسەن تۆت ياشقا كىرگەن بولۇپ ،ئىبادەتخانا ھويلىلىرىدىن
چىقماي ،روزا تۇتۇپ ،كېچە-كۈندۈز دۇئا قىلىپ ،خۇداغا ئىبادەت
قىالتتى 38 .شىمون گېپىنى تۈگىتىشى بىلەن ،ھاننا يېتىپ كېلىپ
خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى ،ھەمدە ئىسرائىلالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشىنى
كۈتۈۋاتقان بارلىق خااليىققا باال توغرىسىدا سۆز قىلدى.
 39يۈسۈپ بىلەن مەريەم تەۋراتتا بەلگىلەنگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى
ئادا قىلغاندىن كېيىن ،جەلىلىيە ئۆلكىسىدىكى ئۆز يۇرتى ناسىرە
شەھىرىگە قايتتى 40 .ھەزرىتى ئەيسا چوڭ بولغانسېرى ساغالم ۋە
ئەقىل-پاراسەتلىك بولۇپ يېتىشتى .خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىمۇ
ئۇنىڭغا يار بولۇپ كەلدى.

ياش ئەيسا ئىبادەتخانىدا
 41ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاتا-ئانىسى ھەر يىلى ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتىدا ① يېرۇسالېمغا باراتتى 42 .ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى ياشقا
كىرگەن يىلى ،ئۇالر ئۇنى ئېلىپ ،ئادىتى بويىچە يېرۇسالېمغا يەنە
①  41 :2ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى _ بۇ يەھۇدىيالرنىڭ مىسىردىكى قۇللۇق
ھاياتىدىن قۇتۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش ھېيتى.
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باردى 43 .ھېيت تۈگىگەندىن كېيىن ،ئاتا-ئانىسى ئۆيىگە قاراپ يول
ئالدى ،ھەزرىتى ئەيسا بولسا يېرۇسالېمدا قالدى .بۇ ئىشتىن ئاتا-
ئانىسىنىڭ خەۋىرى يوق ئىدى 44 ،چۈنكى ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى
ھەمراھلىرى بىلەن بىللە كېلىۋاتىدۇ ،دەپ ئويلىغانىدى .بىر كۈن
يول يۈرگەندىن كېيىن ،ئۇالر تۇغقان-بۇرادەرلىرى ئارىسىدىن
ئۇنى ئىزدەشكە باشلىدى 45 .ئىزدەپ تاپالمىغاندىن كېيىن ،كەينىگە
يېنىپ يېرۇسالېمغا بېرىپ ئىزدىدى.
 46ئۈچىنچى كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسانى مەركىزىي ئىبادەتخانا
ھويلىسىدا تەۋرات ئۇستازلىرىنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ
تەلىملىرىنى ئاڭالپ ،ئۇالردىن سوئال سوراۋاتقاننىڭ ئۆزىدە تاپتى.
 47ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئەقلىگە ۋە
بەرگەن جاۋابلىرىغا ھەيران قېلىشتى 48 .ئاتا-ئانىسىمۇ بۇنى كۆرۈپ
ناھايىتى ھەيران قېلىشتى ،بىراق ئانىسى ئۇنىڭغا:
_ ۋاي باالم! نېمىشقا بىزگە ئۇقتۇرماي قېلىپ قالدىڭ؟
داداڭ ئىككىمىز سەندىن بەك ئەنسىرەپ ،ئىزدىمىگەن يېرىمىز
قالمىدى! _ دېدى.
 _ 49ئىزدەشنىڭ نېمە ھاجىتى؟ ئەجەبا ،سىلەر مېنىڭ چوقۇم
ئاتامنىڭ ئۆيىدە بولىدىغانلىقىمنى بىلمەمتىڭالر؟ _ دەپ جاۋاب
بەردى ھەزرىتى ئەيسا 50 .لېكىن ،ئۇالر بۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى
چۈشەنمىدى.
 51ھەزرىتى ئەيسا ئۇالر بىلەن ناسىرە شەھىرىگە قايتتى .ئۇ
ھەرقانداق ئىشتا ئاتا-ئانىسىنىڭ گېپىگە كىرەتتى .ئانىسى يۈز
بەرگەن بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى كۆڭلىدە چىڭ ساقلىدى 52 .شۇنداق
قىلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ بوي-تۇرقى ۋە ئەقىل-پاراسىتى
يېتىلىپ ،خۇدانىڭ ۋە كىشىلەرنىڭ زوقىنى كەلتۈرىدىغان بولدى.

يەھيا پەيغەمبەرنىڭ تەلىم بېرىشى

3

1 2-رىم ئىمپېراتورى تىبېرىيۇسنىڭ -15يىلى ،خۇدادىن
چۆلدە ياشاۋاتقان زىكىرىيانىڭ ئوغلى يەھياغا ۋەھىي
كەلدى .شۇ چاغدا ،يەھۇدىيە ئۆلكىسىدە پونتىي پىالتۇس ۋالىي
ئىدى .ھىرود خان جەلىلىيە ئۆلكىسىدە ،ھىرود خاننىڭ ئىنىسى
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فىلىپ خان ئىتۇرىيە ۋە تراخونىتىس ئۆلكىلىرىدە ،لىسانياس خان
ئابىلىنىي ئۆلكىسىدە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈۋاتاتتى .ھانناندىن
كېيىن قاياپا باش روھانىيلىق قىلىۋاتاتتى 3 .خۇدادىن كەلگەن
ۋەھىي بويىچە ،يەھيا پەيغەمبەر ئىئوردان دەرياسى ۋادىسىدىكى
رايونالرنى كېزىپ يۈرۈپ:
_ يامان يوللىرىڭالردىن يېنىپ ،توۋا قىلىڭالر! توۋا قىلغانلىقىڭالرنى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلىڭالر .شۇنداق
قىلغاندا ،خۇدا سىلەرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ! _ دەپ جاكارلىدى.
 4بۇ ھەقتە يەشايا پەيغەمبەر مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق دەپ
يازغانىدى:
«باياۋاندا بىر كىشى:
‹دىلىڭالرنى رەببىمىزنىڭ كېلىشىگە تەييار قىلىڭالر!
ئۇنىڭ يوللىرىنى تۈز قىلىڭالر!
 5جىلغىالر تولدۇرۇلىدۇ،
چوڭ-كىچىك تاغالر پەسلىتىلىدۇ،
ئەگرى يولالر تۈزلىنىدۇ،
ئېگىز-پەس يولالر تەكشىلىنىدۇ.
 6شۇنداق قىلىپ ،پۈتۈن ئىنسان خۇدانىڭ قۇتقۇزۇش يولىنى
كۆرەلەيدىغان بولىدۇ!› دەپ توۋاليدۇ».
 7خااليىق يەھيا پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل
قىلىش ئۈچۈن .توپ-توپ بولۇپ كېلىشتى .بىراق ،يەھيا
پەيغەمبەر ئۇالرغا:
_ ئەي ساختىپەز يىالنالر! توۋا قىلماي ،خۇدادىن كېلىدىغان
غەزەپتىن قېچىپ قۇتۇلۇش ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل
قىاليلى ،دېگىنىڭالر قانداق گەپ؟!  8ئەگەر «گۇناھلىرىمىزغا توۋا
قىلدۇق» دېسەڭالر ،ئۇنى ھەرىكىتىڭالر بىلەن ئىسپاتالڭالر .ئۇنىڭ
ئۈستىگە ،ئۆزۈڭالرچە «بىز ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدى بولغانلىقىمىز
ئۈچۈن ،خۇدا گۇناھلىرىمىزنى چوقۇم كەچۈرىدۇ» دەپ ئويالپ
يۈرمەڭالر! خۇدا بوۋىمىز ئىبراھىمغا مۇشۇ تاشالردىنمۇ پەرزەنتلەرنى
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يارىتىپ بېرەلەيدۇ 9 .پالتا دەرەخنىڭ يىلتىزىغا يېقىنالشقاندەك،
خۇدانىڭ غەزىپى ئەمدى سىلەرگە يېتىپ كېلىش ئالدىدا .ياخشى
مېۋە بەرمەيدىغان دەرەخلەر كېسىلىپ ئوتقا تاشلىنىدۇ _ ،دېدى.
 10كۆپچىلىك ئۇنىڭدىن:
_ ئۇنداقتا ،بىز قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 11ئىككى قۇر كىيىمى بارالر بىر قۇرىنى يوقالرغا بەرسۇن،
يەيدىغىنى بارالرمۇ شۇنداق قىلسۇن _ ،دەپ جاۋاب بەردى يەھيا
پەيغەمبەر.
 12خەلقنى گولاليدىغان بەزى باجگىرالرمۇ چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل
قىلغىلى يەھيا پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئۇستاز ،بىز قانداق قىلىمىز؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 13بەلگىلەنگەندىن ئارتۇق باج ئالماڭالر _ ،دېدى يەھيا
پەيغەمبەر ئۇالرغا.
 14بەزى لەشكەرلەرمۇ ئۇنىڭدىن:
_ بىزچۇ؟ قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ _ دەپ سوراشتى.
يەھيا پەيغەمبەر ئۇالرغا:
_ باشقىالرنىڭ پۇلىنى زورلۇق ياكى تۆھمەتلەر بىلەن ئېلىۋالماڭالر.
ئىش ھەققىڭالرغا رازى بولۇڭالر _ ،دېدى.
 15خەلق قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ كېلىشىنى ئۈمىد بىلەن
كۈتمەكتە ئىدى .ھەممەيلەن يەھيا پەيغەمبەرنى كۆرۈپ ،ئىچىدە
«قۇتقۇزغۇچى مۇشۇ كىشىمىدۇ؟» دەپ ئويالشتى 16 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،يەھيا پەيغەمبەر ئۇالرغا:
_ مەن سىلەرنى سۇغىال چۆمۈلدۈرىمەن .لېكىن ،مەندىن كېيىن
تېخىمۇ قۇدرەتلىك بىرى كېلىدۇ .مەن ھەتتا ئۇنىڭ ئايىغىنىڭ
يىپلىرىنى يېشىشكىمۇ اليىق ئەمەسمەن .ئۇ سىلەرنى مۇقەددەس
روھقا ھەم ئوتقا چۆمۈلدۈرىدۇ 17 .ئۇ قولىدىكى كۈرەك بىلەن
خاماندىكى ساپ بۇغداينى ئامبارغا ،سامىنىنى ئۆچمەس ئوتقا
تاشاليدىغان ئادەمگە ئوخشاش ھەممە ئىنساننى ئايرىپ چىقىدۇ،
_ دېدى.
 18يەھيا پەيغەمبەر ھەر خىل يولالر بىلەن خەلققە نەسىھەت
قىلدى ۋە خۇش خەۋەر يەتكۈزدى 19 .ئۇنىڭدىن باشقا ،يەھيا
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پەيغەمبەر ھىرود خاننى ئۆگەي ئاكىسىنىڭ ئايالى ھىرودىيەنى
تارتىۋالغانلىقى ۋە نۇرغۇنلىغان يامان ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن
ئەيىبلىدى 20 .نەتىجىدە ،ھىرود خان تېخىمۇ يامان ئىشتىن بىرنى
قىلدى ،يەنى يەھيا پەيغەمبەرنى زىندانغا تاشلىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشى
 21يەھيا پەيغەمبەر زىندانغا تاشلىنىشتىن بۇرۇن ،نۇرغۇن ئادەم
ئۇنىڭدىن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغانىدى .شۇ چاغدا ،ھەزرىتى
ئەيسامۇ چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى .ئۇ دۇئا قىلىۋاتقاندا،
ئاسمان يېرىلدى 22 .مۇقەددەس روھ كەپتەر ھالىتىدە ئاسماندىن
چۈشۈپ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە قوندى .ئاندىن ،ئەرشتىن خۇدانىڭ:
«سەن مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم ،مەن سەندىن خۇرسەنمەن!»
دېگەن ئاۋازى ئاڭالندى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ نەسەبنامىسى
 23ھەزرىتى ئەيسا خۇدا يولىدا خىزمەت قىلىشقا كىرىشكەن ۋاقىتتا،
ئوتتۇز ياشالردا ئىدى .كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئۇ يۈسۈپنىڭ ئوغلى
ئىدى .يۈسۈپ ئەلىنىڭ ئوغلى 24 ،ئەلى مەتتاتنىڭ ئوغلى ،مەتتات
الۋىينىڭ ئوغلى ،الۋىي مەلكىينىڭ ئوغلى ،مەلكىي يانناينىڭ ئوغلى،
يانناي يۈسۈپنىڭ ئوغلى 25 ،يۈسۈپ ماتاتىيانىڭ ئوغلى ،ماتاتىيا
ئاموسنىڭ ئوغلى ،ئاموس ناھۇمنىڭ ئوغلى ،ناھۇم ھېسلىنىڭ
ئوغلى ،ھېسلى ناغاينىڭ ئوغلى 26 ،ناغاي ماھاتنىڭ ئوغلى ،ماھات
ماتاتىيانىڭ ئوغلى ،ماتاتىيا شىمىينىڭ ئوغلى ،شىمىي يوسېخنىڭ
ئوغلى ،يوسېخ يۇدانىڭ ئوغلى 27 ،يۇدا يوئاناننىڭ ئوغلى ،يوئانان
رېسانىڭ ئوغلى ،رېسا زىرۇببابەلنىڭ ئوغلى ،زىرۇببابەل شىئالتېلنىڭ
ئوغلى ،شىئالتېل نەرىينىڭ ئوغلى 28 ،نەرىي مەلكىينىڭ ئوغلى،
مەلكىي ئادىنىڭ ئوغلى ،ئادى قوسامنىڭ ئوغلى ،قوسام ئېلمادامنىڭ
ئوغلى ،ئېلمادام ئېرنىڭ ئوغلى 29 ،ئېر يوشۇۋانىڭ ئوغلى ،يوشۇۋا
ئەلىئەزەرنىڭ ئوغلى ،ئېلىيەزەر يورىمنىڭ ئوغلى ،يورىم مەتتاتنىڭ
ئوغلى ،مەتتات الۋىينىڭ ئوغلى 30 ،الۋىي شىموننىڭ ئوغلى ،شىمون
يەھۇدانىڭ ئوغلى ،يەھۇدا يۈسۈپنىڭ ئوغلى ،يۈسۈپ يونامنىڭ
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ئوغلى ،يونام ئەلياقىمنىڭ ئوغلى 31 ،ئەلياقىم مېلېئاھنىڭ ئوغلى،
مېلېئاھ مەننانىڭ ئوغلى ،مەننا ماتاتانىڭ ئوغلى ،ماتاتا ناتاننىڭ
ئوغلى ،ناتان داۋۇتنىڭ ئوغلى 32 ،داۋۇت يىشاينىڭ ئوغلى ،يىشاي
ئوبېدنىڭ ئوغلى ،ئوبېد بوئازنىڭ ئوغلى ،بوئاز سالموننىڭ ئوغلى،
سالمون ناخشوننىڭ ئوغلى ،ناخشون ئاممىنادابنىڭ ئوغلى،
 33ئاممىناداب رامنىڭ ئوغلى ،رام خەزروننىڭ ئوغلى ،خەزرون
پەرەسنىڭ ئوغلى ،پەرەس يەھۇدانىڭ ئوغلى 34 ،يەھۇدا ياقۇپنىڭ
ئوغلى ،ياقۇپ ئىسھاقنىڭ ئوغلى ،ئىسھاق ئىبراھىمنىڭ ئوغلى،
ئىبراھىم تەراھنىڭ ئوغلى ،تەراھ ناخورنىڭ ئوغلى 35 ،ناخور
سىرۇگنىڭ ئوغلى ،سىرۇگ رىئۇنىڭ ئوغلى ،رىئۇ پەلەگنىڭ ئوغلى،
پەلەگ ئېبەرنىڭ ئوغلى ،ئېبەر شەالخنىڭ ئوغلى 36 ،شەالخ قېناننىڭ
ئوغلى ،قېنان ئارپاكشادنىڭ ئوغلى ،ئارپاكشاد سامنىڭ ئوغلى ،سام
نۇھنىڭ ئوغلى ،نۇھ لەمەكنىڭ ئوغلى 37 ،لەمەك مىتۇشەالخنىڭ
ئوغلى ،مىتۇشەالخ ھانۇخنىڭ ئوغلى ،ھانۇخ يەرەدنىڭ ئوغلى،
يەرەد ماھااللئېلنىڭ ئوغلى ،ماھااللئېل قېناننىڭ ئوغلى 38 ،قېنان
ئېنوشنىڭ ئوغلى ،ئېنوش شىتنىڭ ئوغلى ،سېت ئادەمئاتىنىڭ
ئوغلى ،ئادەمئاتا بولسا ،خۇدانىڭ ئوغلى ئىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ سىنىلىشى

4

 1ھەزرىتى ئەيسا مۇقەددەس روھقا چۆمۈپ ،ئىئوردان
دەرياسىدىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ،مۇقەددەس روھ ئۇنى
چۆل-باياۋانغا ئېلىپ باردى 2 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردە قىرىق كۈن
شەيتان تەرىپىدىن سىنالدى .ئۇ بۇ جەرياندا ھېچ نەرسە يېمىدى.
بۇ ۋاقىت توشقاندا ،ئۇنىڭ قورسىقى تازا ئاچقانىدى.
 3بۇنى بىلگەن شەيتان ئۇنىڭغا:
_ ئەگەر سەن راستتىنال خۇدانىڭ ئوغلى بولساڭ ،مۇشۇ تاشنى
نانغا ئايالندۇرۇپ يە! _ دېدى.
 4ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا جاۋابەن:
_ تەۋراتتا« :ئىنسان پەقەت نان بىلەنال ياشىمايدۇ» دەپ
يېزىلغان _ ،دېدى.
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 5شەيتان يەنە ئۇنى ئېگىز جايغا چىقىرىپ ،كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە
ئۇنىڭغا دۇنيادىكى بارلىق دۆلەتلەرنى كۆرسىتىپ:
6 _ 7-ئەگەر ماڭا سەجدە قىلساڭ ،مانا بۇ دۆلەتلەرگە ھۆكۈمرانلىق
قىلىش ھوقۇقى ۋە شان-شەۋكەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ساڭا تەقدىم
قىلىمەن .چۈنكى ،بۇالرنىڭ ھەممىسى ماڭا تاپشۇرۇلدى .مەن
ئۇنى كىمگە بېرىشنى خالىسام ،شۇنىڭغا بېرىمەن _ ،دېدى.
 8ھەزرىتى ئەيسا جاۋاب بېرىپ ،مۇنداق دېدى:
_ تەۋراتتا« :رەببىڭالر بولغان خۇداغىال ئىبادەت قىلىڭالر ،پەقەت
ئۇنىڭغىال خىزمەت قىلىڭالر!» دېيىلگەن.
 9ئاندىن ،شەيتان ھەزرىتى ئەيسانى يېرۇسالېمغا ئېلىپ باردى
ۋە مەركىزىي ئىبادەتخانىنىڭ ئەڭ ئېگىز جايىغا چىقىرىپ ،مۇنداق
دېدى:
_ خۇدانىڭ ئوغلى بولساڭ ،مۇشۇ يەردىن سەكرەپ باققىنا!
 10چۈنكى ،تەۋراتتا« :خۇدا پەرىشتىلىرىگە سېنى قوغداش توغرۇلۇق
ئەمر قىلغان 11 ،پۇتۇڭنىڭ تاشالرغا ئۇرۇلماسلىقى ئۈچۈن ،سېنى
قوللىرىدا تۇتۇۋالىدۇ» دەپ يېزىلغان ئەمەسمۇ؟
 _ 12تەۋراتتا« :رەببىڭالر خۇدانى سىناپ بېقىشقا بولمايدۇ!»
دەپمۇ يېزىلغان _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 13شــەيــتــان ھەر خىل ئۇسۇلدا ھەزرىتى ئەيسانى سىناپ
ئازدۇرالمىغاندىن كېيىن ،ئۇنى ۋاقتىنچە تاشالپ كېتىپ قالدى.

ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىدە
 14ھەزرىتى ئەيسا مۇقەددەس روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە چۆمگەن
ھالدا جەلىلىيە ئۆلكىسىگە قايتىپ كەلدى .ئۇزۇن ئۆتمەي ،ئۇنىڭ
نامى شۇ ئەتراپتىكى رايونالرغا تارقالدى 15 .ئۇ ئىبادەتخانىالردا
كىشىلەرگە تەلىم بېرىپ ،ئۇالرنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولدى.
 16ئۇ ئۆز يۇرتى ناسىرە شەھىرىگە كېلىپ ،دەم ئېلىش كۈنى
ئادەتتىكىدەك ئىبادەتخانىغا باردى .ئۇ ئۆرە تۇرۇپ مۇقەددەس
يازمىالرنى ئوقۇماقچى بولغاندا 17 ،ئىبادەتخانا خىزمەتچىسى ئۇنىڭغا
يەشايا پەيغەمبەرنىڭ يازمىسىنى بەردى .ئۇ ئۇنى ئېچىپ ،مۇنۇ
ئايەتلەر يېزىلغان يەرنى تېپىپ ئوقۇدى:
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18« 19-خۇدانىڭ روھى مېنىڭ ۋۇجۇدۇمدا .چۈنكى ،ئۇ مېنى
كەمبەغەللەرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈشكە تالالپ ،كۈچ-
قۇدرەت ئاتا قىلدى.
ئۇ مېنى تۇتقۇنالرغا‹ :ئازاد بولىسىلەر!› ،قارىغۇالرغا:
‹كۆرەلەيدىغان بولىسىلەر!› دەپ جاكارالشقا ئەۋەتتى.
خۇدا مېنى ئېزىلگەنلەرنى ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرۈشكە،
خۇدانىڭ خەلقىنى قۇتقۇزۇش ۋاقتىنىڭ يېتىپ
كەلگەنلىكىنى ئۇقتۇرۇشقا ئەۋەتتى».
 20ھەزرىتى ئەيسا يازمىنى يېپىپ ئىبادەتخانا خىزمەتچىسىگە
قايتۇرۇپ بەرگەندىن كېيىن ،تەلىم بەرگىلى ئولتۇردى .پۈتۈن
ئىبادەتخانىدىكىلەر كۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن ئۈزمەي قاراپ ئولتۇرۇشتى.
 21ئۇ كۆپچىلىككە:
_ سىلەر ئاڭلىغان بۇ ئايەت بۈگۈن ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى،
_ دېدى.
 22بۇنى ئاڭلىغان كۆپچىلىك ئۇنىڭ ياخشى گېپىنى قىلىشتى ۋە
ئۇنىڭ مېھىر-شەپقەتلىك سۆزلىرىگە ھەيران قېلىشتى .بىراق،
بەزىلەر:
_ قانداق گەپ؟ بۇ يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئەمەسمۇ؟ _ دېيىشتى.
 23ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:
_ سىلەر چوقۇم ماڭا «ئــەي تېۋىپ ،ئــاۋۋال ئۆزۈڭنى
سا قا يت ! » د ېگە ن تە مسىلنى ئە سلىتىپ  « ،كە پە ر نا ھۇ م
شەھىرىدە ياراتقان مۆجىزىلىرىڭدىن خەۋەر تاپتۇق .ئەمدى
ئۆز يۇرتۇڭدىمۇ بىرەر كارامەت كۆرسەتمەمسەن؟» دېمەكچى
بولۇۋاتىسىلەر 24 .بىراق شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،ھېچقانداق
پەيغەمبەر ئۆز يۇرتىدا ھەرگىز قارشى ئېلىنمايدۇ 25 .ئىلياس
پەيغەمبەر ۋاقتىدا ،ئۇدا ئۈچ يىل ئالتە ئاي يامغۇر ياغماي،
ئىسرائىلىيىنىڭ ھەممە يېرىدە قۇرغاقچىلىق يۈز بەرگەن
بولۇپ ،ئۇ يەردىمۇ ئاچارچىلىقتا قالغان نۇرغۇن بىچارە تۇل
ئايالالر بار ئىدى 26 .بىراق ،ئۇالر خۇدانى رەت قىلغاچقا ،گەرچە
ئىلياس پەيغەمبەر يەھۇدىي بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىغا
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ياردەم بېرىشكە ئەۋەتىلمىگەن .ئەكسىچە ،سىدون ۋىاليىتىنىڭ
زارىفات شەھىرىدىكى يەھۇدىي بولمىغان ھېلىقى تۇل ئايالغىال
مۆجىزە كۆرسىتىشكە ئەۋەتىلگەن.
 27يەنە شۇنىڭغا ئوخشاش ،ئېلىشا پەيغەمبەر زامانىدا ،ئىسرائىلىيىدە
ماخاۋ كېسىلىگە ① گىرىپتار بولغانالر نۇرغۇن بولسىمۇ ،لېكىن
ئۇالر خۇدانى رەت قىلغاچقا ،ئېلىشا پەيغەمبەر ھېلىقى سۇرىيىلىك
نائامان ئىسىملىك يەھۇدىي بولمىغان كىشىنىال ساقايتىشقا
ئەۋەتىلگەن! _ دېدى.
 28ئىبادەتخانىدىكىلەر بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭ «خۇدا ئەمدى
سىلەرگە ئەمەس ،بەلكى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە مېھىر-شەپقەت
كۆرسىتىدۇ!» دېمەكچى بولغانلىقىنى بىلىپ ،دەرغەزەپكە كەلدى.
 29ھەممەيلەن ئورنىدىن تۇرۇشۇپ ،ھەزرىتى ئەيسانى يار ئۈستىگە
قۇرۇلغان بۇ شەھەرنىڭ سىرتىغا ھەيدەپ ئاپىرىپ ،ياردىن يىقىتىپ
ئۆلتۈرمەكچى بولۇشتى 30 .بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا كىشىلەر ئارىسىدىن
بىماالل مېڭىپ چىقىپ كەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ جىنالرنى ھەيدىۋېتىشى
 31ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىنىڭ كەپەرناھۇم شەھىرىگە
قايتىپ باردى .ئۇ يەردە يەھۇدىيالر دەم ئالىدىغان شەنبە كۈنى
ئىبادەتخانىغا بېرىپ ،خەلققە تەلىم بېرىپ تۇردى 32 .ئۇنىڭ
تەلىمىنى ئاڭلىغانالر ھەيران قېلىشتى .چۈنكى ،ئۇنىڭ تەلىملىرى
نوپۇزلۇق ئىدى 33 .ئىبادەتخانىدا جىن چاپالشقان بىر كىشى بولۇپ،
ئۇنىڭدىكى جىنالر:
 _ 34ئەي ناسىرەلىك ئەيسا ،بىز بىلەن كارىڭ بولمىسۇن! بىزنى
يوقاتماقچىمۇسەن؟ مەن سېنىڭ كىملىكىڭنى بىلىمەن .خۇدا
ئەۋەتكەن مۇقەددەس بولغۇچىسەن! _ دەپ توۋالپ كەتتى.
 35بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭدىكى جىنغا بۇيرۇق قىلىپ:

① 4 27:ماخاۋ كېسىلى _ بىر خىل قورقۇنچلۇق تېرە كېسىلى بولۇپ،
يەھۇدىيالر بۇ خىل كېسەلگە گىرىپتار بولغانالرنى ناپاك ،دەپ قارايتتى.
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_ ئاغزىڭنى يۇم ،بۇ ئادەمنىڭ تېنىدىن چىق! _ دېدى .جىن
ھېلىقى ئادەمنى كىشىلەر ئالدىدىال يىقىتىۋېتىپ ،ئۇنى ھېچنېمە
قىلماي تېنىدىن چىقىپ كەتتى.
 36بۇنىڭدىن ھەيران بولغان كۆپچىلىك بىر-بىرىگە:
_ ئۇنىڭ سۆزلىرى نېمىدېگەن كۈچلۈك! ئۇ دەرۋەقە جىنالرغا
بۇيرۇق قىلىش نوپۇزى ۋە قۇدرىتىگە ئىگە ئىكەن! جىنالر راستتىنال
چىقىپ كەتتى _ ،دېيىشتى 37 .شۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ
نامى شۇ ئەتراپتىكى رايونالرغا تارقىلىپ كەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ نۇرغۇن كېسەللەرنى ساقايتىشى
 38ھەزرىتى ئەيسا ئىبادەتخانىدىن چىقىپ سىمۇننىڭ ئۆيىگە
بارغاندا ،سىمۇننىڭ قېينانىسى كېسەل بولۇپ ،قىزىتمىسى
ئۆرلەپ قالغانىدى .شۇڭا ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسادىن ئۇنى ساقايتىپ
بېرىشنى ئۆتۈنۈپ سورىدى 39 .ھەزرىتى ئەيسا كېسەل ئايالنىڭ
يېنىغا بېرىپ ،ئۇنىڭ قىزىتمىسىنىڭ يېنىشىنى بۇيرۇدى .قىزىتما
شۇ ئان يېنىپ كەتتى .ئۇ ئايال دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئۇالرنى
كۈتۈشكە باشلىدى.
 40كۈن پېتىش ۋاقتىدا ،كىشىلەر ھەر خىل كېسەللەرنى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا قولىنى
بىر-بىرلەپ تەگكۈزۈپ قويغانىدى ،ئۇالر ساقىيىپ كەتتى.
 41كىشىلەرنىڭ تېنىدىن چىققان جىنالر« :سەن خۇدانىڭ ئوغلى!»
دەيتتى .چۈنكى ،ئۇالر ئۇنىڭ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئىكەنلىكىنى
بىلەتتى .بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا بولسا ئۇالرنى ئەيىبلەپ ،ئۇالرنىڭ
گەپ قىلىشىغا يول قويمىدى.
 42تاڭ ئاتقاندا ،ھەزرىتى ئەيسا شەھەردىن چىقىپ ،تىنچ بىر
جايغا كەتتى .كۆپچىلىك ئۇنى ئىزدەپ يۈرۈپ ،ئاخىر تاپتى ۋە
ئۇنى كەتكۈزمەي ئۆزلىرى بىلەن بىللە تۇرغۇزماقچى بولۇشتى.
 43لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ باشقا شەھەر-يېزىالرغىمۇ بېرىپ ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا
دائىر خۇش خەۋەرنى تارقىتىشىم كېرەك .چۈنكى ،خۇدا مېنى بۇ
خىزمەت بىلەن ئەۋەتكەن _ ،دېدى.
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 44شۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا يەھۇدىيالرنىڭ ھەرقايسى
رايونلىرىدىكى ئىبادەتخانىالردا تەلىم بەردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۇنجى قېتىم شاگىرت چاقىرىشى

5

 1بىر كۈنى ھەزرىتى ئەيسا گىنەسار كۆلىنىڭ بويىدا تۇرغاندا،
كىشىلەر ئۇنىڭدىن خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالش ئۈچۈن ئۇنىڭ
ئەتراپىغا زىچ ئوالشتى 2 .ھەزرىتى ئەيسا كۆل بويىدا تۇرغان ئىككى
كېمىنى كۆردى .بېلىقچىالر كېمىدىن چۈشۈپ ،قىرغاقتا تورلىرىنى
يۇيۇشۇۋاتاتتى 3 .ھەزرىتى ئەيسا بېلىقچى سىمۇننىڭ كېمىسىگە
چىقىپ ،ئۇنىڭدىن كېمىنى قىرغاقتىن سەل يىراقلىتىشنى تەلەپ
قىلدى .ئاندىن ،ئۇ كېمىدە ئولتۇرۇپ خااليىققا تەلىم بەردى.
 4تەلىم بېرىپ بولغاندىن كېيىن ،سىمۇنغا:
_ كېمىنى چوڭقۇرراق يەرگە ھەيدەپ بېرىپ ،تورلىرىڭالرنى
سېلىپ ،بېلىقىڭالرنى تۇتۇڭالر _ ،دېدى.
 _ 5ئۇستازىم ،بىز كېچىچە جاپا تارتىپ ھېچ نەرسە تۇتالمىدۇق،
_ دېدى سىمۇن _ ،بىراق ،دېگىنىڭىزگە بىنائەن تورنى سالساق
سااليلى.
 6شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر تورلىرىنى كۆلگە سېلىۋىدى ،بېلىقالر
تورغا پاتماي قېلىپ ،تورالر يىرتىلىشقا باشلىدى 7 .ئۇالر باشقا
كېمىدىكى شېرىكلىرىنى ياردەمگە چاقىرىشتى .ئۇالر كېلىپ،
بېلىقالرنى ئىككى كېمىگە لىق قاچىلىۋىدى ،كېمىلەر بېلىقنىڭ
جىقلىقىدىن چۆكۈپ كەتكىلى تاس قالدى 8 .بۇ ئىشنى كۆرگەن
سىمۇن ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ تۇرۇپ:
_ ئى رەببىم ،مەندىن يىراقلىشىڭ ،گۇناھكارمەن! _ دېدى.
 9چۈنكى ،سىمۇن ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرى بۇنچىۋاال كۆپ بېلىق
تۇتقانلىقىدىن ھەيران بولغانىدى 10 .باشقا كېمىدىكى شېرىكلىرى
_ زەبەدىينىڭ ئوغۇللىرى ياقۇپ بىلەن يۇھاننامۇ ھەيران بولدى.
ھەزرىتى ئەيسا سىمۇنغا:
_ قورقما ،بۇنىڭدىن كېيىن بېلىق تۇتۇشنىڭ ئورنىغا ،ماڭا
ئادەم تۇتىسەن _ ،دېدى.
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 11ئۇالر كېمىنى قىرغاققا توختىتىپ ،ھەممە نەرسىنى تاشالپ،
ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىپ ماڭدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتىشى
 12بىر قېتىم ،ھەزرىتى ئەيسا مەلۇم بىر شەھەرگە بارغاندىن
كېيىن ،پۈتۈن بەدىنىنى ماخاۋ قاپالپ كەتكەن بىر كىشى ئۇنى
كۆرۈپال ئۇنىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ:
_ تەقسىر ،ئەگەر خالىسىڭىز ،مېنى كېسىلىمدىن ساقايتىپ پاك
قىلغايسىز! _ دەپ يالۋۇردى.
 13ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا قولىنى تەگكۈزۈپ تۇرۇپ:
_ خااليمەن ،پاك بولغىن! _ دېۋىدى ،بۇ ئادەمنىڭ بەدىنىدىكى
ماخاۋ كېسىلى شۇئان ساقايدى 14 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ھازىر بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنما .لېكىن ،ئۇدۇل مەركىزىي
ئىبادەتخانىغا بېرىپ ،روھانىيغا ئۆزۈڭنىڭ ساقايغانلىقىڭنى كۆرسەت.
ئاندىن ،بۇنى باشقىالرغا ئىسپاتالش ئۈچۈن ،مۇسا پەيغەمبەرنىڭ
ئەمرى بويىچە ماخاۋ كېسىلىدىن ساقايغانالر قىلىشقا تېگىشلىك
قۇربانلىقنى قىل _ ،دەپ تاپىلىدى.
 15گەرچە ھەزرىتى ئەيسا« :بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنما» دېگەن
بولسىمۇ ،ئۇ توغرىسىدىكى خەۋەر تېخىمۇ پۇر كەتتى .نۇرغۇن
خەلق ئۇنىڭ تەلىمىنى ئاڭالش ۋە ئۆز كېسەللىرىنى ساقايتىش
ئۈچۈن ئۇنىڭ ئالدىغا كېلەتتى 16 .ھەزرىتى ئەيسا بولسا پات-پات
تىنچ يەرلەرگە بېرىپ دۇئا قىالتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ گۇناھالرنى
كەچۈرۈم قىلىش ھوقۇقى
 17بىر كۈنى ھەزرىتى ئەيسا تەلىم بېرىۋاتقاندا ،ئۇنىڭ
يېنىدا پەرىسىيلەر ① ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى ئولتۇراتتى .ئۇالر
جەلىلىيە ،يەھۇدىيە ئۆلكىلىرىنىڭ ھەرقايسى يېزا-قىشالقلىرى
①  17 :5پەرىسىيلەر _ يەھۇدىي دىنىغا تەۋە بولغان ،تەۋرات تۈزۈملىرىگە
قاتتىق رىئايە قىلىدىغان مەزھەپتىكى كىشىلەر.
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ۋە يېرۇسالېمدىن كەلگەنىدى .رەببىمىزنىڭ كۈچ-قۇدرىتى
ھەزرىتى ئەيساغا يار بولغاچقا ،كېسەللەرنى ساقايتىۋاتاتتى.
 18شــۇ ئەسنادا ،بىرقانچە كىشى زەمبىلگە ياتقۇزۇلغان بىر
پالەچنى كۆتۈرۈپ كېلىپ ،ئۇنى ئۆينىڭ ئىچىدىكى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا ئەكىرىشكە تىرىشتى 19 ،بىراق ،ئادەمنىڭ
تولىلىقىدىن كېسەلنى ئەكىرەلمەي ،ئۆگزىگە ئېلىپ چىقىپ،
ئۆگزىدىن تۈڭلۈك ئېچىپ ،كېسەلنى ئۆينىڭ ئىچىگە زەمبىلدە
چۈشۈرۈپ ،خااليىقنىڭ ئارىسىدا تۇرغان ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئالدىغا ئەكەلدى 20 .ئۇالرنىڭ ئىشەنچىنى كۆرگەن ھەزرىتى
ئەيسا ھېلىقى پالەچكە:
_ دوستۇم ،گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈم قىلىندى! _ دېدى.
 21ھېلىقى تەۋرات ئۇستازلىرى بىلەن پەرىسىيلەر بىر-بىرىگە:
_ قورقماستىن بۇنداق كۇپۇر سۆزلىگەن بۇ ئادەم كىمدۇر؟!
خۇدادىن باشقا ھېچكىمنىڭ گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلىش ھوقۇقى
يوققۇ! _ دېيىشتى.
 22ئۇالرنىڭ كۆڭلىدە نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى بىلگەن ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ سىلە ر بۇ نى نېمە ئۈ چۈ ن كۇ پۇ ر لۇ ق د ە يسىلە ر ؟
2 3« 24 -گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈم قىلىندى!» دېيىش ئاسانمۇ
ياكى «ئورنۇڭدىن تۇر ،ماڭ!» دېيىشمۇ؟ ئەلۋەتتە ،ئېيتماق
ئاسان ،قىلماق تەس .ئەمما ،ھازىر ئىنسانئوغلىنىڭ ① يەر
يۈزىدە ھەم گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلىش ،ھەم كېسەللەرنى
ساقايتىش ھوقۇقىغا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرەي_ ،
دېدى .ئاندىن ،پالەچ كېسەلگە:
_ ئورنۇڭدىن تۇر ،ئورۇن-كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ ئۆيۈڭگە
قايت! _ دەپ بۇيرۇدى.

①  23 :5مۇقەددەس يازمىالردا «ئىنسانئوغلى»دىن ئىبارەت ئەۋەتىلگۈچىنىڭ
خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە شان-شەرىپى بىلەن ئەرشتىن چۈشۈپ ،پۈتكۈل
ئىنسانالرنى مەڭگۈ باشقۇرىدىغانلىقى ئالدىن ئېيتىلغان .ھەزرىتى ئەيسا بۇ
نامنى ئۆزى ھەققىدە ئىشلەتكەن.
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 25ھېلىقى ئادەم دەرھال كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا ئورنىدىن دەس
تۇرۇپ ،ئۆزى ياتقان زەمبىلنى ئېلىپ ،خۇدانى مەدھىيىلىگىنىچە
ئۆيىگە قايتتى 26 .بۇنىڭغا ھەيران بولغان كۆپچىلىكمۇ خۇدانى
مەدھىيىلەشتى ۋە ھاڭ-تاڭ قالغان ھالدا:
_ بۈگۈن بىز ئەقلىمىز يەتمەيدىغان ئىشالرنى كۆردۇق! _
دېيىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ الۋىينى چاقىرىشى
 27بۇ ئىشتىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن چىقىپ ،الۋىي
ئىسىملىك بىر باجگىرنى ① كۆردى .ئۇ باج يىغىدىغان جايدا
ئولتۇراتتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ماڭا ئەگەشكىن! _ دېدى.
 28الۋىي ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئىشىنى تاشالپ ،ھەزرىتى ئەيساغا
ئەگەشتى.
 29شــۇ كۈنى ،الۋىي ئۆيىدە ھەزرىتى ئەيساغا كاتتا زىياپەت
بەردى .تەكلىپ قىلىنغان نۇرغۇن باجگىرالر ۋە ئۇالرغا ئوخشاش
كىشىلەرمۇ ھەزرىتى ئەيسا ۋە شاگىرتلىرى بىلەن ھەمداستىخان
بولدى 30 .كېيىن ،بەزى پەرىسىيلەر ۋە ئۇالرنىڭ دىنىي ئېقىمىدىكى
بەزى تەۋرات ئۇستازلىرى رەنجىگەن ھالدا ھەزرىتى ئەيسانىڭ
شاگىرتلىرىغا:
_ سىلەرنىڭ باجگىر ۋە گۇناھكارالر بىلەن بىر داستىخاندا
ئولتۇرغىنىڭالر قانداق گەپ؟! _ دېيىشتى.
 31ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ساغالم ئادەم ئەمەس ،بەلكى كېسەل ئادەم تېۋىپقا موھتاجدۇر.
 32مــەن ئۆزلىرىنى دۇرۇس ھېساباليدىغانالرنى ئەمەس ،بەلكى
ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى تونۇيدىغانالرنى توۋا قىلىشقا چاقىرغىلى
كەلدىم _ ،دەپ جاۋاب بەردى.

① 5 27:باجگىر _ ئىسرائىلىيىنى ئىشغال قىلغان رىملىقالر ئۈچۈن ئۆز
خەلقىدىن باج يىغىپ بېرىدىغان ۋە شۇ ۋەجىدىن نەپرەتكە ئۇچرىغان
يەھۇدىيالر.
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روزا تۇتۇش مەسىلىسى

 33بەزى كىشىلەر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى پات-پات روزا تۇتۇپ
دۇئا قىلىدۇ .پەرىسىيلەرنىڭ شاگىرتلىرىمۇ شۇنداق قىلىدۇ.
سىزنىڭ شاگىرتلىرىڭىز ئەجەب يەپ-ئىچىپال يۈرىدىغۇ! _
دېيىشتى.
 34ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ تويى بولۇۋاتقان يىگىت تېخى توي زىياپىتىدە تۇرغان چاغدا،
مېھمانالر ھەسرەت چېكىۋاتقان ئادەملەردەك روزا تۇتسا قانداق
بولغىنى؟! ئەلۋەتتە بولمايدۇ!  35ئەمما ،يىگىتنىڭ ئۇالردىن ئېلىپ
كېتىلىدىغان كۈنى كېلىدۇ ،ئۇالر ئەنە شۇ چاغدا قايغۇ-ھەسرەت
چەككىنىدىن روزا تۇتىدۇ _ ،دېدى.

كونىغا ئېسىلىۋېلىش
 36ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە بىر تەمسىل كەلتۈردى:
_ ھېچكىم يېڭى كۆڭلىكىنى يىرتىپ ،ئۇنى كونا كۆڭلىكىگە
ياماق قىلمايدۇ .ئۇنداق قىلسا ،يېڭى كۆڭلەكمۇ يىرتىلىدۇ،
يىرتىۋېلىنغان ياماقمۇ كونا كۆڭلەككە ياراشمايدۇ 37 .شۇنىڭدەك،
ھېچكىم يېڭى شارابنى كونا تۇلۇمغا قاچىلىمايدۇ .ئەگەر ئۇنداق
قىلسا ،يېڭى شارابنىڭ كۆپۈشى بىلەن تۇلۇم يېرىلىدۇ-دە ،شارابمۇ
تۆكۈلۈپ كېتىدۇ .دېمەك ،تۇلۇممۇ كاردىن چىقىدۇ 38 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،يېڭى شارابنى يېڭى تۇلۇمغا قاچىالش كېرەك 39 .ئۇنىڭ
ئۈستىگە ،كونا شاراب ئىچىپ يۈرگەن ھەرقانداق ئادەم يېڭىسىنى
ئىچىشنى خالىمايدۇ« .بولدى ،كونىسى ياخشى ئىكەن!» دەيدۇ.

دەم ئېلىش كۈنى ھەققىدىكى مەسىلە

6

 1بىر دەم ئېلىش كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا بۇغدايلىقتىن
ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى .ئۇنىڭ شاگىرتلىرى باشاقالرنى
ئۈزۈۋېلىپ ،ئالىقىنىدا ئۇۋۇالپ يېدى 2 .بۇنى كۆرگەن بەزى
پەرىسىيلەر:

200

لۇقا 6
①

_ سىلەر نېمىشقا دەم ئېلىش كۈنى چەكلەنگەن ئىشنى
قىلىسىلەر _ ،دېيىشتى.
 3ھەزرىتى ئەيسا:
_ پادىشاھ داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ ئاچ قالغاندا قانداق
قىلغانلىقىنى مۇقەددەس يازمىالردىن ئوقۇمىغانمۇ؟ قېنى ئېيتىپ
بېقىڭالر!  4ئۇ ئىبادەتخانىدىكى مۇقەددەس جايغا كىرىپ ،خۇداغا
ئاتالغان نانالرنى روھانىيدىن سوراپ يېگەن ۋە ھەمراھلىرىغىمۇ
ئۈلەشتۈرۈپ بەرگەن .ھالبۇكى ،بۇ نانالرنى روھانىيالردىن باشقا
ھەرقانداق كىشىنىڭ يېيىشى تەۋرات قانۇنىغا خىالپ ئىدى _ ،دەپ
جاۋاب بەردى  5ۋە خۇالسە چىقىرىپ ،ئۇالرغا:
_ مەن ئىنسانئوغلى دەم ئېلىش كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇرمەن _ ،دېدى.
 6يەنە بىر دەم ئېلىش كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا ئىبادەتخانىغا كىرىپ
تەلىم بېرىۋاتاتتى .ئىبادەتخانىدا ئوڭ قولى قۇرۇپ كەتكەن بىر ئادەم
بار ئىدى 7 .ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلىش ئۈچۈن باھانە
ئىزدەپ يۈرگەن تەۋرات ئۇستازلىرى بىلەن پەرىسىيلەر ئۇنىڭ دەم
ئېلىش كۈنىمۇ كېسەل ساقايتىدىغان-ساقايتمايدىغانلىقىنى پايالپ
يۈرۈشەتتى 8 .بىراق ،ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكىنى بىلگەن ھەزرىتى
ئەيسا قولى قۇرۇپ كەتكەن ھېلىقى كېسەلگە:
_ ئورنۇڭدىن تۇر ،ئالدىمغا كەل! _ دېۋىدى ،ھېلىقى كېسەل
ئورنىدىن تۇردى 9 .ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىككە:
_ سىلەردىن سوراپ باقايچۇ ،قانداق قىلىش تەۋرات قانۇنىغا
ئۇيغۇن؟ دەم ئېلىش كۈنى ياخشىلىق قىلىشمۇ ياكى يامانلىق
قىلىشمۇ؟ جاننى قۇتقۇزۇشمۇ ياكى جانغا زامىن بولۇشمۇ؟ _
دېدى ۋە  10كېسەلنىڭ ئەتراپىدىكىلەرگە كۆز يۈگۈرتۈپ چىققاندىن
كېيىن ،ھېلىقى كېسەلگە:
_ قولۇڭنى ئۇزات _ ،دېدى .ئۇ ئادەم قولىنى ئۇزىتىشى بىلەنال
قولى ئەسلىگە كەلدى 11 .ئەمما ،تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە پەرىسىيلەر
①  2 :6يەھۇدىيالرنىڭ ئەنئەنىسى بويىچە ،دەم ئېلىش كۈنى خامان تېپىش
قائىدىگە خىالپ ئىدى .پەرىسىيلەر شاگىرتالرنىڭ دانالرنى يېيىش ئۈچۈن
ئاقلىشىنى خامان تەپكەنلىك ،دەپ قارىغان .ئەمەلىيەتتە ،مەنئى قىلىنغىنى
باشاقالرنى ئۈزۈۋېلىپ ،يېيىش ئەمەس ،بەلكى زىرائەتلەرگە ئورغاق سېلىشتۇر.
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ئىنتايىن غەزەپلىنىپ ،ھەزرىتى ئەيساغا قانداق تاقابىل تۇرۇش
توغرىسىدا مەسلىھەتكە چۈشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى ئەلچىنى تاللىشى
 12بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا دۇئا قىلىش ئۈچۈن تاغقا چىقتى.
ئۇ يەردە خۇداغا كېچىچە دۇئا قىلدى 13 .تاڭ ئاتقاندا ،شاگىرتلىرىنى
ئالدىغا چاقىرىپ ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئون ئىككى كىشىنى تالالپ،
ئۇالرنى ئەلچى دەپ ئاتىدى 14 .ئۇالر :سىمۇن (ھەزرىتى ئەيسا
ئۇنى پېترۇس دەپمۇ ئاتىغان) ۋە ئۇنىڭ ئىنىسى ئەندەر ،ياقۇپ،
يۇھاننا ،فىلىپ ،بارتولوماي 15 ،مەتتا ،توماس ،ھالپاينىڭ ئوغلى
ياقۇپ ،ۋەتەنپەرۋەر دەپ ئاتالغان سىمۇن 16 ،باشقا بىر ياقۇپنىڭ
ئوغلى يەھۇدا ۋە كېيىن ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىلغان
يەھۇدا ئىشقارىيوتالر ئىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەلىم بېرىشى
ۋە كېسەللەرنى ساقايتىشى
 17ھەزرىتى ئەيسا ئەلچىلىرى بىلەن تاغدىن چۈشۈپ ،تۈز
بىر يەردە تۇراتتى .ئۇالرنىڭ ئالدىغا نۇرغۇن شاگىرتالر ھەمدە
يېرۇسالېم شەھىرىدىن ،جۈملىدىن پۈتۈن يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىن
كەلگەن كىشىلەر توپ-توپ بولۇپ كېلىپ يىغىلىشتى .ھەتتا
دېڭىز بويىدىكى تىر ۋە سىدون شەھەرلىرىدىنمۇ نۇرغۇن كىشىلەر
كەلگەنىدى 18 .ئــۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەلىملىرىنى ئاڭالش
ۋە كېسەللىرىگە شىپالىق ئىزدەش ئۈچۈن كەلگەنىدى .جىنالر
دەستىدىن ئازابالنغانالرمۇ كېلىپ ،شىپالىق تېپىشتى 19 .كۆپچىلىك
قوللىرىنى ھەزرىتى ئەيساغا تەگكۈزۈۋېلىشقا تىرىشاتتى .چۈنكى،
ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىن كۈچ-قۇدرەت چىقىپ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى
ساقايتىۋاتاتتى.

خۇشاللىق ۋە قايغۇ
 20ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا قاراپ مۇنداق دېدى:
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_ ئەي يوقسۇلالر ،نەقەدەر بەختلىكسىلەر! چۈنكى
خۇدانىڭ پادىشاھلىقى سىلەرنىڭكىدۇر.
 21ئەي ئاچ قالغانالر ،سىلەرمۇ نەقەدەر بەختلىك! چۈنكى،
خۇدا سىلەرنى تولۇق قانائەتلەندۈرىدۇ.
ئەي يىغالۋاتقانالر ،سىلەرمۇ بەختلىك! بۇنىڭدىن كېيىن،
شاد-خۇراملىققا چۆمىسىلەر.
 22ئىنسانئوغلىغا ئەگەشكەنلىكىڭالر ئۈچۈن بەزىلەر سىلەردىن
نەپرەتلەنسە ،يۈز ئۆرۈسە ،سىلەرگە تۆھمەت-ھاقارەت قىلسا،
سىلەرنى يامان دېسە ،نەقەدەر بەختلىكسىلەر!  23ئۇ چاغدا ،شاد-
خۇرام بولۇپ تەنتەنە قىلىڭالر .چۈنكى ،ئەرشتە سىلەر ئۈچۈن كۆپ
ئىنئام ساقالنماقتا .بۇ قارا نىيەتلەرنىڭ ئاتا-بوۋىلىرى بۇرۇنقى
پەيغەمبەرلەرگىمۇ شۇنداق زىيانكەشلىك قىلغان.
 24لېكىن ،ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي بايالر!
راھەت-پاراغەت سىلەرگە يار بولماس ئەمدى.
 25ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي قارنى توقالر!
ئاچلىقتا قالىسىلەر ئەمدى.
ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي كۈلۈۋاتقانالر!
ھازا تۇتۇپ يىغاليسىلەر ئەمدى.
 26خااليىق سىلەرنى ماختىغاندا ،ھالىڭالرغا ۋاي! چۈنكى ،خۇدانىڭ
غەزىپىگە ئۇچرىغان بۇرۇنقى ساختا پەيغەمبەرلەرمۇ بۇ خەلقنىڭ
ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ ماختىشىغا ئېرىشكەن.

دۈشمىنىڭالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر
 _ 27قۇالق سېلىپ ئاڭالڭالر! سىلەرگە دۈشمەنلىك قىلغانالرغا
مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر .ئۆچمەنلىك قىلغانالرغا ياخشىلىق
قىلىڭالر 28 .سىلەرنى قارغىغانالرغا بەخت تىلەڭالر .سىلەرگە يامان
مۇئامىلىدە بولغانالرغىمۇ دۇئا قىلىڭالر 29 .بىرسى سىلەرنىڭ ئوڭ
يۈزۈڭالرغا ئۇرسا ،سول يۈزۈڭالرنىمۇ تۇتۇپ بېرىڭالر .بىرسى
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سىلەرنىڭ چاپىنىڭالرنى ئېلىپ كەتسە ،كۆڭلىكىڭالرنىمۇ سېلىپ
بېرىڭالر 30 .بىرسى سىلەردىن بىرنېمە تىلىسە ،تىلىگىنىنى بېرىڭالر.
بىرسى سىلەرنىڭ بىرەر نەرسەڭالرنى ئېلىپ كەتسە ،ئۇنى قايتۇرۇپ
بېرىشنى سورىماڭالر 31 .باشقىالرنىڭ ئۆزۈڭالرغا قانداق مۇئامىلە
قىلىشىنى كۈتسەڭالر ،سىلەرمۇ ئۇالرغا شۇنداق مۇئامىلە قىلىڭالر.
 32ئەگەر سىلەر ئۆزۈڭالرنى ياخشى كۆرگەنلەرگىال مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسەتسەڭالر ،بۇنىڭ ماختانغۇدەك نەرى بار؟ گۇناھكارالرمۇ
ئۆزىنى ياخشى كۆرگەنلەرگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىدىغۇ.
 33ئەگەر سىلەر ئۆزۈڭالرغا ياخشىلىق قىلغانالرغىال ياخشىلىق
قىلساڭالر ،بۇنىڭ ماختانغۇدەك نەرى بار؟ ھەتتا گۇناھكارالرمۇ
شۇنداق قىلىدىغۇ!  34ئەگەر سىلەر قەرزنى قايتۇرااليدىغانالرغىال
بەرسەڭالر ،بۇنىڭ ماختانغۇدەك نەرى بار؟ گۇناھكارالرمۇ ئەينەن
قايتۇرۇش شەرتى بىلەن باشقا گۇناھكارالرغا قەرز بېرىدىغۇ!  35ياق!
سىلەر دۈشمىنىڭالرغىمۇ مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر ،ئۇالرغا
ياخشىلىق قىلىڭالر .باشقىالرغا قايتۇرۇۋېلىشنى ئويلىمايال پۇل قەرز
بېرىڭالر .شۇ چاغدا ،ئەرشتە مول ئىنئامغا ئېرىشىسىلەر ۋە ئۇلۇغ
خۇدانىڭ پەرزەنتى بولغانلىقىڭالرغا گۇۋاھلىق بەرگەن بولىسىلەر.
چۈنكى ،خۇدا ياخشىلىقنى بىلمەيدىغانالرغا ۋە يامانالرغىمۇ شەپقەت
قىلىدۇ 36 .ئەرشتىكى ئاتاڭالر مېھرىبان بولغىنىدەك ،سىلەرمۇ
مېھرىبان بولۇڭالر.

باشقىالرنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلماڭالر
 _ 37باشقىالرنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلىپ يۈرمەڭالر .سىلەرمۇ
خۇدانىڭ ھۆكۈمىگە ئۇچرىمايسىلەر .باشقىالرنى ئەيىبلىمەڭالر،
خۇدامۇ سىلەرنى ئەيىبلىمەيدۇ .باشقىالرنى كەچۈرۈڭالر ،خۇدامۇ
سىلەرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ 38 .باشقىالردىن ھېچنېمىنى ئايىماڭالر،
خۇدامۇ سىلەردىن ھېچنېمىنى ئايىمايدۇ .ھەتتا سىلەرگە چوڭ
ئۆلچىگۈچكە لىق چىڭداپ تولدۇرۇلغان ئىنئامنى تەقدىم قىلىدۇ.
سىلەر باشقىالرغا قانداق ئۆلچەم بىلەن ئۆلچەپ بەرسەڭالر ،خۇدامۇ
سىلەرگە شۇنداق ئۆلچەم بىلەن ئۆلچەپ بېرىدۇ.
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 39ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا تەمسىل ئارقىلىق تەلىم
بېرىپ مۇنداق دېدى:
_ قارىغۇ قارىغۇنى يېتەكلەپ ماڭالمايدۇ .ئۇنداق قىلسا ،ھەر
ئىككىلىسى ئورىغا چۈشۈپ كېتىدۇ 40 .شاگىرت ئۇستازىدىن
ئۈستۈن تۇرمايدۇ .لېكىن ،ئۇ ئوقۇپ يېتىشكەندىن كېيىن ئۇستازىغا
ئوخشاش بوالاليدۇ.
 41نېمە ئۈچۈن بۇرادىرىڭنىڭ ھەرە كېپىكىدەك كىچىك
سەۋەنلىكىنىال كــۆرۈپ ،ئۆزۈڭدىكى لىمدەك چوڭ گۇناھنى
كۆرمەيسەن؟!  42ئۆزۈڭدىكى شۇنچە چوڭ گۇناھنى كۆرمەي تۇرۇپ،
بۇرادىرىڭگە« :كۆزۈڭدىكى ھەرە كېپىكىنى ئېلىۋېتەي!» دېيىشىڭ
قانداق گەپ؟ ئەي ساختىپەز! ئاۋۋال ئۆزۈڭنىڭ كۆزىدىكى لىمنى
ئېلىۋەت .بۇنىڭ بىلەن ،ئېنىق كۆرۈپ ،بۇرادىرىڭنىڭ كۆزىدىكى
ھەرە كېپىكىنى ئېلىۋېتەلەيسەن.

ئىككى خىل مېۋە دەرىخى
 _ 43ياخشى دەرەخ يامان مېۋە بەرمەيدۇ ،يامان دەرەخمۇ ياخشى
مېۋە بەرمەيدۇ 44 .ھەرقانداق دەرەخنى بەرگەن مېۋىسىدىن پەرق
ئەتكىلى بولىدۇ .تىكەندىن ئەنجۈر ،يانتاقتىن ئۈزۈم ئالغىلى
بولمايدۇ 45 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،ياخشى ئادەم قەلبىدىكى
ياخشىلىقىدىن ياخشىلىق چىقىرىدۇ .يامان ئادەم قەلبىدىكى
يامانلىقىدىن يامانلىق چىقىرىدۇ .چۈنكى ،كۆڭۈلدە نېمە بولسا،
ئېغىزدىن شۇ چىقىدۇ.

ئىككى خىل ئىمارەت سالغان كىشىلەر
 _ 46سىلەر ئەجەب مېنى «رەببىم! رەببىم!» دەيسىلەريۇ،
بۇيرۇقلىرىمغا ئەمەل قىلمايسىلەر 47 .ئەمىسە ،مېنىڭ ئالدىمغا
كېلىپ ،سۆزلىرىمنى ئاڭالپ ئەمەل قىلغانالر كىمگە ئوخشايدۇ؟
 48ئۇالر خۇددى ئۇلىنى چوڭقۇر قېزىپ ،قورام تاشنىڭ ئۈستىگە
ئىمارەت سالغان كىشىگە ئوخشايدۇ .كەلكۈن كەلگەندە ،ئۇنىڭ
كۈچلۈك ھۇجۇمى ئۇنداق ئىمارەتنى قىمىر قىلغۇزالمايدۇ ،چۈنكى
ئۇ پۇختا سېلىنغان 49 .لېكىن ،سۆزلىرىمنى ئاڭالپ تۇرۇپ ،ئەمەل
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قىلمايدىغانالر ئۇل قۇرماي قۇرۇق يەرنىڭ ئۈستىگە ئىمارەت
سالغان كىشىگە ئوخشايدۇ .بۇنداق ئىمارەت كەلكۈننىڭ ھۇجۇمىغا
ئۇچرىغان ھامان ئۆرۈلۈپ ،پۈتۈنلەي گۇمران بولىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ رىملىق يۈزبېشىنىڭ
چاكىرىنى ساقايتىشى

7

 1ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىككە سۆز قىلىپ بولغاندىن
كېيىن ،كەپەرناھۇم شەھىرىگە قايتتى 2 .ئۇ يەردە رىملىق
بىر يۈزبېشىنىڭ ئەتىۋارلىق چاكىرى ئېغىر كېسەل بولۇپ ،ئۆلۈم
گىردابىدا تۇراتتى 3 .يۈزبېشى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىشلىرىدىن خەۋەر
تېپىپ ،بىرنەچچە يەھۇدىي ئاقساقالنىڭ بېرىپ ،ئۇنىڭ كېلىپ
چاكىرىنى ساقايتىپ قويۇشى ئۈچۈن ئۆتۈنۈشىنى تاپشۇردى.
 4ئاقساقالالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا بېرىپ:
_ يۈزبېشى ھەقىقەتەن سىزنىڭ ياردەم بېرىشىڭىزگە ئەرزىيدىغان
ئادەم 5 .ئۆزى يەھۇدىي بولمىسىمۇ ،بىز يەھۇدىيالرنى ياخشى
كۆرىدۇ .ھەتتا بىز ئۈچۈن بىر ئىبادەتخانىمۇ سېلىپ بەردى،
_ دەپ ،ئۇنىڭ يۈزبېشىنىڭ ئۆيىگە بېرىشىنى چىن كۆڭلىدىن
تەلەپ قىلدى.
 6ھەزرىتى ئەيسا ئۇالر بىلەن بىللە يولغا چىقتى .بىراق ،ئۆيگە
يېتىپ كېلىشكە ئاز قالغاندا ،يۈزبېشى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا
بىرنەچچە دوستىنى ئەۋەتتى .ئۇالر:
_ تەقسىر ،يۈزبېشى« :ئاۋارە بولۇپ ئۆيۈمگە كېلىشىڭىزگە
ئەرزىمەيمەن 7 .ھەتتا ئۆزۈممۇ بېرىپ سىز بىلەن كۆرۈشۈشكە
اليىق ئەمەسمەن .بىر ئېغىز سۆز قىلىپ قويسىڭىز ،چاكىرىم
ساقىيىپ كېتىدۇ 8 .مېنىڭمۇ ئۈستۈمدە باشلىقىم ،قول ئاستىمدا
لەشكەرلىرىم بار .بىرىگە بار دېسەم بارىدۇ ،بىرىگە كەل دېسەم،
كېلىدۇ .چاكىرىمغا بۇ ئىشنى قىل دېسەم ،ئۇ شۇ ئىشنى قىلىدۇ.
خۇددى شۇنىڭدەك ،سىز بىر ئېغىز گەپ قىلسىڭىزال ،ھەممە ئىش
ھەل بولىدۇ» دەيدۇ _ ،دېدى.
 9يۈزبېشىنىڭ گېپىنى ئاڭالپ ھەيران بولغان ھەزرىتى ئەيسا
بۇرۇلۇپ ،بىللە كەلگەن خااليىققا:
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_ دەرۋەقە ،مەن ئىسرائىلالر ئارىسىدىمۇ بۇنداق ئىشەنچنى
ھېچكىمدە كۆرمىگەنىدىم! _ دېدى.
 10يۈزبېشى ئەۋەتكەن ھېلىقى كىشىلەر قايتىپ بارغاندا ،چاكارنىڭ
پۈتۈنلەي ساقىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆردى.

تۇل ئايالنىڭ ئوغلىنى تىرىلدۈرۈش
 11ئۇزۇن ئۆتمەي ،ھەزرىتى ئەيسا نائىن دېگەن شەھەرگە قاراپ
يول ئالدى .ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ۋە يەنە نۇرغۇنلىغان كىشىلەر
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدى 12 .ئۇ شەھەر دەرۋازىسىغا كەلگەندە،
جىنازا كۆتۈرۈپ چىقىۋاتقان بىر توپ ئادەمگە يولۇقۇپ قالدى.
ئۆلگۈچى بىر تۇل ئايالنىڭ يالغۇز ئوغلى ئىدى .شەھەردىكى
نۇرغۇن كىشىلەر ھېلىقى تۇل ئايال بىلەن بىللە چىققانىدى 13 .بۇ
ئايالنى كۆرگەن ھەزرىتى ئەيسا ئىچىنى ئاغرىتقان ھالدا ئۇنىڭغا:
_ يىغلىماڭ _ ،دېدى 14 .ئاندىن ،توپنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ،
جىنازىغا قولىنى تەگكۈزگەنىدى ،جىنازا كۆتۈرگەنلەر توختىدى.
ھەزرىتى ئەيسا:
_ يىگىت ،ئورنۇڭدىن تۇر _ ،دېيىشى بىلەنال 15 ،ئۆلۈپ قالغان
يىگىت قوپۇپ ،گەپ قىلىشقا باشلىدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنى
ئانىسىغا تاپشۇرۇپ بەردى.
 16قورقۇنچ باسقان كۆپچىلىك:
_ ئارىمىزدىن ئۇلۇغ بىر پەيغەمبەر چىقتى!
_ خۇدا بىزگە شاپائەت قىلىش ئۈچۈن كەلدى! _ دەپ خۇدانى
مەدھىيىلىدى.
 17ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ ئىشى توغرىسىدىكى خەۋەر پۈتۈن
يەھۇدىيالر زېمىنى ۋە ئەتراپتىكى رايونالرغا تارقىلىپ كەتتى.

يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ ھەزرىتى
ئەيسا بىلەن كۆرۈشكىلى كېلىشى
 18يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى
يەھياغا يەتكۈزدى .ئۇ شاگىرتلىرىدىن ئىككى كىشىنى ئۆزى
يېتىۋاتقان زىندانغا چاقىرىپ 19 ،ئۇالرنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا:
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«خۇدا بىزگە ئەۋەتمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچى سىزمۇ ياكى باشقا
بىرسى كېلەمدۇ؟» دەپ سوراپ كېلىشكە ئەۋەتتى.
 20ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا بېرىپ:
_ چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا بىزنى سىزدىن« :خۇدا بىزگە ئەۋەتمەكچى
بولغان قۇتقۇزغۇچى سىزمۇ ياكى باشقا بىرسى كېلەمدۇ؟» دەپ
سوراپ كېلىشكە ئەۋەتتى _ ،دېدى.
 21دەل شۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسا ئاغرىق-سىالق تارتقان ۋە جىن
چاپالشقان نۇرغۇن كىشىلەرنى ساقايتقان ۋە نۇرغۇن قارىغۇالرنىڭ
كۆزىنى ئاچقانىدى 22 .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ يەھيا پەيغەمبەرنىڭ
شاگىرتلىرىغا:
_ سىلەر قايتىپ بېرىپ ،ياراتقان مۆجىزىلىرىمنى ۋە ئېيتقان
تەلىملىرىمنى يەھياغا يەتكۈزۈپ« :كورالرنىڭ كۆزى ئېچىلدى،
توكۇرالر ماڭااليدىغان بولدى ،ماخاۋ كېسىلى بولغانالر ساقايدى،
گاسالر ئاڭلىيااليدىغان بولدى ،ھەتتا ئۆلگەنلەرمۇ تىرىلدى ۋە
كەمبەغەللەرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈلدى» دەپ ئېيتىڭالر 23 .يەھياغا
يەنە« :مەندىن گۇمانالنماي ،ماڭا تەۋرەنمەي ئىشەنگەنلەر نېمىدېگەن
بەختلىك!» دەپ قويۇڭالر _ ،دېدى.
 24يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى كەتكەندىن كېيىن ،ھەزرىتى
ئەيسا كۆپچىلىككە يەھيا توغرۇلۇق مۇنداق دېدى:
_ سىلەر بۇرۇن يەھيانى ئىزدەپ چۆلگە بارغىنىڭالردا ،زادى
قانداق بىر ئادەمنى كۆرمەكچىدىڭالر؟ مەيدانى شامالدا يەلپۈنۈپ
تۇرغان قومۇشتەك تەۋرىنىپ تۇرىدىغان بىر ياخشىچاقنىمۇ؟  25ياكى
چىرايلىق كىيىنگەن بىر ئېسىلزادىنىمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس!
ھەشەمەتلىك كىيىم كىيىۋالغان ،ئەيش-ئىشرەت ئىچىدە ياشايدىغان
كىشىلەر چۆلدىن ئەمەس ،بەلكى خان ئوردىسىدىن تېپىلىدۇ.
 26ئەمەلىيەتتە ،سىلەر بىر پەيغەمبەرنى كۆرگىلى چىقتىڭالر .ئەمدى
بىلىپ قويۇڭالركى ،يەھيا ھەرقانداق پەيغەمبەردىنمۇ ئۈستۈن
پەيغەمبەردۇر 27 .چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا:
«مانا ،ئالدىڭدا ئەلچىمنى ئەۋەتىمەن.
ئۇ سېنىڭ يولۇڭنى ئالدىنئاال تەيياراليدۇ»
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دەپ يېزىلغان ۋە بۇ يەردىكى «ئەلچىم» دەل يەھيا پەيغەمبەرنى
كۆرسىتىدۇ 28 .بىلىپ قويۇڭالركى ،ئىنسانالر ئارىسىدا يەھيادىنمۇ
ئۇلۇغ كىشى يوق .ئەمما خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىكى ئەڭ ئەرزىمەس
بىرسىمۇ ئۇنىڭدىن ئۇلۇغ بولىدۇ.
 29بۇنى ئاڭلىغان پۇقراالر ،ھەتتا باجگىرالرمۇ خۇدانىڭ يولى توغرا
دېدى ،چۈنكى ئۇالر بۇرۇن يەھيا پەيغەمبەرنىڭ چۆمۈلدۈرۈشىنى
قوبۇل قىلغانىدى 30 .لېكىن ،پەرىسىيلەر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى
يەھيا پەيغەمبەرنىڭ چۆمۈلدۈرۈشىنى قوبۇل قىلماي ،خۇدانىڭ
ئۆزلىرىگە بولغان مەقسىتىنى قايرىپ قويغانىدى 31 .شۇنىڭ بىلەن،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بۇ زاماننىڭ سىلەردەك كىشىلىرىنى زادى كىملەرگە ئوخشىتاي؟!
 32ئۇالر خۇددى كوچىدا ئولتۇرۇۋېلىپ ،بىر-بىرىگە« :بىز سىلەرگە
سۇناي چېلىپ بەرسەك ،ئۇسسۇل ئوينىمىدىڭالر .ماتەم مۇزىكىسىنى
چېلىپ بەرسەك ،يىغا-زار قىلمىدىڭالر» دەپ رەنجىيدىغان تۇتۇرۇقسىز
بالىالرغا ئوخشايدۇ 33 .چۈنكى ،چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا كېلىپ
روزا تۇتاتتى ،شاراب ئىچمەيتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر« :ئۇنىڭغا
جىن تېگىپتۇ!» دېيىشتى 34 .ئىنسانئوغلى بولسا ھەم يەيدۇ ھەم
ئىچىدۇ .بىراق ،ئۇالر« :تازا بىر تويماس ھاراقكەش ئىكەن! ئۇ
باجگىر ۋە باشقا گۇناھكارالرنىڭ دوستى» دېيىشىدۇ 35 .بىلىپ
قويۇڭالركى ،ھېكمەت ئۇنى قوبۇل قىلغانالر ئارقىلىق تونۇلىدۇ.

گۇناھكار ئايالنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى ئەتىرلىشى
 36پەرىسىيلەردىن بىر كىشى ھەزرىتى ئەيسانى تاماققا تەكلىپ
قىلدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭ ئۆيىگە بېرىپ تاماققا ئولتۇردى.
 37ئۇ يەردە پاھىشە دەپ تونۇلغان بىر ئايال ھەزرىتى ئەيسانىڭ
بۇ پەرىسىينىڭ ئۆيىگە كەلگەنلىكىنى ئاڭالپ ،ئاق قاشتېشىدىن
ياسالغان بىر قۇتىدا ئەتىر ئېلىپ كەلدى  38ۋە ھەزرىتى ئەيسانىڭ
كەينىدە ،پۇتىغا يېقىن يەردە تۇرۇپ يىغالشقا باشلىدى .ئۇنىڭ كۆز
ياشلىرى ھەزرىتى ئەيسانىڭ پۇتلىرىنى ھۆل قىلىۋەتتى .ئاندىن،
ئۇ چاچلىرى بىلەن ھەزرىتى ئەيسانىڭ پۇتلىرىنى ئېرتىپ قۇرۇتتى
ھەم پۇتلىرىنى سۆيۈپ ،ئۈستىگە ئەتىر سۈردى 39 .ھەزرىتى
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ئەيسانى چاقىرغان پەرىسىي بۇنى كۆرۈپ ،ئىچىدە «بۇ ئادەم راست
پەيغەمبەر بولغان بولسا ،ئۆزىگە قولىنى تەگكۈزگەن بۇ ئايالنىڭ
پاھىشە ئىكەنلىكىنى بىلەتتى!» دەپ ئويلىدى.
 40بۇنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا:
_ شىمون ،ساڭا ئېيتىدىغان بىر گېپىم بار _ ،دېدى.
_ ئېيتىڭ ئۇستاز _ ،دېدى شىمون.
 _ 41ئىككى ئادەم بىر كىشىگە قەرزدار ئىكەن .بىرى بەش
يۈز كۈمۈش تەڭگىگە ،يەنە بىرى بولسا ،ئەللىك كۈمۈش
تەڭگىگە قەرزدار ئىكەن 42 .ھەر ئىككىسىنىڭ قەرزنى قايتۇرۇش
ئىمكانىيىتى يوق ئىكەن .شۇڭا ،قەرز ئىگىسى مېھرىبانلىق
قىلىپ ،ھەر ئىككىسىنىڭ قەرزىنى كەچۈرۈم قىپتۇ .سېنىڭچە،
ئۇالرنىڭ قايسىسى قەرز ئىگىسىنى بەكرەك ياخشى كۆرىدۇ؟ _
دەپ سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
 _ 43مېنىڭچە ،كۆپرەك كەڭچىلىككە ئېرىشكىنى _ ،دەپ جاۋاب
بەردى شىمون.
44
_ توغرا ئېيتتىڭ _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا .ئاندىن ،ئۇ ھېلىقى
ئايالنى كۆرسىتىپ ،شىمونغا:
_ بۇ ئايالنى كۆردۈڭمۇ؟ ئۆيۈڭگە كەلگىنىمدە ،سەن پۇتلىرىمنى
يۇيۇشقا سۇ بەرمىگەنىدىڭ .بىراق ،ئۇ كۆز يېشى بىلەن پۇتلىرىمنى
يۇدى ،چېچى بىلەن ئېرتىپ قۇرۇتتى 45 .سەن مېنى ھال-ئەھۋال
سوراپ ،سۆيۈپ كۈتۈۋالمىغانىدىڭ .لېكىن ،ئۇ مەن كىرگەندىن
تارتىپ پۇتلىرىمنى سۆيۈۋاتىدۇ 46 .ســەن مېھمانالرغا تەقدىم
قىلىنىدىغان ياغنى بېشىمغىمۇ سۈركىمىگەنىدىڭ .بىراق ،ئۇ
مېنى ھۆرمەتلەپ ،پۇتلىرىمغا ئەتىر سۈركەپ قويدى 47 .قىسقىسى
ساڭا ئېيتايكى ،ئۇنىڭ نۇرغۇن گۇناھلىرىنىڭ ھەممىسى كەچۈرۈم
قىلىندى .شۇڭا ،ئۇنىڭ ماڭا كۆرسەتكەن مېھىر-مۇھەببىتى
چوڭقۇر .لېكىن ،ئاز كەچۈرۈم قىلىنغاننىڭ كۆرسەتكەن مېھىر-
مۇھەببىتىمۇ ئاز _ ،دېدى.
 48ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇ ئايالغا:
_ گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈم قىلىندى _ ،دېدى.
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 49ھەزرىتى ئەيسا بىلەن بىر داستىخاندا ئولتۇرغانالر« :ھەتتا
كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنىمۇ كەچۈرۈم قىلىدىغان بۇ ئادەم زادى
كىمدۇ؟» دېيىشتى.
 50ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئايالغا:
_ ماڭا باغلىغان ئىشەنچىڭ سېنى قۇتقۇزدى .ئامان بول! _ دېدى.

ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكەن ئايالالر

8

 1ئۇزۇن ئۆتمەي ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىدىكى
شەھەر ،يېزا-قىشالقالرغا بېرىپ ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا
دائىر خۇش خەۋەرنى تارقاتتى .ئون ئىككى شاگىرتىمۇ ئۇنىڭ بىلەن
بىرگە باردى 2 .بۇالردىن باشقا ،يەنە جىن ۋە كېسەللىك ئازابلىرىدىن
قۇتقۇزۇپ ساقايتىلغان بەزى ئايالالرمۇ بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
تېنىدىن يەتتە جىن ھەيدەپ چىقىرىلغان مەجدەللىك مەريەم،
 3ھىرود خاننىڭ ساراي ئەمەلدارى خۇزانىڭ ئايالى يوئاننا ،سۇزانا
ۋە باشقا بىرمۇنچە ئايالالرمۇ بار ئىدى .بۇالر ئۆز مال-مۈلۈكلىرى
بىلەن ھەزرىتى ئەيسا ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرىغا ياردەمدە بولدى.

ئۇرۇق چېچىش توغرىسىدىكى تەمسىل
 4خااليىق ھەرقايسى يۇرتالردىن ھەزرىتى ئەيسا بىلەن كۆرۈشكىلى
ئۈزۈلمەي كېلىپ تۇراتتى .بىر كۈنى نۇرغۇن ئادەم يىغىلغاندا،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا تۆۋەندىكى تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
 _ 5بىر دېھقان ئۇرۇق چاچقىلى ئېتىزىغا چىقىپتۇ .چاچقان
ئۇرۇقلىرىنىڭ بەزىلىرى چىغىر يول ئۈستىگە چۈشۈپ ،كىشىلەرنىڭ
ئايىغى ئاستىدا قاپتۇ ۋە قۇشالرغا يەم بوپتۇ 6 .بەزىلىرى ئاستى تاشلىق
تۇپراققا چۈشۈپتۇ .ئەمما ،يەردىكى نەملىك يېتىشمىگەنلىكتىن،
ئۇرۇقالر ئۈنۈپ چىققاندىن كېيىن قۇرۇپ كېتىپتۇ 7 .بەزىلىرى
تىكەنلەرنىڭ ئارىسىغا چۈشۈپتۇ .مايسىالر تىكەنلەر بىلەن بوي
تالىشىپ ئۆسۈپتۇ .بىراق ،نەتىجىدە تىكەنلەر مايسىالرنى بېسىۋاپتۇ.
 8بەزىلىرى بولسا مۇنبەت تۇپراققا چۈشۈپ ،ئوبدان ئۆسۈپ ،يۈز
ھەسسىلەپ ھوسۇل بېرىپتۇ.
ھەزرىتى ئەيسا يۇقىرى ئاۋاز بىلەن يەنە:
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_ بۇ سۆزلەرنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر! _ دېدى.
 9كېيىن ،ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئۇنىڭدىن بۇ تەمسىلنىڭ مەنىسىنى
سورىدى 10 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سىرلىرى سىلەرنىڭ بىلىشىڭالرغا
بېرىلدى .بىراق ،باشقىالرغا كەلسەك ،ئۇالرغا تەمسىللەر بىلەنال
چۈشەندۈرىمەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر سۆزۈمنى ئاڭلىسىمۇ
چۈشەنمەيدۇ .بۇ ئەھۋال يەشايا پەيغەمبەرنىڭ دېگىنىدەك بولدى:
«ئۇالر قارىسىمۇ كۆرمەيدۇ ،ئاڭلىسىمۇ چۈشەنمەيدۇ».
 11بۇ تەمسىلنىڭ مەنىسى مۇنداق:
_ ئۇرۇق خۇدانىڭ سۆزىدۇر 12 .چىغىر يولدىكى تۇپراققا چۈشكەن
ئۇرۇقالر شۇنداق كىشىلەرگە تەمسىل قىلىنغانكى ،ئۇالر خۇدانىڭ
سۆزىنى ئاڭلىسىمۇ ،ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ .شەيتان ئۇالرنى ئېتىقاد
ئارقىلىق قۇتقۇزۇلمىسۇن دەپ ،ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىن خۇدانىڭ
سۆزىنى ئېلىپ قېچىپ كېتىدۇ 13 .تاشلىق تۇپراققا چۈشكەن
ئۇرۇقالر خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان ھامان خۇشاللىق بىلەن قوبۇل
قىلغانالرغا تەمسىل قىلىنغان .ئۇالر بۇنىڭغا بىر مەھەل ئىشەنگەن
بولىدۇ ،ئەمما ئۇالرنىڭ يىلتىزى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،بىرەر
مۈشكۈللۈككە يولۇقسىال ،بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ 14 .تىكەنلىككە
چۈشكەن ئۇرۇقالرغا كەلسەك ،ئۇالر شۇنداق كىشىلەرگە تەمسىل
قىلىنغانكى ،ئۇالر خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىسىمۇ ،ئۇزۇن
ئۆتمەيال كۆڭلىگە بۇ دۇنيانىڭ ئەندىشە ،بايلىق ۋە ھاالۋەتلىرىنىڭ
ئېزىقتۇرۇشلىرى كىرىۋېلىپ ،خۇدانىڭ سۆزىنى بوغۇۋېتىدۇ-دە،
ئۇالر ھوسۇلسىز قالىدۇ 15 .مۇنبەت تۇپراققا چۈشكەن ئۇرۇقالر
بولسا خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭاليدىغان ،ئۇالرنى پاك ۋە چىن دىلىدا
چىڭ ساقاليدىغان ،ھوسۇل بەرگۈچە سەۋر قىلىدىغان كىشىلەردۇر.

خۇدانىڭ ھەقىقىتى ئاشكارىالنماقتا
 16ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا يەنە:
_ چىراغنى يېقىپ ،ئۇنى بىرەر نەرسە بىلەن يېپىپ قويىدىغان
ياكى كارىۋاتنىڭ ئاستىغا يوشۇرۇپ قويىدىغان كىشى يوق،
ئەلۋەتتە .ئەكسىچە ،ئۆيگە كىرگەنلەر ئېنىق كۆرەلىسۇن دەپ،
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ئۇنى جەزمەن چىراغداننىڭ ئۈستىگە قويىدۇ 17 .چۈنكى ،يېپىق
قويۇلغان ھەرقانداق نەرسە ئاشكارا بولماي قالمايدۇ .يوشۇرۇلغان
ھەرقانداق نەرسە بىلىنمەي قالمايدۇ 18 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مېنىڭ
خۇدانىڭ ھەقىقىتى توغرىسىدا ئېيتقانلىرىمنى كۆڭۈل قويۇپ
ئاڭالڭالر .چۈنكى ،كىمدە ئەقىل-پاراسەت بولسا ،ئۇنىڭغا تېخىمۇ
كۆپ بېرىلىدۇ .لېكىن ،كىمدە ئەقىل-پاراسەت بولمىسا ،ئۆزىدە
بار دەپ قارالغىنىمۇ ئېلىپ كېتىلىدۇ _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئانىسى ۋە ئىنىلىرى
 19ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئانىسى ۋە ئىنىلىرى ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكىلى
كەلدى .لېكىن ،ئادەم كۆپ بولغاچقا ،يېنىغا كېلەلمىگەنىدى 20 .بىر
كىشى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئانىڭىز ۋە ئىنىلىرىڭىز سىز بىلەن كۆرۈشىمىز دەپ ،سىرتتا
تۇرىدۇ _ ،دېدى.
 _ 21خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلغانالرنىڭ
ھەممىسى مېنىڭ ئانام ۋە ئاكا-ئىنىلىرىمدۇر _ ،دېدى ھەزرىتى
ئەيسا كۆپچىلىككە.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ بوراننى تىنچىتىشى
 22بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن كېمىگە
چۈشۈپ ،ئۇالرغا:
_ كۆلنىڭ ئۇ قېتىغا بارايلى _ ،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر
يولغا چىقتى 23 .كېمە كېتىۋاتقاندا ھەزرىتى ئەيسا ئۇخالپ قالدى.
ئۇشتۇمتۇت قاتتىق بوران چىقىپ ،كېمىگە سۇ توشۇپ ،ھەممىسى
ئىنتايىن خەۋپ ئىچىدە قالدى 24 .شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيسانى
ئويغىتىپ:
_ ئۇستاز ،ئۇستاز ،غەرق بولۇش ئالدىدا تۇرىمىز! _ دېدى.
ھەزرىتى ئەيسا ئويغىنىپ ،بوران-چاپقۇنغا بۇيرۇق قىلغانىدى،
بوران توختاپ ،دولقۇن پەسلەپ ،ھەممىسى تىنچىدى .ئاندىن،
ئۇ شاگىرتلىرىغا بۇرۇلۇپ:
 _ 25ئىشەنچىڭالر نەگە كەتتى؟ _ دېدى.
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شاگىرتالر ھەم ھەيران بولۇپ ،ھەم قورقۇشۇپ ،بىر-بىرىگە:
_ بۇ ئادەم زادى كىمدۇ؟ بۇيرۇق قىلسا ،ھەتتا بوران ۋە
دولقۇنالرمۇ ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭاليدىكەن-ھە! _ دەپ كېتىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ جىن چاپالشقان
ئادەمنى ساقايتىشى
 26ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن جەلىلىيە كۆلىنىڭ ئۇ
چېتىدىكى گېراسالىقالر تۇرغان يەرگە باردى 27 .ھەزرىتى ئەيسا
قىرغاققا چىقىشىغا ،شەھەردىن كەلگەن جىن چاپالشقان بىرى ئۇنىڭ
ئالدىغا كەلدى .بۇ ئادەم ئۇزۇندىن بېرى كىيىم كىيمەي ،ئۆيدە
تۇرماي ،گۆر قىلىنىدىغان ئۆڭكۈرلەردە ياشايتتى 28 .ئۇ ھەزرىتى
ئەيسانى كۆرۈشى بىلەنال ئۇنىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ:
_ ئۇلۇغ خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا ،ئىشىمغا ئارىالشما! سەندىن
ئۆتۈنىمەنكى ،مېنى قىينىما! _ دەپ ۋارقىراپ كەتتى 29 .ئۇنىڭ
بۇنداق دېيىشىنىڭ سەۋەبى ،ھەزرىتى ئەيسا جىنغا ئۇنىڭ تېنىدىن
چىقىشنى بۇيرۇغانىدى .جىن بۇ ئادەمنى ئۇزۇن ۋاقىت ئىلكىگە
ئېلىۋالغانىدى .خەلق بۇ ئادەمنى كۆپ قېتىم زەنجىر-كىشەنلەر
بىلەن باغالپ ،قاماپ قويغان بولسىمۇ ،ئۇ ئۇالرنى ئۈزۈپ قېچىپ
چىقىپ ،جىن تەرىپىدىن چۆل-باياۋانالرغا ئېلىپ كېتىلەتتى.
 30ھەزرىتى ئەيسا بۇ ئادەمدىن:
_ ئىسمىڭ نېمە؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئىسمىم «مىڭلىغان» _ ،دەپ جاۋاب بەردى بۇ ئادەمنى
سۆزلىتىۋاتقان جىن .چۈنكى ،بۇ ئادەمگە مىڭلىغان جىنالر
چاپلىشىۋالغانىدى 31 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا ئۆزلىرىنى شەيتانغا
تەييارالنغان تېگى يوق ھاڭالرغا سۈرگۈن قىلماسلىقنى ئۆتۈنۈپ
يالۋۇردى.
 32شۇ ئەتراپتىكى تاغ باغرىدا بىر توپ توڭگۇز پادىسى ئوزۇقلىنىپ
يۈرەتتى .جىنالر ھەزرىتى ئەيساغا يالۋۇرۇپ ،توڭگۇزالرنىڭ تېنىگە
كىرىپ كېتىشىگە ئىجازەت بېرىشىنى تەلەپ قىلدى .ھەزرىتى ئەيسا
ئىجازەت بەردى 33 .جىنالر ھېلىقى ئادەمنىڭ تېنىدىن چىقىپ،
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توڭگۇزالرغا چاپلىشىۋالدى .پۈتۈن توڭگۇز پادىسى پاتىپاراق
بولۇپ ،يۈگۈرگەن پېتى ياردىن چۈشۈپ ،كۆلگە غەرق بولدى.
 34بۇ ھالنى كۆرگەن توڭگۇز باققۇچىالر ئۇ يەردىن قېچىپ،
شەھەر-يېزىالردا بۇ خەۋەرنى تارقاتتى 35 .ئۇ يەردىكى كىشىلەر
زادى نېمە ئىش بولغانلىقىنى كۆرگىلى بۇ يەرگە كېلىشتى .ئۇالر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ،تېنىدىن جىنالر چىقىپ كەتكەن
ھېلىقى ئادەمنىڭ كىيىملىرىنى كىيىپ ،ئەس-ھوشى جايىدا ھالدا
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىدا ئولتۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ،قورقۇپ
كېتىشتى 36 .بۇ مۆجىزىنى كۆرگەنلەر ھېلىقى كىشىنىڭ ساقىيىش
جەريانىنى كۆپچىلىككە سۆزلەپ بەردى 37 .شۇ يەردىكى كىشىلەر
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇ يەردىن كېتىشىنى تەلەپ قىلىشتى .چۈنكى،
ئۇالر ئىنتايىن قورقۇشقانىدى .شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسا كېمىگە
چۈشۈپ ،قايتىپ كەتمەكچى بولدى 38 .تېنىدىن جىنالر چىقىپ
كەتكەن ھېلىقى كىشى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ مەنمۇ سىز بىلەن بىللە كېتەي _ ،دەپ يالۋۇردى.
لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
 _ 39ئۆيۈڭگە قايتىپ بېرىپ ،خۇدانىڭ ساڭا نەقەدەر چوڭ ئىشالرنى
قىلىپ بەرگەنلىكىنى يەتكۈزگىن _ ،دېدى.
ئۇ ئادەم قايتىپ بېرىپ ،پۈتۈن شەھەرنى ئارىالپ ،ھەزرىتى ئەيسا
ئۆزىگە قىلىپ بەرگەن چوڭ ئىشالرنى ھەممەيلەنگە يەتكۈزدى.

تىرىلدۈرۈلگەن قىز ۋە ساقايتىلغان ئايال
 40ھەزرىتى ئەيسا كۆلنىڭ بۇ قېتىغا قايتىپ كەلگىنىدە ،خااليىق
ئۇنى قارشى ئېلىشتى .چۈنكى ،ھەممەيلەن ئۇنىڭ قايتىپ كېلىشىنى
كۈتۈپ تۇراتتى 41 .قارشى ئالغىلى چىققانالر ئىچىدە مەلۇم بىر
ئىبادەتخانىنىڭ مەسئۇللىرىدىن بىرى بولغان يائىرمۇ بار ئىدى.
ئۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ ،ئۆيىگە تەكلىپ قىلىپ
يالۋۇردى 42 .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئون ئىككى ياشلىق يالغۇز قىزى
ئۆلۈپ كېتىش ئالدىدا تۇراتتى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەرگە بارغىنىدا ،كىشىلەر ئۇنىڭ ئەتراپىغا
زىچ ئولىشىۋالدى 43 .توپنىڭ ئىچىدە خۇن تەۋرەش كېسىلىگە
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گىرىپتار بولغىنىغا ئون ئىككى يىل بولغان بىر ئايالمۇ بار ئىدى.
ئۇ بار پۇلىنى تېۋىپالرغا خەجلەپ تۈگەتكەن بولسىمۇ ،ھېچكىم
ئۇنى ساقايتالمىغانىكەن 44 .ئۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئارقا تەرىپىدىن
كېلىپ ،ئۇنىڭ چاپىنىنىڭ پېشىنى سىالپ قويۇۋىدى ،خۇن شۇئان
توختىدى.
 _ 45پېشىمنى تۇتقان كىم؟ _ دەپ سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
كۆپچىلىك« :تۇتمىدۇق» دېيىشتى.
_ ئۇستاز ،تۆت ئەتراپىڭىزنىڭ ھەممىسى ئادەم ،ئۇالر سىزنى
قىستاپ تۇرۇۋاتمامدۇ؟ _ دېدى پېترۇس.
 46لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ ياق! بىرسى قەستەن پېشىمنى تۇتتى .چۈنكى ،ۋۇجۇدۇمدىن
كۈچ-قۇدرەتنىڭ چىقىپ كەتكىنىنى سەزدىم _ ،دېدى 47 .ھېلىقى
ئايال ھەزرىتى ئەيسانىڭ سېزىپ قالغانلىقىنى بىلىپ ،تىترىگەن
ھالدا ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئايىغىغا يىقىلدى ۋە كۆپچىلىككە
ئۆزىنىڭ ھەزرىتى ئەيسانىڭ پېشىنى نېمىشقا تۇتقانلىقىنى ھەم
شۇئان ساقىيىپ كەتكەنلىكىنى ئېيتتى.
 _ 48قىزىم ،ئىشەنچىڭ سېنى ساقايتتى! تىنچ-ئامان بول_ ،
دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 49ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزنى قىلىۋاتقاندا ،ئىبادەتخانا مەسئۇلىنىڭ
ئۆيىدىن كەلگەن بىرى ئىبادەتخانا مەسئۇلى يائىرغا:
_ قىزىڭىز جان ئۈزدى .ئەمدى ئۇستازنى ئاۋارە قىلمايلى _ ،دېدى.
 50بۇنى ئاڭلىغان ھەزرىتى ئەيسا يائىرغا:
_ قورقمىغىن! ماڭا ئىشەنگىن! ئۇ ساقىيىپ كېتىدۇ _ ،دېدى.
 51ھەزرىتى ئەيسا يائىرنىڭ ئۆيىگە بارغاندا ،پېترۇس ،يۇھاننا،
ياقۇپ ۋە قىزنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن باشقا كىشىلەرنىڭ ئۆزى بىلەن
بىللە ئۆيگە كىرىشىگە رۇخسەت قىلمىدى 52 .ئۇ يەردىكىلەر قىزغا
ھازا تۇتۇپ يىغا-زار قىلىشىۋاتاتتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ بولدى ،يىغلىماڭالر! قىز ئۆلمىدى ،ئۇخالپ قاپتۇ! _ دېدى.
 53بىراق ،خااليىق ئۇنى مەسخىرە قىلدى .چۈنكى ،قىزنىڭ
ئاللىقاچان جان ئۈزگەنلىكىدىن ئۇالرنىڭ خەۋىرى بار ئىدى.
 54لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا قىزنىڭ قولىدىن تارتىپ:

216

لۇقا 9-8

_ باالم ،ئورنۇڭدىن تۇر _ ،دەپ چاقىردى 55 .قىزنىڭ روھى
تېنىگە قايتىپ كېلىپ ،ئۇ دەرھال ئورنىدىن تۇردى .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالرغا قىزنىڭ قورسىقىغا بىرنەرسە بېرىشنى بۇيرۇدى.
 56قىزنىڭ ئاتا-ئانىسى ناھايىتى ھەيران قېلىشتى .لېكىن،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنماسلىقنى
تاپىلىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى ئەلچىنى ئەۋەتىشى

9

 1ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتىنى چاقىرىپ ،ئۇالرغا
ھەرقانداق جىننى ھەيدەش ،كېسەللەرنى ساقايتىش قۇدرىتى
ۋە ھوقۇقىنى بەردى 2 .ئاندىن ،ئۇالرنى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى
ھەققىدىكى خۇش خەۋەرنى تارقىتىش ۋە كېسەللەرنى ساقايتىشقا
ئەۋەتتى 3 .ئۇ شاگىرتلىرىغا:
_ سىلەر سەپەردە ھېچ نەرسە ئالماڭالر ،نە ھاسا ،نە خۇرجۇن،
نە نان ،نە پۇل ئېلىۋالماڭالر ،ھەتتا بىرەر ئارتۇق كۆڭلەكمۇ
ئېلىۋالماڭالر 4 .بىر يۇرتقا بارغىنىڭالردا ،قايسى ئائىلىدە قارشى
ئېلىنساڭالر ،ئۇ يەردىن كەتكۈچە شۇ ئائىلىدىال تۇرۇڭالر 5 .ئەگەر
بىرەر يەردىكى كىشىلەر سىلەرنى قارشى ئالمىسا ،ئۇ يەردىن
ئايرىلغىنىڭالردا ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئايىغىڭالردىكى
توپىنى قېقىۋېتىڭالر! _ دېدى.
 6شاگىرتالر يولغا چىقىپ ،ھەممە يېزا-قىشالقالرنى ئارىالپ
خۇش خەۋەرنى تارقىتىپ ،كېسەللەرنى ساقايتتى.
 7جەلىلىيىدىكى ھىرود خان ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىشلىرىدىن
خەۋەر تېپىپ ،گاڭگىراپ قالدى .چۈنكى ،بەزىلەر« :بۇ ئىشالرنى
قىلىۋاتقان كىشى يەھيا پەيغەمبەر ئىكەن .ئۇ تىرىلىپتۇ!» دېسە،
 8يەنە بەزىلەر« :بۇرۇن ئاجايىپ مۆجىزىلەرنى ياراتقان ئىلياس
پەيغەمبەر ياكى باشقا قەدىمكى پەيغەمبەرلەردىن بىرى قايتىدىن
تىرىلىپتۇ!» دەيتتى.
« 9مەن يەھيانىڭ كاللىسىنى ئالدۇرغانىدىم ،ئەمدى بۇ گەپلەرنى
ئاڭالۋاتىمەن .بۇ ئىشالرنى قىلىۋاتقان كىشى زادى كىمدۇ؟» دېدى
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ھىرود خان .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ ھەزرىتى ئەيسا بىلەن كۆرۈشۈشنىڭ
يولىنى ئىزدىدى.

بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرۇش
 10ئــون ئىككى شاگىرت قايتىپ كېلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ قىلغان
ھەممە ئىشلىرىنى ھەزرىتى ئەيساغا مەلۇم قىلدى .ھەزرىتى
ئەيسا باشقىالرغا ئۇقتۇرماي ،ئۇالرنى بەيتسايدا دېگەن يېزىغا
ئېلىپ ماڭدى 11 .بىراق ،بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان خااليىقمۇ ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ كەلدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى قارشى ئېلىپ ،ئۇالرغا
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا دائىر ئىشالرنى چۈشەندۈردى ۋە كېسىلى
بارالرنى ساقايتتى 12 .كۈن ئولتۇرۇشقا ئاز قالغاندا ،ئون ئىككى
شاگىرتى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ خااليىقنى تارقىتىۋەتكەن بولسىڭىز ،ئۇالر ئەتراپتىكى يېزا-
قىشالقالرغا بېرىپ تاماق يېسۇن ۋە قونغۇدەك جاي تاپسۇن.
چۈنكى ،بۇ خىلۋەت جاي ئىكەن _ ،دېدى.
 13لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ ئۇالرغا ئۆزۈڭالر تاماق بېرىڭالر _ ،دېدى.
_ بىزدە پەقەتال بەش نان بىلەن ئىككى بېلىق بار .تاماق
سېتىۋېلىپ ئەكېلىپ بېرىڭالر ،دېمەكچىمۇسىز؟ _ دېيىشتى ئۇالر
ھەيران بولۇپ 14 .چۈنكى ،شۇ يەردە يىغىلغان ئەرلەرنىڭال سانى
تەخمىنەن بەش مىڭچە بار ئىدى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ خااليىق ئەللىكتىن-ئەللىكتىن بۆلۈنۈپ ئولتۇرسۇن،
_ دېدى.
 15شاگىرتالر كۆپچىلىكنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ دېگىنى بويىچە
ئولتۇرغۇزدى 16 .ھەزرىتى ئەيسا بەش نان بىلەن ئىككى بېلىقنى
قولىغا ئېلىپ ،ئاسمانغا قاراپ خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى .ئاندىن،
نانالرنى ئوشتۇپ ،كۆپچىلىككە تارقىتىپ بېرىش ئۈچۈن
شاگىرتلىرىغا بەردى 17 .ھەممەيلەن يەپ تويدى .شاگىرتالر
ئېشىپ قالغان نان بىلەن بېلىقنىڭ پارچىلىرىنى يىغىۋىدى ،ئون
ئىككى سېۋەت چىقتى.
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قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ دەپ تونۇشى

 18بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆزى يالغۇز دۇئا قىلىۋاتاتتى.
ئۇنىڭ يېنىدا شاگىرتلىرىال بار ئىدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
_ خااليىق مېنى كىم دەپ بىلىدىكەن؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 19بەزىلەر سىزنى چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا دەيدۇ ،بەزىلەر ئىلياس
پەيغەمبەر دەيدۇ ،ۋە يەنە بەزىلەر باشقا قەدىمكى پەيغەمبەرلەردىن
بىرى تىرىلىپتۇ دەيدۇ _ ،دەپ جاۋاب بەردى شاگىرتالر.
 20ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
_ سىلەرچۇ؟ سىلەر مېنى كىم ،دەپ بىلىسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
_ سىز خۇدا تەيىنلىگەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئىكەنسىز_ ،
دەپ جاۋاب بەردى پېترۇس.
 _ 21ھازىر بۇ ئىشنى ھېچكىمگە تىنماڭالر _ ،دەپ بۇيرۇدى
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا _ 22 ،چۈنكى ئىنسانئوغلى نۇرغۇن
ئازاب-ئوقۇبەت تارتىشى كېرەك .ئاقساقالالر ،ئالىي روھانىيالر ۋە
تەۋرات ئۇستازلىرى ئۇنى رەت قىلىپ ئۆلتۈرگۈزىدۇ .لېكىن ،ئۇنى
ئۆلتۈرسىمۇ ،ئۇ ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدۇ.
 23ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىككە يەنە مۇنداق دېدى:
_ كىمدەكىم ماڭا ئەگىشىشنى خالىسا ،ئۆز خاھىشىدىن ۋاز
كېچىپ ،ئۆزىنىڭ كرېستىنى كۆتۈرۈپ ① ھەر كۈنى ماڭا ئەگەشسۇن.
 24چۈنكى ،ئۆزى ئۈچۈنال ياشايدىغانالر ئەكسىچە ھاياتىدىن مەھرۇم
بولىدۇ .بىراق ،ئۆز خاھىشىدىن ۋاز كېچىپ ،مېنىڭ ئۈچۈن
ياشايدىغانالر ھاياتىنى ساقلىيااليدۇ 25 .بىر ئادەم پۈتۈن دۇنياغا ئىگە
بولۇپ ھاياتىدىن مەھرۇم قالسا ،بۇنىڭ نېمە پايدىسى بولسۇن؟!
 26ئەگەر كىمدەكىم مەندىن ۋە مېنىڭ سۆزلىرىمدىن نومۇس قىلسا،
ئىنسانئوغلى بولغان مەنمۇ ئۆزۈمنىڭ ،ئاتامنىڭ ۋە مۇقەددەس
①  23 :9رىملىقالر تەرىپىدىن ئۆلۈم جازاسى بېرىلگەنلەر مىخلىنىدىغان
كرېستنى مۈرىسىدە كۆتۈرۈپ جازا مەيدانىغا باراتتى« .ئۆزىنىڭ كرېستىنى
كۆتۈرۈش» دېگەنلىك ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن ئازاب-ئوقۇبەت تارتىشقا تەييار
بولۇشنى كۆرسىتىدۇ.
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پەرىشتىلەرنىڭ شان-شەرىپى ئىچىدە قايتىپ كەلگىنىمدە ،ئۇنىڭدىن
نومۇس قىلىمەن 27 .بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇ يەردە تۇرغانالرنىڭ
بەزىلىرى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى كۆرمىگۈچە ئۆلمەيدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ نۇرغا چۆمۈشى
 28تەخمىنەن سەككىز كۈندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا پېترۇس،
يۇھاننا ۋە ياقۇپنى ئېلىپ ،دۇئا قىلىش ئۈچۈن تاغقا چىقتى.
 29ھەزرىتى ئەيسا دۇئا قىلىۋاتقىنىدا ،ئۇنىڭ يۈزى ئۆزگەردى.
كىيىملىرى ئاپئاق بولۇپ ،چاقماقتەك چاقنىدى 30 .توساتتىن،
مۇسا پەيغەمبەر ۋە ئىلياس پەيغەمبەر پەيدا بولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن
سۆزلىشىشكە باشلىدى 31 .ئۇالر خۇدانىڭ پارالق نۇرى ئىچىدە
ئايان بولۇپ ،ھەزرىتى ئەيسا بىلەن ئۇنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسىنى
ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا يېرۇسالېمدا قۇربان بولىدىغانلىقى
توغرىسىدا سۆھبەتلەشتى.
 32پېترۇس ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنى ئۇيقۇ باسقانىدى .ئۇالر
ئۇخالپ ئويغانغاندا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ پارالق نۇرىنى ۋە ئۇنىڭ
بىلەن بىللە تۇرغان مۇسا پەيغەمبەر ۋە ئىلياس پەيغەمبەرنى كۆردى.
 33بۇ ئىككى پەيغەمبەر ھەزرىتى ئەيسادىن ئايرىلىدىغان ۋاقىتتا،
پېترۇس ئۆزىمۇ تۇيمىغان ھالدا ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستازىم ،بۇ يەردە بولغىنىمىز نېمىدېگەن ياخشى! بىرى
سىزگە ،بىرى مۇسا پەيغەمبەرگە ،يەنە بىرى ئىلياس پەيغەمبەرگە
دەپ ،بۇ يەرگە ئۈچ كەپە ياسايلى _ ،دېدى.
 34پېترۇس گەپ قىلىۋاتقاندا ،بىر بۇلۇت پەيدا بولۇپ ،ئۇالرنى
قاپلىۋالدى .شاگىرتالر بۇلۇت ئىچىدە قالغىنىدا قورقۇشۇپ كەتتى.
 35تۇيۇقسىز بۇلۇتتىن خۇدانىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ:
_ بۇ مېنىڭ ئوغلۇم ،مېنىڭ تاللىغىنىم .ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق
سېلىڭالر! _ دېدى.
 36ئاۋاز توختىغاندىن كېيىن ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزى
يالغۇز قالغانلىقىنى كۆردى .شاگىرتالر بۇ ئىشنى ئۇزۇن ۋاقىتقىچە
ھېچكىمگە تىنمىدى.
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جىن چاپالشقان بالىنىڭ ساقايتىلىشى

 37ئەتىسى ،ھەزرىتى ئەيسا ئۈچ شاگىرتى بىلەن بىللە تاغدىن
چۈشكەن ۋاقتىدا ،نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنى قارشى ئالغىلى چىقتى.
 38توپنىڭ ئىچىدىن بىرەيلەن تۇيۇقسىز ۋارقىراپ:
_ ئۇستاز ،ئوغلۇمغا كۆڭۈل بۆلگەيسىز ،ئۇ بىرال باال ئىدى!
 39ئۇنىڭغا دائىم بىر جىن چاپلىشىۋېلىپ ،ئۆزىچىال ۋارقىراپ-
جارقىراپ كېتىدۇ .بەزىدە پۈتۈن بەدىنى تارتىشىپ قېلىپ،
ئاغزىدىن ئاق كۆپۈك كېلىدۇ .جىن ئۇنى دائىم قىيناپ ئارام
بەرمەيدۇ 40 .شاگىرتلىرىڭىزدىن بۇ جىننى ھەيدىۋېتىشنى ئۆتۈنۈپ
سورىغانىدىم ،بىراق ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن كەلمىدى _ ،دېدى.
 _ 41ئەي ئېتىقادسىز ۋە چىرىك ئەۋالد! مەن سىلەر بىلەن
بىللە بولۇپ ،سىلەرنىڭ يەنىال ماڭا ئىشەنمىگەنلىكىڭالرغا يەنە
قاچانغىچە بەرداشلىق بېرەي؟ _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا .ئاندىن،
ھېلىقى كىشىگە:
_ باالڭنى ئېلىپ كەل _ ،دېدى.
 42باال كېلىۋاتقاندا ،جىن ئۇنى يەرگە يىقىتىپ ،پۈتۈن بەدىنىنى
تارتىشتۇرۇۋەتتى .بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا جىننى ھەيدىۋېتىپ،
بالىنى ساقايتتى ۋە ئۇنى ئاتىسىغا تاپشۇرۇپ بەردى 43 .كۆپچىلىك
خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە ھەيران بولۇشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆز ئۆلۈمىنى يەنە
بىر قېتىم ئالدىن ئېيتىشى
كۆپچىلىك ھەزرىتى ئەيسانىڭ قىلغان پۈتۈن ئىشلىرىغا ھەيران
بولۇپ تۇرغاندا ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
 _ 44ئاڭالپ قويۇڭالر ،بىرسىنىڭ ساتقۇنلۇقى بىلەن ،ئىنسانئوغلى
باشقىالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇ _ ،دېدى.
 45بىراق ،ئۇالر بۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى چۈشىنەلمىدى .چۈنكى،
بۇنىڭ مەنىسى قەستەن يوشۇرۇلغانىدى .ئۇالر ئۇنىڭدىن بۇ سۆزنىڭ
تېگىنى سوراشقىمۇ پېتىنالمىدى.
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خۇدانىڭ نەزىرىدە كىم ئەڭ ئۇلۇغ؟

 46شاگىرتالر زادى كىمنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئىكەنلىكىنى ئۆزئارا
تاالش-تارتىش قىلىشىۋاتاتتى 47 .ئۇالرنىڭ نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى
بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا كىچىك بىر بالىنى يېنىدا تۇرغۇزۇپ،
 48شاگىرتالرغا:
_ كىم مېنى دەپ ،بۇنداق كىچىك بالىنى قوبۇل قىلسا،
مېنى قوبۇل قىلغان بولىدۇ .مېنى قارشى ئالسا ،مېنى
ئەۋەتكۈچىنى قارشى ئالغان بولىدۇ .ئاراڭالردا ئۆزىنى ئەڭ
تۆۋەن تۇتقىنى خۇدانىڭ نەزىرىدە ئەڭ ئۇلۇغ بولىدۇ_ ،
دېدى.

قارشى تۇرماسلىق قوللىغانلىقتۇر
 49يۇھاننا ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،سىزنىڭ نامىڭىز بىلەن جىنالرنى ھەيدەۋاتقان بىرسىنى
كۆردۇق .لېكىن ،ئۇ بىزگە ئوخشاش سىزگە ئەگەشمىگەنلىكى
ئۈچۈن ،بىز ئۇنى توستۇق _ ،دېدى.
 _ 50ئۇنى توسماڭالر .چۈنكى ،سىلەرگە قارشى تۇرمىغانالر
سىلەرنى قوللىغانالردۇر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.

ھەزرىتى ئەيسانى قارشى ئالمىغان يېزا
 51ھەزرىتى ئەيسا ئۆلۈپ ئاندىن تىرىلىپ ،ئاسمانغا ئېلىپ
كېتىلىدىغان كۈنگە ئاز قالغاندا ،يېرۇسالېمغا بېرىشنى قەتئىي قارار
قىلدى 52 .بۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ ئالدىن ئادەم ئەۋەتتى .ئۇالر سامارىيە
ئۆلكىسىدىكى بىر يېزىغا كېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ كېلىشى
ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشقا كىرىشتى 53 .بىراق ،سامارىيىلىكلەر ①
ھەزرىتى ئەيسانى «يېرۇسالېمغا ئىبادەت قىلىشقا بارىدىكەن»

①  53 :9سامارىيىلىكلەر ئۆز ئىبادەتخانىسىنى گارىزىم تېغىدا قۇرغان بولۇپ،
ئۇالر ئىبادەتنى يېرۇسالېمدا ئەمەس ،بەلكى شۇ تاغدا قىلىش توغرا ،دەپ
قارايتتى.
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دەپ ،قارشى ئالمىدى 54 .ئۇنىڭ شاگىرتلىرىدىن ياقۇپ بىلەن
يۇھاننا بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ:
_ ئى رەببىم ،ئۇالرنى كۆيدۈرۈۋېتىش ئۈچۈن ئاسماندىن ئوت
ياغدۇرۇشنى ئۆتۈنسەك قانداق دەيسىز؟ _ دېدى.
 55لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا بۇرۇلۇپ ئۇالرنى ئەيىبلىدى 56 .ئاندىن،
ئۇالر باشقا بىر يېزىغا كەتتى.

ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىشنىڭ بەدەللىرى
 57ئۇالر يولدا كېتىۋاتقاندا ،بىر كىشى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ سىز قەيەرگە بارماڭ ،مەن سىزگە ئەگىشىپ ماڭىمەن،
_ دېدى.
 58بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ تۈلكىنىڭ ئۆڭكۈرى ،قۇشنىڭ ئۇۋىسى بار .بىراق،
ئىنسانئوغلىنىڭ بېشىنى قويغۇدەك يېرىمۇ يوق _ ،دېدى
ئۇنىڭغا.
 59ئۇ يەنە باشقا بىر كىشىگە:
_ ماڭا ئەگەشكىن! _ دېدى.
بىراق ،ھېلىقى كىشى باھانە كۆرسىتىپ:
_ ئۇستاز ،ئاتام ئۆلۈپ ئۇنى يەرلىككە قويغۇچە كۈتۈپ ،ئاندىن
سىزگە ئەگىشەيچۇ! _ دېدى.
 _ 60ئۆلگەنلەرنى روھى ئۆلۈكلەر ئۆزلىرى يەرلىككە قويسۇن!
سەن بولساڭ بېرىپ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا دائىر خۇش خەۋەرنى
تارقات _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 61يەنە بىرسى:
_ ئەي ئۇستاز ،مەن سىزگە ئەگەشمەكچىمەن .بىراق ،ئاۋۋال
ئۆيۈمگە بېرىپ ،ئۆيدىكىلەر بىلەن خوشلىشىپ كېلەي _ ،دېدى.
 _ 62قوش ھەيدەۋېتىپ ،توختىماي كەينىگە قارايدىغان
ئادەمدەك ،بۇرۇنقى ھاياتىڭالردىن مېھرىڭالرنى ئۈزەلمىسەڭالر،
خۇداغا خىزمەت قىلىشقا اليىق بولمايسىلەر _ ،دېدى ھەزرىتى
ئەيسا ئۇنىڭغا.
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لۇقا 10
ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەتمىش ئىككى
شاگىرتىنى ئەۋەتىشى

10

 1شۇ ئىشالردىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتالردىن
يەنە يەتمىش ئىككىنى تالالپ ،ئۆزى بارماقچى بولغان
شەھەر-يېزىالرغا ئىككى-ئىككىدىن ئەۋەتتى 2 .ئۇالر يولغا چىقىشتىن
بۇرۇن ،ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ قۇتقۇزۇلۇشقا ئىنتىلىدىغانالر مول ھوسۇلدەك كۆپ ،بىراق
ھوسۇلنى ئېلىش ئۈچۈن ئىشلەيدىغانالر ئاز ئىكەن .ھوسۇلنىڭ
ئىگىسى بولغان خۇدادىن كۆپرەك ئىشچى ئەۋەتىپ ،ھوسۇلنى
يىغىۋېلىشنى تىلەڭالر 3 .ئەمدى يولغا چىقىڭالر .مەن سىلەرنى
قوزىالرنى بۆرىلەرنىڭ ئارىسىغا ئەۋەتكەندەك ئەۋەتىمەن 4 .ھەميان،
خۇرجۇن ۋە ئاياغمۇ ئالماڭالر .يولدا كىشىلەر بىلەن كۆرۈشكەندە،
پاراڭلىشىشقىمۇ توختىماڭالر 5 .قايسى ئۆيگە كىرسەڭالر ،ئالدى
بىلەن« :ئائىلەڭالرغا خۇدادىن ئامانلىق تىلەيمەن!» دەڭالر 6 .ئۇ
ئۆيدە خۇدادىن كېلىدىغان ئامانلىقنى سۆيگۈچى بولسا ،تىلىگەن
ئامانلىقىڭالر ئۇنىڭغا مەنسۇپ بولىدۇ .ئەگەر بولمىسا ،تىلىگەن
ئامانلىقىڭالر ئۆزۈڭالرغا يانىدۇ 7 .ئۇ ئۆيدىن بۇ ئۆيگە يۆتكىلىپ
يۈرمەڭالر ،بەلكى چۈشكەن ئۆيدە تۇرۇڭالر ۋە ئۆيدىكىلەرنىڭ
بەرگىنىنى يەڭالر ،چۈنكى خىزمەتكار كىمگە خىزمەت قىلسا،
شۇنىڭدىن ئىش ھەققى ئېلىشقا ھەقلىق.
 8بىرەر شەھەرگە بارغىنىڭالردا ،بىرسى سىلەرنى قارشى
ئېلىپ ،ئالدىڭالرغا نېمە قويسا ،شۇنى يەڭالر 9 .ئۇ شەھەردىكى
كېسەللەرنى ساقايتىڭالر ۋە ئۇ يەردىكى كىشىلەرگە« :خۇدانىڭ
پادىشاھلىقى سىلەرگە نامايان بولۇش ئالدىدا تۇرىدۇ!» دەڭالر.
 10بىراق ،بىرەر شەھەرگە بارغىنىڭالردا ،ئۇ يەردىكى كىشىلەر
سىلەرنى قارشى ئالمىسا ،كۆپچىلىك ئالدىدا« 11 :خــۇدادىــن
كېلىدىغان جازاغا ئۆزلىرىڭالرنىڭ جاۋابكار بولىدىغانلىقىڭالرنى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،بىز شەھىرىڭالرنىڭ ئايىغىمىزغا قونغان
توپىسىنىمۇ قېقىپ چۈشۈرۈۋېتىمىز!» دەپ ئاگاھالندۇرۇڭالر ۋە
ئۇالرغا« :بىلىشىڭالر كېرەككى ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقى سىلەرگە
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راستتىنال نامايان بولغانىدى!» دەڭالر 12 .بىلىپ قويۇڭالركى ،ئۇ
شەھەردىكىلەرنىڭ قىيامەت كۈنى تارتىدىغان جازاسى سودوم ①
شەھىرىدىكى رەزىل كىشىلەرنىڭ تارتىدىغان جازاسىدىنمۇ
ئېغىر بولىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانى رەت قىلغانالر
 _ 13ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي قورازىنلىقالر! ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي
بەيتسايدالىقالر! سىلەر ئۈچۈن ياراتقان مۆجىزىلىرىمنى تىر ۋە
سىدون دېگەن ياتالر شەھەرلىرىدە ياراتقان بولسام ،ئۇ يەرلەردىكى
خەلق بۇرۇنال مەيۈسلەنگەن ھالدا ماتاغا يۆگىنىپ ،كۈلگە مىلىنىپ
گۇناھلىرىغا توۋا قىلغان بوالتتى 14 .قىيامەت كۈنى ،خۇدانىڭ
سىلەرگە بېرىدىغان جازاسى تىر ۋە سىدوندىكىلەرنىڭكىدىنمۇ ئېغىر
بولىدۇ 15 .ئەي كەپەرناھۇملۇقالر! ئاسمانغا چىقماقچىمىدىڭالر؟
ئەكسىچە ،دوزاخقا تاشلىنىسىلەر!
 16ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا يەنە:
_ كىمدەكىم سىلەرنىڭ سۆزۈڭالرغا كىرسە ،مېنىڭ سۆزۈمگە
كىرگەن بولىدۇ .كىمدەكىم سىلەرنى رەت قىلسا ،مېنىمۇ رەت
قىلغان بولىدۇ .مېنى رەت قىلغانالر مېنى ئەۋەتكۈچىنىمۇ رەت
قىلغان بولىدۇ _ ،دېدى.

يەتمىش ئىككى شاگىرتنىڭ قايتىپ كېلىشى
 17ھېلىقى يەتمىش ئىككى شاگىرت خۇشال-خۇرام ھالدا
قايتىپ كېلىپ:
_ ئى رەببىمىز! بىز سىزنىڭ نامىڭىزدىن بۇيرۇق قىلغانىدۇق،
ھەتتا جىنالرمۇ بىزگە بويسۇنۇپ ،چىقىپ كېتىشتى! _ دەپ
مەلۇم قىلدى.
 18ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:

①  12 :10سودوم _ ئىبراھىم پەيغەمبەر زامانىدىكى شەھەر بولۇپ ،بۇ
شەھەرنىڭ ئادەملىرى ئوخشاش جىنستىكى زىناخورلۇققا قاتتىق بېرىلىپ
گۇناھقا پاتقانلىقتىن ،خۇدا بۇ شەھەرنى ئادەملىرى بىلەن قوشۇپ يوقاتقان.
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_ شۇنداق! شەيتاننىڭ ئاسماندىن چاقماقتەك تېز چۈشكەنلىكىنى
كــۆردۈم 19 .قـــۇالق سېلىڭالر! مەن سىلەرگە يىالن-چاياندەك
شەيتاننى ئاياغ ئاستىڭالردا يانجىپ تاشلىيااليدىغان ،ئۇنىڭ بارلىق
كۈچ-قۇدرىتىنى بېسىپ چۈشىدىغان ھوقۇق بەردىم .سىلەرگە
ھېچقانداق نەرسە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ 20 .لېكىن ،سىلەر جىنالرنىڭ
بويسۇنغانلىقى بىلەنال خۇشال بولۇپ كەتمەڭالر ،بەلكى خۇدانىڭ
نامىڭالرنى ئەرشتىكى ھاياتلىق دەپتىرىگە پۈتۈشى بىلەن خۇشال
بولۇڭالر _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ خۇشاللىقى
 21بۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسا مۇقەددەس روھنىڭ تەسىرى بىلەن
خۇرسەنلىككە چۆمگەن ھالدا مۇنداق دېدى:
_ پۈتۈن ئالەمنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ئاتا! سەن بۇ ھەقىقەتلەرنى
ئۆزىنى ئەقىللىق ،بىلىملىك چاغاليدىغان كىشىلەردىن يوشۇرۇپ،
كىچىك بالىالردەك سەبىي كىشىلەرگە ئاشكارىلىغانلىقىڭ ئۈچۈن،
ساڭا مەدھىيىلەر ئوقۇيمەن .شۇنداق ئاتا ،سېنىڭ ئۆز خاھىشىڭ
ئەنە شۇ ئىدى.
 22ھەزرىتى ئەيسا ئەتراپىدىكىلەرگە:
_ ئاتام ھەممىنى ماڭا ئاتا قىلدى .مېنىڭ كىملىكىمنى ئاتامدىن
باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ .ئاتامنىڭ كىملىكىنىمۇ مەن ۋە مەن
ئۆزۈم ئاشكارىالشنى خااليدىغان كىشىلەردىن باشقا ھېچكىم
بىلمەيدۇ _ ،دېدى.
 23ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا قاراپ ،ئاستىغىنا:
_ كۆرگەن ئىشالرنى كۆرەلىگەنلىكىڭالر ئۈچۈن نەقەدەر
بەختلىكسىلەر!  24بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇرۇنقى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر
ۋە پادىشاھالر سىلەر كۆرگەن ۋە ئاڭلىغانالرنى كۆرۈشنى ۋە ئاڭالشنى
ئارزۇ قىلغان بولسىمۇ ،مۇرادىغا يېتەلمىدى _ ،دېدى.

مېھرىبان سامارىيىلىك توغرىسىدىكى تەمسىل
 25تەۋرات ئۇستازلىرىدىن بىرى ھەزرىتى ئەيسانى سىنىماقچى
بولۇپ:
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_ ئۇستاز ،مەن قانداق قىلسام مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشەلەيمەن؟
_ دەپ سورىدى.
 _ 26تەۋرات قانۇنىدا نېمە دېيىلگەن؟ بۇنى ئۆزىڭىز قانداق
چۈشەندۈرىسىز؟ _ دەپ سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
 27ھېلىقى كىشى مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ «پەرۋەردىگارىڭ بولغان خۇدانى پۈتۈن قەلبىڭ ،پۈتۈن جېنىڭ،
پۈتۈن كۈچۈڭ ۋە پۈتۈن زېھنىڭ بىلەن سۆيگىن»؛ بۇنىڭدىن قالسا،
«قوشناڭنى ئۆزۈڭنى سۆيگەندەك سۆي».
 _ 28توغرا جاۋاب بەردىڭىز .مانا شۇنداق قىلسىڭىز ،مەڭگۈ
ياشايسىز _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 29ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ سوئال سورىشىنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،ھەزرىتى ئەيسادىن چۈشەندۈرۈش تەلەپ قىلىپ:
_ مېنىڭ سۆيۈشكە تېگىشلىك قوشنىلىرىم كىملەر؟ _ دەپ
سورىدى.
 30ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ بىر ئادەم يېرۇسالېمدىن ئېرىخا شەھىرىگە كېلىۋېتىپ ،يولدا
قاراقچىغا ئۇچراپ قاپتۇ .قاراقچىالر ئۇنىڭ كىيىم-كېچەكلىرىنى
سالدۇرۇۋېلىپ ،ئۇنى ئۇرۇپ ،چاال ئۆلۈك قىلىپ ،تاشالپ كېتىپتۇ.
 31ئۇزۇن ئۆتمەي ،بىر يەھۇدىي روھانىي شۇ يولدىن كېلىۋېتىپ،
ھېلىقى ئادەمنى كۆرۈپ ،پىسەنت قىلماي يولنىڭ ئۇ چېتى بىلەن
مېڭىپ ئۆتۈپ كېتىپتۇ 32 .شۇنىڭدەك ،مەركىزىي ئىبادەتخانىدا
ئىشلەيدىغان الۋىي قەبىلىسىدىن بولغان بىر خىزمەتچىمۇ بۇ
يەرگە كەلگەندە ،ئۇ بىچارە ئادەمنى كۆرۈپ ،كارى بولماي يولنىڭ
ئۇ چېتى بىلەن مېڭىپ ئۆتۈپ كېتىپتۇ 33 .لېكىن ،يەھۇدىيالر
يامان كۆرىدىغان سامارىيىدىن كەلگەن بىر كاپىر بۇ يەردىن ئۆتۈپ
كېتىۋېتىپ ،ئۇنى كۆرۈپال ئىچ ئاغرىتىپتۇ  34ۋە ئالدىغا بېرىپ،
ياغ ۋە شاراب بىلەن جاراھىتىنى يۇيۇپ ،تېڭىپ قويۇپتۇ ،ئاندىن
ئۇنى ئۆز ئېشىكىگە مىندۈرۈپ ،بىر سارايغا ئېلىپ بېرىپ ،ئۇ
يەردە ھالىدىن خەۋەر ئاپتۇ 35 .ئەتىسى ،سارايۋەنگە ئىككى كۈمۈش
تەڭگە بېرىپ« :ئۇنىڭغا قاراپ قويۇڭ ،ئارتۇق چىقىمى بار بولسا،
قايتىشىمدا تۆلەيمەن» دەپتۇ.
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 36ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئۇستازدىن:
_ سىزچە ،بۇ ئۈچ ئادەم ئىچىدە قايسىسى قاراقچىالرغا يولۇققان
ھېلىقى كىشىگە قوشنىدارچىلىقنى يەتكۈزگەن؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 37ئۇنىڭغا مېھرىبانلىق قىلغان ھېلىقى كىشى _ ،دەپ جاۋاب
بەردى ئۇ.
_ ئۇنداق بولسا ،سىزمۇ بېرىپ ،باشقىالرغا شۇنداق قىلىڭ_ ،
دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ مارتا ۋە مەريەمنى يوقلىشى
 38ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن بىللە سەپىرىنى داۋامالشتۇرۇپ،
بىر يېزىغا كەلدى .ئۇ يەردە مارتا ئىسىملىك بىر ئايال ئۇنى ئۆيىگە
تەكلىپ قىلدى 39 .مارتانىڭ مەريەم ئىسىملىك بىر سىڭلىسى بار
ئىدى .ئۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئايىغى تەرەپتە ئولتۇرۇپ ،تەلىمىنى
ئاڭالۋاتاتتى 40 .ئۆيدىكى ئىشالرنىڭ كۆپلۈكىدىن پايپېتەك بولۇپ
يۈرگەن مارتا ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئى رەببىم ،سىڭلىم مەريەم شۇنچە كۆپ ئىشالرنى ماڭىال
تاشلىۋەتتى ،ئۇنى ماڭا ياردەملەشتۈرگەيسىز! _ دېدى.
 41بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئەي مارتا ،سەن زىيادە ئىشالرغا باش قاتۇرۇپ ئاۋارە بولۇپ
يۈرۈۋاتىسەن 42 .بىراق ،بىرال مۇھىم ئىش بار .مەريەم شۇ ياخشى
ئىشنى تاللىۋالدى .بۇنى ھېچكىم ئۇنىڭدىن تارتىۋااللمايدۇ.

دۇئا قىلىش توغرىسىدىكى تەلىم

11

 1بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا بىر يەردە دۇئا قىلىۋاتاتتى.
دۇئا ئاياغالشقاندىن كېيىن ،شاگىرتلىرىدىن بىرى

ئۇنىڭغا:
_ ئى رەببىم ،يەھيا پەيغەمبەر ئۆز شاگىرتلىرىغا ئۆگەتكىنىدەك،
سىزمۇ بىزگە دۇئا قىلىشنى ئۆگىتىپ قويسىڭىز _ ،دېدى.
 2ھەزرىتى ئەيسا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى:
_ دۇئا قىلغىنىڭالردا ،مۇنداق دەڭالر:
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«ئى ئاتىمىز،
سېنىڭ نامىڭ ئۇلۇغالنغاي.
پادىشاھلىقىڭ يەر يۈزىدىمۇ نامايان بولغاي.
 3كۈندىلىك يېمەكلىكىمىزنى بەرگەيسەن.
 4بىزگە گۇناھ قىلغان ھەركىمنى كەچۈرگىنىمىزدەك،
سەنمۇ گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگەيسەن.
بىزنى ئازدۇرۇلۇشالردىن ساقالپ قالغايسەن».
 5ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋام قىلىپ شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
_ ئەگەر يېرىم كېچىدە دوستۇڭنىڭ ئۆيىگە بېرىپ« ،بۇرادەر،
ماڭا ئۈچ نان بېرىپ تۇر 6 ،ئۆيۈمگە بىر دوستۇم سەپەر بىلەن
كەلگەنىدى ،ئۆيدە ئۇنى كۈتكۈدەك بىر نەرسە قالماپتۇ» دېسەڭ،
 7دوستۇڭ ئۆيىنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ« ،مېنى ئاۋارە قىلما ،ئىشىك
تاقاقلىق ،بالىالر ،ھەممىمىز يېتىپ قالدۇق .خاپا بولما!» دەپ
جاۋاب بېرىشى مۇمكىنمۇ؟  8ياق ،ئۇ دوستلۇقنىڭ يۈزىنى قىلمىغان
تەقدىردىمۇ ،سېنىڭ تارتىنماستىن قايتا-قايتا يالۋۇرۇشۇڭ
ۋەجىدىن بولسىمۇ ،ئورنىدىن تۇرۇپ ،سورىغان نەرسەڭنى چوقۇم
بېرىدۇ 9 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەر دۇئا قىلىپ تىلەڭالر ،خۇدا
تىلىگىنىڭالرنى بېرىدۇ .ئىزدەڭالر ،تاپىسىلەر .ئىشىكنى قېقىڭالر،
ئېچىلىدۇ 10 .چۈنكى ،تىلىگەنلەر چوقۇم ئېرىشىدۇ ،ئىزدىگەنلەر
چوقۇم تاپىدۇ ،ئىشىكنى قاققانالرغا ئىشىك چوقۇم ئېچىلىدۇ.
 11سىلەر بېلىق تەلەپ قىلغان ئوغلۇڭالرغا يىالن بېرەتتىڭالرمۇ؟
 12تۇخۇم تەلەپ قىلسا ،چايان بېرەتتىڭالرمۇ؟  13گۇناھكار بولغان
سىلەر پەرزەنتلىرىڭالرغا ياخشى نەرسىلەرنى بېرىشنى بىلگەن
يــەردە ،ئەرشتىكى ئاتاڭالر تىلىگەنلەرگە مۇقەددەس روھىنى
ئىلتىپات قىلماسمۇ؟

ھەزرىتى ئەيسا شەيتاندىن كۈچلۈكتۇر
 14بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا بىر ئادەمنى گاچا قىلىپ قويغان
جىننى ئۇنىڭ تېنىدىن ھەيدەپ چىقاردى .شۇنىڭ بىلەن ،گاچا
زۇۋانغا كەلدى .كۆپچىلىك بۇنىڭغا ئىنتايىن ھەيران بولۇشتى.
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 15بىراق بەزى كىشىلەر« :ئۇ ،جىنالرنى ئۇالرنىڭ باشلىقى بولغان
شەيتانغا تايىنىپ ھەيدىۋېتىدۇ» دېدى.
 16يەنە بەزىلەر ئۇنىڭ خۇدا تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنلىكىنى سىناپ
بېقىش مەقسىتىدە ،ئۇنىڭدىن بىر كارامەت كۆرسىتىشنى تەلەپ
قىلدى 17 .ئۇالرنىڭ نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا
مۇنداق دېدى:
_ ئەگەر بىر دۆلەتتىكىلەر ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ سوقۇشسا،
ئۇ دۆلەت زاۋاللىققا يۈز تۇتىدۇ .بىر ئائىلىدىكىلەر ئۆزئارا جېدەل-
ماجىرا قىلىشسا ،ئۇ ئائىلىمۇ ۋەيران بولىدۇ 18 .شۇنىڭغا ئوخشاش،
شەيتان ئۆز باشقۇرۇشىدا بولغان جىنالر بىلەن سوقۇشسا ،ئۇنىڭ
پادىشاھلىقى قانداقمۇ پۇت تىرەپ تۇرالىسۇن؟ سىلەر مېنى،
«جىنالرنى شەيتانغا تايىنىپ ھەيدەيدىكەن» دەيسىلەر 19 .ئەگەر
دەرۋەقە شۇنداق بولسا ،سىلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىڭالر جىنالرنى
ھەيدەشتە كىمگە تاياندى؟! ئېيتقانلىرىڭالرنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى
ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىڭالر دەلىللەپ بېرىدۇ 20 .ئەمەلىيەتتە ،مەن
خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە تايىنىپ جىنالرنى ھەيدىۋەتتىم .بۇ،
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئاراڭالردا نامايان بولغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.
 21ئەگەر تولۇق قورالالنغان كۈچتۈڭگۈر شەيتان ئۆز ئۆيىنى قوغداپ
تۇرسا ،ئۇنىڭ مال-مۈلكى بىخەتەر بولىدۇ 22 .لېكىن ،ئۇنىڭدىن
كۈچتۈڭگۈر بىرى ھۇجۇم قىلىپ ئۇنى يەڭسە ،ئۇنىڭ تايانغان
قوراللىرىنى تارتىۋالىدۇ ۋە مال-مۈلۈكلىرىنى ئولجا ئېلىپ ،ئۆز
ئادەملىرىگە تارقىتىپ بېرىدۇ.
 23مەن بىلەن بىر يولدا ماڭمىغانالر ماڭا قارشى تۇرغۇچىالردۇر.
ماڭا يىغىۋېلىشقا ياردەم بەرمىگەنلەر توزۇتۇۋەتكۈچىلەردۇر.
 24جىن بىرەر ئادەمنىڭ تېنىدىن ھەيدىۋېتىلگەندىن كېيىن،
قۇرغاق داالالرنى ئارىالپ چىقىپ ،تۇرىدىغان جاي ئىزدەيدۇ.
تاپالمىغاندىن كېيىن« ،ئىلگىرىكى ئۆيۈمگە قايتاي!» دەيدۇ.
 25شۇنىڭ بىلەن ،جىن ئۇ ئادەمنىڭ تېنىگە قايتىپ كېلىپ ،ھېلىقى
ئادەمنىڭ دىلىنىڭ پاكىز تازىلىنىپ رەتلەنگەن ئۆيدەك بولۇپ
قالغانلىقىنى بايقايدۇ-دە 26 ،ئۆزىدىنمۇ بەتتەر يەتتە جىننى باشالپ
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كىرىپ بىللە تۇرىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،ھېلىقى ئادەمنىڭ كېيىنكى
ھالى بۇرۇنقىدىنمۇ يامانلىشىپ كېتىدۇ.

ھەقىقىي بەخت
 27ھەزرىتى ئەيسا بۇ گەپلەرنى قىلىۋاتقاندا ،كۆپچىلىك ئارىسىدا
بىر ئايال يۇقىرى ئاۋازدا:
_ سىزنى تۇغۇپ ،بېقىپ چوڭ قىلغان ئايال نەقەدەر بەختلىك-
ھە! _ دېدى.
 _ 28خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدىغان كىشى
ئۇنىڭدىنمۇ بەختلىك! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.

كارامەت كۆرسىتىش تەلىپى
 29شــۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئەتراپىغا نۇرغۇن ئادەم
ئولىشىۋالغانىدى .ئۇ ئۆزىدىن كارامەت كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلغان
كىشىلەرگە مۇنداق دېدى:
_ بۇ زاماننىڭ ئادەملىرى نېمىدېگەن ئوسال! ئۇالر كارامەت
كۆرسەت دەپال تۇرىدۇ .بىراق ،سىلەرگە يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ
كارامىتىدىن باشقا كۆرسىتىدىغان ئىككىنچى كارامەت يوق.
 30يۇنۇس پەيغەمبەردە يۈز بەرگەن ئىشالر نىنەۋى شەھىرىدىكى
خەلققە بىر مۆجىزىلىك ئاالمەت بولغىنىغا ئوخشاش ،مەندە _
ئىنسانئوغلىدا يۈز بېرىدىغان ئىشالرمۇ بۇ ئەۋالدقا يەنە شۇنداق
مۆجىزىلىك ئاالمەت بولىدۇ① .
 31قىيامەت كۈنى ئەرەبىستاندىكى شەبا پادىشاھلىقىنىڭ ئايال
پادىشاھى ئورنىدىن تۇرۇپ ،سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن شىكايەت
قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇ پادىشاھ سۇاليماننىڭ ئاقىالنە سۆزلىرىنى
ئاڭالش ئۈچۈن ،ئۇزۇن يولالرنى بېسىپ كەلگەن .مانا ،ھازىر بۇ
يەردە پادىشاھ سۇاليماندىنمۇ ئۇلۇغى بار 32 .قىيامەت كۈنى ،نىنەۋى

①  30 :11بۇ ئايەتتە ھەزرىتى ئەيسا يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ يوغان بىر بېلىقنىڭ
ئىچىدە ئۈچ كۈن تۇرۇپ ساق چىققانلىقىنى تىلغا ئېلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭمۇ
ئۆلۈپ ،ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتقان.
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شەھىرىدىكى خەلقمۇ قوپۇپ ،سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن شىكايەت
قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ تەلىمىنى ئاڭالپ،
يامان يولدىن قايتقان .بىراق ،بۇ يەردە يۇنۇس پەيغەمبەردىنمۇ
ئۇلۇغ بىرسى سىلەرنى يامان يولدىن قايتىشقا چاقىرسا ،قۇالق
سالمىدىڭالر.

خۇدانىڭ كۆرسەتكەن يورۇقلۇقىنى
قانداق كۆرگىلى بولىدۇ
 _ 33ھېچكىم چىراغنى يېقىپ ،ئۇنى كۆرۈنمەس يەرگە ياكى داس
ئاستىغا يوشۇرۇپ قويمايدۇ .ئەكسىچە ،ئۆيگە كىرگەنلەر ئېنىق
كۆرەلىسۇن دەپ ،ئۇنى چىراغداننىڭ ئۈستىگە قويىدۇ ،ئەلۋەتتە.
 34سىلەرنىڭ كۆزۈڭالر تېنىڭالرنىڭ چىرىغىدۇر .ئەگەر كۆزۈڭالر
ياخشى بولسا ،يەنى كۆزۈڭالر خۇدادا بولسا ،پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭالر
يورۇقلۇق بىلەن تولىدۇ .ئەگەر كۆزۈڭالر يامان بولسا ،پۈتۈن
ۋۇجۇدۇڭالرنى قاراڭغۇلۇق باسىدۇ 35 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھوشيار
بولۇڭالركى ،ۋۇجۇدۇڭالردىكى «يورۇقلۇق» يورۇقلۇق ئەمەس،
قاراڭغۇلۇق بولمىسۇن 36 .ئەگەر پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭالر يورۇقلۇق
بىلەن تولۇپ ،ئۇنىڭدا قاراڭغۇلۇقتىن قىلچە ئەسەر بولمىسا،
خۇددى نۇرلۇق چىراغ سىلەرنى يورۇتۇپ تۇرغاندەك ،ھاياتىڭالر
پۈتۈنلەي يورۇقلۇقتا بولىدۇ.

پەرىسىيلەر بىلەن تەۋرات
ئۇستازلىرىنىڭ ساختىپەزلىكى
 37ھەزرىتى ئەيسا سۆزلىرىنى ئاياغالشتۇرغاندىن كېيىن ،بىر
پەرىسىي ئۇنى ئۆيىگە تاماققا تەكلىپ قىلدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۆيگە
كىرىپ ،داستىخاندا ئولتۇردى 38 .ھېلىقى پەرىسىي ئۇنىڭ تاماقتىن
ئىلگىرى قول يۇيۇش دىنىي قائىدىسىنى ئادا قىلمىغانلىقىنى كۆرۈپ،
ئىنتايىن ھەيران بولدى 39 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ سىلەر پەرىسىيلەر تېشىال پاكىز يۇيۇلغان چىنە-قاچىالرغا
ئوخشايسىلەر .قوللىرىڭالرنى ياخشى يۇيىسىلەر ،بىراق ئىچىڭالر
ئاچكۆزلۈك ۋە يامانلىق بىلەن تولغان 40 .ئەي نادانالر ،تېشىنى
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ياراتقان خۇدا ئىچىگىمۇ قاراپ ھېساب ئالماسمۇ؟!  41شۇڭا،
كەمبەغەللەرگە كۆڭۈل بۆلۈپ ،ئۆزۈڭالر ئاچكۆزلۈك بىلەن بېسىپ
ياتقان تەئەللۇقاتلىرىڭالرنى ئېھتىياجلىق بولغانالرغا بېرىڭالر .شۇ
چاغدىال ،ئىچىڭالر ھەم تېشىڭالر پاك بولىدۇ.
 42ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي پەرىسىيلەر! سىلەر ھەتتا يالپۇز،
سۇزاپ قاتارلىق دورا-دەرمانالرنىڭ ئوندىن بىر ئۈلۈشىنى خۇداغا
ئاتايسىلەريۇ ،بىراق ھەققانىيلىق ۋە خۇداغا بولغان مۇھەببەتكە
سەل قارايسىلەر .ئالدى بىلەن بۇ ئىشالرنى ئورۇندىشىڭالر كېرەك.
باشقا ئىشالرغا كەلسەك ،ئۇالرغىمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ.
 43ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي پەرىسىيلەر! سىلەر ئىبادەتخانىدا ئاالھىدە
ئورۇندا ئولتۇرۇشقا ،بازارالردا باشقىالرنىڭ ئۆزۈڭالرغا ساالم بېرىپ
ھۆرمەتلىشىگە ئامراق 44 .سىلەرگە ۋاي! سىلەر خۇددى كىشىلەر
ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ،دەسسەپ سېلىپمۇ سېزەلمەيدىغان ،سېسىپ
كەتكەن قەبرىسىز يەرلىككە ئوخشايسىلەر! ① _ دېدى.
 45مەلۇم بىر تەۋرات ئۇستازى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،بۇ سۆزلىرىڭىز بىزگىمۇ ھاقارەت بولدى! _ دېدى.
 46ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ سىلەرگىمۇ ۋاي ،ئەي تەۋرات ئۇستازلىرى! سىلەر قاتتىق
دىنىي قائىدەڭالر ئارقىلىق كۆتۈرگىلى بولمايدىغان ئېغىر يۈكلەرنى
باشقىالرنىڭ زىممىسىگە يۈكلەيسىلەريۇ ،ئۆزۈڭالر بىرەر بارمىقىڭالرنىمۇ
مىدىرلىتىپ قويمايسىلەر 47 .سىلەرگە ۋاي! سىلەر ئاتا-بوۋىلىرىڭالر
ئۆلتۈرگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئابىدىلىرىنى چىرايلىق ياسىدىڭالر.
 48بۇ سىلەرنىڭ ئاتا-بوۋاڭالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ياقلىغىنىڭالردىن
دېرەك بېرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرگەن بولسا،
سىلەر ئۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ قەبرىلىرىنى ياساپ تۇرۇپ ،ئۇالرغا
ئىشەنمىدىڭالر 49 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدا ئۆزىنىڭ دانالىقى
①  44 :11يەھۇدىيالر ئارىسىدا «يەرلىككە دەسسەپ سالغان ئادەم ناپاك بولۇپ
قالىدۇ» دېگەن قاراش بولغاچقا ،قەبرە سېلىنىپ ،ئۇالرنىڭ ئۈستى ئاقالپ
قويۇالتتى .ھەزرىتى ئەيسانىڭ دېمەكچى بولغىنى ،خۇددى يەرلىككە دەسسەپ
سالغان ئادەم ناپاك بولۇپ قالغانغا ئوخشاش ،پەرىسىيلەرنىڭ تەسىرىگە
ئۇچرىغان ئادەممۇ ناپاك بولىدۇ ،دېيىلمەكچى.
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بىلەن مۇنداق دېگەن« :مەن ئۇالرغا پەيغەمبەر ۋە ئەلچىلىرىمنى
ئەۋەتىمەن .بەزىلىرى ئۇالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلىدۇ ،بەزىلىرى
ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرايدۇ».
50 51-شــۇنــىــڭ ئۈچۈن ،ئالەم ئاپىرىدە بولغاندىن بۇيانقى
پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش گۇناھلىرىنىڭ ھەممىسىگە ،يەنى
ھابىلنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىدىن تارتىپ تاكى روھانىي زىكىرىيانىڭ
مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى مۇقەددەس جاي بىلەن قۇربانلىق
سۇپىسىنىڭ ئارىلىقىدا ئۆلتۈرۈلۈشىگىچە بولغان قان قەرزلەرنىڭ
ھەممىسىگە مۇشۇ زاماننىڭ ئادەملىرى جاۋابكار بولىدۇ .شۇنداق،
بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن سىلەر جازاغا تارتىلىسىلەر.
 52ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي تەۋرات ئۇستازلىرى! ھەقىقەت خەزىنىسىنىڭ
ئاچقۇچىنى قولۇڭالرغا ئېلىۋېلىپ ،ئۆزۈڭالر ئۇنىڭ ئىچىگە
كىرمىدىڭالر ،ھەتتا كىرىشنى خالىغانالرنىمۇ كىرگۈزمىدىڭالر.
53 54-ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن كەتكەندىن كېيىن ،تەۋرات
ئۇستازلىرى بىلەن پەرىسىيلەر ئۇنى قاتتىق سۆكۈپ ،ئۇنىڭغا
قىيىن سوئالالرنى قويۇپ ،سۆزىدىن تۇتۇۋېلىپ زىيانكەشلىك
قىلىشقا پۇرسەت كۈتۈشتى.

ساختىپەزلىكتىن ھوشيار بولۇش

12

 1مىڭلىغان كىشىلەر قىستا-قىستاڭچىلىقتىن بىر-بىرىنى
دەسسىۋەتكۈدەك بولۇشۇپ كەتكەنىدى .ھەزرىتى ئەيسا
شاگىرتلىرىغا قاراپ:
_ سىلەر پەرىسىيلەرنىڭ ئېچىتقۇسىدىن ،يەنى ساختىپەزلىكىدىن
ھوشيار بولۇڭالر 2 .چاۋىسى چىتقا يېيىلمايدىغان ھېچقانداق
يوشۇرۇن ئىش ،ئاشكارىالنمايدىغان ھېچقانداق مەخپىيەتلىك يوقتۇر.
 3دېمەك ،سىلەرنىڭ مەخپىي قىلغان سۆزلىرىڭالر ئوچۇق-ئاشكارا
ئاڭلىنىدۇ .ئۆينىڭ ئىچىدە خۇپىيانە پىچىرالشقان گەپلىرىڭالرمۇ
تۆت تامدىن ئۆتۈپ ،خەلقىئالەمگە پۇر كېتىدۇ _ ،دېدى.

خۇدادىنال قورقۇش كېرەك
 4ھەزرىتى ئەيسا يەنە مۇنداق دېدى:
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_ دوستالر ،جېنىڭالرنى تېنىڭالردىن جۇدا قىلىشتىن باشقا
زىيانكەشلىك قولىدىن كەلمەيدىغانالردىن قورقماڭالر 5 .كىمدىن
قورقۇش كېرەكلىكىنى كۆرسىتىپ قوياي .جېنىڭالرنى ئالغاندىن
كېيىن ،دوزاخقا تاشالشقا ھوقۇقلۇق بولغان خۇدادىن قورقۇڭالر.
قورقۇشقا تېگىشلىكى ئەنە شۇ.
 6بــەش قۇشقاچنى ئىككى تەڭگىگە سېتىۋالغىلى بولسىمۇ،
لېكىن ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ خۇدا ئۇنتۇپ قالغىنى يوق 7 .ھەتتا
سىلەرنىڭ ھەربىر تال چېچىڭالرنىڭمۇ ھېسابى بار .شۇنداق
ئىكەن ،قورقماڭالر ،چۈنكى سىلەر خۇدا ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان
قۇشقاچتىنمۇ قىممەتلىك-دە!

ھەزرىتى ئەيسانى ئېتىراپ قىلىش ۋە قىلماسلىق
 _ 8كۆڭۈل قويۇپ ئاڭالڭالر! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا گېپىنى
داۋامالشتۇرۇپ _ ،ھازىر كۆپچىلىك ئالدىدا مېنى ئېتىراپ
قىلغانالرنى كېيىن ئىنسانئوغلىمۇ خۇدانىڭ پەرىشتىلىرى
ئالدىدا ئېتىراپ قىلىدۇ 9 .بىراق ،كۆپچىلىك ئالدىدا مېنى رەت
قىلغانالر خۇدانىڭ پەرىشتىلىرى ئالدىدىمۇ رەت قىلىنىدۇ.
 10ئىنسانئوغلىغا قارشى سۆز قىلغانالر كەچۈرۈمگە ئېرىشەلەيدۇ.
بىراق ،مۇقەددەس روھقا كۇپۇرلۇق قىلغانالر كەچۈرۈمگە
ئېرىشەلمەيدۇ.
 11كىشىلەر سىلەرنى« ،بۇ ئادەم ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكەن» دەپ
ئىبادەتخانىغا ياكى ھۆكۈمدارالرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ سوراققا
تارتقاندا« ،ئۆزۈمنى قانداق ئاقلىسام بوالر؟» ياكى «نېمە دېسەم
بوالر؟» دەپ ئەندىشە قىلماڭالر 12 .چۈنكى ،نېمە دېيىشىڭالرنى
مۇقەددەس روھ شۇ ۋاقىتتا سىلەرگە ئۆگىتىدۇ.

ئەقىلسىز باي ھەققىدىكى تەمسىل
 13كۆپچىلىك ئىچىدىن بىر كىشى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،ئاكامغا ئاتىمىزدىن قالغان مىراستىن ماڭا تېگىشلىكىنى
بېرىشنى بۇيرۇسىڭىز _ ،دېدى.
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 _ 14بۇرادەر ،كىم ماڭا سىلەرنىڭ ئاراڭالردا قازىلىق قىلىش
ياكى مىراسىڭالرنى ئايرىپ بېرىش ھوقۇقىنى بېرىپتۇ؟ _ دېدى
ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 15كېيىن ،ئۇ كۆپچىلىككە:
_ ھەر خىل ئاچكۆزلۈكتىن پەخەس بولۇڭالر ۋە ساقلىنىڭالر.
چۈنكى ،كىشى ھەرقانچە باي بولۇپ كەتسىمۇ ،ئۇنىڭ ھاياتى
مال-مۈلكىنىڭ كۆپلۈكىگە باغلىق ئەمەس _ ،دېدى  16ھەمدە
ئۇالرغا مۇنداق بىر تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
_ بىر باينىڭ يېرى مول ھوسۇل بېرىپتۇ 17 .ئۇ كۆڭلىدە «بۇنچىۋاال
ھوسۇلنى قويىدىغان يېرىم يوق .قانداق قىلىشىم كېرەك؟  18توغرا،
ھازىرقى ئامبارلىرىمنى بۇزۇپ ،كېڭەيتىپ قۇرۇپ ،ئاشلىق ۋە باشقا
مال-مۈلۈكلىرىمنى شۇ يەرگە قويمامدىمەن؟!» دەپ ئويالپتۇ 19 .ئۇ
يەنە ئۆز-ئۆزىگە« :ۋاي-ۋۇي ،سەن نېمىدېگەن بەختلىك ئادەم!
كۆپ يىل يەتكۈدەك مال-مۈلكۈڭ بار .يەپ-ئىچىپ ،تۇرمۇشۇڭنى
خۇشال-خۇرام ،راھەت ئۆتكۈزمەمسەن؟!» دەپتۇ.
 20لېكىن ،خۇدا ئۇنىڭغا« :ئەي ئەخمەق ،بۈگۈن كېچىال ئامانەتنى
تاپشۇرىسەن ،ئۇنداقتا توپلىغان بارلىق بايلىقىڭ ئەمدى كىمگە
قاالر؟» دەپتۇ.
 21ھەزرىتى ئەيسا يەكۈنلەپ مۇنداق دېدى:
_ ئۆزىگە بايلىق توپلىغان ،ئەمما خۇدانىڭ نەزىرىدە باي بولمىغان
كىشىنىڭ ئاقىۋىتى مانا شۇنداق بولىدۇ.

خۇداغا تايىنىش
 22ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
_ شۇڭا بىلىپ قويۇڭالركى ،تۇرمۇشۇڭالرغا كېرەكلىك يېمەك-
ئىچمەك ياكى ئۇچاڭالرغا كىيىدىغان كىيىم-كېچەكتىن غەم قىلماڭالر.
 23چۈنكى ،ھاياتلىق يېمەك-ئىچمەكتىن ،تەن كىيىم-كېچەكتىن
كۆپ ئەزىزدۇر 24 .قاغىالرنى ئويالڭالر! ئۇالر تېرىمايدۇ ،يىغمايدۇ،
ئۇالرنىڭ ئامبار ،ئىسكىالتلىرىمۇ يوق .خۇدا ئۇالرنىمۇ ئاچ قويمىغان
يەردە ،سىلەرنىڭ رىزقىڭالرنى چوقۇم بېرىدۇ .چۈنكى ،سىلەر شۇ
قۇشالردىن كۆپ ئەزىز ئەمەسمۇ؟
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 25ئاراڭالردا قايسىڭالر غەم-قايغۇ بىلەن ئۆمرۈڭالرنى كىچىككىنە
ئۇزارتااليسىلەر؟  26مانا شۇنچىلىك كىچىك ئىشنىمۇ قىاللمىساڭالر،
باشقا ئىشالر ئۈچۈن غەم قىلىشىڭالرنىڭ نېمە ھاجىتى؟!  27ياۋا
گۈللەرنىڭ قانداق ئۆسىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭالر! ئۇالر ئىشمۇ
قىلمايدۇ ،كىيىممۇ تىكمەيدۇ .لېكىن سىلەرگە شۇنى ئېيتايكى،
ھەتتا ئۇلۇغ پادىشاھ سۇاليماننىڭ ھەشەمەتلىك تونلىرىمۇ بۇ ياۋا
گۈللەرنىڭ گۈزەللىكىگە تەڭ كېلەلمەيدۇ 28 .ئەي ئىشەنچى ئاجىزالر!
داالدىكى بۈگۈنى ئېچىلسا ،ئەتىسى قۇرۇپ ئوچاققا قالىنىدىغان
ئاشۇ گۈل-گىياھالرنى ئاشۇنچە بېزىگەن خۇدا سىلەرنى تېخىمۇ
كىيىندۈرمەسمۇ؟  29شۇنداق ئىكەن ،يېمەك-ئىچمەك ،كىيىم-
كېچەك ئۈچۈن باش قاتۇرماڭالر .ھېچنېمىدىن ئەنسىرىمەڭالر  30بۇ
دۇنيانىڭ ئادەملىرى مانا شۇ نەرسىلەر ئۈچۈن ئىزدىنىدۇ .بىراق،
ئەرشتىكى ئاتاڭالر سىلەرنىڭ بۇ نەرسىلەرگە موھتاجلىقىڭالرنى
بىلىدۇ 31 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەر خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ھەققىدە
ئىزدىنىڭالر .ئۇ چاغدا ،خۇدا سىلەرگە مانا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى
قوشۇپ تەقدىم قىلىدۇ.

ھەقىقىي بايلىق توپالش
 _ 32قوزىلىرىم ،قورقماڭالر! سىلەر ئاز ۋە ئاجىز بولساڭالرمۇ،
ئاتاڭالر ئۆز پادىشاھلىقىدىن سىلەرنىڭمۇ بەھرىمەن بولۇشۇڭالرنى
اليىق كۆردى 33 .مال-مۈلكۈڭالرنى سېتىپ ،كەمبەغەللەرگە سەدىقە
بېرىڭالر .ئۆزۈڭالرغا ئۇپرىمايدىغان ھەميان ھازىرالڭالر .شۇنداق
قىلساڭالر ،ئوغرى ئالمايدىغان ،كۈيە يېمەيدىغان جاي _ ئەرشتە
خەزىنە توپلىغان بولىسىلەر 34 .بايلىقىڭالر قەيەردە بولسا ،قەلبىڭالرمۇ
شۇ يەردە بولىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كېلىشىگە تەييار بولۇڭالر!
 _ 35خۇددى بېلىنى چىڭ باغالپ ،چىراغلىرىنى ياندۇرۇپ،
 36خوجايىنىنىڭ توي زىياپىتىدىن قايتىپ كېلىشىنى كۈتۈپ تۇرغان
چاكارالردەك ،ھەر دائىم تەييار تۇرۇڭالر .خوجايىن كېلىپ ئىشىكنى
قاققاندا ،چاكارالر دەرھال چىقىپ ئىشىكنى ئېچىشى كېرەك.
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 37خوجايىن قايتىپ كەلگەندە چاكارلىرىنىڭ ئويغاق ۋە تەييار
تۇرغانلىقىنى كۆرسە ،بۇ چاكارالرنىڭ بەختىدۇر! بىلىپ قويۇڭالركى،
بۇنى كۆرگەن خوجايىن چاكارالرنىڭ خىزمىتىدە بولۇپ ،ئۇالرنى
داستىخانغا ئولتۇرغۇزۇپ ،شەخسەن ئۆزى كۈتۈۋالىدۇ 38 .ھەتتا
خوجايىن يېرىم كېچىدە ياكى سەھەردە كەلسۇن ،ئۇ چاكارلىرىنىڭ
ئويغاقلىقىنى كۆرسە ،بۇ چاكارالرنىڭ بەختىدۇر!
 39بىلىپ قويۇڭالركى ،ئەگەر ئۆي ئىگىسى ئوغرىنىڭ كېچىسى
قاچان كېلىدىغانلىقىنى بىلسە ،ئوغرىنىڭ ئۆيگە بۇزۇپ كىرىشىگە
ھەرگىز يول قويمايدۇ ،ئەلۋەتتە!  40شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەرمۇ
ھەر دائىم تەييار تۇرۇڭالر .چۈنكى ،ئىنسانئوغلى سىلەر ئويلىمىغان
چاغدا قايتىپ كېلىدۇ.
 _ 41ئى رەببىم ،بۇ تەمسىللەرنى بىزگىال قارىتىپ ئېيتتىڭىزمۇ
ياكى كۆپچىلىككە قارىتىپمۇ؟ _ دەپ سورىدى پېترۇس.
 42ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ كىم ئىشەنچلىك ۋە زېرەك چاكار بولسا ،خوجايىن ئۇنى باشقا
چاكارلىرى ئۈستىدىن كۆزىتىپ ،خوجايىننىڭ ئوزۇق-تۈلۈكىنى
ئۇالرغا ۋاقتى-ۋاقتىدا تەقسىم قىلىپ بېرىشكە قويىدۇ 43 .خوجايىن
سەپىرىدىن قايتىپ كېلىپ ،چاكىرىنىڭ شۇنچىلىك ساداقەت بىلەن
خىزمەت قىلىۋاتقىنىنى كۆرسە ،بۇ چاكارنىڭ بەختى!  44بىلىپ
قويۇڭالركى ،خوجايىن ئۇنى پۈتۈن تەئەللۇقاتىنى باشقۇرۇشقا
قويىدۇ 45 .لېكىن ،ئەگەر بۇ چاكار كۆڭلىدە «خوجايىنىم كېچىكىپ
قايتىپ كېلىدىغۇ» دەپ ،باشقا ئەر ،ئايال چاكارالرغا نوچىلىق
قىلسا ۋە يەپ-ئىچىپ مەس بولسا 46 ،خوجايىن كۈتۈلمىگەن
بىر كۈنى ،ئويلىمىغان بىر ۋاقىتتا قايتىپ كېلىپ ،ئۇنى ئۇرۇپ
چاال ئۆلۈك قىلىپ ،ئېتىقادسىزالر بىلەن ئوخشاش تەقدىرگە
دۇچار قىلىدۇ.
 47خوجايىنىنىڭ نېمە تەلەپ قىلغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ،
رۇسلىنىپ تۇرمىغان ۋە خوجايىنىنىڭ دېگىنىنى قىلمىغان چاكار
قاتتىق تاياق يەيدۇ 48 .بىراق ،خوجايىنىنىڭ تەلىپىنى بىلمەي
تۇرۇپ ،تاياق يېيىشكە تېگىشلىك ئىشنى قىلغان چاكار يېنىكرەك
تاياق يەيدۇ .خۇدا كىمگە كۆپ بەرسە ،ئۇنىڭدىن كۆپ كۈتىدۇ.
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چۈنكى ،كىمگە كۆپ ئامانەت قويۇلغان بولسا ،ئۇنىڭدىن تەلەپ
قىلىنىدىغىنىمۇ كۆپ بولىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسا _ بۆلۈنۈشنىڭ سەۋەبچىسى
 _ 49مەن دۇنياغا ئوت يېقىشقا كەلدىم .بۇ ئوتنىڭ يېنىپ
كېتىشىنى نەقەدەر ئارزۇ قىلىمەن-ھە!  50مــەن ئالدى بىلەن
ئازابلىق «چۆمۈلدۈرۈش»تىن ئۆتۈشۈم كېرەك .بۇ چۆمۈلدۈرۈش
ئەمەلگە ئاشقۇچە ئىنتايىن قىينىلىۋاتىمەن 51 .سىلەر مېنى
دۇنياغا تىنچلىق ئېلىپ كەلدىمىكىن ،دەپ ئويالپ قالماڭالر.
مەن تىنچلىق ئەمەس ،بۆلۈنۈش ئېلىپ كەلدىم!  52بۇنىڭدىن
كېيىن ،بىر ئائىلىدىكىلەر بىر-بىرسىگە قارشى تۇرىدۇ« 53 .ئۇ
ئەيسانىڭ ئەگەشكۈچىسى» دەپ ،ئاتا ئوغلىغا ،ئوغۇل ئاتىسىغا،
ئانا قىزىغا ،قىز ئانىسىغا ،قېينانا كېلىنىگە ،كېلىن قېينانىسىغا
قارشى تۇرىدۇ.

خۇدانىڭ غەزىپىدىن ئاگاھالندۇرىدىغان بېشارەتلەر
54 55-ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىككە يەنە مۇنداق دېدى:
_ سىلەر كۈنپېتىش تەرەپتە بۇلۇت كۆرۈنسە« ،يامغۇر ياغىدۇ»
دەيسىلەر .جەنۇب تەرەپتىن شامال چىقسا« ،ھاۋا ئىسسىيدۇ»
دەيسىلەر .دەرۋەقە شۇنداق بولىدۇ 56 .ئەي ساختىپەزلەر! سىلەر
ئاسمان-زېمىننىڭ رەڭگىنى چۈشەندۈرەلەيسىلەريۇ ،ھازىرنىڭ
نېمە ۋاقىت ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرەلمەمسىلەر؟!  57نېمىنىڭ
توغرا ئىكەنلىكىگە سىلەر ئۆزۈڭالر نېمىشقا ھۆكۈم قىلىپ
باقمايسىلەر؟!  58ئەگەر بىرى ئۈستۈڭالردىن ئەرز قىلىپ،
سىلە ر نى سو تقا ئېلىپ با ر ما قچى بو لسا  ،ئىمكا نىيە تنىڭ
بارىچە ،ئالدىنئاال ئۇنىڭ بىلەن يارىشىۋېلىڭالر .بولمىسا،
ئۇ سىلەرنى سوتچىغا ،سوتچى بولسا قاراۋۇلغا تاپشۇرۇپ،
زىندانغا سولىتىۋېتىدۇ 59 .بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەرگە
قويۇلغان جەرىمانىنىڭ بىر تىيىنىنىمۇ قويماي تۆلىمىگۈچە،
زىنداندىن چىقالمايسىلەر!

لۇقا 13

239

توۋا قىلىش ياكى ھاالك بولۇش

13

 1شۇ چاغدا ،بىرنەچچە كىشى كېلىپ ،ھەزرىتى ئەيساغا
بىر قىسىم جەلىلىيىلىكلەرنىڭ مەركىزىي ئىبادەتخانىدا
قۇربانلىق قىلىۋاتقىنىدا ،ۋالىي پىالتۇس تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ،
ئۇالرنىڭ قېنىنىڭ قۇربانلىقنىڭ قېنى بىلەن ئارىلىشىپ كەتكەنلىكىنى
ئېيتتى 2 .ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ بۇ جەلىلىيىلىكلەرنىڭ باشقا جەلىلىيىلىكلەردىن كۆپرەك گۇناھى
بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنچىلىك جاپا چەكتى ،دەپ قارامسىلەر؟
 3ياق ،ئۇنداق ئەمەس! گۇناھلىرىڭالرغا توۋا قىلمىساڭالر ،سىلەرمۇ
ئاشۇالردەك ھاالك بولىسىلەر 4 .سىلوھا مەھەللىسىدىكى مۇنار
ئۆرۈلۈپ چۈشكەندە تېگىدە قېلىپ ئۆلگەن ئون سەككىز كىشىنى
قانداق دەيسىلەر؟ ئۇالرنى يېرۇسالېمدىكى باشقا كىشىلەردىنمۇ
يامان ،دەپ قارامسىلەر؟  5ئۇنداق ئەمەس! بىلىپ قويۇڭالركى،
گۇناھلىرىڭالرغا توۋا قىلمىساڭالر ،سىلەرمۇ ھاالك بولىسىلەر.

توۋا قىلماسلىقنىڭ ئاقىۋىتى
 6ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا بۇ تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
_ بىر كىشىنىڭ بېغىدا بىر تۈپ ئەنجۈر دەرىخى بار ئىكەن .ئۇ
كىشى بۇ دەرەختىن مېۋە كۈتۈپتۇ ،لېكىن دەرەخ مېۋە بەرمەپتۇ.
 7ئۇ كىشى باغۋەنگە« :قارا ،ئۈچ يىلدىن بېرى شۇنچە كۈتسەم،
بىر تالمۇ مېۋە بەرمىدى ،ئۇنى كېسىۋەت! ئۇنىڭ بۇ يەردە يەر
ئىگىلەپ تۇرۇشىنىڭ نېمە ھاجىتى» دەپتۇ« 8 .خوجايىن ،يەنە
بىر يىل ۋاقىت بېرىڭ .ئۇنىڭ تۈۋىدىكى توپىالرنى يۇمشىتىپ،
ئوغۇتالپ باقاي 9 .ئەگەر كېلەر يىلى مېۋە بەرسە ،تېخى ياخشى.
بەرمىسە ،كېسىۋېتەيلى» دەپتۇ باغۋەن.

دەم ئېلىش كۈن ى دوك ئايالنى ساقايتىش
 10بىر دەم ئېلىش كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا بىر ئىبادەتخانىدا
كىشىلەرگە تەلىم بېرىۋاتاتتى 11 .ئۇ يەردە ئۇ ،جىن چاپالشقىلى
ئون سەككىز يىل بولغان بىر ئايالنى كۆردى .بۇ ئايالنىڭ بېلى
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پۈكۈلگەن بولۇپ ،رۇسلىنىپ تىك تۇرالمايتتى 12 .ھەزرىتى ئەيسا
ئۇنى كۆرگەندە ،يېنىغا چاقىرىپ:
_ خانىم ،كېسىلىڭىز ساقايدى! _ دەپ 13 ،قولىنى ئۇنىڭ ئۇچىسىغا
قويۇۋىدى ،ھېلىقى ئايال دەرھال رۇسلىنىپ تىك تۇرۇپ ،خۇداغا
مەدھىيە ئوقۇدى.
 14ھەزرىتى ئەيسانىڭ دەم ئېلىش كۈنى كېسەل ساقايتقانلىقىنى
كۆرگەن ئىبادەتخانا مەسئۇلى غەزەپ بىلەن كۆپچىلىككە:
_ ئىش ۋاقتىمىز ئالتە كۈن .شىپالىق ئىزدىگۈچىلەر دەم ئېلىش
كۈنىدىن باشقا شۇ ئالتە كۈن ئىچىدە كېلىشى كېرەك _ ،دېدى.
 15رەببىمىز ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئەي ساختىپەزلەر ،دەم ئېلىش كۈنى ئۆكۈز ۋە ئېشىكىڭالرنى
ئوقۇردىن يېشىپ ،سۇغارغىلى ئېلىپ بارىسىلەرغۇ!؟ بۇ
ھەرىكىتىڭالرنى ئىش دەپ ھېسابلىمامسىلەر؟!  16ئەجدادىمىز
ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان بۇ ئايال ئون سەككىز يىلدىن
بېرى شەيتاننىڭ سىرتمىقىدا تۇرۇپتۇ .ئەمدى دەم ئېلىش كۈنى
بولسىمۇ ئۇنى سىرتماقتىن بوشىتىۋەتسەم يامان بوپتۇمۇ؟!
 17ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ سۆزى رەقىبلىرىنى خىجالەت قىلدى.
كۆپچىلىك بولسا ئۇنىڭ ياراتقان ئاجايىپ مۆجىزىلىرىدىن خۇرسەن
بولدى.

ئۇرۇق ۋە خېمىرتۇرۇچ توغرىسىدىكى تەمسىللەر
 18ھەزرىتى ئەيسا تەلىم بېرىشنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى:
_ خۇدانىڭ پادىشاھلىقى زادى قانداق؟ مەن ئۇنى قانداق سۈرەتلەپ
بېرەي؟  19ئۇ گويا بىر تال قىچا ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ .گەرچە قىچا
ئۇرۇقى كىچىك بولسىمۇ ،كىشى ئۇنى تېرىسا ،ئۆسۈپ يېتىلىپ
كۆچەت ① بولىدۇ .قۇشالر كېلىپ ئۇنىڭ شاخلىرىدا ئۇۋۇاليدۇ.
20 21-ئۇنىڭدىن باشقا ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى نېمىگە ئوخشىتاي؟
ئۇ خۇددى خېمىرتۇرۇچقا ئوخشايدۇ .ئايال خېمىرتۇرۇچنى بىر
①  19 :13بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان قىچا ئوتتۇرا شەرقتە ئۆسىدىغان ،ياخشى
ئۆسكەندە ھەتتا ئۈچ مېتىردىن ئېشىپ كېتىدىغان ئۆسۈملۈكنى كۆرسىتىدۇ.
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خالتا ئۇنغا قوشۇپ يۇغۇرسا ،بۇ خېمىرتۇرۇچ پۈتۈن خېمىرنى
بولدۇرااليدۇ.

ئەرشنىڭ تار ئىشىكى
 22ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا كېتىۋېتىپ ،نۇرغۇن شەھەر-
يېزىالردىن ئۆتكەچ ،تەلىم بېرىپ ماڭدى 23 .بىرەيلەن ئۇنىڭدىن:
_ ئى تەقسىر ،قۇتقۇزۇلىدىغانالرنىڭ سانى ئازمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىككە مۇنداق جاۋاب بەردى:
 _ 24ئاز بولسۇن ،كۆپ بولسۇن ،سىلەر تار ئىشىكتىن كىرىشكە
تىرىشىڭالر .چۈنكى ،نۇرغۇن كىشىلەر بۇ ئىشىكتىن كىرەي دېسىمۇ،
كىرەلمەيدۇ 25 .ئۆينىڭ خوجايىنى ئىشىكنى تاقىغان ۋاقتىدا ،سىلەر
تاشقىرىدا تۇرۇپ« :تەقسىر ،ئىشىكنى ئېچىڭ!» دەپ ئىشىكنى
قاقساڭالر ،ئۇ« :ياق! ئاچمايمەن ،چۈنكى سىلەرنى تونۇمايمەن»
دەيدۇ 26 .سىلەر« :بىز سىز بىلەن ھەمداستىخان بولغان ،سىزمۇ
بىزنىڭ كوچىلىرىمىزدا تەلىم بەرگەن» دېسەڭالر 27 ،ئۇ سىلەرگە
يەنە بىر قېتىم« :سىلەرنى تونۇمايمەن ،كۆزۈمدىن يوقىلىڭالر،
ئەي يامانلىق قىلغۇچىالر!» دەيدۇ 28 .سىلەر ئىبراھىم ،ئىسھاق،
ياقۇپ ۋە بارلىق پەيغەمبەرلەرنى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ئىچىدە،
ئۆزۈڭالرنى بولسا سىرتقا قوغلىۋېتىلگەن ھالدا كۆرگىنىڭالردا،
ھەسرەتتە يىغالپ ،چىشلىرىڭالرنى غۇچۇرلىتىسىلەر 29 .ئۇ چاغدا،
دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىدىن نۇرغۇن يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ
دۆلەتلىرىدىنمۇ نۇرغۇن كىشىلەر كېلىشىپ ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا
ھەمداستىخان بولىدۇ 30 .شۇنداق قىلىپ ،كەينىدىكىلەر ئالدىغا
ئۆتۈپ ،ئالدىدىكىلەر كەينىدە قالىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېرۇسالېمغا
بولغان مېھىر-مۇھەببىتى
 31دەل شۇ چاغدا ،بىرنەچچە پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئالدىغا كېلىپ:
_ بۇ يەردىن باشقا جايغا كېتىڭ .ھىرود خان سىزنى ئۆلتۈرمەكچى،
_ دېدى.
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 32ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىماستىن:
_ سىلەر بېرىپ ئۇ تۈلكىگە مېنىڭ داۋاملىق جىنالرنى
ھەيدەيدىغانلىقىم ۋە كېسەللەرنى ساقايتىدىغانلىقىمنى ،ئۇزۇن
ئۆتمەيال يېرۇسالېمدا ۋەزىپەمنى تاماماليدىغانلىقىمنى دەڭالر.
 33شۇنداق ئىكەن ،شۇ ۋاقىتقىچە يولۇمنى داۋامالشتۇرمىسام بولمايدۇ.
چۈنكى ،بىر پەيغەمبەر ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا ،يېرۇسالېمدىن
باشقا يەردە ئۆلتۈرۈلۈش مۇۋاپىق ئەمەستۇر.
 34ئەي يېرۇسالېملىقالر! پەيغەمبەرلەر ۋە خۇدا ئەۋەتكەن ئەلچىلەرنى
چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرگەن يېرۇسالېملىقالر! گويا مېكىيان
ئۆز چۈجىلىرىنى قانات ئاستىغا ئالغاندەك ،مەنمۇ سىلەرنى قانچە
قېتىم ئۆز قوينۇمغا ئالماقچى بولدۇم ،لېكىن سىلەر ئۇنىمىدىڭالر.
 35مانا ،ئەمدى خۇدا ئىبادەتخاناڭالردىن ئايرىلىپ ،سىلەرنى تاشالپ
كېتىدۇ .شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر« :رەببىمىز ئەۋەتكەن
قۇتقۇزغۇچىغا مۇبارەك بولسۇن!» دەپ ماڭا ئىشەنمىگۈچە ،مېنى
قايتىدىن كۆرەلمەيسىلەر _ ،دېدى.

دەم ئېلىش كۈنىدە كېسەل ساقايتىش

14

 1بىر دەم ئېلىش كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا مۇھىم بىر
پەرىسىي ئاقساقىلىنىڭ ئۆيىگە تاماققا باردى .بەزىلەر
ئۇنى تۇتۇش كويىدا ئۇنىڭ سۆز-ھەرىكەتلىرىنى كۆزىتىۋاتاتتى.
 2ئۇ يەردە سۇلۇق ئىششىق كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىر ئادەم
بار ئىدى 3 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىكى تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە
پەرىسىيلەردىن:
_ تەۋراتتا دەم ئېلىش كۈنى كېسەل ساقايتىشقا رۇخسەت
قىلىنغانمۇ-يوق؟ _ دەپ سورىدى.
 4بىراق ،ئۇالر گەپ قىلمىدى .ھەزرىتى ئەيسا بولسا ھېلىقى
كېسەلگە قولىنى تەگكۈزۈپ ،ساقايتىپ يولغا سالدى 5 .ئاندىن،
كۆپچىلىككە:
_ باالڭالر ياكى كاالڭالر قۇدۇققا چۈشۈپ كەتسە ،دەم ئېلىش
كۈنى دېمەي ،ئۇنى دەرھال تارتىپ چىقىرىۋالمامسىلەر؟! _ دېدى.
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 6بىراق ،ھېچكىم ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ سوئالىغا جاۋاب
بېرەلمىدى.

خۇدا كىمنى يۇقىرى قىلىدۇ؟
 7بەزى مېھمانالرنىڭ تۆر تالىشىۋاتقانلىقىغا دىققەت قىلغان
ھەزرىتى ئەيسا كۆپچىلىككە تەمسىل بىلەن مۇنداق دېدى:
 _ 8تەكلىپ بىلەن توي زىياپىتىگە قاتناشقان ۋاقتىڭىزدا ،تۆرگە
چىقىۋالماڭ .سىزدىنمۇ ھۆرمەتلىك بىر مېھمان چاقىرىلغان
بولۇشى مۇمكىن 9 .ئۇ چاغدا ،ساھىبخانا سىزگە« :بۇ ياققا ئورۇن
بەرگەيسىز!» دەپ قالسا ،ئىنتايىن خىجالەتچىلىكتە پەگاھقا
چۈشۈشكە مەجبۇر بولىسىز 10 .لېكىن ،سىز تەكلىپكە بىنائەن
كېلىپ ،پەگاھتا ئولتۇرغان ۋاقتىڭىزدا ،ساھىبخانا سىزگە« :دوستۇم،
يۇقىرىغا چىقىڭ!» دېسە ،مېھمانالرنىڭ ئالدىدا ئابرويىڭىز بولىدۇ.
 11چۈنكى ،خۇدا ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتقاننى تۆۋەن قىلىدۇ ،ئۆزىنى
تۆۋەن تۇتقاننى ئۈستۈن قىلىدۇ.

مېھماندوستلۇقنىڭ يولى
 12ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنى مېھمانغا چاقىرغان ساھىبخانىغا
مۇنداق دېدى:
_ مېھمان چاقىرغىنىڭىزدا دوست-بۇرادەر ،قېرىنداش ،ئۇرۇق-
تۇغقان ياكى باي قولۇم-قوشنىلىرىڭىزنىال چاقىرماڭ .ئۇنداقتا،
ئۇالرنىڭمۇ سىزنى چاقىرىپ ،ئادەمگەرچىلىكىڭىزنى قايتۇرۇۋېتىشىگە
توغرا كېلىدۇ 13 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،زىياپەت بەرمەكچى بولسىڭىز،
غېرىب-غۇرۋا ،مېيىپ-ناكار ،ئاقساق-چوالق ،كور-ئەماالرنى
چاقىرىڭ 14 .بۇنىڭ بىلەن بەختلىك بولىسىز ،چۈنكى ئۇ كىشىلەرنىڭ
ياخشىلىقىڭىزنى قايتۇرۇش ئىقتىدارى يوق .لېكىن ،خۇدا ھەققانىي
كىشىلەرنى قايتا تىرىلدۈرگەندە ،بۇ ياخشىلىقىڭىزنى ئۆزى قايتۇرىدۇ.

كاتتا زىياپەت توغرىسىدىكى تەمسىل
 15ھەزرىتى ئەيسا بىلەن بىر داستىخاندا ئولتۇرغانالردىن بىرى
بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭغا:
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_ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىكى زىياپەتتە ئولتۇرىدىغانالر نېمىدېگەن
بەختلىك-ھە! _ دېدى.
 16بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق بىر تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
_ بىر كىشى كاتتا زىياپەت ھازىرالپ ،نۇرغۇن مېھمان چاقىرىپتۇ.
 17داستىخان سېلىنغان كۈنى ،چاكىرىنى ئەۋەتىپ ،چاقىرىلغان
مېھمانالرغا« :مەرھەمەت ،ھەممە نەرسە تەييار بولدى!» دەپ
ئېيتىپتۇ 18 .بىراق ،مېھمانالر بارماسلىققا بىر-بىرلەپ باھانە
كۆرسىتىپتۇ .بىرىنچىسى« :مەن ھېلى بىر پارچە يەر سېتىۋالغانىدىم،
بېرىپ كۆرۈپ كەلمىسەم بولمايدۇ .كەچۈرۈڭ ،بارالمايمەن»
دەپتۇ 19 .يەنە بىرى« :مەن ئون ئۆكۈز سېتىۋالدىم ،ھازىر بېرىپ
كۆزدىن كەچۈرۈپ كېلىشىم كېرەك .كەچۈرگەيسىز ،زىياپەتكە
داخىل بواللمايدىغان بولدۇم» دەپتۇ 20 .يەنە بىرەيلەن« :مەن
يېڭى ئۆيلەنگەن ،شۇڭا بارالمايمەن» دەپتۇ.
 21چاكار قايتىپ كېلىپ ،ھەممە ئەھۋالنى خوجايىنىغا مەلۇم
قىپتۇ .خوجايىن غەزەپلەنگەن ھالدا چاكىرىغا« :دەرھال شەھەرنىڭ
چوڭ-كىچىك كوچىلىرىغا كىرىپ ،غېرىب-غۇرۋا ،مېيىپ-ناكار،
كور-ئەما ،ئاقساق-چوالقالرنى يىغىپ كەل» دەپتۇ 22 .ئــۇزۇن
ئۆتمەي ،چاكار قايتىپ كېلىپ« :خوجايىن ،بۇيرۇقىڭىزنى ئادا
قىلدىم .يەنە بىرمۇنچە بوش ئورۇن بار!» دەپتۇ« 23 .يېزىدىكى
چوڭ-كىچىك ئارقا كوچىالرنى ئارىالپ ،تاپقان ئادىمىڭنى
زورالپ ئەكېلىپ ئۆيۈمنى تولدۇر!  24چۈنكى ،باشتا چاقىرىلغان
ئادەملەرنىڭ ھېچقايسىسىنى داستىخىنىمدا ئولتۇرغۇزمايمەن»
دەپتۇ خوجايىن ئۇنىڭغا.

شاگىرت بولۇش شەرتلىرى
 25نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ھەزرىتى ئەيسا بىلەن بىللە كېتىۋاتاتتى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا قاراپ مۇنداق دېدى:
 _ 26ماڭا ئەگەشكەنلەر مېنى ئاتا-ئانىسى ،باال-چاقىسى ،ئاكا-
ئۇكىلىرى ،ئاچا-سىڭىللىرى ،ھەتتا ئۆز جېنىدىنمۇ ئەزىز كۆرمىسە،
مېنىڭ شاگىرتىم بولۇشقا اليىق ئەمەس 27 .ئۆزىنىڭ كرېستىنى
يۈدۈپ ،ماڭا ئەگەشمىگەنلەرمۇ شاگىرتىم بولۇشقا اليىق ئەمەس.
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 28ئەگەر ئاراڭالردىكى بىرى مۇنار سالماقچى بولسا ،ئالدى بىلەن
بۇ قۇرۇلۇشنى پۈتكۈزۈش ئۈچۈن يەتكۈدەك پۇل بارمۇ-يوق دەپ،
قانچە پۇل كېتىدىغانلىقىنى ئىنچىكە ھېسابلىماي قاالمدۇ؟!
 29ئۇنداق قىلمىغاندا ،مۇنارنىڭ ئاساسىنى قۇرۇپ قويۇپ ،ئۇنى
پۈتكۈزەلمىسە ،بۇنى كۆرگەنلەر« 30 ،بۇ ئادەم قۇرۇلۇشنى باشالپ
قويۇپ ،ئايىغىنى چىقىرالمىدى» دەپ زاڭلىق قىلماي قالمايدۇ.
 31شۇنىڭغا ئوخشاش ،ئەگەر بىر پادىشاھنىڭ ئون مىڭ كىشىلىك
قوشۇنى بولۇپ ،يىگىرمە مىڭ كىشىلىك قوشۇننى باشالپ
كېلىۋاتقان ئىككىنچى بىر پادىشاھ بىلەن ئۇرۇشقىلى بارماقچى
بولسا ،ئۇ جەزمەن ئالدى بىلەن ئۆز كۈچىنى سىناپ ،رەقىبىگە
تاقابىل تۇرااليدىغان ياكى تۇرالمايدىغانلىقىنى مۆلچەرلەپ كۆرىدۇ
ئەمەسمۇ؟!  32ئەگەر «تاقابىل تۇرالمايمەن» دېگەن قارارغا كەلسە،
دۈشمەن قوشۇنى تېخى يىراقتىكى ۋاقتىدا ئەلچى ئەۋەتىپ ،ئۇالر
بىلەن تىنچلىق شەرتنامىسى تۈزۈشنى ئۆتۈنىدۇ 33 .شۇنىڭغا
ئوخشاش ،قايسىڭالر بولسۇن بار-يوقۇڭالردىن ۋاز كەچمىسەڭالر،
مېنىڭ شاگىرتىم بواللمايسىلەر.

شاگىرتالر تۈز بولۇش رولىنى يوقاتماسلىقى كېرەك
 34تۇز ياخشى نەرسە .بىراق ،تۇز ئۆز كۈچىدىن قالسا ،ئۇنى
قانداق ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ؟  35ئۇنى توپىغا ياكى ئوغۇتقا
سېلىشقىمۇ يارىماي ،تاشلىۋېتىشكە توغرا كېلىدۇ .بۇ سۆزلەرنى
قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!

يوقالغان قوي توغرىسىدىكى تەمسىل

15

 1باجگىرالر ۋە باشقا گۇناھكار دەپ قارالغانالر ھەمىشە
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئەتراپىغا ئولىشىپ ،ئۇنىڭ تەلىمىنى
ئاڭاليتتى 2 .پەرىسىيلەر بىلەن تەۋرات ئۇستازلىرى غوتۇلدىشىپ:
_ بۇ ئادەم نېمىشقا دائىم گۇناھكارالرنى قارشى ئالىدۇ ۋە ئۇالر
بىلەن بىر داستىخاندا ئولتۇرىدۇ؟ _ دېيىشتى 3 .شۇڭا ،ھەزرىتى
ئەيسا بۇ ھەقتە ئۇالرغا مۇنداق بىر تەمسىلنى سۆزلەپ بەردى:
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 _ 4ئەگەر ئىچىڭالردا بىرەيلەننىڭ يۈز تۇياق قويى بولۇپ،
ئۇنىڭدىن بىرى يوقىلىپ كەتكەن بولسا ،ئۇ قانداق قىلىدۇ؟ ئۇ
جەزمەن قالغان توقسان توققۇز قوينى ئوتالققا تاشالپ ،ھېلىقى
يوقالغان قويىنى تېپىلغۇچە ئىزدەيدۇ 5 .تېپىۋالغاندا ،ئىنتايىن
خۇرسەن بولۇپ ،قوينى مۈرىسىگە ئارتىپ 6 ،ئۆيىگە ئېلىپ
كېلىدۇ .ئاندىن ،قولۇم-قوشنا ،يار-بۇرادەرلىرىنى چاقىرىپ،
ئۇالرغا« :يوقالغان قويۇمنى تېپىۋالغىنىمغا ئىنتايىن خۇشالمەن!
تەبرىكلەيلى!» دەيدۇ 7 .مانا شۇنىڭغا ئوخشاش ،توۋا قىلغان بىر
گۇناھكار ئۈچۈن بولىدىغان ئەرشتىكى خۇرسەنلىك توۋا قىلىشى
ھاجەتسىز بولغان توقسان توققۇز ئادىل كىشى ئۈچۈن بولىدىغان
ئەرشتىكى خۇرسەنلىكتىن چوڭ بولىدۇ.

يوقالغان تەڭگە توغرىسىدىكى تەمسىل
 _ 8شۇنىڭغا ئوخشاش ،ئەگەر بىر ئايالنىڭ ئون دانە قىممەتلىك
كۈمۈش تەڭگىسى بولۇپ ،ئۇنىڭدىن بىرىنى يوقىتىپ قويسا ،قانداق
قىلىدۇ؟ ئۇ جەزمەن چىراغنى ياندۇرۇپ ،ئۆينى سۈپۈرۈپ تاكى
تەڭگە تېپىلغۇچە ھەممە يەرنى زەن قويۇپ ئاختۇرۇپ چىقىدۇ.
 9ناۋادا تېپىۋالسا ،قولۇم-قوشنا ،يار-بۇرادەرلىرىنى چاقىرىپ،
ئۇالرغا« :يوقىتىپ قويغان تەڭگەمنى تېپىۋالغىنىمغا ئىنتايىن
خۇشالمەن! تەبرىكلەيلى!» دەيدۇ 10 .مانا شۇنىڭغا ئوخشاش،
خۇدانىڭ پەرىشتىلىرىمۇ ھەربىر گۇناھكارنىڭ توۋا قىلغىنى ئۈچۈن
ئىنتايىن خۇشال بولىدۇ.

مېھىر-شەپقەتلىك ئاتا توغرىسىدىكى تەمسىل
 11ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى:
_ بىر ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىكەن 12 .كىچىك ئوغلى
ئاتىسىغا« :ئاتا ،ماڭا تېگىشلىك مىراسالرنى ھازىرال بەرگەيسىز»
دەپتۇ .ئاتىسى مال-مۈلۈكلىرىنى ئىككى ئوغلىغا بۆلۈپ بېرىپتۇ.
 13بىرنەچچە كۈندىن كېيىن ،كىچىك ئوغلى ئۆزىگە تەگكەن مال-
مۈلۈكلەرنى يىغىشتۇرۇپ ،يىراق بىر دۆلەتكە بېرىپ ،ئۇ يەردە
مال-دۇنياسىنى خالىغىنىچە بۇزۇپ-چېچىپ ،ئەيش-ئىشرەتلىك
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تۇرمۇش كەچۈرۈپتۇ 14 .ئۇنىڭ پۇلى تۈگەپ بېشىغا كۈن چۈشكەندە،
دەل ئۇ يەردىمۇ ئېغىر ئاچارچىلىق يۈز بېرىپتۇ 15 .شۇڭا ،ئۇ
قورساق بېقىش ئۈچۈن ،شۇ يەرلىك بىر كىشىگە مەدىكار بولۇشقا
مەجبۇر بولۇپتۇ .ئۇ كىشى ئۇنى ئۆز قورۇقىدا چوشقا باقتۇرۇپتۇ.
 16ئۇ چوشقىغا بېرىلىدىغان پۇرچاق پوستى بىلەن قورسىقىنى
تويدۇرماقچى بوپتۇ ،لېكىن ئۇنىمۇ ھېچكىم بەرمەپتۇ.
 17كېيىن ،ئۇ ئەقلىگە كېلىپ« :ئاتامنىڭ مەدىكارلىرىنىڭ
ھەممىسىنىڭ يېمەك-ئىچمىكى ئېشىپ-تېشىپ تۇرۇپتۇ .مەن
بولسام بۇ يەردە ئاچلىقتىن ئۆلەمدىمەن؟  18ئورنۇمدىن تۇرۇپ،
ئاتامنىڭ ئالدىغا بېرىپ‹ :ئاتا ،مەن خۇدانىڭ ئالدىدىمۇ ،سىزنىڭ
ئالدىڭىزدىمۇ گۇناھكارمەن 19 .ئەمدى سىزنىڭ ئوغلىڭىز بولۇشقا
اليىق ئەمەسمەن .مېنى مەدىكارلىققا قوبۇل قىلغايسىز!› دەيمەن»
دەپ ئويالپتۇ 20 .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاتىسىنىڭ ئالدىغا قايتىپ بېرىپتۇ.
ئاتىسى ئوغلىنى يىراقتىن كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىپ،
ئالدىغا يۈگۈرۈپ چىقىپ ،ئۇنى چىڭ قۇچاقالپ سۆيۈپ كېتىپتۇ.
 21ئوغلى« :ئاتا ،مەن خۇدانىڭ ئالدىدىمۇ ،سىزنىڭ ئالدىڭىزدىمۇ
گۇناھكارمەن .ئەمدى سىزنىڭ ئوغلىڭىز بولۇشقا اليىق ئەمەسمەن»
دەپتۇ 22 .بىراق ،ئاتىسى چاكارلىرىغا« :دەرھال ئەڭ ئېسىل توننى
ئەكېلىپ ئۇنىڭغا كىيدۈرۈڭالر ،قولىغا ئۈزۈك سېلىڭالر ،پۇتلىرىغا
ئاياغ كىيدۈرۈڭالر 23 .ئاندىن ،راسا بوردالغان تورپاقنى ئەكېلىپ
سويۇڭالر .ئۇنى زىياپەت قىلىپ كۈتۈۋااليلى!  24چۈنكى ،ئوغلۇم
ئۆلۈپ تىرىلدى ،يوقىلىپ تېپىلدى!» دەپتۇ .بۇنىڭ بىلەن،
ھەممەيلەن خۇشال-خۇرام يەپ-ئىچىشىپ ،كۆڭۈل ئېچىشىپتۇ.
 25بــۇ چاغدا ،چوڭ ئوغلى ئېتىزغا كەتكەنىكەن .ئۇ قايتىپ
كېلىۋېتىپ ئۆيگە يېقىن كەلگەندە ،نەغمە-ناۋا ئاۋازىنى ئاڭالپتۇ 26 .ئۇ
چاكارالردىن بىرىنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭدىن نېمە ئىش بولغانلىقىنى
سوراپتۇ 27 .چاكار« :ئىنىڭىز قايتىپ كەلدى ،دادىڭىز ئۇنىڭ
تىنچ-ئامان قايتىپ كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ ،بوردالغان تورپاقنى
سويدى» دەپتۇ 28 .بىراق ،چوڭ ئوغلى ئىنتايىن خاپا بولۇپ،
ئۆيگە كىرىشنى خالىماپتۇ .ئاتىسى چىقىپ ئۇنى ئۆيگە كىرىشكە
ئۈندەپتۇ 29 .لېكىن ،ئۇ ئاتىسىغا« :قاراڭ سىزنى ،مەن سىزگە
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شۇنچە يىل قۇلدەك ئىشلەپ كەلدىم ،بۇيرۇقلىرىڭىزغا خىالپلىق
قىلمىدىم ،سىز ماڭا نېمە بەردىڭىز؟ ئەل-ئاغىنىلىرىم بىلەن بىرەر
قېتىم ئويناپ-كۈلۈشكە بىرەر ئوغالقمۇ سويۇپ بەرگىنىڭىز يوققۇ!
 30لېكىن ،مال-مۈلۈكلىرىڭىزنى پاھىشىگە بۇزۇپ-چېچىپ تۈگىتىپ
قايتىپ كەلگەن ئۇ ئوغلىڭىزغا بوردالغان تورپاقنى سويۇپسىز»
دەپتۇ« 31 .ئەي ئوغلۇم ،سەن دائىم مېنىڭ يېنىمدا .مېنىڭ بارلىقىم
سېنىڭكى 32 .لېكىن ،سېنىڭ ئىنىڭ ئۆلۈپ تىرىلدى ،يوقىلىپ
تېپىلدى .ئۇنى زىياپەت قىلىپ كۈتۈۋېلىشىمىزغا تېگىشلىك»
دەپتۇ ئاتىسى ئۇنىڭغا.

دۇنيادىكى بايلىقنى قانداق ئىشلىتىش كېرەك؟

16

 1ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
_ بىر باينىڭ بىر غوجىدارى بار ئىكەن .بىرسى
بايغا« :بۇ غوجىدارىڭىز مال-مۈلكىڭىزنى بۇزۇپ چاچتى» دەپ
شىكايەت قىپتۇ 2 .باي غوجىدارنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا« :مېنىڭ
ئاڭلىغانلىرىم قانداق گەپ؟ ئەمدى خىزمەتتىن بوشىتىلىسەن،
ھېساب-كىتابنى تاپشۇر» دەپتۇ 3 .ھېلىقى غوجىدار ئىچىدە
«خوجايىنىم مېنى خىزمەتتىن بوشىتىۋەتسە ،بۇندىن كېيىن قانداق
قىالرمەن؟ ئېتىزدا ئىشلەشكە كۈچۈم يوق ،تىلەمچىلىك قىالي
دېسەم ،نومۇس قىلىمەن 4 .ھە راست ،ئىشسىز قالغان ۋاقتىمدا
كىشىلەرنىڭ مېنى ئۆيلىرىدە تۇرغۇزۇشى ئۈچۈن قانداق قىلىش
كېرەكلىكىنى بىلىمەن!» دەپ ئويالپتۇ.
 5شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ خوجايىنىغا قەرزدارالرنى بىر-بىرلەپ چاقىرىپ
كېلىپ ،بىرىنچىسىدىن« :خوجايىنىمغا قانچىلىك قەرز بولدۇڭ؟»
دەپ سوراپتۇ« 6 .يۈز تۇڭ زەيتۇن يېغى» دەپ جاۋاب بېرىپتۇ ئۇ.
غوجىدار« :مانا ،بۇ سېنىڭ ھېسابات دەپتىرىڭ ،دەرھال ئولتۇرۇپ
ئەللىككە ئۆزگەرتىۋەت!» دەپتۇ 7 .ئۇ يەنە بىرىدىن« :سەنچۇ،
قانچىلىك قەرز بولدۇڭ؟» دەپ سوراپتۇ« .مىڭ تاغار بۇغداي»
دەپ جاۋاب بېرىپتۇ ئۇ .غوجىدار ئۇنىڭغا« :مانا بۇ سېنىڭ ھېسابات
دەپتىرىڭ .سەككىز يۈزگە ئۆزگەرتىۋەت!» دەپتۇ.
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 8باي بۇ ئىشنى بىلگەندىن كېيىن ،بۇ سەمىمىيەتسىز غوجىدارىنىڭ
زېرەكلىكىگە قايىل بوپتۇ .چۈنكى ،ئۇ ئۆز كەلگۈسىنى ئويالپ
تەييارلىق قىلغانىكەن ① .دەرۋەقە ،بۇ دۇنيانىڭ ئىمانسىز ئادەملىرى
ئۆز مەنپەئىتىگە كەلگەندە ،خۇدانىڭ يورۇقلۇقىدا ياشايدىغان
ئادەملەردىن زېرەك 9 .شۇڭا ،ئۆز بايلىقىڭالر بىلەن ياردەمگە
موھتاج بولغانالرغا ياردەم بېرىپ ،ئۇالرنى دوست تۇتۇڭالر .ئۇنداق
قىلساڭالر ،بايلىق تۈگىگەندە ،باقىي دۇنيادا كۈتۈۋېلىنىسىلەر.
 10كىچىك ئىشالردا ئىشەنچلىك بولغان كىشى چوڭ ئىشالردىمۇ
ئىشەنچلىك بولىدۇ .كىچىك ئىشالردا ئىشەنچسىز بولغان كىشى
چوڭ ئىشالردىمۇ ئىشەنچسىز بولىدۇ 11 .ئەگەر سىلەر بۇ دۇنيادىكى
بايلىقالرنى بىر تەرەپ قىلىشتا سەمىمىيەتسىز بولساڭالر ،خۇدا
قانداقمۇ جەننەتتىكى ھەقىقىي بايلىقنى سىلەرگە ئاتا قىلسۇن؟
 12ئەگەر سىلەر باشقىالرنىڭ نەرسىلىرىگە قارا سانىساڭالر ،ئۆز
نېسىۋىڭالرنى سىلەرگە كىم بەرسۇن؟!
 13ئىككى خوجايىنغا خىزمەت قىالاليدىغان ھېچقانداق چاكار
يوق .ئۇ ياكى بۇنى يامان كۆرۈپ ،ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ ،ياكى
بۇنىڭغا ئېتىبار بېرىپ ،ئۇنىڭغا سەل قارايدۇ .شۇنىڭغا ئوخشاش،
سىلەرنىڭ بىرال ۋاقىتتا ھەم خۇدانىڭ ،ھەم مال-دۇنيانىڭ قۇلى
بولۇشۇڭالر مۇمكىن ئەمەس.
 14بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان پۇلغا ئامراق پەرىسىيلەر ھەزرىتى
ئەيسانى مەسخىرە قىلىشتى 15 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ سىلەر كىشىلەرنىڭ ئالدىدا ئۆزۈڭالرنى ئالىيجاناب قىلىپ
كۆرسىتىسىلەر .لېكىن ،خۇدا كۆڭلۈڭالرنى ياخشى بىلىدۇ.
ئىنسانالرنىڭ قەدىرلەيدىغىنى خۇدانىڭ نەزىرىدە يىرگىنچلىكتۇر.
 16يەھيا پەيغەمبەرنىڭ زامانىغىچە ،تەۋرات قانۇنى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ
تەلىماتلىرى سىلەرگە يېتەكچى ئىدى .بىراق ،يەھيا كەلگەندىن بېرى
①  8 :16ئەلۋەتتە ،ھەزرىتى ئەيسا بۇ غوجىدارنىڭ سەمىمىيەتسىزلىكى ۋە
ئۇنىڭ ئۆز خوجايىنىنى ئالدىغانلىقىنى قوبۇل كۆرمىگەن .ھەزرىتى ئەيسا بۇ
تەمسىلنى ئېتىقادچىالرنىڭ بۇ غوجىدارنىڭ خاتا ئۇسۇلىدىن ئەمەس ،بەلكى
ئۇنىڭ ئۆز كەلگۈسىنى ئويالپ تەييارلىق قىلغانلىقىدىن ساۋاق ئېلىشى
كېرەكلىكى تەكىتلەش مەقسىتىدە ئىشلەتكەن.
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خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدىكى خۇش خەۋەر تارقالماقتا ۋە
نۇرغۇن ئادەم تىرىشىپ-تىرمىشىپ ئۇنىڭغا كىرمەكتە 17 .ھالبۇكى
بۇ ،تەۋرات قانۇنى ئىناۋەتسىز دېگەنلىك ئەمەس .ئەكسىچە،
ئاسمان-زېمىن يوقالسىمۇ ،تەۋرات قانۇنىنىڭ بىر چېكىتىمۇ بىكار
قىلىنمايدۇ _ ،دېدى.
 18ھەزرىتى ئەيسا يەنە:
_ ئايالىنى تاالق قىلىپ ،باشقا بىرىنى ئەمرىگە ئالغان كىشى
زىنا قىلغان بولىدۇ .تاالق قىلىنغان ئايالنى ئەمرىگە ئېلىشمۇ زىنا
قىلغانلىق بولىدۇ _ ،دېدى.

باي بىلەن تىلەمچى
 19ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ بۇرۇنالردا دائىم ھەشەمەتلىك كىيىملەرنى كىيىپ ،ئەيش-
ئىشرەتلىك تۇرمۇش كەچۈرىدىغان بىر باي ئۆتكەنىكەن20 . 21-يەنە
پۈتۈن ئەزايىنى جاراھەت بېسىپ كەتكەن الزار ئىسىملىك بىر
تىلەمچىمۇ بار ئىكەن .كىشىلەر ئۇنى باينىڭ داستىخىنىدىن ئاشقان
نەرسىلەرنى تېرىپ يەپ جان باقسۇن دەپ ،ھەمىشە ئۇنى باينىڭ
ئىشىك ئالدىغا ئەكېلىپ قويىدىكەن .ئۇ يەردە ياتقىنىدا ،ھەتتا
ئىتالر كېلىپ ئۇنىڭ يارىلىرىنى يااليدىكەن.
 22كېيىن ،بۇ تىلەمچى ئۆلۈپ كېتىپتۇ .پەرىشتىلەر ئۇنى
جەننەتكە ئېلىپ كىرىپ ئەجدادىمىز ئىبراھىمنىڭ يېنىغا ئاپىرىپتۇ.
ئۇنىڭدىن كېيىن ،بايمۇ ئۆلۈپ ،يەرلىككە قويۇلۇپتۇ 23 .ئۇ يەر
ئاستىدا قاتتىق ئازاب چېكىپتۇ .ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ ،يىراق
بىر جايدا ئەجدادىمىز ئىبراھىمنى ۋە ئۇنىڭ يېنىدىكى الزارنى
كۆرۈپ« 24 :ئى بوۋام ئىبراھىم ،ماڭا رەھىم قىلغايسەن! الزارنى
ئەۋەتكەيسەن .ئۇ بارمىقىنىڭ ئۇچى بىلەن سۇ تېمىتىپ ،تىلىمنى
نەمدەپ قويغاي ،چۈنكى مەن بۇ ئوت يالقۇنىنىڭ ئىچىدە ئىنتايىن
ئازابلىنىۋاتىمەن!» دەپ ۋارقىراپتۇ.
« 25ئەي ئوغلۇم» دەپتۇ ئەجدادىمىز ئىبراھىم« ،ھايات ۋاقتىڭدا
ھاالۋەتنى يەتكۈچە كۆردۈڭغۇ! الزار بولسا ھەممە جاپانى تارتتى.
ئەمدى ئۇ بۇ يەردە راھەت كۆرۈۋاتىدۇ ،سەن بولساڭ ئازابلىنىۋاتىسەن.
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 26ئۇنىڭ ئۈستىگە ،ئىككىمىزنىڭ ئارىسىنى تېگى يوق ھاڭ ئايرىپ
تۇرىدۇ .شۇڭا ،بۇ يەردىن سەن تۇرغان يەرگە بېرىشمۇ مۇمكىن
ئەمەس .ئۇ يەردىن بۇ يەرگە كېلىشمۇ مۇمكىن ئەمەس 27 ».باي
مۇنداق دەپتۇ« :ئى بوۋا ،ئۇنداق بولسا ،الزارنى ئاتامنىڭ ئۆيىگە
ئەۋەتىشىڭىزنى ئۆتۈنىمەن 28 .ئۇ يەردە مېنىڭ بەش قېرىندىشىم
بار .ئۇالرنىڭ بۇ ئازاب-ئوقۇبەتلىك يەرگە كەلمەسلىكى ئۈچۈن،
ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ قويسۇن».
« 29قېرىنداشلىرىڭغا مۇسا ۋە باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاگاھالندۇرۇشلىرى
بار .ئۇالر شۇنى ئاڭلىسۇن» دەپتۇ ئەجدادىمىز ئىبراھىم.
« 30ئى بوۋام ئىبراھىم» دەپتۇ باي« ،بۇ كۇپايە قىلمايدۇ ،ئۇالر
بەك تەرسا .ئەگەر ئۆلگەن بىرەر ئادەم تىرىلىپ ئۇالرنىڭ ئالدىغا
بارسا ،ئۇالر توۋا قىلىپ توغرا يولغا ماڭاتتى»  31لېكىن ،ئەجدادىمىز
ئىبراھىم ئۇنىڭغا« :ئۇالر مۇسا ۋە باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزىنى
ئاڭلىمىسا ،ئۆلگەن ئادەم تىرىلسىمۇ ،ئىشەنمەيدۇ» دەپتۇ.

گۇناھ ۋە ئېتىقاد توغرىسىدا

17

 1ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
_ كىشىلەرنى گۇناھ سادىر قىلدۇرىدىغان سەۋەبلەرنىڭ
بولۇشى مۇقەررەر .لېكىن ،بۇ سەۋەبلەرنى پەيدا قىلغانالرنىڭ ھالىغا
ۋاي!  2بۇنداق ئادەمنىڭ بوينىغا يوغان تۈگمەن تېشى ئېسىلغان ھالدا
دېڭىزغا تاشلىۋېتىلگىنى ئەۋزەل .چۈنكى ،بۇ جازا ماڭا يېڭىدىن
ئىشەنگەنلەرنىڭ بىرىنى ئازدۇرغان كىشىگە بېرىلىدىغان جازادىن
ياخشىراق 3 .شۇڭا ،سىلەرمۇ نېمە قىلىۋاتقىنىڭالرغا پەخەس بولۇڭالر!
بىراق ،قېرىندىشىڭالر گۇناھ قىلغان بولسا ،نەسىھەت قىلىڭالر.
ئۇ توۋا قىلسا ،ئۇنى كەچۈرۈم قىلىڭالر 4 .مۇبادا ئۇ بىر كۈن ئىچىدە
سىلەرگە يەتتە قېتىم گۇناھ سادىر قىلىپ ،ھەر قېتىم كېلىپ توۋا
قىلسا ،گۇناھلىرىنىڭ ھەممىسىنى كەچۈرۈم قىلىڭالر.
 5ئون ئىككى شاگىرتى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئېتىقادىمىزنى كۈچەيتكەيسىز _ ،دېيىشتى.
 6ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
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_ سىلەردە قىچا ئۇرۇقىدەك چوڭلۇقتا بولسىمۇ ئېتىقاد بولسىدى،
ئاۋۇ ئۈجمە دەرىخىگە« :يىلتىزىڭدىن قومۇرۇلۇپ ،دېڭىزغا كۆچ!»
دېسەڭالر ،ئۇ سىلەرگە بويسۇنۇپ ،دېڭىزغا كۆچكەن بوالتتى.

قۇلنىڭ ۋەزىپىسى
 _ 7ئەگەر مەلۇم بىرىڭالرنىڭ تېرىقچىلىق قىلىدىغان ياكى
قوي باقىدىغان قۇلۇڭالر بولۇپ ،ئۇ قورۇقتىن قايتىپ كەلگەندە:
«تېزرەك كېلىپ تامىقىڭنى يەۋال» دەرسىلەرمۇ؟  8ياق! بەلكى
ئۇنىڭغا« :پەرتۇقنى تارت ،ئاۋۋال كەچلىك تاماق تەييارالپ ،مېنى
غىزاالندۇرغىن ،ئاندىن بېرىپ تامىقىڭنى يە» دەيسىلەر 9 .قۇلۇڭالر
بۇيرۇقۇڭالرنى بەجا كەلتۈرسە ،ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتامسىلەر؟
چوقۇم ئېيتمايسىلەر 10 .سىلەرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ،خۇدا بۇيرۇغان
ھەرقانداق بىر ئىشنى ئورۇندىغىنىڭالردا« :بىز ئەرزىمەس قۇللىرىڭ،
پەقەت ئۆز ۋەزىپىمىزنىال ئورۇندىدۇق» دەڭالر.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون كېسەلنى ساقايتىشى
 11ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا بېرىش سەپىرىدە سامارىيە بىلەن
جەلىلىيە ئۆلكىلىرى چېگرىلىنىدىغان رايونالردىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ،
 12بىر يېزىغا كىرگىنىدە ،ئۇنىڭ ئالدىغا ماخاۋ كېسىلىگە گىرىپتار
بولغان ئون ئادەم كەلدى .ئۇالر ناپاك بولغاچقا ،يېقىن كەلمەي
يىراقتا توختاپ:
 _ 13ئى ئۇستازىمىز ئەيسا ،بىزگە رەھىم قىلغايسىز! _ دەپ
ۋارقىرىدى 14 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى كۆرۈپ:
_ روھانىيالرغا بېرىپ كۆرۈنۈڭالر .سىلەرنىڭ ئەمدى پاكالنغانلىقىڭالرنى
تەكشۈرسۇن _ ،دېدى.
15
ئۇالر يولدا كېتىۋاتقاندا ماخاۋدىن ساقايدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە
بىرەيلەن ئۆزىنىڭ ساقىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ،دەرھال يۇقىرى
ئاۋاز بىلەن خۇداغا مەدھىيە ئوقۇپ ،كەينىگە قايتتى  16ۋە ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ تەشەككۈر ئېيتتى .بۇ ئادەم يەھۇدىيالر
يامان كۆرىدىغان سامارىيىلىكلەردىن ئىدى.
 17ھەزرىتى ئەيسا بۇنى كۆرۈپ تۇرغانالرغا:
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_ ساقايغانالر ئون ئادەم ئەمەسمىدى؟ قالغان توققۇزەيلەن
قېنى؟  18يەھۇدىي بولمىغان بۇ سامارىيىلىكتىن باشقا ،خۇداغا
شۈكۈر ئېيتىدىغان كىشى يوقمۇ؟! _ دېدى.
 19ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئادەمگە:
_ ئورنۇڭدىن تۇر ،كەتكىن .ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭ ئۈچۈن خۇدا
سېنى ساقايتتى _ ،دېدى.

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ نامايان بولۇشى
 20بەزى پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسادىن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ
قاچان نامايان بولىدىغانلىقىنى سورىدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا
مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ نامايان بولۇشى كۆز بىلەن كۆرگىلى
بولىدىغان ئىش ئەمەس« 21 .قاراڭالر ،ئۇ مانا بۇ يەردە!» ياكى «ئۇ
يەردە!» دەپ ھېچكىم دېيەلمەيدۇ .چۈنكى ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقى
دىلىڭالردىدۇر.
 22كېيىن ،شاگىرتلىرىغا يەنە مۇنداق دېدى:
_ شۇنداق كۈنلەر كېلىدۇكى ،سىلەر مېنىڭ ،يەنى ئىنسانئوغلىنىڭ
قايتىپ كېلىپ ،ھۆكۈم سۈرىدىغان كۈنلىرىنىڭ بىرەرسىنى
كۆرۈشكە تەشنا بولىسىلەر ،ئەمما كۆرەلمەيسىلەر 23 .بەزىلەر
سىلەرگە« :قاراڭالر ،قۇتقۇزغۇچى ئۇ يەردە!» ياكى «قاراڭالر،
ئۇ بۇ يەردە!» دېسە ،چىقىپ قارىماڭالر ۋە ئۇالرنىڭ كەينىدىن
يۈگۈرمەڭالر 24 .چۈنكى ،چاقماق چېقىپ ،ئاسماننى بۇ چېتىدىن
ئۇ چېتىگىچە قانداق يورۇتقان بولسا ،ئىنسانئوغلىنىڭ يېتىپ
كېلىدىغان كۈنىمۇ شۇنداق بولىدۇ 25 .لېكىن ،ئۇ ئاۋۋال نۇرغۇن
ئازاب-ئوقۇبەتلەرنى تارتىشى ۋە بۇ ئەۋالد يەھۇدىيالر تەرىپىدىن
رەت قىلىنىشى كېرەك.
 26نۇھ پەيغەمبەرنىڭ زامانىدا قانداق بولغان بولسا ،ئىنسانئوغلىنىڭ
كېلىدىغان زامانىدىمۇ شۇنداق بولىدۇ 27 .ئۇ زاماننىڭ كىشىلىرى
نۇھ پەيغەمبەر كېمىگە ئولتۇرغان كۈنگىچە ،بەخىرامان يەپ-
ئىچىپ ،ئۆيلۈك-ئوچاقلىق بولۇپ كەلگەنىدى .تۇيۇقسىزال توپان
كېلىپ ،كېمىگە چۈشمىگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ھاالك قىلدى.
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 28يەنە شۇنىڭدەك ،ئەجدادىمىز ئىبراھىمنىڭ جىيەنى لۇتنىڭ
زامانىدىمۇ كىشىلەر بەخىرامان يەپ-ئىچىپ ،سودا-سېتىق قىلىپ،
تېرىقچىلىق قىالتتى ۋە ئۆيلەرنى ساالتتى 29 .لېكىن ،لۇت سودوم
شەھىرىدىن ئايرىلغان كۈنى ،ئاسماندىن ئوت بىلەن گۈڭگۈرت
يېغىپ ،سودوم شەھىرىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىنى كۆيدۈرۈپ
ھاالك قىلدى 30 .ئىنسانئوغلىنىڭ قايتىپ كېلىدىغان كۈنىمۇ ئەنە
شۇنداق بولىدۇ.
 31ئــۇ كۈنى ،ئۆگزىدىكىلەر ئۆيىدىكى نەرسە-كېرەكلىرىنى
ئالماي قاچسۇن .ئېتىزالردا ئىشلەۋاتقانالرمۇ مال-مۈلۈكلىرىنى
ئېلىۋېلىش ئۈچۈن ئۆيىگە قايتماي قېچىپ كەتسۇن 32 .لۇتنىڭ
ئايالىنىڭ مال-مۈلكىگە كۆزى قىيماي كەينىگە قاراپ ،تاش تۇزغا
ئايلىنىپ قالغانلىقى ئېسىڭالردا بولسۇن!  33چۈنكى ،ئۆزى ئۈچۈنال
ياشايدىغانالر ئەكسىچە ھاياتىدىن مەھرۇم بولىدۇ .بىراق ،ئۆز
خاھىشىدىن ۋاز كېچىپ ،مېنىڭ ئۈچۈن ياشايدىغانالر ھاياتىنى
ساقلىيااليدۇ.
 34بىلىپ قويۇڭالركى ،مەن قايتىپ كېلىدىغان كېچە بىر ئورۇندا
ياتقان ئىككى كىشىنىڭ بىرى قالدۇرۇلۇپ ،يەنە بىرى ئەرشكە
ئېلىپ كېتىلىدۇ 35 .تۈگمەن تېشى بىلەن ئۇن تارتىۋاتقان ئىككى
ئايالنىڭ بىرى قالدۇرۇلۇپ ،يەنە بىرى ئەرشكە ئېلىپ كېتىلىدۇ.
 36ئېتىزدىكى ئىككى كىشىدىن بىرى ئېلىپ كېتىلىپ ،يەنە بىرى
قالدۇرۇلىدۇ.
 _ 37ئى رەببىمىز ،بۇ ۋەقەلەر قەيەردە يۈز بېرىدۇ؟ _ دەپ
سورىدى شاگىرتالر.
_ جەسەت قەيەردە بولسا ،قۇزغۇنالر شۇ يەرگە توپلىنىدۇ_ ،
دەپ جاۋاب بەردى ھەزرىتى ئەيسا.

خۇدا بەندىلىرىنىڭ دەردىگە يېتىدۇ

18

 1ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا بوشاشماستىن ،ھەمىشە
دۇئا قىلىپ تۇرۇش كېرەكلىكى توغرىسىدا يەنە بىر
تەمسىل سۆزلەپ بەردى:
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 _ 2مەلۇم شەھەردە بىر قازى بار ئىكەن .ئۇ خۇدادىنمۇ قورقمايدىكەن،
ئادەملەرنىمۇ ھۆرمەت قىلمايدىكەن 3 .شۇ شەھەردىكى بىر تۇل ئايال
ھەمىشە ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ« :بىرسى ماڭا ئۇۋال قىلدى ،سىز
ئادىل ھۆكۈم چىقىرىپ ،ماڭا ئاتىدارچىلىق قىلسىڭىز» دەپ تەلەپ
قىپتۇ 4 .لېكىن ،قازى بۇ ئىشنى بەك كەينىگە سۆرەۋېتىپتۇ ،بىراق
كېيىن ئىچىدە «مەن خۇدادىن قورقمايمەن ،ئادەملەرنىمۇ ھۆرمەت
قىلمايمەن 5 ،لېكىن ،بۇ تۇل ئايال دائىم ئىشىكىم ئالدىدىن كەتمەي
مېنى زېرىكتۈرۈۋەتتى .ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھال-دەردىنى
ئاڭالپ ،دەردىگە يەتكىنىم تۈزۈك ئوخشايدۇ» دەپ ئويالپتۇ.
 6رەببىمىز ئەيسا تەمسىلنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى:
_ بۇ ئادالەتسىز قازىنىڭ سۆزلىرىدىن ساۋاق ئېلىڭالر 7 .بىر
ئادالەتسىز قازى شۇنداق قىلغان يەردە ،خۇدا ئۆزىدىن كېچە-كۈندۈز
ياردەم تىلىگەن بەندىلىرىنىڭ دەردىگە يەتمەسمۇ؟ ئۇالرغا قىلىدىغان
شاپائىتىنى كېچىكتۈرەرمۇ؟  8ياق! ئەكسىچە ،خۇدا جەزمەن تېزدىن
ئۇالرنىڭ ھالىغا يېتىدۇ .دەرۋەقە ،ئىنسانئوغلى ئاسماندىن قايتىپ
كەلگەندە ،يەر يۈزىدىن ئۆزىگە ئىشىنىدىغانالرنى تاپاالرمۇ؟

پەرىسىي بىلەن باجگىر
 9ھەزرىتى ئەيسا ،ئۆزلىرىنى ئادالەتچى دەۋېلىپ ،باشقىالرنى
كۆزىگە ئىلمايدىغان كىشىلەرگە قارىتىپ ،يەنە بىر تەمسىل ئېيتتى:
 _ 10ئىككى كىشى دۇئا قىلىش ئۈچۈن مەركىزىي ئىبادەتخانىغا
بېرىپتۇ .ئۇالرنىڭ بىرى پەرىسىي ،يەنە بىرى باجگىر ئىكەن.
 11پەرىسىي خەلقنىڭ ئالدىدا ئۆرە تۇرۇپ مەغرۇرانە ھالدا« :ئى
خۇدا! مېنىڭ باشقىالردەك ئالدامچى ،گۇناھكار ،زىناخورالردىن
بولۇپ قالمىغىنىمغا ،بولۇپمۇ بۇ باجگىرغا ئوخشىمىغىنىمغا
شۈكۈر 12 .مەن ھەر ھەپتىدە ئىككى كۈن روزا تۇتىمەن ۋە پۈتۈن
ئىش ھەققىمنىڭ ئوندىن بىر ئۈلۈشىنى خۇدا يولىدا سەدىقە
قىلىمەن» دەپ دۇئا قىپتۇ.
 13بىراق ،ھېلىقى باجگىر باشقىالردىن نېرى ھالدا ئىبادەتخانىنىڭ
بىر بۇلۇڭىدا تۇرۇپ ،بېشىنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قاراشقىمۇ جۈرئەت
قىاللماي ،مەيۈسلەنگەن ھالدا مەيدىسىگە ئۇرۇپ« :ئى خۇدايىم،
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مەن گۇناھكار .ماڭا رەھىم قىلغايسەن» دەپتۇ 14 .ئاڭالپ قويۇڭالركى،
خۇدانىڭ نەزىرىدە بۇ ئىككىيلەندىن ھېلىقى پەرىسىي ئەمەس،
بەلكى باجگىر كەچۈرۈمگە ئېرىشىپ ئۆيگە قايتىپتۇ ،چۈنكى خۇدا
ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتقاننى تۆۋەن قىلىدۇ ،ئۆزىنى تۆۋەن تۇتقاننى
ئۈستۈن قىلىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كىچىك بالىالرغا بەخت تىلىشى
 15قولىنى تەگكۈزۈپ بەخت تىلىسۇن دەپ ،كىشىلەر كىچىك
بالىلىرىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .بۇنى
كۆرگەن شاگىرتالر ئۇالرنى ئەيىبلىدى 16 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا
بالىالرنى چاقىرىپ:
_ بالىالر ئالدىمغا كەلسۇن ،ئۇالرنى توسماڭالر .چۈنكى ،خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىغا كىرىدىغانالر دەل مۇشۇالرغا ئوخشاشالردۇر 17 .بىلىپ
قويۇڭالركى ،كىمدەكىم خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى سەبىي بالىالردەك
قوبۇل قىلمىسا ،ئۇنىڭغا ھەرگىز كىرەلمەيدۇ _ ،دېدى.

مۈلۈكداردىكى مۈشكۈالت
 18يەھۇدىيالرنىڭ باشلىقلىرىدىن بولغان بىر باي ھەزرىتى
ئەيسادىن:
_ ياخشى ئۇستاز ،مەن قانداق قىلسام مەڭگۈلۈك ھاياتقا
ئېرىشىمەن؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 19مېنى نېمىشقا ياخشى دەيسىز؟ _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا،
_ يېگانە خۇدادىن باشقا ياخشى يوق 20 .سىز تەۋراتتا بۇيرۇلغان:
«زىنا قىلما ،قاتىللىق قىلما ،ئوغرىلىق قىلما ،يالغان گۇۋاھلىق
بەرمە ،ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمەت قىل» دېگەن پەرزلەرنى ئادا قىلىڭ.
 _ 21بۇالرغا كىچىكىمدىن تارتىپ ئەمەل قىلىپ كېلىۋاتىمەن_ ،
دەپ جاۋاب بەردى ھېلىقى كىشى.
 22بۇ گەپنى ئاڭلىغان ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا يەنە مۇنداق دېدى:
_ سىزدە قىلىشقا تېگىشلىك يەنە بىر ئىش كەم .پۈتۈن مال-
مۈلكىڭىزنى سېتىپ ،پۇلىنى كەمبەغەللەرگە بېرىڭ .شۇنداق
قىلسىڭىز ،ئەرشتە خەزىنىڭىز بولىدۇ .ئاندىن كېلىپ ماڭا ئەگىشىڭ.
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 23ھېلىقى كىشى بۇ گەپنى ئاڭالپ كۆڭلى ئىنتايىن بىئارام بولدى،
چۈنكى ئۇ ناھايىتى باي ئىدى.
 24بۇ ھالنى كۆرگەن ھەزرىتى ئەيسا:
_ مال-دۇنياسى كۆپلەرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشى
نېمىدېگەن تەس-ھە!  25ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشى
تۆگىنىڭ يىڭنە تۆشۈكىدىن ئۆتۈشىدىنمۇ تەس ئىكەن! _ دېدى.
 26بۇنى ئاڭلىغانالر:
_ ئۇنداقتا ،كىم قۇتقۇزۇشقا ئېرىشەلەيدۇ؟ _ دېيىشتى.
 _ 27ئىنسانالر قادىر بولمىغانغا خۇدا قادىردۇر _ ،دېدى ھەزرىتى
ئەيسا.
 28بۇ چاغدا ،پېترۇس:
_ مانا بىز بارلىقىمىزنى تاشالپ سىزگە ئەگەشتۇق .سىزچە،
بىز قۇتقۇزۇالمدۇق؟ _ دېدى.
 _ 29بىلىپ قويۇڭالركى ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى دەپ ،ئۆيى،
ئايالى ،ئاكا-ئۇكىلىرى ،ئاتا-ئانىسى ياكى باال-چاقىلىرىدىن  30ۋاز
كەچكەنلەرنىڭ ھەممىسى ،ھەم بۇ دۇنيادا ھەسسىلەپ كۆپ
بايلىققا ،ھەم ئۇ دۇنيادا مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىدۇ _ ،دېدى
ھەزرىتى ئەيسا جاۋاب بېرىپ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆز ئۆلۈمىنى
ئۈچىنچى قېتىم ئالدىن ئېيتىشى
 31ھەزرىتى ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتىنى بىر چەتكە تارتىپ،
ئۇالرغا:
_ مانا بىز ھازىر يېرۇسالېمغا كېتىۋاتىمىز .پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئىنسانئوغلى توغرۇلۇق يازغانلىرىنىڭ ھەممىسى شۇ يەردە
ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ 32 .ئۇ رىملىقالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلىدۇ.
ئۇالر ئۇنى مەسخىرە قىلىپ ،ھاقارەتلەيدۇ ،يۈزىگە تۈكۈرىدۇ  33ۋە
ئۇنى قامچىاليدۇ ،ئۆلتۈرىدۇ .لېكىن ،ئۇ ئۈچىنچى كۈنى قايتا
تىرىلىدۇ _ ،دېدى.
 34بــىــراق ،شاگىرتلىرى ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزلىرىدىن
ھېچنېمە چۈشىنەلمىدى .چۈنكى ،بۇ سۆزلەرنىڭ مەنىسى قەستەن
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يوشۇرۇلغان بولۇپ ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ نېمە دېمەكچى
بولغىنىنى بىلەلمىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ قارىغۇ تىلەمچىنى ساقايتىشى
 35ھەزرىتى ئەيسا ئېرىخا شەھىرىگە يېقىن كەلگەندە ،بىر
قارىغۇ يول بويىدا ئولتۇرۇپ تىلەمچىلىك قىلىۋاتاتتى 36 .ئۇ بۇ
يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان كۆپچىلىكنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ ،نېمە
ۋەقە بولغانلىقىنى سۈرۈشتۈردى 37 .بىرى ئۇنىڭغا:
_ ناسىرەلىك ئەيسا بۇ يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ _ ،دەپ
ئۇقتۇردى.
 _ 38ئى پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ① ئەيسا ،ماڭا رەھىم قىلغايسىز!
_ دەپ ۋارقىراپ كەتتى ئۇ.
 39ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىدا كېلىۋاتقان كىشىلەر تىلەمچىنى
ئەيىبلەپ ،ئۇنىڭ ئۈن چىقارماسلىقىنى ئېيتتى .لېكىن ،ئۇ:
_ ئى پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى ،ماڭا رەھىم قىلغايسىز! _
دەپ تېخىمۇ قاتتىق ۋارقىرىدى.
 40ھەزرىتى ئەيسا قەدىمىنى توختىتىپ ،قارىغۇنى ئالدىغا
ئەكېلىشنى بۇيرۇدى .قارىغۇ يېقىن كەلگەندە ،ھەزرىتى ئەيسا
ئۇنىڭدىن:
 _ 41مەندىن نېمە تەلەپ قىلىسەن؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئى رەببىم ،كۆزۈمنىڭ ئېچىلىشىنى تەلەپ قىلىمەن! _
دېدى قارىغۇ.
 _ 42كۆزلىرىڭ ئېچىلدى! ماڭا باغلىغان ئىشەنچىڭ سېنى
ساقايتتى _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 43قارىغۇنىڭ كۆزى شۇئان ئېچىلىپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىپ،
يول بويى خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ ماڭدى .بۇ ئىشنى كۆرگەن
خااليىقمۇ خۇدانى مەدھىيىلەپ ماڭدى.

①  38 :18داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى _ بۇ نام يەھۇدىيالر ئارىسىدا ئۇالر
كۈتۈۋاتقان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى كۆرسىتەتتى.
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 1ھەزرىتى ئەيسا ئېرىخا شەھىرىگە كىرىپ ئۆتۈپ
كەتمەكچى بولدى 2 .ئۇ يەردە زاكاي ئىسىملىك بىر
باجگىرالر باشلىقى بولۇپ ،ئۇ ناھايىتى باي ئىدى 3 .ئۇ ھەزرىتى
ئەيسانىڭ قانداق ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىالتتى ،لېكىن
بويى پاكار بولغاچقا ،كىشىلەر توپى ئىچىدىن ئۇنى كۆرەلمىدى.
 4شۇڭا ،ئۇ يۈگۈرۈپ خااليىقنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ ،بىر تۈپ ئۈجمە
دەرىخىگە چىقىۋالدى .چۈنكى ،ھەزرىتى ئەيسا بۇ يولدىن ئۆتەتتى.
 5ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەرگە كەلگەندە ،بېشىنى كۆتۈرۈپ زاكايغا قاراپ:
_ زاكاي ،چاپسان چۈش! بۈگۈن مەن چوقۇم سېنىڭ ئۆيۈڭدە
قونىمەن _ ،دېدى.
 6زاكاي دەرھال چۈشۈپ ،ئىنتايىن خۇشال بولغان ھالدا ھەزرىتى
ئەيسانى ئۆيىگە ئاپىرىپ مېھمان قىلدى 7 .بۇنى كۆرگەن جامائەت:
_ بۇ ئــادەم گۇناھكارنىڭ ئۆيىدە مېھمان بولدى! _ دەپ
غوتۇلدىشىپ كەتتى.
 8زاكاي ئورنىدىن تۇرۇپ رەببىمىز ئەيساغا:
_ يا رەببىم ،مەن مال-مۈلكۈمنىڭ يېرىمىنى كەمبەغەللەرگە
ئۈلەشتۈرۈپ بېرىمەن .ئەگەر مەن بىرەر كىشىنى ئالداپ ھەققىنى
يەۋالغان بولسام ،ئۇنىڭغا تۆت ھەسسە قاتالپ قايتۇرىمەن _ ،دېدى.
 _ 9بۈگۈن بۇ ئادەم قۇتقۇزۇلدى .چۈنكى ،ئۇ ئېتىقاد بىلەن ئۆزىنىڭ
ئىبراھىمنىڭ پەرزەنتى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى 10 .ئىنسانئوغلى
ئۇنىڭغا ئوخشاش ئازغان ئادەملەرنى ئىزدەپ قۇتقۇزغىلى كەلدى،
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.

ساداقەت بولۇشنىڭ الزىملىقى
 11ئۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسا پايتەخت يېرۇسالېمغا يېتىپ كېلىشكە
ئازال قالغانلىقى ئۈچۈن ،جامائەت خاتا ھالدا ئۇنىڭ خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىنى تىكلىشىگە ئاز قالدى ،دەپ قارايتتى 12 .بىراق،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق بىر تەمسىلنى ئېيتىپ بەردى:
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_ بىر ئاقسۆڭەك پادىشاھلىق تەختىگە ئىگە بولۇپ كېلىش
ئۈچۈن ،يىراق بىر يەرگە قاراپ يولغا چىقىپتۇ.
 13يولغا چىقىشتىن ئىلگىرى ،ئون چاكىرىنى ئالدىغا چاقىرىپ،
ھەربىرىگە بىردىن تىلال بېرىپ« :مەن قايتىپ كەلگۈچە ،بۇنىڭ
بىلەن تىجارەت قىلىڭالر ،قېنى ،قانچىلىك پۇل تاپىدىكەنسىلەركىن»
دەپتۇ 14 .بىراق ،يۇرتىدىكىلەر بۇ ئاقسۆڭەككە ئۆچ بولغاچقا،
كەينىدىن ئادەم ئەۋەتىپ« :بۇ ئادەمنىڭ بىزگە پادىشاھ بولۇشىنى
خالىمايمىز» دەپتۇ.
 15ئاقسۆڭەك پادىشاھ بولۇپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ،دەرھال
ھېلىقى چاكارلىرىنى چاقىرىپ ،ھەرقايسىسىنىڭ ئوقەت قىلىپ
قانچىلىك پۇل تاپقانلىقىنى بىلمەكچى بولۇپتۇ 16 .باشتا كەلگىنى:
«خوجايىن ،مەن سىز بەرگەن تىلالنى ئىشلىتىپ ئون تىلال تاپتىم»
دەپتۇ« 17 .ناھايىتى ياخشى! سەن ياخشى چاكار ئىكەنسەن .مەن ساڭا
ھاۋالە قىلغان كىچىككىنە ئىشتا ئىشەنچلىك بولۇپ چىققانلىقىڭ
ئۈچۈن ،مەن سېنى ئون شەھەرنى باشقۇرۇشقا تەيىنلەيمەن»
دەپتۇ خوجايىن 18 .ئىككىنچى چاكار كېلىپ« :خوجايىن ،مەن سىز
بەرگەن تىلالنى ئىشلىتىپ بەش تىلال تاپتىم» دەپتۇ« 19 .سەنمۇ
بەش شەھەرنى باشقۇرىسەن» دەپتۇ خوجايىن.
 20بىراق ،ئۈچىنچى چاكار كېلىپ« :خوجايىن ،بەرگەن تىلاليىڭىز
مانا تۇرۇپتۇ .مەن ئۇنى قول ياغلىقىمغا يۆگەپ ئۆيدە ساقلىدىم.
 21مەن سىزدىن قورقىمەن ،چۈنكى سىز قاتتىق ئادەم ،باشقىالرغا
ئامانەت قويسىڭىز ،ئۇنىڭ كۆپىيىشىنى ،ئۆزىڭىز تېرىمىسىڭىزمۇ،
ئۇنىڭ ھوسۇلىنى كۈتىسىز» دەپتۇ« 22 .ئــەي يامان چاكار،
سېنى ئاغزىڭدىن چىققان سۆزلىرىڭ بويىچە جازااليمەن .سەن
مېنىڭ تېرىماي تۇرۇپ يىغىۋالىدىغان ،ئۆزۈمنىڭ بولمىغاننى
ئېلىۋالىدىغان قاتتىق ئادەم ئىكەنلىكىمنى بىلىپ تۇرۇپ 23 ،يەنە
نېمە ئۈچۈن پۇلۇمنى خەزىنىچىلەرگە ئامانەت قويمىدىڭ؟ مەن
قايتىپ كەلگەندە ئۆسۈمى بىلەن ئالماسمىدىم؟» دەپتۇ خوجايىن.
 24كېيىن ،ئۇ يېنىدىكىلەرگە« :ئۇنىڭدىكى تىلالنى ئېلىپ ،ئون
تىلال تاپقان چاكارغا بېرىڭالر!» دەپ بۇيرۇق قىپتۇ« 25 .خوجايىن،
ئۇنىڭ ئون تىلالسى تۇرسا!» دېي شىپتۇ ئۇالر« 26 .شۇنداق»
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دەپتۇ خوجايىن« ،بېرىلگەننى تولۇق ئىشلەتكەنلەرگە تېخىمۇ
كۆپ بېرىلىدۇ-دە ،بۇنىڭ بىلەن ئۇالردىكى تېخىمۇ كۆپىيىدۇ.
لېكىن ،بېرىلگەننى ئىشلەتمىگەنلەرگە كەلسەك ،ئۇالرنىڭ بارىمۇ
ئېلىپ كېتىلىدۇ 27 .مېنىڭ پادىشاھ بولۇشۇمنى خالىمىغان
دۈشمەنلىرىمگە كەلسەك ،ئۇالرنى ئالدىمغا ئېلىپ كېلىپ،
كاللىسىنى ئېلىڭالر!»

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەنتەنە بىلەن
يېرۇسالېمغا كىرىشى
 28ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن ،توپنىڭ ئالدىدا
مېڭىپ ،يېرۇسالېمغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى 29 .زەيتۇن تېغىنىڭ
ئېتىكىدىكى بەيتپاجى ۋە بەيتانىيا دېگەن يېزىالرغا يېتىپ كېلەي
دېگەندە ،ئىككى شاگىرتىنى  30مۇنداق دەپ ئالدىن ئەۋەتتى:
_ سىلەر ئالدىمىزدىكى يېزىغا بېرىڭالر .يېزىغا كىرگىنىڭالردا،
تېخى مىنىلىپ باقمىغان بىر تەخەينىڭ باغالقلىق تۇرغانلىقىنى
كۆرىسىلەر .ئۇنى يېشىپ ،بۇ يەرگە يېتىلەپ كېلىڭالر 31 .ئەگەر
بىرى سىلەردىن« :تەخەينى نېمىشقا يېشىسىلەر؟» دەپ سوراپ
قالسا« ،رەببىمىزنىڭ ئۇنىڭغا ھاجىتى چۈشتى» دەڭالر.
 32ئۇالر بېرىپ قارىسا ،دەل ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئېيتقىنىدەك
بولۇپ چىقتى 33 .ئۇالر تەخەينى يېشىۋاتقاندا ،ئىگىلىرى:
_ تەخەينى نېمىشقا يېشىسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 34رەببىمىزنىڭ ئۇنىڭغا ھاجىتى چۈشتى _ ،دەپ جاۋاب بەردى
ئۇالر 35 .ئىگىلىرى ماقۇل بولغاندىن كېيىن ،شاگىرتالر تەخەينى
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا يېتىلەپ كېلىپ ،ئۆز چاپانلىرىنى
ئۈستىگە سېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى يۆلەپ مىندۈردى 36 .ھەزرىتى
ئەيسا ماڭغاندا ،خەلقلەر چاپانلىرىنى يولغا پايانداز قىلىپ سالدى.
 37ھەزرىتى ئەيسا زەيتۇن تېغىدىن چۈشۈپ يېرۇسالېمغا يېقىن
قالغاندا ،ئۇنىڭ نۇرغۇن شاگىرتلىرى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن
ھەممە ئاجايىپ مۆجىزىلەر ئۈچۈن خۇرسەنلىك بىلەن ۋارقىراپ،
خۇداغا مەدھىيە ئوقۇشقا باشلىدى:
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« 38پەرۋەردىگارىمىزنىڭ نامىدا كەلگەن پادىشاھقا مۇبارەك
بولسۇن!
ئىنسان خۇدا بىلەن ياراشتۇرۇلغۇسى ،ئەرشىئەالدىكى
خۇداغا شان-شەرەپ بولسۇن!»
 39توپنىڭ ئىچىدە بەزى پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،شاگىرتلىرىڭىزنىڭ ئۇنداق گەپ قىلماي ،جىم
بولۇشىنى بۇيرۇغايسىز! _ دېيىشتى.
 _ 40ئۇالر جىم تۇرغان تەقدىردىمۇ ،بۇ تاشالر چېغىدا خۇدانى
مەدھىيىلەپ چۇقان سېلىشقان بوالتتى _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا
ئۇالرغا.

يېرۇسالېم ئۈچۈن ھەسرەت چېكىپ يىغالش
 41ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا يېتىپ كەلگەندە ،شەھەرنى
كۆرۈپ ،ھەسرەتتە كۆز يېشى قىلىپ:
 _ 42ئەي يېرۇسالېملىقالر! نېمىنىڭ سىلەرگە ئامانلىق
كەلتۈرىدىغانلىقىنى بۈگۈن بىلگەن بولساڭالر! ئەمما ،ئۇ ھازىر
كۆزلىرىڭالردىن يوشۇرۇندۇر 43 .شۇنداق كۈنلەر كېلىدۇكى،
دۈشمەنلىرىڭالر شەھىرىڭالرنىڭ ئەتراپىغا قورغان قۇرۇپ،
سىلەرنى تۆت تەرەپتىن قورشىۋېلىپ 44 ،سىلەرنى ۋە بالىلىرىڭالرنى
يەر بىلەن يەكسان قىلىدۇ ،ھەتتا بىر تال ئۇل تېشىنىمۇ جايىدا
قالدۇرمايدۇ .چۈنكى ،خۇدا سىلەرگە شاپائەت قىلغان پۇرسەتنى
پەرق ئېتەلمىدىڭالر _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ مەركىزىي
ئىبادەتخانىنى تەرتىپكە سېلىشى
 45ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىلىرىغا كىرىپ ،ئۇ
يەردە ئېلىم-سېتىم قىلىۋاتقانالرنى ھەيدەپ چىقىرىپ 46 ،ئۇالرغا:
_ مۇقەددەس يازمىالردا خۇدانىڭ« :مېنىڭ ئۆيۈم دۇئا-تىالۋەتخانا
بولسۇن» دېگەن سۆزى يېزىلغان .لېكىن ،سىلەر بۇنى بۇالڭچىالرنىڭ
ئۇۋىسىغا ئايالندۇرۇۋاپسىلەر! _ دېدى.
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 47شۇ كۈنلەردە ،ھەزرىتى ئەيسا ھەر كۈنى مەركىزىي ئىبادەتخانىدا
تەلىم بەردى .ئالىي روھانىيالر ،تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە ئاقساقالالر
ئۇنى ئۇجۇقتۇرۇۋەتمەكچى بولۇشتى 48 .لېكىن ،قانداق قول
سېلىشنى بىلمەيتتى .چۈنكى ،پۈتۈن خەلق ھەزرىتى ئەيسانىڭ
تەلىمىنى ئاڭالشقا شۇنچىلىك خۇشتار ئىدىكى ،ئۇنىڭ ھەربىر
ئېغىز سۆزىنى قالدۇرماي ،كۆڭۈل قويۇپ ئاڭاليتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھوقۇقى

20

 1بىر كۈنى ،ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي ئىبادەتخانا
ھويلىلىرىدا خەلققە تەلىم بېرىپ ،خۇش خەۋەرنى
يەتكۈزۈۋاتاتتى .ئالىي روھانىيالر ،تەۋرات ئۇستازلىرى ۋە ئاقساقالالر
ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
 _ 2ئېيتىپ بېرىڭ ،سىز قىلىۋاتقان ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا
تايىنىپ قىلىۋاتىسىز؟ سىزگە بۇ ھوقۇقنى كىم بەرگەن؟ _ دەپ
سورىدى.
 3ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ مەن ئاۋۋال سىلەردىن بىر سوئال سوراي .ئېيتىڭالرچۇ،
 4يەھيا پەيغەمبەرگە چۆمۈلدۈرۈش ھوقۇقىنى خۇدا بەرگەنمۇ ياكى
ئىنسانالرمۇ؟ _ دېدى.
 5ئۇالر ئۆزئارا تالىشىشقا باشالپ:
_ ئەگەر« :خۇدا بەرگەن» دېسەك ،ئۇ« :ئۇنداقتا سىلەر نېمە
ئۈچۈن يەھياغا ئىشەنمىدىڭالر؟» دەيدۇ 6 .ئەگەر« :ئىنسانالر
بەرگەن» دېسەك ،خااليىق بىزنى چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرىدۇ.
چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى يەھيانىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە
ئىشىنىدۇ _ ،دېيىشتى.
 7بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر:
_ يەھيانىڭ ھوقۇقىنىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىنى بىلمەيمىز،
_ دەپ جاۋاب بېرىشتى.
 _ 8ئۇنداقتا ،مەنمۇ بۇ ئىشالرنى قايسى ھوقۇققا تايىنىپ
قىلىۋاتقانلىقىمنى ئېيتمايمەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.
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يامان ئىجارىكەشلەر ھەققىدىكى تەمسىل

 9ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ ،ئۇالرغا بۇ تەمسىلنى
سۆزلەپ بەردى:
_ بىر كىشى بىر ئۈزۈمزارلىق بەرپا قىلىپ ،ئۇنى ئىجارىگە
بېرىپ ،ئۆزى يىراق بىر يەرگە كېتىپتۇ ۋە ئۇ يەردە ئۇزۇن
ۋاقىت تۇرۇپتۇ 10 .ئۈزۈملەرنى ئۈزىدىغان مەزگىل كەلگەندە ،ئۇ
قۇللىرىدىن بىرىنى ئۆزىگە تېگىشلىك ئۈلۈشنى ئېلىپ كېلىشكە
ئەۋەتىپتۇ .لېكىن ،ئىجارىكەشلەر ھېلىقى قۇلنى دۇمباالپ،
قۇرۇق قول قايتۇرۇپتۇ 11 .خوجايىن يەنە بىر قۇلىنى ئەۋەتىپتۇ.
ئىجارىكەشلەر ئۇنىمۇ شۇنداق ئۇرۇپ ،ھاقارەتلەپ ،يەنە قۇرۇق
قول قايتۇرۇپتۇ 12 .ئۈچىنچى قېتىم خوجايىن يەنە باشقا بىر
قۇلىنى ئەۋەتىپتۇ .ئىجارىكەشلەر ئۇنىمۇ ئۇرۇپ يارىالندۇرۇپ،
باغدىن ھەيدەپ چىقىرىۋېتىپتۇ 13 .ئاخىردا ،ئۈزۈمزارلىقنىڭ
خوجايىنى« ،قانداق قىلسام بوالر؟ سۆيۈملۈك ئوغلۇمنى ئەۋەتسەم،
ھېچبولمىغاندا ئۇنى ھۆرمەت قىالر» دەپ ئوغلىنى ئەۋەتىپتۇ.
 14لېكىن ،ئىجارىكەشلەر خوجايىننىڭ ئوغلىنى كۆرۈپ بىر-بىرىگە:
«بۇ بولسا خوجايىننىڭ مىراسخورى .ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەيلى،
ئۈزۈمزارلىق بىزگە ئوڭچە قالسۇن!» دېيىشىپتۇ 15 .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر ئۇنى ئۈزۈمزارلىقنىڭ سىرتىغا سۆرەپ ئاچىقىپ
ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ .بۇنداق ئەھۋالدا ئۈزۈمزارلىقنىڭ خوجايىنى بۇ
ئىجارىكەشلەرنى قانداق قىلىدۇ؟  16جەزمەن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ،
ئۈزۈمزارلىقىنى باشقىالرغا ئىجارىگە بېرىدۇ.
كۆپچىلىك بۇنى ئاڭالپ:
_ بۇنداق ئىشالر ھەرگىز يۈز بەرمىسۇن! _ دېيىشتى.
 17بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا كۆزلىرىنى تىكىپ مۇنداق
دېدى:
_ زەبۇردا قۇتقۇزغۇچى ھەققىدە:
«تامچىالر تاشلىۋەتكەن تاش
قۇرۇلۇشنىڭ ئۇل تېشى بولۇپ قالدى».
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دەپ ئېنىق يېزىلغان تۇرسا!  18بۇ «تاش»قا يىقىلغان كىشى
پارە-پارە بولۇپ كېتىدۇ« .تاش» كىمنىڭ ئۈستىگە چۈشسە،
شۇنى كۇكۇم-تالقان قىلىدۇ.

باج تاپشۇرۇش مەسىلىسى
 19تەۋرات ئۇستازلىرى بىلەن ئالىي روھانىيالر بۇ تەمسىلنىڭ
ئۆزلىرىگە قارىتىپ ئېيتىلغانلىقىنى چۈشىنىپ يېتىپ ،ھەزرىتى
ئەيسانى شۇ چاغدىال تۇتماقچى بولدى .لېكىن ،ئۇالر خەلقتىن
قورقۇشتى 20 .شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسانى دىققەت بىلەن كۆزىتىش
ئۈچۈن ،پايالقچىالرنى ئەۋەتتى .بۇ پايالقچىالر سەمىمىي
قىياپەتكە كىرىۋېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسادىن سوئالالرنى سوراپ،
ئۇنى ئۆز سۆزلىرى بىلەن تۇزاققا چۈشۈرۈپ ،رىملىق ۋالىينىڭ
جازالىشىغا تاپشۇرماقچى بولۇشتى 21 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا
مۇنداق دېدى:
_ ئۇستاز ،بىزگە مەلۇمكى ،سىزنىڭ تەلىماتلىرىڭىزنىڭ
ھەممىسى ھەق ،شۇنىڭدەك سىز يۈز-خاتىر قىلماي ،ھامان
خۇدانىڭ يولىنى سادىقلىق بىلەن ئۆگىتىپ كەلدىڭىز 22 .سىزچە
رىم ئىمپېراتورى قەيسەرگە باج تاپشۇرۇشىمىز تەۋرات قانۇنىمىزغا
خىالپمۇ ،قانداق؟ ①
 23ئۇالرنىڭ ھىيلىسىنى چۈشەنگەن ھەزرىتى ئەيسا:
 _ 24ماڭا بىر دانە كۈمۈش تەڭگە كۆرسىتىڭالر .بۇنىڭ ئۈستىدىكى
سۈرەت ۋە ئىسىم كىمنىڭ؟ _ دېدى.
_ رىم ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
 _ 25ئۇنداق بولسا ،قەيسەرنىڭ ھەققىنى قەيسەرگە ،خۇدانىڭ
ھەققىنى خۇداغا تاپشۇرۇڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.
①  22 :20ئەينى ۋاقىتتا ،يەھۇدىيالر رىملىقالرنىڭ زۇلمى ئاستىدا ياشاۋاتقان
بولۇپ ،ئەگەر ھەزرىتى ئەيسا« :رىم ئىمپېراتورىغا باج تاپشۇرۇش توغرا»
دېسە ،بۇ گەپ ئازادلىقنى ئىستىگەن كىشىلەرگە ياقمايتتى .ناۋادا كىشىلەرنى باج
تاپشۇرماسلىققا چاقىرسا ،رىم ئىمپېرىيىسىگە قارشى چىققان بوالتتى .ئۇالر
مۇشۇنداق سوئالالرنى سوراش ئارقىلىق ھەزرىتى ئەيسانى گېپىدىن تۇتۇۋېلىپ،
رىملىقالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ ،ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلماقچى بولۇشقان.

266

لۇقا 20

 26ئۇالر خااليىقنىڭ ئالدىدا ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزلىرىدىن
تۇتۇۋالىدىغان بىرەر پۇتاق چىقىرالمىدى .ھەزرىتى ئەيسانىڭ
جاۋابىغا ھەيران بولۇپ ،زۇۋانى تۇتۇلدى.

تىرىلىشكە مۇناسىۋەتلىك مەسىلە
 27ئۆلگەنلەر تىرىلمەيدۇ ،دەپ قارايدىغان سادۇقىي دىنىي
ئېقىمىدىكىلەردىن بەزىلىرى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ،
ئۇنىڭدىن مۇنداق دەپ سورىدى:
 _ 28ئۇستاز ،مۇسا پەيغەمبەر تەۋراتتا« :بىر كىشى ئۆلۈپ كېتىپ،
ئايالى تۇل قېلىپ ،پەرزەنت كۆرمىگەن بولسا ،ئۆلگۈچىنىڭ ئاكا
ياكى ئىنىسى تۇل قالغان يەڭگىسىنى ئەمرىگە ئېلىپ ،قېرىندىشى
ئۈچۈن نەسىل قالدۇرۇشى الزىم» دەپ يازغان 29 .بۇرۇن يەتتە ئاكا-
ئۇكا ئۆتكەنىكەن ،چوڭى ئۆيلىنىپ ،پەرزەنت كۆرمەي ئالەمدىن
ئۆتۈپتۇ 30 .كەينىدىكى ئىنىسىمۇ تۇل قالغان يەڭگىسىنى ئەمرىگە
ئېلىپ ،ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ 31 .ئاندىن ئۇنى ئۈچىنچى ئىنىسى ئېلىپتۇ.
شۇنداق قىلىپ يەتتىنچىسىگىچە ھەممىسى ئۇنى ئېلىپ چىقىپتۇ.
لېكىن ،ھېچقايسىسى پەرزەنت كۆرمەي ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ 32 .ئاخىر،
ئۇ ئايالمۇ ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ 33 .ئەمدى سورايدىغىنىمىز شۇكى:
قىيامەت كۈنى بۇ ئايال كىمنىڭ ئايالى بولۇپ تىرىلىدۇ؟ چۈنكى،
يەتتە قېرىنداشنىڭ ھەممىسى ئۇنى خوتۇنلۇققا ئالغان-دە!
 34ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
35
_ بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى خوتۇن ئالىدۇ ،ئەرگە تېگىدۇ .بىراق،
ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىپ ،ئەرشتە ياشاشقا اليىق ھېسابالنغانالر
خوتۇنمۇ ئالمايدۇ ،ئەرگىمۇ تەگمەيدۇ 36 .ئــۇالر پەرىشتىلەرگە
ئوخشاش مەڭگۈ ياشايدۇ .ئۇالر خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولغاچقا،
ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىدۇ 37 .بىراق« ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش
بارمۇ-يوق؟» دېگەن سوئالغا كەلسەك ،تىرىلىشنىڭ بارلىقىنى مۇسا
پەيغەمبەر ئۆزى ئىسپاتالپ بەردى .چۈنكى ،گەرچە ئەجدادلىرىمىز
ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالر مۇسا پەيغەمبەرگە قارىغاندا ئاللىبۇرۇن
ئالەمدىن ئۆتكەن بولسىمۇ ،تەۋراتتىكى «تىكەنلىكنىڭ كۆيۈشى»
ھەققىدىكى باياندا مۇسا پەيغەمبەر مۇنداق يازغان« :خۇدا‹ :مەن
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ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالر ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن خۇدا بولىمەن!›
دېگەن 38 ».دېمەك ،خۇدا ئۆلگەنلەرنىڭ ئەمەس ،تىرىكلەرنىڭ
خۇداسىدۇر .خۇدانىڭ نەزىرىدە ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھاياتتۇر.
 39بەزى تەۋرات ئۇستازلىرى:
_ ئۇستاز ،ياخشى ئېيتتىڭىز! _ دېدى.
 40شۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسادىن سوئال سوراشقا
پېتىنالمىدى.

قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ ساالھىيىتى
 41كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن سوئال سورىدى:
_ كىشىلەر قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى،
دەپ تۇرۇۋالسا قانداق بولىدۇ؟ 42 43-داۋۇت ئۆزى زەبۇردا قۇتقۇزغۇچى
_ مەسىھ توغرىسىدا مۇنداق دېگەنغۇ:
«پەرۋەردىگار خوجايىنىمغا ئېيتتىكى:
‹مەن سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭنى
ئايىغىڭ ئاستىدا دەسسەتكۈچە،
مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن!›»
 44قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدى بولسىمۇ،
لېكىن پادىشاھ داۋۇت مەسىھنى «خوجايىنىم» دېگەن يەردە مەسىھ
ئۇنىڭدىن ئۇلۇغ بولمامدۇ؟!

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تەۋرات ئۇستازلىرىنى ئەيىبلىشى
 45جامائەت قۇالق سېلىپ ئاڭالۋاتقاندا ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا
مۇنداق دېدى:
 _ 46تەۋرات ئۇستازلىرىدىن پەخەس بولۇڭالر .ئۇالر ئۇزۇن
تونالرنى كىيىشىۋېلىپ ،غادىيىپ يۈرۈشكە ئامراق كېلىدۇ.
بازارالردا باشقىالرنىڭ ئۆزلىرىگە ساالم بېرىپ ھۆرمەتلىشىنى،
ئىبادەتخانىالردا ئاالھىدە ئورۇندا ئولتۇرۇشنى ،زىياپەتلەردىمۇ
تۆردە ئولتۇرۇشنى ياخشى كۆرىدۇ 47 .ئۇالر تۇل ئايالالردىن نەپ
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ئېلىپ ،ئۇالرنىڭ مال-مۈلكىنى يەۋېلىپ ،ئاندىن ئەتەي باشقىالر
كۆرسۇن دەپ ،ئۇزۇندىن-ئۇزۇن دۇئا قىلىدۇ .ئۇالر جەزمەن تېخىمۇ
قاتتىق جازاغا تارتىلىدۇ!

تۇل ئايالنىڭ ئىئانىسى

21

 1ھەزرىتى ئەيسا بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىۋىدى ،مەركىزىي
ئىبادەتخانىدىكى ئىئانە يىغىلىدىغان جايغا ئۆز
سەدىقىلىرىنى تاشالۋاتقان بىرنەچچە باينى كۆردى 2 .ئۇ يەنە بىر
نامرات تۇل ئايالنىڭمۇ ئىككىال تەڭگىنى تاشالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ:
 _ 3بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇ نامرات تۇل ئايالنىڭ ئىئانىسى
خۇدانىڭ نەزىرىدە ھەممەيلەننىڭكىدىن كۆپ 4 .چۈنكى ،باشقىالر
ئۆزلىرىنىڭ ئاشقان بايلىقلىرىدىن ئىئانە قىلدى .لېكىن ،بۇ ئايال
نامرات تۇرۇقلۇق ،ئۆزىنىڭ بارلىق تىرىكچىلىك قىلىدىغىنىنى
ئىئانە قىلدى _ ،دېدى.

كەلگۈسى توغرىسىدىكى بېشارەت
 5شاگىرتالردىن بەزىلىرى مەركىزىي ئىبادەتخانىنىڭ نەپىس
تاشالر ۋە خۇداغا ئاتالغان نەرسىلەر بىلەن بېزەلگەنلىكى توغرىسىدا
سۆزلىشىۋاتاتتى .ھەزرىتى ئەيسا:
 _ 6شۇنداق بىر ۋاقىت كېلىدۇكى ،سىلەر بۇ يەردە كۆرۈۋاتقان
ھەممە نەرسە گۇمران قىلىنىدۇ ،ھەتتا بىر تال ئۇل تېشىمۇ جايىدا
قالدۇرۇلمايدۇ _ ،دېدى.
 7ئۇالر ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ ئۇستاز ،بۇ دېگەنلىرىڭىز قاچان يۈز بېرىدۇ؟ بۇالرنىڭ يۈز
بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان قانداق بېشارەت بولىدۇ؟ _ دەپ
سورىدى.
 8ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ ئازدۇرۇلۇپ كېتىشتىن ھوشيار بولۇڭالر .چۈنكى ،نۇرغۇن
كىشىلەر مېنىڭ نامىمنى سېتىپ« :قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ مەن
بولىمەن!» ۋە «قىيامەت كۈنى يېقىنالپ قالدى!» دەيدۇ .سىلەر
ئۇنداق كىشىلەرگە ئەگەشمەڭالر 9 .ئۇرۇش ۋە توپىالڭنىڭ تىۋىشىنى
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ئاڭلىغان ۋاقتىڭالردىمۇ قورقۇپ كەتمەڭالر .چۈنكى ،بۇ ئىشالرنىڭ
دەسلەپتە يۈز بېرىشى مۇقەررەر .لېكىن ،بۇ زامان ئاخىرى يېتىپ
كەلدى ،دېگەنلىك ئەمەس.
 10ھەزرىتى ئەيسا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ يەنە مۇنداق دېدى:
_ بىر مىللەت يەنە بىر مىللەت بىلەن ئۇرۇش قىلىدۇ .بىر دۆلەت
يەنە بىر دۆلەتكە ھۇجۇم قىلىدۇ 11 .شىددەتلىك يەر تەۋرەشلەر،
ئاچارچىلىقالر يۈز بېرىدۇ ،يۇقۇملۇق كېسەللەر تارقىلىدۇ ۋە
ئاسماندا قورقۇنچلۇق ئاالمەتلەر كۆرۈنىدۇ 12 .بىراق بۇ ۋەقەلەر
يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى ،سىلەر تۇتقۇن قىلىنىپ زىيانكەشلىككە
ئۇچرايسىلەر .كىشىلەر سىلەرنى ئىبادەتخانىالرنىڭ سوراق قىلىشىغا
تاپشۇرىدۇ ،زىندانالرغا تاشاليدۇ .ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن
سىلەرنى پادىشاھ ۋە ۋالىيالرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارىدۇ 13 .مانا،
بۇ سىلەرنىڭ ئۇالرنىڭ ئالدىدا مېنىڭ گۇۋاھچىلىرىم بولۇش
پۇرسىتىڭالردۇر 14 .شۇڭا ،ئۇالرنىڭ سوئال-سوراقلىرىغا قانداق
جاۋاب بېرىش توغرىسىدا ئالدىنئاال باش قاتۇرۇپ كەتمەڭالر.
 15چۈنكى ،مەن سىلەرگە دۈشمەنلىرىڭالر قارشى چىقالمىغۇدەك ۋە
رەت قىاللمىغۇدەك سۆز قابىلىيىتى ۋە ئەقىل-پاراسەت ئاتا قىلىمەن.
 16سىلەر زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ۋاقىتتا ،ئاتا-ئانا ،ئاكا-ئۇكا،
ئۇرۇق-تۇغقان ،يار-بۇرادەرلىرىڭالرمۇ سىلەرگە خائىنلىق قىلىدۇ.
ئاراڭالردىكى بەزى كىشىلەرمۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ 17 .ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭالر
ئۈچۈن ھەممە ئادەم سىلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىدۇ 18 ،ھالبۇكى ئۇالر
بىر تال چېچىڭالرغىمۇ چېقىاللمايدۇ!  19چىداملىق بولغىنىڭالردا،
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىسىلەر.

يېرۇسالېمنىڭ ۋەيران قىلىنىشىدىن بېشارەت
 _ 20يېرۇسالېمنىڭ دۈشمەن قوشۇنلىرى تەرىپىدىن قورشىۋېلىنغانلىقىنى
كۆرگىنىڭالردا ،ئۇنىڭ ۋەيران بولۇشقا ئاز قالغانلىقىنى بىلىڭالر.
 21ئۇ چاغدا ،يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئاھالىلەر تاغالرغا قاچسۇن،
يېرۇسالېملىقالر شەھەردىن چىقىپ كەتسۇن ،يېزىالردىكىلەر
شەھەرگە كىرمىسۇن 22 .چۈنكى ،شۇ چاغ خۇدانىڭ خەلقنى
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جازااليدىغان كۈنلىرىدۇر .شۇنىڭ بىلەن ،مۇقەددەس يازمىالردا
بۇ توغرۇلۇق يېزىلغانالرنىڭ ھەممىسى ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ.
 23ئۇ كۈنلەردە ،قېچىشى ئەپسىز بولغان ھامىلىدار ئايالالر ۋە
باال ئېمىتىدىغان ئانىالرنىڭ ھالىغا ۋاي! چۈنكى ،بۇ يەردىكى
كىشىلەرگە ئېغىر ئاپەت كېلىدۇ .ئۇالر خۇدانىڭ غەزىپىگە
ئۇچراپ 24 ،قىلىچ ئاستىدا ئۆلىدۇ ياكى تۇتقۇن قىلىنىپ،
چەت دۆلەتلەرگە ھەيدىلىدۇ .خۇدانىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەرگە
بەلگىلەپ بەرگەن ۋاقتى توشقۇچە ،ئۇالر يېرۇسالېمنى ئاياغ
ئاستى قىلىدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كېلىدىغانلىقى ھەققىدە
 _ 25مەن كېلىشتىن بۇرۇن ،قۇياش ،ئاي ،يۇلتۇزالر غەيرىي
تۈس ئالىدۇ .يەر يۈزىدىكى ئەللەر دېڭىز-ئوكيانالرنىڭ غەزەپلىك
شاۋقۇنىدىن ئاالقزادە بولىدۇ 26 .ئاسمان جىسىملىرى لەرزىگە
كېلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئىنسانالر دۇنياغا كېلىدىغان ئاپەتلەرنى
ئېسىگە ئېلىپ ،ۋەھىمە ئىچىدە غال-غال تىترەپ ئەس-ھوشىنى
يوقىتىدۇ 27 .ئۇ چاغدا ،ئىنسانئوغلىنىڭ كۈچ-قۇدرەت ۋە ئۇلۇغ
شان-شەرەپ بىلەن بۇلۇت ئىچىدە كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىلەر.
 28شۇڭا ،بۇنداق ئاالمەتلەر كۆرۈنگەن چاغدا ،سىلەر بېشىڭالرنى
كۆتۈرۈپ قەددىڭالرنى رۇســاڭــار ،چۈنكى بۇ ،سىلەرنىڭ
قۇتقۇزۇلۇشۇڭالرغا ئاز قالدى دېگەنلىكتۇر.

ئەنجۈر دەرىخىدىن ساۋاق ئېلىش
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق بىر تەمسىلنى سۆزلەپ
بەردى:
30
_ ئەنجۈر دەرىخى ۋە باشقا دەرەخلەرگە قاراڭالر .ئۇالرنىڭ
يېڭى يوپۇرماق چىقارغانلىقىدىن يازنىڭ يېتىپ كېلىشىگە
ئاز قالغانلىقىنى بىلىسىلەر 31 .شۇنىڭدەك ،مەن بايا دېگەن
ئاالمەتلەرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرگىنىڭالردا ،خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىنىڭ نامايان بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلىڭالر.
 32بىلىپ قويۇڭالركى ،مانا بۇ ئاالمەتلەرنىڭ ھەممىسى ئەمەلگە
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ئاشۇرۇلماي تۇرۇپ ،بۇ ئەۋالد ① كىشىلەر ئالەمدىن ئۆتمەيدۇ.
 33ئاسمان-زېمىن يوقىلىدۇ ،بىراق مېنىڭ سۆزلىرىم يوقالماي
مەڭگۈ ئىناۋەتلىك بولىدۇ.

ھوشيار بولۇڭالر
 _ 34ھوشيار بولۇڭالر! ئۆزۈڭالرنى ئەيش-ئىشرەت ۋە تۇرمۇشنىڭ
غەم-ئەندىشىلىرى بىلەن بىخۇدالشتۇرماڭالر .قىيامەت كۈنى سىلەرگە
گويا توساتتىن بېشىڭالرغا تاشالنغان توردەك كەلمىسۇن 35 .چۈنكى،
ئۇ ئاپەتلەر يەر يۈزىدىكى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ بېشىغا كېلىدۇ.
 36ھەر ۋاقىت ھوشيار بولۇڭالر ،يۈز بېرىدىغان بۇ ئاالمەتلەردىن
ئامان-ئېسەن ئۆتەلىشىڭالر ۋە قىيامەت كۈنى ئىنسانئوغلى ئالدىدا
قورقماي تۇرالىشىڭالر ئۈچۈن ھەر دائىم دۇئا قىلىڭالر _ ،دېدى.
 37ھەزرىتى ئەيسا كۈندۈزلىرى مەركىزىي ئىبادەتخانىدا تەلىم
بېرىپ ،ئاخشاملىرى شەھەردىن چىقىپ ،كېچىنى زەيتۇن تېغىدا
ئۆتكۈزەتتى 38 .جامائەت ئۇنىڭ تەلىمىنى ئاڭالش ئۈچۈن ،تاڭ
سەھەردە ئىبادەتخانىغا قاراپ ماڭاتتى.

ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى

22

 1يەھۇدىيالرنىڭ پېتىر نان ھېيتى ،يەنى ئۆتۈپ
كېتىش ھېيتى كېلىشكە ئاز قالغانىدى 2 .ئالىي
روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى ھەزرىتى ئەيسانى بىر ئامال
قىلىپ ئۆلتۈرۈۋېتىشنىڭ چارىسىنى ئىزدىدى .بىراق ،ئۇالر
ئۇنى قولاليدىغان خەلقتىن قورققانلىقتىن ،ئۇنى مەخپىي ھالدا
تۇتماقچى بولۇشتى.

①  32 :21ئەگەر تىلغا ئېلىنغان ئاالمەت يېرۇسالېمنىڭ ۋەيران بولۇشىغا (-21
باب -6ئايەت) قارىتىلغان بولسا ،ئۇنداقتا «ئەۋالد» سۆزى تەبىئىيكى شۇ دەۋردە
ياشاپ ئۆتكەن ئادەملەرنى كۆرسىتىدۇ .ئەگەر ئەيسا مەسىھنىڭ دۇنياغا قايتىپ
كېلىشىگە (-21باب -27ئايەت) قارىتىلغان بولسا« ،ئەۋالد» سۆزى بەلكىم
پۈتۈن يەھۇدىيە خەلقىنى ياكى بۇ ئايەتلەردە ئېيتىلغان ۋەقەلەرنىڭ باشلىنىش
ۋاقتىدا ياشاۋاتقان ئەۋالدنى كۆرسىتىدۇ .بۇ ھەرگىز ھەزرىتى ئەيسادا «دۇنياغا
دەرھال قايتىپ كېلىمەن» دېگەن خاتا چۈشەنچىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ.
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 3شۇ كۈنلەردە ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئون ئىككى شاگىرتىنىڭ بىرى
بولغان يەھۇدا ئىشقارىيوتنىڭ كۆڭلىگە شەيتان كىردى 4 .ئۇ ئالىي
روھانىيالر ۋە مەركىزىي ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرىنىڭ باشلىقلىرى
بىلەن ھەزرىتى ئەيسانى ئۇالرغا قانداق تۇتۇپ بېرىش ئۈستىدە
مەسلىھەتلەشتى 5 .ئۇالرنىڭ گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ ،يەھۇداغا پۇل
بېرىشكە ۋەدە بەردى 6 .يەھۇدا ماقۇل بولۇپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
جامائەتتىن خالىي قالغاندا ئۇالرغا تۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن ،پۇرسەت
ئىزدەشكە باشلىدى.

ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ كەچلىك تامىقى
①

 7پېتىر نان ھېيتىنىڭ قوي قۇربانلىق قىلىنىدىغان كۈنى
يېتىپ كەلگەنىدى .ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى دەپ ئاتالغان بۇ كۈنى،
يەھۇدىيالر ئۆيلىرىدە قوي سويۇپ ،پېتىر نان بىلەن يەيتتى.
 8شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسا پېترۇس بىلەن يۇھانناغا:
_ بىرگە غىزالىنىشىمىز ئۈچۈن ،سىلەر بېرىپ ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتىنىڭ تامىقىنى تەييارالڭالر _ ،دەپ ئۇالرنى ئەۋەتتى.
 _ 9قەيەردە تەييارلىشىمىزنى خااليسىز؟ _ دەپ سورىدى
ئۇالر.
 10ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ يېرۇسالېمغا كىرسەڭالر ،ئۇ يەردە كوزىدا سۇ توشۇۋاتقان بىر
ئەر كىشىنى ئۇچرىتىسىلەر .ئۇنىڭ كەينىدىن مېڭىپ ،ئۇ كىرگەن
ئۆيگە كىرىڭالر  11ۋە ئۆي ئىگىسىگە« :ئۇستازىمىز‹ :شاگىرتلىرىم
بىلەن ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ تامىقىنى يەيدىغان مېھمانلىق
ئۆي قەيەردە ئىكەن؟› دەپ سوراۋاتىدۇ» دەڭالر 12 .ئۇ سىلەرنى
ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى جابدۇپ قويۇلغان بىر ئېغىز چوڭ ئۆيگە
باشالپ چىقىدۇ .مانا شۇ ئۆيدە ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ تامىقىنى
تەييار قىلىڭالر.

①  7 :22پېتىر نان ھېيتى يەتتە كۈن بولۇپ ،ئۇشبۇ ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى
ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ كۈنى يەھۇدىيالر ئۆيلىرىدە قوي
سويۇپ ،گۆشىنى پېتىر نان بىلەن يەيدۇ.
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 13پېترۇس بىلەن يۇھاننا بارسا ،ھەممە ئىشالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئېيتقىنىدەك بولۇپ چىقتى .ئۇالر ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ تامىقىنى
تەييارالشقا كىرىشتى.
 14تاماق ۋاقتىدا ،ھەزرىتى ئەيسا ئەلچىلىرى بىلەن بىللە
كېلىپ ،داستىخاندا ئولتۇردى 15 .ئاندىن ،ئۇ ئەلچىلىرىگە
مۇنداق دېدى:
_ مەن ئازاب چېكىشتىن ئىلگىرى ،ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ
بۇ تامىقىدا سىلەر بىلەن بىر داستىخاندا بولۇشقا ئىنتىزار بولۇپ
كەلگەنىدىم 16 .چۈنكى ،بۇ ھېيتنىڭ ھەقىقىي مەنىسى خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىدا ئەمەلگە ئاشۇرۇلمىغۇچە ،مەن بۇنداق ھېيتلىق
تاماقنى قايتا يېمەيمەن.
 17ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا بىر جامنى قولىغا ئېلىپ ،خۇداغا
شۈكۈر ئېيتتى ۋە شاگىرتلىرىغا:
_ بۇنىڭدىن ئىچىڭالر 18 .شۇنى ئېيتايكى ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقى
تولۇق نامايان بولمىغۇچە ،ھەرگىز بۇنداق شارابنى ئىچمەيمەن،
_ دېدى.
 19ئاندىن ،ئۇ بىر ناننى قولىغا ئېلىپ ،خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى ۋە
ئۇنى ئوشتۇپ تۇرۇپ ،ئۇالرغا بېرىپ:
_ بۇ مېنىڭ سىلەر ئۈچۈن پىدا بولىدىغان تېنىمدۇر .مېنى
ئەسلەپ تۇرۇش ئۈچۈن بۇنىڭدىن يەڭالر _ ،دېدى.
 20تاماقتىن كېيىن ،ئۇ يەنە جامنى قولىغا ئېلىپ مۇنداق دېدى:
_ بۇ جامدىكى شاراب مېنىڭ سىلەر ئۈچۈن تۆكۈلىدىغان قېنىم
بىلەن تۈزۈلىدىغان خۇدانىڭ يېڭى ئەھدىسىنىڭ بەلگىسىدۇر.
 21بىراق شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇ يەردە مەن بىلەن بىر
داستىخاندا ئولتۇرغانالردىن بىرى ماڭا ساتقۇنلۇق قىلىدۇ!
 22دەرۋەقە ،ئىنسانئوغلى خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن ئالەمدىن
ئۆتىدۇ .لېكىن ،ئۇنىڭغا ساتقۇنلۇق قىلىدىغان كىشىنىڭ
ھالىغا ۋاي!
 23شاگىرتالر بىر-بىرىدىن:
_ بۇنداق قىلىدىغان زادى كىمدۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
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شاگىرتالرنىڭ مەرتىۋە ھەققىدە مۇنازىرىلىشىشى
 24شاگىرتالر ئۆز ئىچىدە زادى كىمنىڭ مەرتىۋىسى ھەممىدىن
يۇقىرى دەپ ،تاالش-تارتىش قىلىشقا باشلىدى.
 25ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بۇ دۇنيادىكى پادىشاھالر ھۆكۈمران سۈپىتىدە قول ئاستىدىكى
خەلقنى باشقۇرىدۇ ھەم ئۆزىنى خەلقپەرۋەر قىلىپ كۆرسىتىدۇ.
 26لېكىن ،سىلەر بۇنداق قىلماڭالر .ئاراڭالردىكى ئەڭ مەرتىۋىلىكلەر
ئۆزلىرىنى ئەرزىمەس كىشىلەردەك تۇتسۇن .باشلىق بولغىنىڭالر
باشقىالرغا خىزمەت قىلىڭالر 27 .ئادەتتە كىم مەرتىۋىلىك؟ داستىخاندا
ئولتۇرغانمۇ ياكى خىزمەتكارمۇ؟ ئەلۋەتتە ،داستىخاندا ئولتۇرغان
ئەمەسمۇ؟ بىراق ماڭا كەلسەك ،گەرچە مەن سىلەرنىڭ ئۇستازىڭالر
بولساممۇ ،ئاراڭالردا خىزمەتكارغا ئوخشاشمەن.
 28مەن سىناقالرنى بېشىمدىن ئۆتكۈزگەندە ،سىلەر باشتىن-
ئاخىر مەن بىلەن بىللە بولدۇڭالر 29 .خۇددى ئاتام ماڭا پادىشاھلىق
ھوقۇقى تەقدىم قىلغاندەك ،سىلەرگىمۇ شۇنى تەقدىم قىلىمەن.
 30سىلەر مېنىڭ پادىشاھلىقىمدا مەن بىلەن ھەمداستىخان بولىسىلەر
ۋە تەختلەردە ئولتۇرۇپ ،ئىسرائىلالرنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىگە
ھۆكۈمرانلىق قىلىسىلەر.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پېترۇسنىڭ ئۆزىدىن
تانىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىشى
 31ھەزرىتى ئەيسا يەنە مۇنداق دېدى:
_ ئەي سىمۇن ،سىمۇن! شەيتاننىڭ ھەممىڭالرنى سىناش
تەلىپىگە خۇدا ماقۇل بولدى .ئۇ سىلەرنى خۇددى بۇغداي
تاسقىغاندەك سىنىماقچى 32 .لېكىن ،ماڭا بولغان ئېتىقادىڭ
يوقالمىسۇن دەپ ،ساڭا دۇئا قىلدىم .شەيتانغا سىنىلىپ،
يولۇمغا قايتقاندىن كېيىن ،قېرىنداشلىرىڭنىڭ ئېتىقادىنى
مۇستەھكەملە.
 _ 33ئى رەببىم ،مەن سىز بىلەن بىللە زىندانغا تاشلىنىپ ،بىللە
ئۆلۈشكە تەييارمەن! _ دېدى پېترۇس.
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 _ 34پېترۇس _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،بىلىپ قويغىنكى ،ئەتە
سەھەردە خوراز چىللىغۇچە ،سەن مەندىن ئۈچ قېتىم تانىسەن.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىنى ئاگاھالندۇرۇشى
 35ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىدىن:
_ بۇرۇن مەن سىلەرنى سەپەرگە ئەۋەتكەندە ،ھەميان ،خۇرجۇن
ۋە ئاياغ ئالماڭالر ،دېگەنىدىم .ئۇ چاغدا ،بىرەر نەرسەڭالر كەم
بولۇپ قالغانمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
_ ياق _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى شاگىرتالر.
 _ 36لېكىن ،ئەمدى ھەميان ،خۇرجۇنى بارالر ئېلىۋېلىڭالر.
قىلىچى يوقالر چاپىنىڭالرنى سېتىپ ،بىردىن قىلىچ ئېلىڭالر،
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ 37 ،چۈنكى مۇقەددەس يازمىالردا مەن
توغرۇلۇق« :ئۇ جىنايەتچىلەر قاتارىغا كىرگۈزۈلىدۇ» دەپ
خاتىرىلەنگەن سۆز چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ .ئەمەلىيەتتە،
مەن توغرۇلۇق يېزىلغانالرنىڭ ھەممىسى ئەمەلگە ئېشىشقا
ئاز قالدى.
 _ 38ئى رەببىم ،قاراڭ ،بۇ يەردە ئىككى قىلىچ بار ئىكەن_ ،
دېدى شاگىرتالر.
_ بولدى ،يېتىدۇ! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ زەيتۇن تېغىدا دۇئا قىلىشى
 39تاماقتىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتالر بىلەن بىللە
شەھەردىن چىقىپ ،ئادىتى بويىچە زەيتۇن تېغىغا كەتتى 40 .ئۇ
يەرگە يېتىپ بارغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا:
_ ئېزىقتۇرۇلماسلىقىڭالر ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر _ ،دېدى.
 41ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسا نېرىراق بېرىپ ،تىزلىنىپ تۇرۇپ:
 _ 42ئى ئاتا ،خالىساڭ ،بۇ ئازاب قەدىھىنى مەندىن يىراقالشتۇرغايسەن.
لېكىن ،بۇ ئىش مېنىڭ ئەمەس ،بەلكى سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچە
بولسۇن _ ،دەپ دۇئا قىلدى 43 .ئۇ دۇئا قىلىۋاتقاندا ،ئاسماندىن
كەلگەن بىر پەرىشتە ئۇنىڭغا كۆرۈنۈپ ،مەدەت بەردى 44 .ھەزرىتى
ئەيسا چوڭقۇر قايغۇ ئىچىدە تېخىمۇ ئىخالس بىلەن دۇئا قىلىۋاتقاندا،
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ئۇنىڭ تەرلىرى يەرگە تۆكۈلگەن قان تامچىلىرىدەك چۈشۈشكە
باشلىدى.
 45دۇئادىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئورنىدىن تۇرۇپ ،شاگىرتلىرىنىڭ
يېنىغا كېلىپ ،ئۇالرنىڭ غەمگە چۆككەنلىكىدىن مۈگدەپ
قالغانلىقىنى كۆردى.
 _ 46ئۇخالپ قالغىنىڭالر نېمىسى؟ ئېزىقتۇرۇلۇشتىن ساقلىنىش
ئۈچۈن قوپۇپ دۇئا قىلىڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى
ئويغىتىپ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى
 47ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزى ئاياغالشماستىنال ،ئون ئىككى
شاگىرتىنىڭ بىرى بولغان يەھۇدا بىر توپ ئادەمنى باشالپ كەلدى.
ئۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ،سۆيۈپ ساالم بەردى.
 48ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئەي يەھۇدا ،ئىنسانئوغلىنى سۆيۈپ قويۇپمۇ ،يەنە ئۇنىڭغا
ساتقۇنلۇق قىالمسەن؟ _ دېدى.
 49ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىدىكى شاگىرتالر ئەھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى
كۆرۈپ:
_ ئى رەببىم ،ئۇالر بىلەن ئېلىشساق قانداق دەيسىز؟ _ دېدى.
 50شاگىرتالرنىڭ بىرى قىلىچىنى كۆتۈرۈپ ،باش روھانىينىڭ
چاكىرىغا ئۇردى .قىلىچ چاكارنىڭ ئوڭ قۇلىقىغا تېگىپ ،ئۇنى
شىلىپ چۈشۈرۈۋەتتى.
 51بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ بەس! _ دېدى ۋە قولىنى ئۇزىتىپ چاكارنىڭ قۇلىقىغا
تەگكۈزۈپ قويۇۋىدى ،شۇئان ساقىيىپ كەتتى.
 52ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنى تۇتقىلى كەلگەن ئالىي روھانىيالر،
ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرىنىڭ باشلىقلىرى ۋە ئاقساقالالرغا:
_ سىلەر قىلىچ-توقماقالرنى كۆتۈرۈپ مېنى تۇتقىلى كەپسىلەر،
مېنى قاراقچى كۆرۈۋاتامسىلەر؟  53مەن ھەر كۈنى سىلەر بىلەن
مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىسىدا بولغاندا ،ماڭا قول سالمىدىڭالر.
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بىراق ،ئەمدى قول سالىدىغان ۋاقىت-سائىتىڭالر يېتىپ كەلدى.
بۇ شەيتان ھۆكۈم سۈرىدىغان قاراڭغۇ ۋاقىتتۇر _ ،دېدى.

پېترۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسادىن تېنىشى
 54قاراۋۇلالر ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇپ ،باش روھانىينىڭ ئۆيىگە
ئېلىپ بېرىشتى .پېترۇس يىراقتىن ئەگىشىپ ماڭغانىدى 55 .ئۇالر
ھويلىنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئوت يېقىپ ،چۆرىسىدە ئىسسىنىپ
ئولتۇرغاندا ،پېترۇسمۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرىۋالدى 56 .ئۇنىڭ
ئىسسىنىپ ئولتۇرغىنىنى كۆرگەن بىر دېدەك ئۇنىڭغا تىكىلىپ
قاراپ تۇرۇپ:
_ بۇ ئادەممۇ ئەيسا بىلەن بىر! _ دېدى.
 _ 57ياق! مەن ئۇنى تونۇمايمەن! _ دەپ تاندى پېترۇس.
 58ئۇزۇن ئۆتمەي ،يەنە بىرەيلەن ئۇنى تونۇپ قېلىپ:
_ سەنمۇ ئۇنىڭ ئادىمىغۇ! _ دېدى.
_ قارا سېنى ،مەن ئۇالر بىلەن بىر ئەمەس! _ دېدى پېترۇس.
 59بىرەر سائەت ئۆتكەندىن كېيىن ،يەنە بىر ئادەم:
_ شۈبھىسىزكى ،بۇ ئادەم ئەيسا بىلەن بىر .تەلەپپۇزىدىن
ئۇنىڭمۇ جەلىلىيىلىك ئىكەنلىكى چىقىپ تۇرمامدۇ؟! _ دەپ
چىڭ تۇرۇۋالدى.
 60لېكىن ،پېترۇس:
_ قارا بۇنى ،نېمە دەپ بىلجىرالۋاتىسەن! _ دېدى.
61
ئۇنىڭ سۆزى ئاياغالشماستىنال خوراز چىللىدى .رەببىمىز
ئەيسا كەينىگە بۇرۇلۇپ ،پېترۇسقا تىكىلىپ قارىدى .پېترۇس
رەب ئەيسانىڭ« :ئەتە سەھەردە خوراز چىللىغۇچە ،سەن مەندىن
ئۈچ قېتىم تانىسەن» دېگەن سۆزىنى ئېسىگە ئېلىپ 62 ،تاشقىرىغا
چىقىپ قاتتىق يىغالپ كەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالىي كېڭەشمىدە سوتلىنىشى
 63ھەزرىتى ئەيساغا قاراۋاتقان قاراۋۇلالر ئۇنى مەسخىرە قىالتتى.
 64ئۇنىڭ كۆزىنى تېڭىپ قويغاندىن كېيىن ،ئۇنى ئۇرۇپ تۇرۇپ:
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_ پەيغەمبەر بولساڭ ،ئېيتىپ باققىنا ،سېنى كىم ئۇردى؟ _ دەپ
سوراشتى  65ۋە ئۇنىڭغا بۇنىڭدىن باشقا يەنە نۇرغۇن ھاقارەتلەرنى
ياغدۇرۇشقا باشلىدى.
 66تاڭ ئاتقاندا ،يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭەشمىسىدىكى ئاقساقالالر،
ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى جەم بولۇشتى .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىندى 67 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ ئېيتقىن ،سەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھمۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ سىلەرگە ئېيتساممۇ ،ئىشەنمەيسىلەر 68 .سىلەردىن بىرەر
سوئال سورىسام ،جاۋاب بەرمەيسىلەر 69 .لېكىن ،ئىنسانئوغلىنىڭ
قادىر خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرىدىغىنىغا ئاز قالدى.
 _ 70ئۇنداقتا ،سەن خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەنسەن-دە؟ _ دېيىشتى
ئۇالر.
_ سىلەرنىڭ دېگىنىڭالردەك! _ دەپ جاۋاب بەردى ھەزرىتى ئەيسا.
 71شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر:
_ ئەمدى باشقا ھېچقانداق ئەرز قىلغۇچىنىڭ ھاجىتى قالمىدى.
چۈنكى ،ئۆزىنىڭ ئاغزىدىن كۇپۇر سۆزلەرنى ئاڭلىدۇق! _ دېيىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ۋالىي پىالتۇسنىڭ
ئالدىدا سوتلىنىشى

23

  1كېڭەشمە ھەيئەتلىرىنىڭ ھەممىسى ئورنىدىن
تۇرۇشۇپ ،ھەزرىتى ئەيسانى ۋالىي پىالتۇسنىڭ ئالدىغا
ئېلىپ بېرىشتى 2 .ئۇ يەردە ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ:
_ بىز بۇ ئادەمنىڭ يەھۇدىي خەلقىنى ئازدۇرۇپ ،رىم ئىمپېراتورىغا
باج تاپشۇرماسلىققا قۇتراتقانلىقىنى ۋە ئۆزىنى يەھۇدىيالرنىڭ
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھى ،يەنى پادىشاھى دەپ ئاتىۋالغانلىقىنى
كۆردۇق _ ،دېيىشتى.
 _ 3سەن يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھىمۇ؟ _ دەپ سورىدى پىالتۇس
ھەزرىتى ئەيسادىن.
_ ئېيتقىنىڭىزدەك _ ،دەپ جاۋاب بەردى ھەزرىتى ئەيسا.
 4ئاندىن ،پىالتۇس ئالىي روھانىيالر بىلەن كۆپچىلىككە:
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_ بۇ ئادەمدىن بىرەر جىنايەت تاپالمىدىم _ ،دېدى.
 5لېكىن ،ئۇالر تېخىمۇ قەتئىي تۈردە:
_ ئۇ ئۆز تەلىملىرى بىلەن پۈتۈن يەھۇدىيالر زېمىنىدىكى
ئاممىنى قۇترىتىپ ،جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن باشالپ تاكى بۇ يەرگىچە
كەلدى _ ،دېيىشتى.

ھەزرىتى ئەيسا ھىرود خاننىڭ ئالدىدا
 6بۇنى ئاڭلىغان پىالتۇس:
_ بۇ ئادەم جەلىلىيىلىكمۇ؟ _ دەپ سورىدى 7 .ئۇ ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ھىرود خاننىڭ قول ئاستىدىكى ئۆلكىدىن كەلگەنلىكىدىن
خەۋەر تېپىپ ،ئۇنى ھىرودقا يولالپ بەردى( .ئۇ چاغدا ھىرودمۇ
يېرۇسالېمدا ئىدى).
 8ھىرود خان ھەزرىتى ئەيسانى كۆرۈپ ،ئىنتايىن خۇشال بولدى.
چۈنكى ،ئۇ ئۇزۇندىن بېرى ھەزرىتى ئەيساغا دائىر ئىشالرنى ئاڭالپ،
«مېنىڭ ئالدىمدىمۇ بىرەر مۆجىزە كۆرسىتىپ باقسۇن!» دەپ،
ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشمەكچى بولۇپ يۈرەتتى 9 .شۇڭا ،ئۇ ھەزرىتى
ئەيسادىن بىرمۇنچە سوئالالرنى سورىدى .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا
بىر ئېغىزمۇ جاۋاب بەرمىدى.
 10ئالىي روھانىيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئۈستىدىن ھە دەپ ئەرز-شىكايەت قىلىۋاتاتتى 11 .ھىرود خان
ۋە ئۇنىڭ لەشكەرلىرى ھەزرىتى ئەيسانى ھاقارەتلەپ مەسخىرە
قىلىشتى .ئاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا پادىشاھالرچە ھەشەمەتلىك تون
كىيدۈرۈپ ،ئۇنى يەنە پىالتۇسنىڭ ئالدىغا قايتۇردى.
 12مانا شۇ كۈندىن باشالپ ،ھىرود خان بىلەن ۋالىي پىالتۇس دوست
بولۇپ قالدى .ئۇنىڭدىن بۇرۇن ،ئۇالر بىر-بىرىگە دۈشمەن ئىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىشى
 13ۋالىي پىالتۇس ئالىي روھانىيالرنى ،يەھۇدىي ئاقساقالالرنى
ۋە جامائەتنى يىغىپ 14 ،ئۇالرغا:
_ سىلەر بۇ ئادەمنى ئالدىمغا ھەيدەپ كەلدىڭالر .ئۇنىڭ ئۈستىدىن
خەلقنى ئازدۇرۇپ قۇتراتتى ،دەپ شىكايەت قىلدىڭالر .بىراق،
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مەن ئۇنى سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا سوراق قىلىپ ،سىلەر شىكايەت
قىلغان جىنايەتلەردىن بىرىنىمۇ تاپالمىدىم 15 .ھىرود خانمۇ
ئۇنىڭدىن گۇناھ تاپالماي ،ماڭا قايتۇرۇۋېتىپتۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭدا
ئۆلۈمگە اليىق ھېچقانداق جىنايەت يوق ئىكەن 16 .ئەمدى ،مەن
ئۇنى قامچىلىتىپ ،قويۇپ بېرىمەن _ ،دېدى 17 .ئۇنىڭ مۇنداق
دېيىشىنىڭ سەۋەبى :ئۇ ھەر قېتىملىق ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىدا،
يەھۇدىي جىنايەتچىلىرىدىن بىرىنى قويۇپ بېرەتتى.
 18بىراق ،كۆپچىلىك بىر ئېغىزدىن چۇقان سېلىشىپ:
_ ئۇنى ئۆلتۈرۈڭ! بارابباسنى قويۇپ بېرىڭ! _ دېيىشتى.
( 19بارابباس يېرۇسالېمدا توپىالڭ كۆتۈرۈپ ،ئادەم ئۆلتۈرۈپ،
زىندانغا تاشالنغان بىر جىنايەتچى ئىدى).
 20پىالتۇس ھەزرىتى ئەيسانى قويۇپ بەرمەكچى بولۇپ ،كۆپچىلىككە
قايتا نەسىھەت قىلدى 21 .لېكىن ،ئۇالر ھە دەپ:
_ ئۇنى كرېستكە مىخلىتىڭ ،كرېستكە مىخلىتىڭ! _ دەپ
چۇقان سېلىشتى.
 22پىالتۇس ئۈچىنچى قېتىم ئۇالرغا:
_ نېمىشقا؟ ئۇ زادى نېمە جىنايەت ئۆتكۈزدى؟ مەن ئۇنىڭدىن
ئۆلۈمگە اليىق جىنايەت تاپالمىدىم .ئۇنى قامچىلىتىپ ،قويۇپ
بېرىمەن _ ،دېدى.
 23بىراق ،كۆپچىلىك داۋاملىق چۇقان سېلىشىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
كرېستكە مىخالپ ئېسىپ ئۆلتۈرسۇن دەپ ،چىڭ تۇرۇۋالدى.
ئۇالرنىڭ چۇقانلىرى ئاخىر غەلىبە قىلدى 24 .پىالتۇس ئۇالرنىڭ
تەلىپى بويىچە ھۆكۈم چىقاردى 25 .توپىالڭ كۆتۈرۈپ زىندانغا
تاشالنغان ھېلىقى قاتىلنى قويۇپ بېرىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
يەھۇدىيالرنىڭ ئۆز خاھىشى بويىچە بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن
لەشكەرلەرگە تاپشۇرۇپ بەردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كرېستكە مىخلىنىشى
 26لەشكەرلەر كرېستنى كۆتۈرگەن ھەزرىتى ئەيسانى ئېلىپ
كېتىۋاتقاندا ،يولدا يېزىدىن كېلىۋاتقان كىرىنى شەھىرىلىك سىمۇن
ئىسىملىك بىر كىشىنى ئۇچراتتى .ئۇالر بۇ كىشىنى تۇتۇۋېلىپ
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كرېستنى ئۇنىڭغا كۆتۈرگۈزۈپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ كەينىدىن
ھەيدەپ ماڭدى .چۈنكى ،ھەزرىتى ئەيسا ھالسىراپ كەتكەنىدى.
 27نۇرغۇن كىشىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ كەينىدىن ئەگىشىپ
ماڭدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھەزرىتى ئەيساغا ئېچىنىپ يىغا-زار
قىلىشىپ ماڭغان ئايالالرمۇ بار ئىدى 28 .ھەزرىتى ئەيسا كەينىگە
بۇرۇلۇپ ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ ئەي يېرۇسالېم ئاياللىرى! مەن ئۈچۈن يىغلىماڭالر .ئۆزۈڭالر
ۋە پەرزەنتلىرىڭالر ئۈچۈن يىغالڭالر!  29چۈنكى ،سىلەرگە شۇنداق
ئېغىر كۈنلەر كېلىدۇكى ،كىشىلەر« :پەرزەنت كۆرمىگەن ،ھامىلىدار
بولمىغان ،باال ئېمىتمىگەن ئايالالر نېمىدېگەن بەختلىك!» دەيدۇ.
 30ئۇ چاغدا ،كىشىلەر خۇدانىڭ غەزىپىدىن قېچىش ئۈچۈن تاغالرغا:
«ئۈستىمىزگە ئۆرۈل!» ،دۆڭلۈكلەرگىمۇ« :ئۈستىمىزنى ياپ!»
دەپ يالۋۇرىدۇ 31 .ياپيېشىل دەرەخ ئوتتا كۆيدۈرۈلگەن يەردە،
قۇرۇپ كەتكەن دەرەخ تېخىمۇ كۆيدۈرۈلمەسمۇ؟! شۇنىڭدەك،
مەن ئازاب چەككەن يەردە ،سىلەر گۇناھكار يەھۇدىيالر تېخىمۇ
ئازاب چەكمەمسىلەر؟!
 32لەشكەرلەر ھەزرىتى ئەيسا بىلەن بىرگە ئىككى جىنايەتچىنىمۇ
ئۇالر ئۈستىدىن ئۆلۈم جازاسىنى بېجىرىشكە ئېلىپ كېلىشكەنىدى.
 33ئۇالر يېرۇسالېمنىڭ سىرتىدىكى «باش سۆڭەك» دەپ ئاتالغان
جايغا بېرىپ ،ئۇ يەردە ھەزرىتى ئەيسانى كرېستكە مىخلىدى .ئىككى
جىنايەتچىنىڭمۇ بىرىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئوڭ تەرىپىگە ،يەنە
بىرىنى سول تەرىپىگە مىخلىدى ۋە كرېستلەرنى تىكلەپ قويدى.
 34ھەزرىتى ئەيسا:
_ ئى ئاتا ،ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلغىن ،چۈنكى ئۇالر ئۆزىنىڭ
نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ _ ،دېدى.
لەشكەرلەر چەك تاشلىشىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ كىيىملىرىنى
بۆلۈشۈۋالدى 35 .خااليىق قاراپ تۇرۇۋاتقاندا ،يەھۇدىي ئاقساقالالر
ئۇنى مەسخىرە قىلىپ:
_ ئۇ باشقىالرنى قۇتقۇزۇپتىكەن! ئەگەر راستتىن خۇدا تەيىنلىگەن
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ بولغان بولسا ،ئۆزىنى قۇتقۇزۇپ باقمىسۇنمۇ!
_ دېيىشتى.
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 36لەشكەرلەرمۇ ئۇنى مەسخىرە قىلىشىپ ،ئۇنىڭغا ئەرزان ئۈزۈم
شارابى تەڭلەپ:
 _ 37ئەگەر سەن يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى بولساڭ ،ئۆزۈڭنى
قۇتقۇزۇپ باق! _ دېيىشتى.
 38ھــەزرىــتــى ئەيسانىڭ ئۈستىدىكى تاختىغا« :بۇ كىشى
يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى» دەپ يېزىلغانىدى 39 .ھەزرىتى ئەيسا
بىلەن بىللە كرېستكە مىخالنغان ئىككى جىنايەتچىنىڭ بىرى
ئۇنى ھاقارەتلەپ:
_ سەن خۇدا ئەۋەتكەن قۇتقۇزغۇچى ئەمەسمىدىڭ؟ ئەمدى
ئۆزۈڭنىمۇ ،بىزنىمۇ قۇتقۇزمامسەن؟! _ دېدى.
 40يەنە بىرى بولسا ھېلىقى جىنايەتچىنى ئەيىبلەپ:
_ سەنمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش جازالىنىۋاتقان تۇرۇقلۇق ،خۇدادىن
قورقمىدىڭمۇ؟  41بىزنىڭ جازالىنىشىمىز ھەقلىق .بىز ئۆز
قىلمىشلىرىمىزنىڭ جازاسىنى تارتتۇق ،لېكىن ئۇ ھېچقانداق
يامانلىق قىلمىغانغۇ! _ دېدى 42 .ئاندىن ،ئۇ ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئى ئەيسا ،پادىشاھلىقىڭ بىلەن كەلگىنىڭدە ،مېنى
ئۇنتۇمىغايسەن _ ،دېدى.
 _ 43بىلىپ قويكى ،بۈگۈن سەن مەن بىلەن بىللە جەننەتتە
بولىسەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈمى
 44چۈش ۋاقتىدا ،قۇياش نۇرى غايىب بولۇپ ،پۈتۈن زېمىننى
قاراڭغۇلۇق باستى .بۇ ئەھۋال ئۈچ سائەت داۋام قىلدى 45 .مەركىزىي
ئىبادەتخانىدىكى پەردە توساتتىن ئىككى پارچە بولۇپ يىرتىلدى① .
 46ھەزرىتى ئەيسا قاتتىق ئاۋاز بىلەن:
_ ئى ئاتا! روھىمنى قولۇڭغا تاپشۇردۇم _ ،دېدى-دە ،تىنىقى
توختاپ ،جان ئۈزدى.
①  45 :23بۇ پەردە ئىبادەتخانىنىڭ ئەڭ مۇقەددەس جاي دەپ ئاتالغان قىسمىنى
مۇقەددەس جاي دەپ ئاتالغان قىسمىدىن ئايرىپ تۇرىدىغان پەردە بولۇپ ،ئۇنىڭ
يىرتىلىشى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىنسانالرنىڭ خۇدانىڭ ئالدىغا بارىدىغان يولىنى
ئاچقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
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 47ئۇ يەردە بۇنى كۆرۈپ تۇرغان يۈزبېشى خۇدادىن قورققان ھالدا:
_ بۇ ئادەم ھەقىقەتەن دۇرۇس ئادەم ئىكەن! _ دەپ خۇدانى
مەدھىيىلىدى.
 48بۇ ۋەقەنى كۆرۈش ئۈچۈن يىغىلغان خااليىق قايغۇ بىلەن
مەيدىسىگە ئۇرۇپ ،ئۆيلىرىگە قايتىشتى 49 .ھەزرىتى ئەيسانى
تونۇيدىغان كىشىلەر ۋ ە جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن ئۇنىڭغا ئەگىشىپ
كەلگەن ئايالالر ۋەقەنىڭ جەريانىنى يىراقتىن كۆرۈپ تۇردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ دەپنە قىلىنىشى
50 51-يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئاراماتىيا دېگەن شەھەردىن كەلگەن
يۈسۈپ ئىسىملىك بىر كىشى بار ئىدى .ئۇ ئاق كۆڭۈل ،دۇرۇس ئادەم
بولۇپ ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ نامايان بولۇشىنى ئىنتىزارلىق
بىلەن كۈتەتتى .ئۇ يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭەشمىسىنىڭ ئەزالىرىدىن
بىرى بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدىكى بۇ قارارى
ۋە ھەرىكەتلىرىگە قوشۇلمىغانىدى 52 .يۈسۈپ ۋالىي پىالتۇسنىڭ
ئالدىغا بېرىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ جەسىتىنى بېرىشنى تەلەپ
قىلدى 53 .پىالتۇس قوشۇلغاندىن كېيىن ،ئۇ جەسەتنى كرېستتىن
چۈشۈرۈپ ،كەندىر رەخت بىلەن كېپەنلەپ ،يېڭىدىن ئويۇلغان
چوڭ قورام تاشلىق قەبرىگە دەپنە قىلدى.
 54بۇ ۋەقەلەر ھېيتنىڭ ھارپىسى يۈز بەرگەن بولۇپ ،دەم ئالىدىغان
شەنبە كۈنىگە ئاز قالغانىدى 55 .شۇڭا ،جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن ھەزرىتى
ئەيسا بىلەن بىللە كەلگەن ئايالالر يۈسۈپ بىلەن بىللە بېرىپ،
قەبرىنى ۋە جەسەتنىڭ قانداق قويۇلغانلىقىنى كۆزدىن كەچۈردى.
 56ئاندىن ،ئۆيلىرىگە قايتىپ بېرىپ ،جەسەتكە چاچىدىغان خۇش
پۇراقلىق بۇيۇمالر بىلەن ئەتىرلەرنى تەييارلىدى .دەم ئېلىش كۈنى،
خۇدانىڭ ئەمرى بويىچە ،ئۇالر دەم ئېلىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تىرىلىشى

24

 1يەكشەنبە كۈنى تاڭ يورۇشى بىلەن تەڭ ،ئايالالر
ئۆزلىرى تەييارلىغان خۇش پۇراقلىق بۇيۇملىرىنى
ئېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ قەبرىسىگە باردى 2 .ئۇالر قەبرىنىڭ
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ئاغزىدىكى تاشنىڭ دومىلىتىۋېتىلگەنلىكىنى كۆردى 3 .قەبرىگە
كىرىپ قارىسا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ جەسىتى يوق تۇراتتى!
 4ئۇالر كۆزلىرىگە ئىشەنمەي تۇرغىنىدا ،توساتتىن ئۇالرنىڭ يېنىدا
كىيىملىرىدىن نۇر چاقناپ تۇرىدىغان ئىككى كىشى پەيدا بولدى.
 5ئايالالر ئىنتايىن ئاالقزادە بولۇپ ،باشلىرىنى يەرگە ئېگىشتى .ئۇ
پەرىشتىلەر ئايالالرغا:
_ سىلەر نېمە ئۈچۈن تىرىك ئادەمنى ئۆلگەنلەرنىڭ ئارىسىدىن
ئىزدەيسىلەر؟  6ئۇ بۇ يەردە ئەمەس ،ئۇ تىرىلدى .ئۇ جەلىلىيە
ئۆلكىسىدە تۇرغان ۋاقتىدا ،سىلەرگە نېمە دېگەنلىكىنى ئەسلەپ
بېقىڭالر 7 .ئۇ« :ئىنسانئوغلى يامان نىيەتلىك كىشىلەرنىڭ قولىغا
تاپشۇرۇلىدۇ ،كرېستكىمۇ مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ .بىراق ،ئۈچىنچى
كۈنى قايتا تىرىلىدۇ» دېگەن ئەمەسمۇ؟! _ دېدى.
 8ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ راست شۇنداق دېگەنلىكىنى ئېسىگە
ئېلىشىپ 9 ،قەبرە يېنىدىن قايتىشتى .ئۇالر كۆرگەنلىرىنىڭ
ھەممىسىنى ئون بىر ئەلچى ۋە باشقا شاگىرتالرغا يەتكۈزدى 10 .بۇ
ئىشالرنى ئەلچىلەرگە يەتكۈزگۈچى ئايالالر _ مەجدەللىك مەريەم،
يوئاننا ،ياقۇپنىڭ ئانىسى مەريەم ۋە باشقا ئايالالر ئىدى 11 .لېكىن،
ئەلچىلەر بۇ ئايالالرنىڭ ئېيتقانلىرىنى قۇرۇق گەپ دەپ قاراپ،
ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە ئىشەنمىدى 12 .بىراق ،پېترۇس ئورنىدىن
تۇرۇپ ،مازارغا يۈگۈرۈپ بېرىپ ،قەبرىنىڭ ئىچىگە قارىغىنىدا،
ھېلىقى كەندىر كېپەندىن باشقا ھېچ نەرسە كۆرمىدى .ئۇمۇ بۇ
ئىشالرغا ئىنتايىن ھەيران بولۇپ قايتىپ كەتتى.

ئېمايۇس يېزىسىغا بارىدىغان يولدا
 13شۇ كۈنى ،شاگىرتالردىن ئىككىيلەن يېرۇسالېمدىن ئون بىر
چاقىرىم يىراقلىقتىكى ئېمايۇس دېگەن يېزىغا باردى 14 .ئۇالر يول
بويى يېقىندا يۈز بەرگەن ۋەقەلەر توغرىسىدا سۆزلىشىپ كېتىۋاتاتتى.
 15دەل شۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆزى ئۇالرغا يېقىنالپ كېلىپ ،ئۇالر
بىلەن بىللە ماڭدى 16 .ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى كۆرگەن بولسىمۇ،
قانداقتۇر ئۇنى تونۇشقا قۇربى يەتمىدى.
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 _ 17نېمە توغرۇلۇق پاراڭلىشىپ كېتىۋاتىسىلەر؟ _ دەپ سورىدى
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن.
ئۇالر قايغۇلۇق ھالدا قەدىمىنى توختاتتى 18 .ئۇالردىن كلىيوپاس
ئىسىملىك بىرى ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ سەنزە ،يېرۇسالېمدا تۇرۇپمۇ ،يېقىندا يۈز بەرگەن ۋەقەلەردىن
قىلچە خەۋىرىڭ يوقمۇ نېمە؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 19نېمە ۋەقە ئىكەن؟ _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
_ ناسىرەلىك ئەيسانىڭ ۋەقەسىچۇ! _ دېدى ئۇالر _ ،ئۇ خۇدانىڭ
ئالدىدىمۇ ،خەلقنىڭ ئالدىدىمۇ سۆز-ھەرىكەتلىرىنىڭ كۈچى
بار بىر پەيغەمبەر ئىدى 20 .ئالىي روھانىيالر ۋە ئاقساقاللىرىمىز
ئۇنى ۋالىي پىالتۇسنىڭ ئالدىغا ياالپ ئاپىرىپ ،ئۆلۈم جازاسىغا
ھۆكۈم قىلدۇرۇپ ،كرېستكە مىخالتتى 21 .بىز ئەسلىدە ئۇنى
ئىسرائىلالرغا ئازادلىق ئېلىپ كېلىدىغان كىشى دەپ ،ئىنتىزارلىق
بىلەن كۈتۈپ كەلگەنىدۇق .بىراق ،بۇنداق بولماي ،ھازىر
ئۇنىڭ ئالەمدىن ئۆتكىنىگە ئۈچ كۈن بولدى 22 .لېكىن قىزىق
يېرى شۇكى ،بۈگۈن ئەتىگەندە ئارىمىزدىكى بىرنەچچە ئايال
بىزنى ئاالقزادە قىلىپ ،بىزگە مۇنداق بىر خەۋەرنى يەتكۈزدى:
ئۇالر سەھەردە قەبرىگە بېرىپ قارىسا 23 ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ
جەسىتى كۆرۈنمەپتۇ! پەرىشتىلەر ئۇالرغا كۆرۈنۈپ ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ قايتا تىرىلگەنلىكىنى ئېيتىپتۇ 24 .بۇنىڭ بىلەن،
بىزدىن بىرنەچچەيلەن قەبرىگە بېرىپ ،ئەھۋالنىڭ ئايالالرنىڭ
ئېيتقىنىدەك ئىكەنلىكىنى ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ جەسىتىنىڭ
دەرۋەقە يوق تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ كەلدى.
 25ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ ئەي نادانالر! پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىگە نېمانچە
تەستە ئىشىنىسىلەر؟  26قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ خۇدانىڭ شان-
شەرىپىگە ئېرىشىشتىن بۇرۇن ،مانا شۇ جەبىر-جاپاالرنى بېشىدىن
كەچۈرۈشى كېرەك ئەمەسمىدى؟
 27ئاندىن ،ئۇ مۇقەددەس يازمىالردا مۇسا ۋە باشقا بارلىق
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۆزى ھەققىدە ئالدىن يېزىلغانلىرىنى ئۇالرغا
سۆزلەپ چۈشەندۈردى.
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 28ئۇالر بارىدىغان يېزىسىغا يېقىنالشقاندا ،ھەزرىتى ئەيسا سەپىرىنى
يەنە داۋامالشتۇرىدىغاندەك تۇراتتى 29 .ئۇالر ئۇنى تۇتۇۋېلىپ:
_ كۈن ئولتۇردى .ھېلى قاراڭغۇ چۈشىدۇ .بىز بىلەن بىللە
قونۇپ قېلىڭ _ ،دەپ ئۆتۈندى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالر بىلەن قونماقچى بولۇپ ئۆيگە كىردى.
 30ئۇالر تاماققا ئولتۇرغاندا ،ھەزرىتى ئەيسا ناننى قولىغا ئېلىپ،
خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى ،ئاندىن ناننى ئوشتۇپ ئۇالرغا سۇندى.
 31شۇ چاغدا ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئېچىلغاندەك بولۇپ ،ھەزرىتى
ئەيسانى تونۇدى ،لېكىن ئۇ ئۇشتۇمتۇت غايىب بولدى 32 .ئۇالر
بىر-بىرىگە:
_ ئۇ يولدا بىز بىلەن پاراڭلىشىپ ،مۇقەددەس يازمىالرنى
چۈشەندۈرگەندە ،قەلبىمىز گويا ئوتتەك يانمىدىمۇ؟! _ دېيىشتى.
33 34-ئۇالر دەرھال يولغا چىقىپ ،يېرۇسالېمغا قايتىپ كەلدى.
ئۇ يەردە باشقا ئەلچىلەر ۋە شاگىرتالرنىڭ بىر يەرگە يىغىلىپ:
«رەببىمىز راستتىن تىرىلىپتۇ .ئۇ سىمۇنغا كۆرۈنۈپتۇ!»
دېيىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى 35 .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئىككىيلەنمۇ
يولدا يۈز بەرگەن ئىشالرنى ۋە ھەزرىتى ئەيسا ناننى ئوشتۇۋاتقاندا،
ئۆزلىرىنىڭ ئۇنى قانداق تونۇپ قالغانلىقىنى كۆپچىلىككە
سۆزلەپ بەردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىغا كۆرۈنۈشى
 36شاگىرتالر بۇ ۋەقە ئۈستىدە سۆزلىشىۋاتقاندا ،توساتتىن ھەزرىتى
ئەيسا ئۆزى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پەيدا بولۇپ:
_ سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن _ ،دېدى.
 37ئۇالر بىرەر روھنى ئۇچراتتۇقمۇ نېمە دەپ ،ئاالقزادە بولۇشۇپ
كەتتى.
 38ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ نېمىگە شۇنچە قورقۇشۇپ كەتتىڭالر؟ نېمىدىن گۇمانلىنىسىلەر؟
 39قولۇم بىلەن پۇتۇمغا قاراپ بېقىڭالر! بۇ مەن! تۇتۇپ باقساڭالر
بىلىسىلەر ،روھنىڭ گۆش-ئۇستىخىنى يوق .قاراڭالر ،مېنىڭ
بار _ ،دېدى.
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 40ھەزرىتى ئەيسا شۇنداق دېگەچ پۇت-قولىنى كۆرسەتتى.
 41ئۇالر يەنىال ئىشەنمەي ،بىر خۇش بولسا ،بىر ھەيران بولۇشۇپ
تۇراتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن:
42
_ سىلەردە يەيدىغان نەرسە بارمۇ؟ _ دەپ سورىدى .ئۇالر
بىر پارچە بېلىق كاۋىپىنى سۇنۇۋىدى 43 ،ھەزرىتى ئەيسا ئېلىپ
ئۇالرنىڭ ئالدىدا يېدى.
 44ئاندىن ،ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى مەن ئىلگىرى سىلەر بىلەن بىللە
بولغان ۋاقتىمدا ئېيتقانىدىم .مەن« :مۇسا خاتىرىلىگەن تەۋرات،
باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ يازمىلىرى ۋە زەبۇردا بايان قىلىنغان ماڭا
دائىر ئىشالرنىڭ ھەممىسى چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ» دېگەن
ئەمەسمۇ؟
 45شۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ مۇقەددەس يازمىالرنى
چۈشىنىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ زېھنىنى ئېچىپ 46 ،مۇنداق دېدى:
_ مۇقەددەس يازمىالردا ئالدىن مۇنداق خاتىرىلەنگەن :قۇتقۇزغۇچى
_ مەسىھ ئازاب چېكىپ ،ئۆلتۈرۈلۈپ ،ئۈچىنچى كۈنى ئۆلۈمدىن
تىرىلىدۇ« 47 .گۇناھلىرىغا توۋا قىلغانالرنىڭ ھەممىسى ئۇ ئارقىلىق
كەچۈرۈم قىلىنىدۇ» دېگەن خۇش خەۋەر يېرۇسالېمدىن باشالپ
پۈتۈن ئەللەرگە تارقىتىلىدۇ 48 .سىلەر ئەمدى بۇ ۋەقەلەرنىڭ
گۇۋاھچىلىرى بولىسىلەر 49 .ئاتام بېرىمەن ،دەپ ۋەدە قىلغان
مۇقەددەس روھنى سىلەرگە ئاتا قىلىمەن .بىراق ،سىلەر ئەرشتىن
كەلگەن مۇقەددەس روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە تولدۇرۇلغۇچە،
يېرۇسالېمدا كۈتۈپ تۇرۇڭالر.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى
 50ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنى يېرۇسالېمنىڭ سىرتىدىكى بەيتانىيا
يېزىسىغىچە باشالپ باردى ۋە قوللىرىنى كۆتۈرۈپ ئۇالرغا بەخت
تىلىدى 51 .ئــۇ بەخت تىلەۋېتىپ ،ئۇالردىن ئايرىلىپ ئاسمانغا
كۆتۈرۈلدى 52 .شاگىرتالر ھەزرىتى ئەيساغا ئىبادەت قىلىشتى ۋە
ئىنتايىن خۇشال-خۇراملىق ئىچىدە يېرۇسالېمغا قايتىپ كېلىپ،
 53ھەمىشە مەركىزىي ئىبادەتخانىدا خۇداغا مەدھىيە ئوقۇشۇپ تۇردى.

يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خەۋەر
ھەزرىتى ئەيسا _ خۇدانىڭ كاالمىدۇر

1

 1ھەممىدىن بۇرۇن «كاالم» ① مەۋجۇت ئىدى .ئۇ خۇدا بىلەن
بىللە ئىدى ھەم ئۆزى خۇدا ئىدى 2 .ئۇ ،ئالەم يارىتىلىشتىن
بۇرۇنال خۇدا بىلەن بىللە ئىدى 3 .ئۇ ئارقىلىق بارلىق مەۋجۇداتالر
يارىتىلدى .ھېچقانداق مەۋجۇدات ئۇنىڭسىز يارىتىلغان ئەمەس.
« 4كاالم» ھاياتلىقنىڭ مەنبەسى بولۇپ ،بۇ ھاياتلىق ئىنسانالرغا
نۇر ئېلىپ كەلدى 5 .نۇر قاراڭغۇلۇقنى يورۇتىدۇ .قاراڭغۇلۇق بولسا
نۇرنى ھەرگىز بېسىپ چۈشەلىگەن ئەمەس.
 6ۋاقىت-سائىتى كەلگەندە ،بىر ئادەم خۇدا تەرىپىدىن مەيدانغا
كەلدى .ئۇنىڭ ئىسمى يەھيا ئىدى 7 .ئۇ ئىنسانالرنىڭ ئۆزى
ئارقىلىق «ھەقىقىي نۇر»غا ئىشىنىشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق
بېرىشكە كەلگەنىدى 8 .يەھيا پەيغەمبەر ئۆزى «ھەقىقىي نۇر»
ئەمەس ،ئۇ پەقەت «ھەقىقىي نۇر»غا گۇۋاھلىق بەرگۈچىدۇر.
 9دۇنياغا كېلىدىغان بۇ «ھەقىقىي نۇر» پۈتكۈل ئىنساننى
يورۇتىدىغان نۇردۇر.
 10دۇنيا «كاالم» ئارقىلىق يارىتىلغان بولسىمۇ« ،كاالم» بۇ دۇنياغا
كەلگەندە ،دۇنيا ئۇنى تونۇمىدى 11 .ئۇ ئۆز تۇپرىقىغا كەلگەن بولسىمۇ،
بىراق ئۇنى ئۆز خەلقى قوبۇل قىلمىدى 12 .شۇنداقتىمۇ ،ئۇ ئۆزىنى
قوبۇل قىلىپ ،ئۆزىگە ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھەممىسىگە خۇدانىڭ
پەرزەنتى بولۇش ھوقۇقىنى بەردى 13 .بۇ ھوقۇققا ئېرىشكەنلەر
يا قاندىن ،يا جىنسىي تەلەپتىن ،يا ئىنسان خاھىشىدىن ئەمەس،
بەلكى خۇدانىڭ ئىرادىسىدىن قايتا تۆرەلگەن بولىدۇ.
①  1 :1كاالم _ «سۆز» دېگەن مەنىدە بولۇپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ بىر نامىدۇر.
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« 14كاالم» ئىنسان بولدى ھەم ئارىمىزدا ياشىدى .ئۇ مېھىر-
شەپقەت ۋە ھەقىقەتكە تولغان بولۇپ ،بىز ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى،
يەنى ئاتىمىز خۇدانىڭ بىردىنبىر يېگانە ئوغلىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى
كۆردۇق.
 15يەھيا پەيغەمبەر ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىپ ،خااليىققا يۇقىرى
ئاۋاز بىلەن مۇنداق دېدى:
_ مەن سىلەرگە« :مەندىن كېيىن كەلگۈچى مەندىن ئۇلۇغدۇر،
چۈنكى ئۇ مەن تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنال مەۋجۇت» دېگەنىدىمغۇ .ئۇ
دەل مۇشۇ كىشىدۇر!
 16ئۇنىڭ مېھىر-شەپقىتى چەكسىز بولغاچقا ،ھەممىمىز ھەر
دائىم بەخت ئۈستىگە بەختكە ئېرىشىپ كەلدۇق 17 .چۈنكى،
تەۋرات قانۇنى مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق يەتكۈزۈلگەن بولسا،
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ۋە ھەقىقىتى ئەيسا مەسىھ ① ئارقىلىق
يەتكۈزۈلدى 18 .خۇدانى ھېچكىم كۆرۈپ باققان ئەمەس .بىراق،
ئۇنى ئاتىمىز خۇدانىڭ ھەمراھى ۋە يېگانە ئوغلى ،شۇنداقال ئۆزى
خۇدا بولغان ئەيسا مەسىھ بىزگە بىلدۈردى.

يەھيا پەيغەمبەرنىڭ سۆزى
 19يېرۇسالېمدىكى يەھۇدىي ئاقساقاللىرى خۇدانىڭ ئەۋەتىدىغان
قۇتقۇزغۇچىسىنىڭ يەھيا پەيغەمبەر ياكى ئەمەسلىكىنى بىلىش ئۈچۈن،
روھانىيالر بىلەن مەركىزىي ئىبادەتخانىدا ئىشلەيدىغان الۋىيالرنى
يەھيانىڭ ئالدىغا ئەۋەتتى 20 .يەھيا پەيغەمبەر ئىككىلەنمەستىن:
_ مەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئەمەسمەن _ ،دەپ ئېنىق جاۋاب
بەردى.
 21ئۇالر ئۇنىڭدىن:
_ ئۇنداقتا ئۆزۈڭ كىم بولىسەن؟ ئىلياس پەيغەمبەر بوالمسەن؟
_ دەپ سورىدى.
_ ياق! مەن ئىلياس پەيغەمبەر ئەمەسمەن _ ،دېدى ئۇ.
①  17 :1مەسىھ _ پەيغەمبەرلەر ئالدىن ئېيتقان ،خۇدا تەرىپىدىن تالالنغان،
ھامان بىر كۈنى كېلىپ مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان پادىشاھنى كۆرسىتىدۇ.
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_ ئەمىسە ،مۇسا پەيغەمبەر ئالدىن ئېيتقان پەيغەمبەرمۇسەن؟
_ دەپ سورىدى ئۇالر .يەھيا پەيغەمبەر يەنە:
_ ياق! _ دەپ رەت قىلدى.
 22ئاخىردا ،ئۇالر:
_ ئۇنداقتا ،سەن زادى كىم بولىسەن؟ بىزنى ئەۋەتكەنلەرگە
ئېيتقۇدەك بىر جاۋاب بەرگىن .ئېيتقىنا .سەن قانداق ئادەمسەن؟
_ دەپ سورىدى.
 23يەھيا پەيغەمبەر مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ يەشايا پەيغەمبەر بۇرۇن ئېيتقان ،خۇدا ئەۋەتىدىغان قۇتقۇزغۇچى
كېلىشتىن ئىلگىرى چۆلدە« ،رەببىمىزنىڭ كېلىشىگە تۈز يول
تەييار قىلىڭالر» دەپ توۋاليدىغان كىشى مەندۇرمەن!
①
24 25-يېرۇسالېمدىن ئەۋەتىلگەن بەزى پەرىسىيلەرمۇ يەھيا
پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭدىن:
_ سەن يا قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ،يا ئىلياس ياكى مۇسا
پەيغەمبەر ئالدىن ئېيتقان پەيغەمبەر بولمىساڭ ،نېمىشقا
كىشىلەرنى خۇدانىڭ يولىغا چاقىرىپ ،سۇغا چۆمۈلدۈرىسەن؟ ②
_ دەپ سورىدى.
 26يەھيا پەيغەمبەر ئۇالرغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى:
_ مەن كىشىلەرنى سۇغىال چۆمۈلدۈرىمەن ،لېكىن ئاراڭالردا
سىلەر تونۇمايدىغان بىرى بار 27 .ئۇ مەندىن كېيىن كەلگۈچى
بولۇپ ،مەن ھەتتا ئۇنىڭ ئايىغىنىڭ يىپلىرىنى يېشىشكىمۇ
اليىق ئەمەسمەن!
 28مانا بۇ ئىشالر ئىئوردان دەرياسىنىڭ شەرقىي قېتىدىكى
بەيتانىيا دېگەن يېزىدا ،يەنى يەھيا پەيغەمبەر كىشىلەرنى دەريادا
چۆمۈلدۈرۈۋاتقان يەردە يۈز بەرگەنىدى.

① 24 :1 25-پەرىسىيلەر _ يەھۇدىي دىنىغا تەۋە بولغان ،تەۋرات تۈزۈملىرىگە
قاتتىق رىئايە قىلىدىغان مەزھەپتىكى كىشىلەر.
② 24 :1 25-بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان چۆمۈلدۈرۈش كىشىلەرنىڭ ئۆز
گۇناھلىرىغا توۋا قىلىپ ،قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ كېلىشىگە تەييارلىق
كۆرۈشىدىن ئىبارەت مۇراسىمنى كۆرسىتىدۇ.
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 29ئەتىسى ،يەھيا پەيغەمبەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىگە قاراپ
كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ مۇنداق دېدى:
_ مانا بۇ ،پۈتكۈل دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ گۇناھىدىن ئازاد
قىلىنىشى ئۈچۈن ھازىرالنغان خۇدانىڭ قوزىسىدۇر!  30مــەن
سىلەرگە« :مەندىن كېيىن كەلگۈچى مەندىن ئۇلۇغدۇر ،چۈنكى ئۇ
مەن تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنال مەۋجۇت ئىدى» دېگەنىدىم .مانا بۇ دەل
مەن تىلغا ئالغان ئاشۇ كىشىدۇر!  31مەن بۇرۇن ئۇنىڭ كىملىكىنى
بىلمىسەممۇ ،بۇ قۇتقۇزغۇچى ئىسرائىلالرغا ئايان بولسۇن دەپ،
سىلەرنى سۇغا چۆمۈلدۈرگىلى كەلدىم 32 .يەھيا پەيغەمبەر يەنە
گۇۋاھلىق بېرىپ مۇنداق دېدى:
_ مەن خۇدانىڭ روھىنىڭ كەپتەر ھالىتىدە ئاسماندىن چۈشۈپ،
ئۇنىڭ ئۈستىگە قونغانلىقىنى كۆردۈم 33 .مەن ئۇنىڭ قۇتقۇزغۇچى
_ مەسىھ ئىكەنلىكىنى بىلمىگەنىدىم .بىراق ،مېنى كىشىلەرنى
سۇغا چۆمۈلدۈرۈشكە ئەۋەتكەن خۇدا ماڭا« :سەن خۇدانىڭ
روھىنىڭ چۈشۈپ ،بىرىنىڭ ئۈستىگە قونىدىغانلىقىنى كۆرىسەن.
ئۇ ،كىشىلەرنى خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىغا چۆمۈلدۈرىدىغان
قۇتقۇزغۇچىدۇر!» دېگەنىدى 34 .ھازىر راستتىنال بۇ ۋەقەنى ئۆز
كۆزۈم بىلەن كۆرگەنلىكىم ئۈچۈن ،ئۇنىڭ شەكسىز خۇدانىڭ
ئوغلى ① ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىمەن!

ھەزرىتى ئەيسانىڭ دەسلەپكى شاگىرتلىرى
 35ئەتىسى ،يەھيا پەيغەمبەر ئىككى شاگىرتى بىلەن يەنە
شۇ يەردە ئىدى 36 .ئۇ ،ئۇ يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ھەزرىتى
ئەيسانى كۆرۈپ:
_ قاراڭالر! خۇدانىڭ قۇربان قىلىنىدىغان قوزىسى! _ دېدى.

①  34 :1خۇدانىڭ ئوغلى _ بۇ نام ھەرگىزمۇ خۇدا بىلەن ھەزرىتى ئەيسا
ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي جەھەتتىكى ئاتا-بالىلىق مۇناسىۋەتنى ئەمەس،
بەلكى روھىي جەھەتتىكى مۇناسىۋەتنى بىلدۈرىدۇ.
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 37بــۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئىككى شاگىرت ھەزرىتى ئەيسانىڭ
كەينىدىن مېڭىشتى 38 .ھەزرىتى ئەيسا كەينىگە بۇرۇلۇپ ،ئەگىشىپ
كېلىۋاتقانالردىن:
_ نېمىگە ھاجىتىڭالر چۈشۈپ قالدى؟ _ دەپ سورىدى.
ئۇالر:
_ راببونى (بۇ ئىبرانىيچە سۆز بولۇپ« ،ئۇستاز» دېگەن مەنىدە)،
قەيەردە تۇرىسىز؟ _ دېدى.
 _ 39كېلىپ كۆرۈڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇالر بېرىپ ئۇنىڭ قەيەردە تۇرىدىغانلىقىنى كۆردى .بۇ ،چۈشتىن
كېيىن سائەت تۆتلەر بولغان ۋاقىت بولۇپ ،ئۇالر ئۇ كۈننى ھەزرىتى
ئەيسا بىلەن بىللە ئۆتكۈزدى.
 40يەھيا پەيغەمبەرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ
كەينىدىن ماڭغان ئىككى كىشىنىڭ بىرى سىمۇن پېترۇسنىڭ
ئىنىسى ئەندەر ئىدى 41 .ئەندەر دەرھال ئۆز ئاكىسى سىمۇننى
تېپىپ ،ئۇنىڭغا:
_ بىز «مەسىھ»نى تاپتۇق! _ دېدى«( .مەسىھ» ئىبرانىيچە
سۆز بولۇپ« ،خۇدا تەيىنلىگەن قۇتقۇزغۇچى» دېگەن مەنىدە).
 42ئەندەر ئاكىسىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا قاراپ:
_ يۇھاننانىڭ ئوغلى سىمۇن ،بۇنىڭدىن كېيىن سېنىڭ ئىسمىڭ
«كىفاس» بولسۇن _ ،دېدى«( .كىفاس» گرېك تىلىدىكى
«پېترۇس» دېگەن سۆز بىلەن مەنىداش بولۇپ« ،قورام تاش»
دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ).

فىلىپ ۋە ناتانيەلنىڭ چاقىرتىلىشى
 43ئەتىسى ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىگە بېرىشنى قارار
قىلدى .ئۇ فىلىپنى تېپىپ ،ئۇنىڭغا:
_ ماڭا ئەگىشىپ ماڭ! _ دېدى.
 44فىلىپ بەيتسايدالىق بولۇپ ،ئەندەر بىلەن پېترۇسنىڭ
يۇرتدىشى ئىدى.
 45فىلىپ ناتانيەلنى تېپىپ ،ئۇنىڭغا:
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_ مۇسا پەيغەمبەر تەۋراتتا ئالدىن ئېيتقان ،باشقا پەيغەمبەرلەرمۇ
تىلغا ئالغان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنى تاپتۇق .ئۇ ،يۈسۈپنىڭ
ئوغلى ناسىرەلىك ئەيسا ئىكەن! _ دېدى.
 46بىراق ،ناتانيەل:
_ ناسىرەلىكمۇ؟! ئاشۇ كىچىك بىر شەھەردىن مۇنداق ياخشى
ئىش چىقارمۇ؟ _ دېدى.
_ كېلىپ كۆرۈپ باق! _ دېدى فىلىپ.
 47ھەزرىتى ئەيسا ناتانيەلنىڭ ئۆزىنىڭ ئالدىغا كېلىۋاتقانلىقىنى
كۆرۈپ ،ئۇ توغرۇلۇق:
_ مانا بۇ ،ئىچىدە قىلچە ھىيلە-مىكرىسى يوق ھەقىقىي بىر
ئىسرائىل! _ دېدى.
 _ 48مېنىڭ قانداق ئادەم ئىكەنلىكىمنى قەيەردىن بىلدىڭىز؟ _
دەپ سورىدى ناتانيەل ھەيران بولۇپ.
ھەزرىتى ئەيسا:
_ فىلىپ سېنى چاقىرىشتىن ئاۋۋال ،سېنىڭ ئەنجۈر دەرىخىنىڭ
تۈۋىدە ئولتۇرغانلىقىڭنى كۆرگەنىدىم _ ،دەپ جاۋاب بەردى.
 49ناتانيەل ھەزرىتى ئەيسانىڭ باشقىالر كۆرەلمەيدىغان ئىشالرنى
كۆرەلەيدىغانلىقىدىن ھەيران بولۇپ:
_ ئۇستاز ،سىز شەكسىزكى خۇدانىڭ ئوغلى ،ئىسرائىلالرنىڭ
پادىشاھى ئىكەنسىز! _ دەپ ئېتىراپ قىلدى.
 50ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
_ سېنى ئەنجۈر دەرىخىنىڭ تۈۋىدە كۆرگەنلىكىمنى ئېيتقانلىقىم
ئۈچۈن ئىشىنىۋاتامسەن؟ بۇنىڭدىنمۇ چوڭ ئىشالرنى كۆرىسەن تېخى!
 51ئاندىن ،شاگىرتلىرىغا يەنە:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر ئاسماننىڭ ئېچىلىپ ،خۇدانىڭ
پەرىشتىلىرىنىڭ ئىنسانئوغلىنىڭ ① يېنىغا چۈشۈپ-چىقىپ
يۈرىدىغانلىقىنى كۆرىسىلەر! _ دېدى.
①  51 :1مۇقەددەس يازمىالردا «ئىنسانئوغلى»دىن ئىبارەت ئەۋەتىلگۈچىنىڭ
خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە شان-شەرىپى بىلەن ئەرشتىن چۈشۈپ ،پۈتكۈل
ئىنسانالرنى مەڭگۈ باشقۇرىدىغانلىقى ئالدىن ئېيتىلغان .ھەزرىتى ئەيسا بۇ
نامنى ئۆزى ھەققىدە ئىشلەتكەن.
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  1ئىككى كۈندىن كېيىن ،جەلىلىيە ئۆلكىسىنىڭ كانا
يېزىسىدا بىر توي بولدى .ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئانىسى
مەريەم ئۇ يەردە ئىدى 2 .ھەزرىتى ئەيسا ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرىمۇ
تويغا تەكلىپ قىلىنغانىدى.
 3تويدا شاراب تۈگەپ قالغاندا ،مەريەم ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇالرنىڭ شارابلىرى تۈگەپ قاپتۇ _ ،دېدى.
 _ 4ئانا ،مېنى ئارىالشتۇرمىسىڭىز .مېنىڭ ۋاقتىم تېخى كەلمىدى،
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 5ئانىسى چاكارالرغا:
_ ئۇ سىلەرگە نېمە قىل دېسە ،شۇنى قىلىڭالر _ ،دېدى.
 6ئۇ ئۆيدە يەھۇدىيالرنىڭ تازىلىنىش دىنىي قائىدىسىنى ئادا قىلىش
ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ،ھەربىرىگە سەككىز-توققۇز چېلەكتىن
سۇ سىغىدىغان ئالتە تاش كۈپ قويۇلغانىدى.
 7ھەزرىتى ئەيسا چاكارالرغا:
_ كۈپلەرگە سۇ تولدۇرۇڭالر _ ،دېدى.
8
ئۇالر كۈپلەرنى ئاغزىغىچە تولدۇرۇشتى .ئاندىن ،ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
_ ئەمدى بۇنىڭدىن بىر چىنە ئېلىپ ،زىياپەت باشقۇرغۇچىغا
بېرىڭالر _ ،دېدى.
ئۇالر بەجا كەلتۈرۈشتى.
 9زىياپەت باشقۇرغۇچى سۇدىن ئۆزگەرگەن شارابنى تېتىپ
كۆرۈپ ،ئۇنىڭ قەيەردىن كەلتۈرۈلگەنلىكىنى بىلمىدى ،ئەمما بۇنى
سۇ توشۇغانالر بىلىشەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،زىياپەت باشقۇرغۇچى
كۈيئوغۇلنى چاقىرىپ 10 ،ئۇنىڭغا:
_ بۇ شاراب بەك ياخشى ئىكەن! باشقا ساھىبخانىالر ياخشى
شارابنى توينىڭ بېشىدا قۇيىدۇ .مېھمانالر خېلى قانغۇچە ئىچكەندىن
كېيىن ،ناچىرىنى قۇيىدۇ .ئەجەب ،سەن ئەڭ ياخشى شارابنى مۇشۇ
چاغقىچە ساقالپسەن! _ دېدى.

295

يۇھاننا 2

 11بۇ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ دەسلەپكى مۆجىزىسى ① بولۇپ،
جەلىلىيىنىڭ كانا يېزىسىدا كۆرسىتىلگەنىدى .بۇنىڭ بىلەن،
ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ئايان قىلدى .ئۇنىڭ
شاگىرتلىر ى ئۇ نى خۇد ا نىڭ ئە ۋەتكە نلىكىگە ئىشە ند ى .
 12بۇ ئىشتىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئانىسى ،ئىنىلىرى ۋە
شاگىرتلىرى بىلەن كەپەرناھۇم شەھىرىگە بېرىپ ،ئۇ يەردە
بىرنەچچە كۈن تۇردى.

ئوقەتچىلەرنىڭ چوڭ ئىبادەتخانىدىن قوغلىنىشى
 13يەھۇدىيالرنىڭ ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىغا ② ئاز قالغاندا،
ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا بــاردى 14 .ئـــۇ ،مەركىزىي
ئىبادەتخانا ③ ھويلىلىرىدا قۇربانلىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان
كاال ،قوي ۋە كەپتەر ساتقۇچىالرنى ھەم ئۇ يەردە ئولتۇرۇپ پۇل
تېگىشىدىغان كىشىلەرنى كۆرۈپ قالدى  15ۋە تانىدىن قامچا
ياساپ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى قوي-كالىلىرى بىلەن قوشۇپ
ئىبادەتخانىدىن ھەيدەپ چىقاردى .پۇل تېگىشىدىغانالرنىڭ
شىرەلىرىنى ئۆرۈپ ،پۇللىرىنى چېچىۋەتتى  16ۋە كەپتەر
ساتقۇچىالرغا:
_ نەرسىلىرىڭنى بۇ پاك يەردىن كۆتۈرۈش ،خۇدائاتامنىڭ ئۆيىنى
بازارغا ئايالندۇرۇشما! _ دېدى.

①  11 :2مۆجىزە _ گرېكچىدە «مۆجىزىلىك بەلگە» دېگەن مەنىدە
بولۇپ ،ھەزرىتى ئەيسا مۆجىزە ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھەقىقىي كىملىكىنى
ئاشكارىلىماقچى بولغان.
②  13 :2ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى _ بۇ ،يەھۇدىيالرنىڭ مۇسا پەيغەمبەرنىڭ
يېتەكلىشى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ مىسىردىكى قۇللۇق ھاياتىدىن قۇتۇلغان
كۈنىنى خاتىرىلەش ھېيتى بولۇپ ،ئەينى ۋاقىتتا يەھۇدىي ئەرلەرنىڭ
ھەممىسى يېرۇسالېمغا بېرىپ ،مەركىزىي ئىبادەتخانىدا قۇربانلىق قىلىپ ،بۇ
ھېيتنى ئۆتكۈزۈشى كېرەك ئىدى.
③  14 :2مەركىزىي ئىبادەتخانا _ ئەينى چاغدا ،يەھۇدىيالرنىڭ نۇرغۇن
ئىبادەتخانىلىرى بولۇپ ،بۇ يەھۇدىيالرنىڭ ئەڭ كۆپ يىغىلىپ ئىبادەت
قىلىدىغان جايى ئىدى .خۇدانىڭ ئەمرى بويىچە ،پەقەت يېرۇسالېمدىكى
مەركىزىي ئىبادەتخانىدىال قۇربانلىق قىلىش توغرا بوالتتى.
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 17بۇنى كۆرگەن شاگىرتلىرى زەبــۇردا يېزىلغان بۇ سۆزنى
ئېسىگە ئېلىشتى:
«ئى خۇدا! سېنىڭ ئۆيۈڭ ئۈچۈن كۆرسەتكەن قىزغىن
مۇھەببىتىم خۇددى كۆيۈۋاتقان ئوتنىڭ ئۆزىدۇر».
 18يەھۇدىي ئاقساقاللىرى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ بۇنداق قىلىشقا نېمە ھوقۇقۇڭ بار؟ سېنى خۇدا ئەۋەتكەن
بولسا ،بۇنى ئىسپاتالش ئۈچۈن بىزگە بىر كارامەت كۆرسىتىپ
باقمامسەن ،قېنى؟! _ دەپ سوئال قويدى.
 19ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ سىلەرگە كۆرسىتىدىغان كارامىتىم شۇكى ،بۇ ئىبادەتخانىنى
ۋەيران قىلساڭالر ،ئۈچ كۈن ئىچىدە ئۇنى يېڭىۋاشتىن ياساپ
چىقىمەن.
 20يەھۇدىيالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ جاۋابىنى چۈشەنمەي:
_ بۇ ئىبادەتخانىنىڭ ياسىلىشى ئۈچۈن ھازىرغىچە قىرىق
ئالتە يىل كەتكەن تۇرسا ،سەن ئۇنى قانداقسىگە ئۈچ كۈندىال
ياساپ چىقااليسەن؟ _ دەپ ئۇنى مەسخىرە قىلىشتى 21 .ھالبۇكى،
ھەزرىتى ئەيسا ئېيتقان «ئىبادەتخانا» ئۇنىڭ ئۆز تېنى ئىدى.
 22شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆلۈپ ئۈچىنچى كۈنى تىرىلگەندىن
كېيىن ،شاگىرتلىرى ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى ئېسىگە ئالدى ۋە مۇقەددەس
يازمىالردا قۇتقۇزغۇچىنىڭ تىرىلىشى ھەققىدە يېزىلغان سۆزلەر
ھەمدە ھەزرىتى ئەيسا ئېيتقان سۆزلەرنىڭ تېگىگە يېتىپ ،ئېتىقادى
تېخىمۇ كۈچەيدى.
 23ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى جەريانىدا ھەزرىتى ئەيسانىڭ
يېرۇسالېمدا كۆرسەتكەن كارامەت ۋە مۆجىزىلىرىنى كۆرگەن
نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىشتى 24 .لېكىن ،ھەزرىتى
ئەيسا پۈتكۈل ئىنسانالرنىڭ قەلبىنى بىلگەچكە ،ئۇالرغا
ئىشەنمەيتتى 25 .ئىنسان تەبىئىتى ھەققىدە ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭغا
بىر نەرسە دەپ بېرىشىنىڭمۇ ھاجىتى يوق ئىدى .چۈنكى ،ئۇ
ئۆزى كىشىلەرنىڭ كۆڭلىدە نېمە بار ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.
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قايتىدىن تۆرىلىش

3

1 2-يەھۇدىيالرنىڭ نىكودىم ئىسىملىك بىر كېڭەشمە
كاتتىۋېشى بار ئىدى .پەرىسىيلەردىن بولغان بۇ ئادەم بىر
كېچىسى ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ تەقسىر ،سىزنىڭ خۇدا ئەۋەتكەن بىر ئۇستاز ئىكەنلىكىڭىزنى
بىلىمىز .چۈنكى ،خۇدا بىلەن بىللە بولمىغان ئادەم سىز كۆرسەتكەن
بۇ كارامەت ۋە مۆجىزىلەرنى قەتئىي كۆرسىتەلمەيدۇ _ ،دېدى.
 3ھەزرىتى ئەيسا:
_ بىلىپ قويۇڭكى ،ھېچكىم قايتىدىن تۆرەلمىگۈچە ،خۇدانىڭ
پادىشاھلىقىنى كۆرەلمەيدۇ! _ دېدى.
 4نىكودىم:
_ ياشىنىپ قالغان ئادەم قانداقمۇ قايتىدىن تۆرەلسۇن؟ ئانىسىنىڭ
قورسىقىغا كىرىپ قايتا تۆرىلىشى مۇمكىنمۇ؟! _ دەپ سورىدى.
 5ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ بىلىپ قويۇڭكى ،ھەم سۇدىن ،ھەم خۇدانىڭ روھىدىن
تۆرەلمىگۈچە ،ھېچكىم خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرەلمەيدۇ!
 6ئاتا-ئانىسىدىن تۆرەلگەنلەر جىسمانىي ھاياتلىققىال ئىگە بولىدۇ.
بىراق ،خۇدانىڭ روھىدىن تۆرەلگەنلەر روھىي ھاياتلىققىمۇ ئىگە
بولىدۇ 7 .سىزگە« :قايتىدىن تۆرىلىشىڭالر كېرەك» دېسەم ،ھەيران
بولماڭ 8 .شامال خالىغان يېرىدە چىقىدۇ ،سىز ئۇنىڭ ئاۋازىنى
ئاڭاليسىز ،لېكىن قەيەردىن كېلىپ ،قەيەرگە كېتىدىغانلىقىنى
بىلەلمەيسىز .شۇنىڭغا ئوخشاش ،خۇدانىڭ روھىنىڭ كىشىلەرگە
قانداق قىلىپ ھاياتلىق ئاتا قىلىدىغانلىقىنىمۇ بىلەلمەيسىز.
 9نىكودىم ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ بۇ ئىش قانداقمۇ مۇمكىن بوالر؟ _ دەپ سورىدى.
 10ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
_ سىز ئىسرائىلالرنىڭ مۇھىم ئۇستازى تۇرۇقلۇق ،بۇنىمۇ
چۈشەنمەمسىز؟  11بىلىپ قويۇڭكى ،بىز بىلىدىغىنىمىزنى ۋە
كۆرگىنىمىزنى ئېيتساقمۇ ،سىلەر يەنىال بىزنىڭ گۇۋاھلىقىمىزنى
قوبۇل قىلمايۋاتىسىلەر 12 .سىلەرگە بۇ دۇنيا توغرىسىدىكى ئىشالرنى
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ئېيتسام ئىشەنمىگەن يەردە ،ئەرش توغرىسىدىكى ئىشالرنى
ئېيتسام قانداقمۇ ئىشىنىسىلەر؟  13ھېچكىم ئەرشتىكى ئىشالرنىڭ
قانداق ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ .چۈنكى ،ھېچكىم ئەرشتىن
چۈشكەن ئەمەس .لېكىن ،ئىنسانئوغلى بۇالرنى بىلىدۇ .چۈنكى،
ئۇ ئەرشتىن چۈشكەن 14 .تۇچتىن ياسالغان يىالن مۇسا پەيغەمبەر
تەرىپىدىن چۆلدە ئۆلۈۋاتقانالرنىڭ قۇتۇلدۇرۇلۇشى ئۈچۈن لىمدا
ئېگىز كۆتۈرۈلگىنىدەك ،ئىنسانئوغلى بولغان مەنمۇ شۇنداق ئېگىز
كۆتۈرۈلۈشۈم كېرەك 15 .شۇنداق بولغاندا ،ماڭا ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ
ھەممىسى مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشەلەيدۇ.
 16چۈنكى خۇدا دۇنيادىكى ئىنسانالرنى شۇ قەدەر سۆيىدۇكى،
ئۆزىنىڭ بىردىنبىر يېگانە ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان ھەربىر كىشى
ھاالك بولماي ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىشى ئۈچۈن ،ئۇنى
قۇربان بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى 17 .خــۇدا ئوغلىنى دۇنيادىكى
ئىنسانالرنى سوراققا تارتىشقا ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنى قۇتقۇزۇشقا
ئەۋەتتى 18 .ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر سوراققا تارتىلمايدۇ .ئېتىقاد
قىلمىغانالر بولسا ئاللىبۇرۇن سوراققا تارتىلغان بولىدۇ .چۈنكى،
ئۇالر خۇدانىڭ يەككە-يېگانە ئوغلىغا ئېتىقاد قىلمىغانىدى 19 .ئۇالر
دائىم يامانلىق قىلغاچقا« ،ھەقىقىي نۇر» دۇنياغا كەلگەن بولسىمۇ،
ئۇالر بۇ نۇرنى ئەمەس ،زۇلمەتنى ياخشى كۆردى .شۇڭا ،ئۇالر
جازاغا تارتىلىدۇ 20 .كىمدەكىم يامانلىق قىلسا ،نۇرغا ئۆچ بولىدۇ
ۋە قىلغان-ئەتكەنلىرىم ئاشكارا بولۇپ قالمىسۇن دەپ ،نۇردىن
قاچىدۇ 21 .لېكىن ،كىمدەكىم ھەقىقەت بويىچە ئىش قىلسا،
ئىشلىرىمنى خۇداغا تايىنىپ قىلغانلىقىم مەلۇم بولسۇن دەپ،
نۇرغا يېقىن كېلىدۇ.

يەھيا پەيغەمبەرنىڭ گۇۋاھلىقى
 22بۇ ئىشتىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن يەھۇدىيە
ئۆلكىسىگە باردى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالر بىلەن بىللە ئۇ يەردە بىر
مەزگىل تۇرۇپ ،كىشىلەرنى چۆمۈلدۈردى 23 .شۇ چاغدا ،سالىم
يېزىسىنىڭ يېنىدىكى ئاينون دېگەن يەردە يەھيا پەيغەمبەرمۇ
كىشىلەرنى چۆمۈلدۈرۈۋاتاتتى .چۈنكى ،ئۇ يەرنىڭ سۈيى مول
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ئىدى .كىشىلەر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىشىپ چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل
قىلىشاتتى 24 .بۇ ،يەھيا پەيغەمبەر تېخى زىندانغا چۈشمىگەن
ۋاقىت ئىدى 25 .يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى بىر يەھۇدىي
بىلەن تازىلىنىش دىنىي قائىدىسى توغرىسىدا تالىشىپ قالدى.
 26شاگىرتالر يەھيا پەيغەمبەرنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ ئۇستاز ،ئۆتكەندە ئىئوردان دەرياسىنىڭ ئۇ قېتىدا سىز بىلەن
بىرگە بولغان ،ئۆزىڭىز «بۇ ئادەم مەندىن ئۇلۇغ» دەپ گۇۋاھلىق
بەرگەن كىشى ھازىر باشقىالرنى چۆمۈلدۈرۈۋاتىدۇ .ئەمدى ھەممىسى
بىزدىن قېچىپ ،ئۇنىڭ يېنىغا كېتىۋاتىدۇ _ ،دېدى.
 27يەھيا پەيغەمبەر مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ خۇدا بەرمىسە ،ئىنسان ھېچنېمىگە ئېرىشەلمەيدۇ 28 .مەن
سىلەرگە« :مەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئەمەس ،پەقەت ئۇنىڭ ئالدىدا
كەلگەن يول ھازىرلىغۇچى» دېگەن .بۇنىڭغا سىلەر ئۆزۈڭالرمۇ
گۇۋاھلىق بېرەلەيسىلەر 29 .قىز چوقۇم ئۆزى بىلەن توي قىلىدىغان
يىگىتكە مەنسۇپ بولىدۇ .قولداش بولسا يىگىتنىڭ تەييارلىقىنى
قىلىپ ،ئۇنىڭ كېلىشىنى كۈتىدۇ ھەم ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ
خۇرسەن بولىدۇ .شۇنىڭغا ئوخشاش ،مەنمۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ
كېلىشىدىن خۇشاللىنىپ ،قىن-قىنىمغا پاتماي قالدىم 30 .ئەمدى
ئۇنىڭ شۆھرىتى ئۆسۈشى ،مېنىڭ بولسا تۆۋەنلىشى كېرەك.
 31ئۇ ئەرشتىن كەلگۈچى بولۇپ ،ھەممىدىن ئۈستۈندۇر .مەن
بولسام بۇ دۇنيادىن كەلگۈچى ،شۇڭا قىلىدىغان سۆزلىرىممۇ
بۇ دۇنيادىكى ئىشالر بىلەنال چەكلىنىدۇ .ئەرشتىن كەلگۈچى
ھەممىدىن ئۈستۈن بولۇپ 32 ،ئــۇ ئۆزىنىڭ ئەرشتە كۆرگەن ۋە
ئاڭلىغانلىرىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ .بىراق ،ئۇنىڭ گۇۋاھلىقىغا
ئىشىنىدىغانالر ناھايىتى ئاز بولىدۇ 33 .ھالبۇكى ،ئۇنىڭ گۇۋاھلىقىغا
ئىشىنىدىغانالر خۇدانىڭ ھەق ئىكەنلىكىگىمۇ گۇۋاھلىق بېرىدۇ.
 34خــۇدا ئەۋەتكەن قۇتقۇزغۇچى خۇدانىڭ سۆزىنى سۆزلەيدۇ،
چۈنكى خۇدا ئۆز روھىنى ئۇنىڭغا ئايىماستىن بېرىپ كەلمەكتە.
 35ئەرشتىكى ئاتىمىز ئوغلىنى سۆيىدۇ ۋە ھەممە ئىشالرنى ئۇنىڭ
قولىغا تاپشۇرغان 36 .خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان كىشى
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكەن بولىدۇ .لېكىن ،ئۇنى رەت قىلغان
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كىشى مەڭگۈلۈك ھاياتتىن مەھرۇم قالىدۇ-دە ،خۇدانىڭ غەزىپى
مانا شۇنداقالردىن مەڭگۈ نېرى بولمايدۇ.

ھەزرىتى ئەيسا بىلەن سامارىيىلىك ئايال

4

 1ھەزرىتى ئەيسا يەھيا پەيغەمبەردىنمۇ كۆپ شاگىرت
قوبۇل قىلىپ ،ئۇالرنى چۆمۈلدۈرۈۋېتىپتۇ دېگەن خەۋەر
پەرىسىيلەرگە يەتتى( 2 .ئەمەلىيەتتە ھەزرىتى ئەيسا ئۆزى ئەمەس،
شاگىرتلىرى چۆمۈلدۈرەتتى 3 ).ئۇالرنىڭ خەۋەر تاپقىنىنى ئۇققان
ھەزرىتى ئەيسا يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىن چىقىپ يەنە جەلىلىيىگە
كەتتى 4 .يــول ئۈستىدە سامارىيە ئۆلكىسىدىن ئۆتۈشكە توغرا
كەلدى 5 .بۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا سامارىيىنىڭ سىھار دېگەن
يېزىسىغا كەلدى .سىھار بۇرۇنقى زاماندا ياقۇپ ئۆز ئوغلى يۈسۈپكە
مىراس قىلغان يەرگە يېقىن بولۇپ« 6 ،ياقۇپ قۇدۇقى» دېگەن
قۇدۇقمۇ شۇ يەردە ئىدى .ھەزرىتى ئەيسا سەپەردە چارچىغانلىقى
ئۈچۈن قۇدۇقنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى .بۇ چۈش ۋاقتى بولۇپ،
7 8-ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرى يېمەكلىك سېتىۋېلىش ئۈچۈن،
شەھەرگە كىرىپ كەتكەنىدى.
شۇ چاغدا ،سامارىيىلىك بىر ئايال سۇغا كەلدى .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ماڭا بىرئاز ئۇسسۇلۇق بەرگەيسىز _ ،دېدى.
 9يەھۇدىيالرنىڭ سامارىيىلىكلەرنى كاپىر دەپ ،ھەتتا ئۇالرنىڭ
چىنە-قاچىلىرىنىمۇ ئىشلەتمەيدىغانلىقىنى بىلىدىغان ئايال:
_ ئۆزىڭىز يەھۇدىي تۇرۇپ ،مەندەك سامارىيىلىك ئايالدىن
قانداقالرچە سۇ تەلەپ قىلىپ قالدىڭىز؟ _ دەپ سورىدى.
 10ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئەگەر سىز خۇدانىڭ سوۋغىتىنىڭ نېمىلىكى ۋە سىزدىن
ئۇسسۇلۇق سورىغان كىشىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلسىڭىزىدى،
ئۇنداقتا سىز ئۇنىڭدىن شۇنى تىلەيتتىڭىز-دە ،ئۇمۇ سىزگە
ھاياتلىق سۈيىنى بېرەتتى.
 11ئايال:
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_ تەقسىر ،قۇدۇق چوڭقۇر ،ئۇنىڭ ئۈستىگە سۇ تارتىدىغان
ئەسۋابالر يوق تۇرسا ،ھاياتلىق سۈيىنى نەدىن تاپااليسىز؟  12بۇ
قۇدۇقنى ئەجدادىمىز ياقۇپ كولىغان .ئۇنىڭدىن ئۆزى ،ئوغۇللىرى
ۋە مال-ۋارانلىرىمۇ سۇ ئىچكەن .ئەجەبا ،سىز بۇ سۇدىنمۇ ياخشى
سۇ بېرىمەن دەپ ،ئۆزىڭىزنى ئەجدادىمىز ياقۇپتىن ئۇلۇغ
دېمەكچىمۇ؟! _ دەپ سورىدى.
 13ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى:
_ بۇ سۇنى ئىچكەنلەر يەنە ئۇسسايدۇ 14 .ئەمما ،مەن بېرىدىغان
سۇنى ئىچكەنلەر مەڭگۈ ئۇسسىمايدىغان بولىدۇ .مەن بېرىدىغان
سۇ ،ئىچكەن كىشىلەرنىڭ قەلبىدە ئېتىلىپ چىقىدىغان بىر بۇالققا
ئايلىنىپ ،ئۇالرغا مەڭگۈلۈك ھاياتلىق بېرىدۇ.
 _ 15تەقسىر ،ماڭا بۇ سۇدىن بەرگەيسىز .شۇ سۇ بىلەن تەشنالىقىمنى
قاندۇرۇپ ،قۇدۇققا ئىككىنچى كەلمەيدىغان بوالي _ ،دېدى ئايال.
 16ھەزرىتى ئەيسا:
_ بېرىپ ئېرىڭىزنى باشالپ كېلىڭ _ ،دېدى.
 _ 17ئېرىم يوق _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئايال.
_ ئېرىم يوق دەپ ،راستىنى ئېيتتىڭىز 18 .بەش ئەرگە تەگكەنىدىڭىز،
ھازىر سىز بىلەن بىللە ياشاۋاتقان ئادەم ئېرىڭىز بولمايدۇ .بۇنى
توغرا ئېيتتىڭىز! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 _ 19تەقسىر ،ئەمدى چۈشەندىم ،سىز ئەسلىدە پەيغەمبەر
ئىكەنسىز!  20شۇڭا ئېيتىپ بەرسىڭىز ،ئەجدادلىرىمىز بۇ تاغدا
ئىبادەت قىلىپ كەلگەن ،لېكىن سىلەر يەھۇدىيالر نېمە ئۈچۈن
«ئىبادەتنى يېرۇسالېمدا قىلىش كېرەك!» دەپ چىڭ تۇرىسىلەر،
_ دېدى ئايال.
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
_ خانىم ،سۆزلىرىمگە ئىشىنىڭ ،شۇنداق بىر ۋاقىت كېلىدۇكى،
خۇداغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ،كىشىلەرنىڭ بۇ تاغقا ياكى يېرۇسالېمغا
بېرىشىنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ 22 .سىلەر سامارىيىلىكلەر خۇداغا
ئىبادەت قىلغان بىلەن ئۇنى بىلمەيسىلەر .بىراق ،بىز يەھۇدىيالر
كىمگە ئىبادەت قىلغىنىمىزنى بىلىمىز .چۈنكى ،قۇتقۇزۇلۇش
يەھۇدىيالر ئارقىلىق دۇنياغا كېلىدۇ 23 .لېكىن شۇنداق بىر ۋاقىت
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كېلىدۇ ،شۇنداقال كېلىپ قالدىكى ،كىشىلەر روھى بىلەن ۋە خۇدا
ئاشكارىلىغان ھەقىقەت بويىچە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدۇ .ئەرشتىكى
ئاتىمىز ئۆزىگە ئەنە شۇنداق ھەقىقىي ئىبادەت قىلغۇچىالرنى
ئىزدىمەكتە 24 .خۇدا _ روھتۇر .ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغۇچىالر روھى
بىلەن ۋە خۇدا ئاشكارىلىغان ھەقىقەت بويىچە ئۇنىڭغا ئىبادەت
قىلىشى كېرەك.
 25ئايال ھەزرىتى ئەيساغا:
_ مەسىھنىڭ ،يەنى قۇتقۇزغۇچىنىڭ كېلىدىغانلىقىنى بىلىمەن.
ئۇ كەلگەندە ،بىزگە ھەقىقەتنى تولۇق چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ،
_ دېدى.
 _ 26سىز بىلەن سۆزلىشىۋاتقان مەن ،ئۇ بولىمەن! _ دېدى
ھەزرىتى ئەيسا.
 27دەل شۇ چاغدا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرى قايتىپ كەلدى.
ئۇالر ئۇنىڭ بىر سامارىيىلىك ئايال بىلەن سۆزلىشىۋاتقانلىقىغا
ھاڭ-تاڭ قېلىشتى ،لېكىن ،ھېچقايسىسى ھەزرىتى ئەيسادىن:
«سىز ئۇنىڭدىن نېمە سورىماقچىسىز؟» ياكى «سىز نېمىشقا
ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىسىز؟» دەپمۇ سورىمىدى.
 28شۇنىڭ بىلەن ،ئايال كوزىسىنى تاشالپ ،شەھەرگە قايتىپ
بېرىپ ،كىشىلەرگە:
 _ 29يۈرۈڭالر ،ھاياتىمدا قىلغان ئىشلىرىمنىڭ ھەممىسىنى ماڭا
ئېيتىپ بەرگەن ئادەمنى كۆرۈپ كېلىڭالر .ئەجەبا ،قۇتقۇزغۇچى _
مەسىھ شۇمىدۇ؟ _ دېدى.
 30بۇنىڭ بىلەن ،كىشىلەر شەھەردىن چىقىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئالدىغا كېلىشكە باشلىدى.
 31شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە شاگىرتلىرى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ئۇستاز ،ئازراق بىر نەرسە يەۋالسىڭىزچۇ؟ _ دەپ ئۆتۈنۈشتى.
 32لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا:
_ مېنىڭ سىلەر بىلمەيدىغان بىر يېمەكلىكىم بار _ ،دېدى.
 33شاگىرتالر بىر-بىرىگە:
_ ئەجەبا ،بىرى ئۇستازغا يېمەكلىك ئەكېلىپ بەرگەنمىدۇ؟
_ دېيىشتى.
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 _ 34مېنىڭ يېمەكلىكىم _ مېنى ئەۋەتكەن خۇدانىڭ ئىرادىسىنى
ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ماڭا تاپشۇرغان ئىشىنى تامامالشتۇر،
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 35ھەزرىتى ئەيسا شەھەردىن كېلىۋاتقانالرنى كۆزدە تۇتۇپ
سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ ،شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
_ سىلەر« :ھوسۇل يېغىشقا يەنە تۆت ئاي بار» دەيسىلەر .ئەمما
سىلەرگە ئېيتىمەنكى ،بېشىڭالرنى كۆتۈرۈپ ئېتىزالرغا قاراڭالر،
زىرائەتلەر سارغىيىپ ئورۇشقا تەييار بولغاندەك ،بۇ كىشىلەرمۇ
ئېتىقاد قىلىشقا تەييار بولدى!
 36خــۇددى ھوسۇل يىغقۇچى ھەققىنى ئېلىۋاتقاندەك ،بۇ
كىشىلەرنى ماڭا ئېتىقاد قىلىشقا يېتەكلەۋاتقانالرمۇ خۇدادىن
تېگىشلىك ئىنئام ئېلىۋاتىدۇ .ئۇالرنىڭ يىغقان ھوسۇلى بولسا
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكەن كىشىلەردۇر .شۇنداق قىلىپ،
«تېرىقچى» ۋە «ئورمىچى» تەڭ خۇشاللىنىدۇ« 37 .بىرى
تېرىيدۇ ،يەنە بىرى يىغىدۇ» دېگەن تەمسىل توغرىدۇر 38 .مەن
سىلەرنى ئۆزۈڭالر ئەمەس ،باشقىالر ئەمگەك سىڭدۈرگەن بىر
«ھوسۇل»نى يىغىشقا ئەۋەتتىم .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەر تەييار
بولغان بۇ «ھوسۇل»نى يىغقۇچىسىلەر.
 39سىھار يېزىسىدىكى نۇرغۇن سامارىيىلىكلەر ھېلىقى ئايالنىڭ:
«ھاياتىمدا قىلغان ئىشلىرىمنىڭ ھەممىسىنى ماڭا ئېيتىپ بەردى!»
دېگەن سۆزىنى ئاڭالپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى 40 .شۇڭا،
ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ ئۆزلىرى بىلەن
بىللە تۇرۇشىنى تەلەپ قىلىشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا
ئۇ يەردە ئىككى كۈن تۇردى.
 41ئۇنىڭ تەلىمى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ئادەم ئۇنىڭغا ئېتىقاد
قىلدى 42 .ئۇالر ئايالغا:
_ بىزنىڭ ئېتىقاد قىلىشىمىز ئەمدى پەقەت سىزنىڭ سۆزلىرىڭىز
سەۋەبىدىنال ئەمەس ،بەلكى ئۆزىمىزنىڭ ئاڭلىغانلىقىدىنمۇ بولدى.
ئۇنىڭ ھەقىقەتەن دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۇق!
_ دېيىشتى.
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 43ئىككى كۈندىن كېيىن ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىگە
قاراپ يول ئالدى 44 .ئۇ ئۆزى بۇرۇن« :ھېچقانداق پەيغەمبەر
ئۆز يۇرتىدا ھۆرمەتكە سازاۋەر بولمايدۇ» دېگەن 45 .جەلىلىيىگە
كەلگىنىدە ،جەلىلىيىلىكلەر ئۇنى قارشى ئېلىشتى ،چۈنكى
ئۇالرمۇ ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى يېرۇسالېمدا ئۆتكۈزگەن ۋە
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇ يەردە ياراتقان مۆجىزە ھەم كارامەتلىرىنى
كۆرگەنىدى.
 46ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىدە تۇرغان ۋاقتىدا ،كانا
يېزىسىغا يەنە باردى( .ئۇ دەل شۇ يېزىدىكى بىر تويدا سۇنى
شارابقا ئايالندۇرغانىدى ).شۇ كۈنلەردە ،كەپەرناھۇم شەھىرىدە
ئوغلى كېسەل بولۇپ ياتقان بىر ئوردا ئەمەلدارى بار ئىدى 47 .ئۇ
ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەھۇدىيىدىن جەلىلىيىگە كەلگەنلىكىنى ئاڭالپ،
ئۇنىڭ ئالدىغا باردى ۋە:
_ ئۆيۈمگە بېرىپ ،سەكراتتا ياتقان ئوغلۇمنى ساقايتىپ بەرسىڭىز!
_ دەپ ئۆتۈندى.
 48شۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ سىلەر جەلىلىيىلىكلەر مۆجىزە ۋە كارامەتلەرنى كۆرمىگۈچە،
ماڭا ئېتىقاد قىلمايدىغان ئوخشايسىلەر! _ دېدى.
 49ئوردا ئەمەلدارى ھەزرىتى ئەيساغا:
_ ھەزرەتلىرى ،باالم ئۆلمەستە بارغايسىز! _ دېدى.
 _ 50ئۆيىڭىزگە قايتىڭ ،ئوغلىڭىز ھايات قالىدۇ! _ دېدى
ھەزرىتى ئەيسا.
ھېلىقى ئادەم ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئېيتقان سۆزىگە ئىشىنىپ،
ئۆيىگە قاراپ ماڭدى 51 .يولدا چاكارلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ،
ئوغلىنىڭ ھايات ھەم ساالمەت ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇردى.
 52ئەمەلدار ئۇالردىن ئوغلىنىڭ قاچاندىن باشالپ ياخشىلىنىشقا
يۈزلەنگەنلىكىنى سورىغىنىدا ،ئۇالر:
_ تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن سائەت بىردە قىزىتمىسى ياندى،
_ دېيىشتى.
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 53بالىنىڭ ئاتىسى بۇنىڭ دەل ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىگە:
«ئوغلىڭىز ھايات قالىدۇ!» دېگەن ۋاقىت ئىكەنلىكىنى ئېسىگە
ئالدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ۋە پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلەر ھەزرىتى
ئەيساغا ئېتىقاد قىلىشتى.
 54بــۇ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەھۇدىيىدىن جەلىلىيىگە كېلىپ
كۆرسەتكەن ئىككىنچى مۆجىزىسى ئىدى.

كۆلچەك بويىدىكى پالەچنىڭ ساقايتىلىشى

5

 1بۇنىڭدىن ئۇزۇن ئۆتمەي ،يەھۇدىيالرنىڭ بىر ھېيتى
يېتىپ كەلدى .شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا باردى.
 2يېرۇسالېمدىكى «قوي دەرۋازىسى»نىڭ يېنىدا ئىبرانىي تىلىدا
«بەيتەستا» دەپ ئاتىلىدىغان بىر كۆلچەك بولۇپ ،ئۇنىڭ ئەتراپىدا
بەش پېشايۋان بار ئىدى 3 .بۇ پېشايۋانالر ئاستىدا بىر توپ قارىغۇ،
توكۇر ۋە پالەچلەر يېتىشاتتى{ .ئۇالر يېتىپ كۆلچەكنىڭ سۈيىنىڭ
چايقىلىشىنى كۈتەتتى 4 .چۈنكى ،خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى
تۇرۇپ-تۇرۇپ كۆلچەككە چۈشۈپ سۇنى چايقايدىكەن ،سۇنىڭ
چايقىلىشىدىن كېيىن كۆلچەككە بىرىنچى بولۇپ كىرگەن كىشى
ھەرقانداق كېسەلدىن خاالس بولىدىكەن 5 }.ئــۇ يەردە ئوتتۇز
سەككىز يىل كېسەل تارتقان بىر بىمار بار ئىدى 6 .ھەزرىتى ئەيسا
بۇ توكۇر ئادەمنى كۆردى ۋە ئۇنىڭ ئۇزۇندىن بېرى شۇ ئەھۋالدا
ئىكەنلىكىنى بىلىپ ،ئۇنىڭدىن:
_ ساقىيىپ كېتىشنى خاالمسەن؟ _ دەپ سورىدى.
 7بىمار مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ھەزرەتلىرى ،سۇ چايقالغاندا مېنى سۇغا چۈشۈرىدىغان
ئادىمىم يوق .مەن چۈشەي دېگۈچە ،باشقىالر مېنىڭ ئالدىمدا
چۈشۈۋالىدۇ.
 8ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئورنۇڭدىن تۇر ،ئورۇن-كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ ماڭ!
_ دېدى.
 9ھېلىقى ئادەم شۇئان ساقىيىپ ،ئورۇن-كۆرپىسىنى يىغىشتۇرۇپ
مېڭىشقا باشلىدى.
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بۇ ،يەھۇدىيالرنىڭ دەم ئېلىش كۈنى ① ئىدى 10 .شۇڭا ،بەزى
يەھۇدىي ئاقساقاللىرى ساقايغان ئادەمگە:
_ بۈگۈن دەم ئېلىش كۈنى تۇرسا ،تەۋرات قانۇنىمىزدا دەم
ئېلىش كۈنى ئىش قىلىش مەنئى قىلىنغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ،
يەنە ئورۇن-كۆرپەڭنى كۆتۈرۈپ يۈرىسەنغۇ! _ دېدى.
 11لېكىن ،بىمار ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ مېنى ساقايتقان كىشى ماڭا« :ئورۇن-كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ
ماڭ» دېگەن تۇرسا!
 _ 12ساڭا« :ئورۇن-كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ ماڭ» دېگەن زادى
كىم ئىكەن ئۇ؟ _ دەپ سوراشتى ئۇالر.
 13بىراق ،ساقايغان ئادەم ھەزرىتى ئەيسانىڭ كىم ئىكەنلىكىنى
بىلمەيتتى .ئۇ يەردە ئادەم كۆپ بولغانلىقتىن ،ھەزرىتى ئەيسا
ئۆزىنى دالدىغا ئېلىپ ،ئاستىغىنا كېتىپ قالدى.
 14بۇ ئىشتىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئادەمنى مەركىزىي
ئىبادەتخانىدا كۆرۈپ:
_ كېسىلىڭدىن ساقايدىڭ .ئەمدى گۇناھ سادىر قىلما ،بېشىڭغا
تېخىمۇ چوڭ باال-قازا كېلىپ قالمىسۇن! _ دېدى.
 15ھېلىقى ئادەم يەھۇدىي ئاقساقاللىرىنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۆزىنى
ساقايتقان ھەزرىتى ئەيسا ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇردى 16 .ھەزرىتى
ئەيسا بۇ ئىشالرنى دەم ئېلىش كۈنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ،يەھۇدىي
ئاقساقاللىرى ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلىشقا باشلىدى 17 .لېكىن،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ خۇدائاتام تا ھازىرغىچە توختىماستىن ئىش قىلىپ كەلمەكتە،
مەنمۇ شۇنداق قىلىشىم كېرەك! _ دېدى.
 18شۇنداق قىلىپ ،يەھۇدىي ئاقساقاللىرىنىڭ ئۇنى ئۆلتۈرۈش
نىيىتى تېخىمۇ كۈچەيدى .چۈنكى ،ئۇ دەم ئېلىش كۈنىنىڭ
قائىدىسىنى بۇزۇپال قالماستىن ،خۇدانىڭ ئۆز ئاتىسى ئىكەنلىكىنى
ئېيتىش بىلەن ،ئۆزىنى خۇداغا تەڭ قىلغانىدى.
①  9 :5دەم ئېلىش كۈنى _ بۇ ،يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەت قىلىدىغان مۇقەددەس
كۈنىنى كۆرسىتىدۇ .ئۇ كۈنى ئىشلەش قەتئىي مەنئى قىلىنغان.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھوقۇقى

 19ھەزرىتى ئەيسا بۇ شىكايەتلەرگە جاۋابەن يەھۇدىي ئاقساقاللىرىغا
مۇنداق دېدى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئوغلى ئۆزلۈكىدىن ھېچنېمە قىاللمايدۇ.
پەقەت ئەرشتىكى ئاتىسىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ،
ئاندىن شۇ ئىشنى قىالاليدۇ .ئاتىسى نېمە قىلسا ،ئۇمۇ شۇنى
قىلىدۇ 20 .چۈنكى ،ئاتىسى ئۇنى سۆيىدۇ ۋە ئۆزىنىڭ قىلىدىغان
بارلىق ئىشلىرىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ ھەم ئوغلى ئارقىلىق
سىلەرنى ھەيران قالدۇرغۇدەك ،تېخىمۇ زور ۋە ئۇلۇغ ئىشالرنى
ئايان قىلىدۇ 21 .ئۆلگەنلەرنى ئاتىسى قانداق تىرىلدۈرۈپ ،ئۇالرغا
ھاياتلىق ئاتا قىلغان بولسا ،ئوغلىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ئۆزى
خالىغان كىشىلەرگە مەڭگۈلۈك ھايات ئاتا قىلىدۇ 22 .شۇنداقال،
ئاتىسى ھېچكىمنى سوراققا تارتمايدۇ ،بەلكى ئوغلى تارتىدۇ.
چۈنكى ،سوراققا تارتىشنىڭ پۈتۈن ھوقۇقىنى ئوغلىغا بەرگەندۇر.
 23بۇنىڭدىن مەقسەت ،ئىنسانالرنىڭ ئۆزىنى ھۆرمەتلىگىنىدەك،
ئوغلىنىمۇ ھۆرمەتلىشى ئۈچۈندۇر .ئوغلىنى ھۆرمەتلىمىگەنلەر
ئۇنى ئەۋەتكۈچى ئاتىسىنىمۇ ھۆرمەتلىمىگەنلەردىن بولىدۇ.
 24بىلىپ قويۇڭالركى ،سۆزۈمنى ئاڭالپ ،مېنى ئەۋەتكۈچىگە
ئىشەنگەنلەر مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكەن بولىدۇ .بۇنداق ئادەم
سوراققا تارتىلمايدۇ ،شۇنداقال ئۆلۈمدىن ھاياتلىققا ئۆتكەن بولىدۇ.
 25بىلىپ قويۇڭالركى ،روھى ئۆلۈكلەرنىڭ خۇدانىڭ ئوغلىنىڭ
ئاۋازىنى ئاڭاليدىغان ۋاقىت-سائىتى يېتىپ كەلمەكتە ،شۇنداقال
كېلىپ قالدىكى ،ئاڭالپ ئىشەنگەنلەر ھاياتلىققا ئىگە بولىدۇ.
 26چۈنكى ،ئاتىسى ئۆزى قانداق ھاياتلىق مەنبەسى بولسا،
ئوغلىنىمۇ شۇنداق ھاياتلىق مەنبەسى قىلدى 27 .يەنە ئۇنىڭغا
سوراق قىلىش ھوقۇقىنىمۇ بەردى ،چۈنكى ئۇ ئىنسانئوغلىدۇر.
 28بۇنىڭغا ھەيران بولماڭالر .ئۆلگەنلەرنىڭ ھەممىسى مېنىڭ
ئاۋازىمنى ئاڭاليدىغان ۋاقىت كېلىدۇ  29ۋە ئۇالر يەرلىكلىرىدىن
چىقىشىدۇ .ياخشىلىق قىلغانالر تىرىلىپ ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا
ئېرىشىدۇ ،يامانلىق قىلغانالر تىرىلىپ سوراققا تارتىلىدۇ 30 .مەن
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ئۆزلۈكۈمدىن ھېچنېمە قىاللمايمەن ،پەقەت ئاتامنىڭ ئېيتقىنى
بويىچە سوراق قىلىمەن .مېنىڭ ھۆكۈمۈم ئادىلدۇر .چۈنكى ،مېنىڭ
نىيىتىم مېنىڭ ئىرادەمنى ئەمەس ،بەلكى مېنى ئەۋەتكۈچىنىڭ
ئىرادىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتۇر.

خۇدانىڭ ھەزرىتى ئەيساغا بەرگەن گۇۋاھلىقى
 _ 31ئەگەر ئۆزۈم ئۈچۈن ئۆزۈم گۇۋاھلىق بەرسەم ،گۇۋاھلىقىم
بىكار بولىدۇ 32 .لېكىن ،مەن ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىدىغان باشقا بىرى
بار .ئۇنىڭ ماڭا قىلىدىغان گۇۋاھلىقىنىڭ راستلىقىنى بىلىمەن.
 33يەھيا پەيغەمبەرگە ئادەم ئەۋەتكەن ئەمەسمىدىڭالر؟! ئۇ ھەقىقەتكە
گۇۋاھلىق بەرگەن 34 .ئەمەلىيەتتە ،ماڭا بىر ئىنساننىڭ گۇۋاھلىقى
كېرەك ئەمەس .سىلەرنى يەھيا پەيغەمبەرنىڭ گۇۋاھلىقىغا ئىشىنىپ،
قۇتقۇزۇلسۇن دەپ ،بۇالرنى ئېيتىۋاتىمەن 35 .يەھيا پەيغەمبەر نۇر
چېچىپ تۇرغان بىر چىراغقا ئوخشايدۇ .سىلەر ئۇنىڭ يورۇقلۇقىدىن
ۋاقىتلىق بولسىمۇ بەھرىمەن بولۇشنى خالىدىڭالر 36 .لېكىن،
يەھيا پەيغەمبەرنىڭ مەن ئۈچۈن بەرگەن گۇۋاھلىقىدىنمۇ چوڭ
بىر گۇۋاھلىق بار .ئۇ بولسىمۇ مېنىڭ ياراتقان مۆجىزىلىرىم،
يەنى ئاتام مېنىڭ ئورۇندىشىم ئۈچۈن ماڭا تاپشۇرغان ئىشالردۇر.
بۇالر ئاتامنىڭ مېنى ئەۋەتكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىدۇ 37 .مېنى
ئەۋەتكەن ئاتام ئۆزىمۇ مەن ئۈچۈن گۇۋاھچىدۇر .سىلەر ھېچقاچان
ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمىدىڭالر ،قىياپىتىنى كۆرمىدىڭالر 38 .ئۇنىڭ
سۆزلىرى سىلەرنىڭ قەلبىڭالردىن ئورۇن ئالمىدى ،چۈنكى مېنى
ئۇنىڭ ئەۋەتكىنىگە ئىشەنمىدىڭالر.
 39مۇقەددەس يازمىالرنى تەتقىق قىلىسىلەر ،چۈنكى ئۇنىڭد
ن مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئىگە بولۇشنىڭ يولىنى تاپااليمىز،
دەپ قارايسىلەر .ئەجەبا ،بۇ يازمىالر مېنى خۇدا ئەۋەتىدىغان
قۇتقۇزغۇچى دەپ تونۇشتۇرغان ئەمەسمۇ؟!  40شــۇنــداق
تۇرۇقلۇق ،سىلەر يەنە مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ ،ھاياتلىققا
ئېرىشىشنى خالىمايسىلەر.
42
 41مەن ئىنسانالرنىڭ ماختىشىنى ئىزدىمەيمەن .لېكىن ،مەن
سىلەرنى بىلىمەن .قەلبىڭالردا خۇداغا بولغان مۇھەببىتىڭالر يوق.

309

يۇھاننا 6 -5

 43مەن ئاتامنىڭ نامى بىلەن كەلسەم ،سىلەر مېنى قوبۇل قىلمايسىلەر.
ھالبۇكى ،باشقىالر ئۆز نامى بىلەن كەلسە ،ئۇنى قوبۇل قىلىسىلەر.
 44سىلەر بىر-بىرىڭالرنىڭ ماختىشىنى قوبۇل قىلىسىلەريۇ ،يېگانە
خۇدانىڭ ماختىشىغا ئىگە بولۇشقا تىرىشمايسىلەر .بۇ ھالدا ماڭا
قانداقمۇ ئېتىقاد قىالاليسىلەر؟!
 45بىراق ،مېنى ئۈستىمىزدىن ئاتامغا شىكايەت قىلىدۇ ،دەپ
ئويلىماڭالر .ئۈستۈڭالردىن شىكايەت قىلىدىغان مەن ئەمەس ،بەلكى
سىلەر ئۈمىد باغلىغان مۇسا پەيغەمبەردۇر 46 .ئەگەر سىلەر راستتىن
مۇسا پەيغەمبەرگە ئىشەنگەن بولساڭالر ،ماڭىمۇ ئىشەنگەن بوالتتىڭالر.
چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا مۇسا پەيغەمبەر مەن توغرۇلۇق
يازغان 47 .لېكىن ،ئۇنىڭ مۇقەددەس يازمىالردا يازغان سۆزلىرىگە
ئىشەنمىسەڭالر ،مېنىڭ سۆزلىرىمگە قانداقمۇ ئىشىنىسىلەر؟!

بەش مىڭ ئادەمنىڭ تويدۇرۇلۇشى

6

  1بىر مەزگىلدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە
كۆلى (تىبېرىيە كۆلى دەپمۇ ئاتىلىدىغان كۆل)نىڭ
ئۇ قېتىغا ئۆتتى 2 .زور بىر توپ خااليىق ئۇنىڭ كەينىدىن
ئەگىشىپ ماڭدى ،چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭ كېسەللەرنى ساقايتقان
مۆجىزىلىرىنى كۆرگەنىدى 3 .ھەزرىتى ئەيسا تاغقا چىقىپ ،ئۇ
يەردە شاگىرتلىرى بىلەن بىللە ئولتۇردى 4 .بۇ ،يەھۇدىيالرنىڭ
ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىغا ئاز قالغان ۋاقىت ئىدى 5 .ھەزرىتى ئەيسا
بېشىنى كۆتۈرۈپ ،زور بىر توپ خااليىقنىڭ ئۆزىنىڭ ئالدىغا
كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،فىلىپتىن:
_ شۇنچە كۆپ ئادەمنى تويدۇرغۇدەك ناننى نەدىن تاپىمىز؟ _
دەپ سورىدى 6 .ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزنى ئۇنى سىناش ئۈچۈن
ئېيتقانىدى .ئەمەلىيەتتە ،قانداق قىلىشنى ئۆزى بىلەتتى.
 7فىلىپ جاۋابەن:
_ ھەممەيلەننىڭ بىر بۇردىدىن نان يېيىشى ئۈچۈن ،يېرىم
يىللىق كىرىممۇ يەتمەيدۇ! _ دېدى.
 8شاگىرتالردىن يەنە بىرى ،يەنى سىمۇن پېترۇسنىڭ ئىنىسى
ئەندەر ھەزرىتى ئەيساغا:
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 _ 9بۇ يەردە بىر كىچىك باال بولۇپ ،ئۇنىڭدا بەش ئارپا نان
بىلەن ئىككى بېلىق بار .لېكىن ،بۇنچىۋاال ئادەم ئۈچۈن بۇ نېمىگە
يەتسۇن؟! _ دېدى.
 _ 10كۆپچىلىكنى ئولتۇرغۇزۇڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
ئۇ يەر كەڭ كەتكەن چىمەنزارلىق ئىدى .خااليىقنىڭ ھەممىسى
ئولتۇردى .ئۇ يەردىكى ئەرلەرنىڭ سانىال بەش مىڭچە بار ئىدى.
 11ھەزرىتى ئەيسا نانالرنى قولىغا ئېلىپ ،خۇداغا شۈكۈر ئېيتقاندىن
كېيىن ،ئولتۇرغانالرغا بۆلۈپ بەردى .بېلىقالرنىمۇ شۇنداق قىلدى.
كۆپچىلىك خالىغانچە يېدى 12 .ھەممەيلەن يەپ تويغاندا ،ھەزرىتى
ئەيسا شاگىرتلىرىغا:
_ ئېشىپ قالغىنىنى يىغىڭالر ،ھېچ نەرسە زايە بولمىسۇن،
_ دېدى.
 13شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر كۆپچىلىكنىڭ بەش ئارپا ناندىن يەپ
ئېشىپ قالغىنىنى ئون ئىككى سېۋەتكە تولدۇرۇپ يىغىۋالدى.
 14خااليىق ھەزرىتى ئەيسانىڭ كۆرسەتكەن بۇ مۆجىزىسىنى كۆرۈپ:
«دۇنياغا كېلىشىنى مۇسا پەيغەمبەر ئالدىن ئېيتقان پەيغەمبەر
ھەقىقەتەن مۇشۇ ئىكەن!» دېيىشتى 15 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ
ئۆزىنى ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولۇشقا مەجبۇراليدىغانلىقىنى
بىلىپ ،ئۇالردىن ئايرىلىپ ،قايتىدىن تاغقا تەنھا چىقىپ كەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۇ ئۈستىدە مېڭىشى
 16كەچقۇرۇن ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرى كۆل بويىغا
كېلىشتى 17 .گەرچە قاراڭغۇ چۈشۈپ كەتكەن بولسىمۇ ،ھەزرىتى
ئەيسا تېخىچە ئۇالرنىڭ يېنىغا كەلمىگەنىدى .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇالر بىر كېمىگە ئولتۇرۇپ ،كۆلنىڭ ئۇ قېتىدىكى كەپەرناھۇم
شەھىرىگە قاراپ يول ئېلىشتى 18 .قاتتىق بوران چىقىپ ،كۆلدە
دولقۇن كۆتۈرۈلۈۋاتاتتى 19 .شاگىرتالر پاالق ئۇرۇپ تۆت-بەش
چاقىرىم يەرگىچە بارغاندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ كۆل
ئۈستىدە مېڭىپ كېمىگە يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قورقۇشۇپ
كەتتى 20 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ قورقماڭالر ،بۇ مەن! _ دېدى.
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 21بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى كېمىگە چىقىشقا
ئۈندىدى .ئۇ كېمىگە چىققاندىن كېيىنال ،ئۇالر بارماقچى بولغان
يېرىگە بېرىپ قالدى.

ھەزرىتى ئەيسا _ روھىي ئوزۇقتۇر
 22ئىككىنچى كۈنى ،كۆلنىڭ ئۇ قېتىدا قالغان خااليىق تۈنۈگۈنكى
كۈندە ئۇ يەردە پەقەت بىرال كېمىنىڭ بارلىقىنى ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئۆز شاگىرتلىرى بىلەن بىللە ئۇ كېمىگە ئولتۇرمىغانلىقىنى،
شاگىرتلىرىنىڭ يالغۇز كەتكەنلىكىنى ئېسىگە ئالدى 23 .بىرنەچچە
كېمە تىبېرىيە شەھىرىدىن ھەزرىتى ئەيسا دۇئا قىلىپ خااليىققا
نان تارقىتىپ بەرگەن يەرگە يېقىن كېلىپ توختىدى 24 .ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ۋە شاگىرتلىرىنىڭ ئۇ يەردە ئەمەسلىكىنى بىلگەن خااليىق
ئۇ كېمىلەرگە ئولتۇرۇپ ،كەپەرناھۇم شەھىرىگە ھەزرىتى ئەيسانى
ئىزدىگىلى ماڭدى.
 25خااليىق ئۇنى كۆلنىڭ ئۇ قېتىدا تاپقاندىن كېيىن:
_ ئۇستاز ،بۇ يەرگە قاچان كەلدىڭىز؟ _ دەپ سوراشتى.
 26ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر مېنى مۆجىزىلىرىمنى كۆرۈپ
چۈشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى نانالردىن خالىغانچە يەپ
تويغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئىزدىدىڭالر 27 .بىراق ،سىلەر بۇزۇلىدىغان
ئوزۇقلۇق ئۈچۈن ئەمەس ،بۇزۇلمايدىغان ،مەڭگۈلۈك ھاياتلىق
بېرىدىغان ئوزۇقلۇق ئۈچۈن جان تىكىپ ئىشلەڭالر! بۇنى سىلەرگە
ئىنسانئوغلى _ ئۆزۈم بېرىمەن ،چۈنكى مېنىڭ بۇنداق قىلىشىمنى
خۇدائاتام تەستىقلىغان.
 28ئۇالر:
_ قانداق قىلغاندا خۇدانىڭ خىزمىتىدە بوالاليمىز؟ _ دەپ سوراشتى.
 _ 29خۇدانىڭ خىزمىتى _ خۇدانىڭ ئەۋەتكىنىگە ئېتىقاد قىلىشتۇر،
_ دەپ جاۋاب بەردى ھەزرىتى ئەيسا.
 30ئۇالر يەنە:
_ سىز قانداق مۆجىزە يارىتىش بىلەن بىزنى ئۆزىڭىزگە
ئىشەندۈرىسىز؟ بىزگە نېمە قىلىپ بەرمەكچىسىز؟  31ئەجدادلىرىمىز
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چۆلدە يۈرگەندە« ،ماننا» دەپ ئاتالغان نان يېگەن .بۇ ھەقتە
زەبۇردا« :ئۇ ئۇالرغا ئەرشتىن چۈشۈرۈلگەن نان تەقدىم قىلدى»
دېيىلگەن .سىز بىزگە نېمە تەقدىم قىلماقچىسىز؟ _ دېيىشتى.
 32بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئەجدادلىرىڭالرغا ئاسماندىن چۈشكەن
ناننى مۇسا پەيغەمبەر ئەمەس ،بەلكى خۇدائاتام بەرگەن .مانا
ھازىرمۇ سىلەرگە ئاسماندىن چۈشكەن ھەقىقىي ناننى خۇدائاتام
بېرىۋاتىدۇ 33 .بــۇ نان ئەرشتىن چۈشكەندۇر ۋە پۈتۈن دۇنياغا
ھاياتلىق بەرگۈچىدۇر.
 _ 34تەقسىر ،ھەمىشە بىزگە بۇنداق نان بېرىپ تۇرغايسىز! _
دېيىشتى ئۇالر.
 35ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ ھاياتلىق بېرىدىغان نان ئۆزۈمدۇرمەن! مېنىڭ يېنىمغا
كەلگەنلەر ھەرگىز ئاچ قالمايدۇ .ماڭا ئېتىقاد قىلغانالر ھېچقاچان
ئۇسسىمايدۇ 36 .لېكىن سىلەرگە ئېيتقىنىمدەك ،سىلەر مېنى كۆرگەن
بولساڭالرمۇ ،ماڭا ئېتىقاد قىلمايۋاتىسىلەر.
 37خۇدائاتام ماڭا تاپشۇرغانالرنىڭ ھەممىسى مېنىڭ يېنىمغا
كېلىدۇ .مېنىڭ يېنىمغا كەلگەنلەرنى ھەرگىز تاشلىۋەتمەيمەن.
 38چۈنكى ،مەن ئۆز ئىرادەمنى ئەمەس ،مېنى ئەۋەتكۈچىنىڭ
ئىرادىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئەرشتىن چۈشتۈم 39 .مېنى
ئەۋەتكۈچىنىڭ ئىرادىسى بولسا ئۇنىڭ ماڭا تاپشۇرغانلىرىدىن
بىرىنىمۇ يوقاتماسلىقىم ،شۇنداقال قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ
ھەممىسىنى تىرىلدۈرۈپ ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشتۈرۈشۈمدىن
ئىبارەت 40 .چۈنكى ،مېنىڭ ئاتامنىڭ ئىرادىسى ئوغلىنى ،يەنى
مېنى تونۇغان ۋە ماڭا ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھەممىسىنى مەڭگۈلۈك
ھاياتقا ئېرىشتۈرۈشتۇر .مەن ئۇالرنى قىيامەت كۈنى تىرىلدۈرۈپ،
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشتۈرىمەن.
 41ھەزرىتى ئەيسا« :ئەرشتىن چۈشكەن ‹نان› ئۆزۈمدۇرمەن!»
دېگەنلىكى ئۈچۈن ،يەھۇدىيالر ئۇنىڭغا نارازى بولۇپ غودۇڭشىشقا
باشلىدى« 42 .بۇ يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئەيسا ئەمەسمۇ؟ ئاتىسىنىمۇ،
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ئانىسىنىمۇ تونۇيدىغان تۇرساق ،يەنە قانداقالرچە‹ :ئەرشتىن
چۈشتۈم!› دېيەلىسۇن؟» دېيىشەتتى ئۇالر.
 _ 43ماڭا غودۇڭشىماڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا 44 _ ،مېنى
ئەۋەتكەن خۇدائاتام ئۆزى كىشىلەرنىڭ قەلبىگە سالمىسا ،ئۇالر
مېنىڭ يېنىمغا كېلەلمەيدۇ .مېنىڭ يېنىمغا كەلگەن كىشىلەرنى
قىيامەت كۈنى تىرىلدۈرىمەن 45 .پەيغەمبەرلەرنىڭ يازمىلىرىدا
مۇنداق يېزىلغان« :ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە خۇدا تەرىپىدىن تەلىم
بېرىلىدۇ ».شۇڭا ،ئاتامنىڭ تەلىمىنى ئاڭلىغان ۋە ئۇنىڭدىن
ئۆگەنگەن كىشىلەر مېنىڭ يېنىمغا كېلىدۇ 46 .بۇ ،ئاتامنى بىر
كىشى كۆرگەن دېگەنلىك ئەمەس .ئاتامنى پەقەت ئۇنىڭ يېنىدىن
كەلگۈچى مەنال كۆرگەن.
 47بىلىپ قويۇڭالركى ،ماڭا ئېتىقاد قىلغانالر مەڭگۈلۈك ھاياتقا
ئاللىقاچان ئېرىشكەن بولىدۇ 48 .ھاياتلىق بېرىدىغان «نان»
ئۆزۈمدۇرمەن 49 .گەرچە ئەجدادلىرىڭالر چۆللەردە ماننا يېگەن
بولسىمۇ ،يەنىال ئۆلدى 50 .لېكىن ،ئەرشتىن چۈشكەن شۇنداق بىر
«نان» باركى ،ئۇنى يېگەنلەر ئۆلمەيدۇ 51 .ئەرشتىن چۈشكەن،
«ھاياتلىق بېرىدىغان نان» ئۆزۈمدۇرمەن .كىمدەكىم بۇ «نان»دىن
يېسە ،مەڭگۈ ياشايدۇ .بۇ «نان» مېنىڭ تېنىمدۇر .مەن دۇنيادىكى
ئىنسانالر ھەقىقىي ھاياتقا ئىگە بولسۇن دەپ ،ئۇنى ئاتىماقچى.
 52بۇ سۆز بىلەن ئۇالر خاپا بولۇشۇپ:
_ بۇ ئادەم بىزنىڭ يېيىشىمىزگە ئۆز تېنىنى قانداق بېرەلەيدۇ؟
_ دېيىشىپ ،تاالش-تارتىش قىلىشقا باشلىدى.
 53ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئىنسانئوغلىنىڭ تېنىنى يېمىگۈچە ۋە
قېنىنى ئىچمىگۈچە ،سىلەردە مەڭگۈلۈك ھاياتلىق بولمايدۇ.
 54تېنىمنى يېگەن ۋە قېنىمنى ئىچكەن كىشى مەڭگۈلۈك ھاياتقا
ئېرىشكەن بولىدۇ .مەن ئۇ كىشىنى قىيامەت كۈنى تىرىلدۈرىمەن.
 55چۈنكى ،تېنىم ھەقىقىي يېمەكلىك ،قېنىم بولسا ھەقىقىي
ئىچىملىكتۇر 56 .تېنىمنى يېگەن ۋە قېنىمنى ئىچكەن كىشى مەندە
ياشايدۇ .مەنمۇ ئۇنىڭدا ياشايمەن.
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 57ھاياتلىقنىڭ مەنبەسى بولغان ئاتام مېنى ئەۋەتتى .مەن
ئۇنىڭ بار بولغانلىقىدىن ياشايمەن .شۇنىڭغا ئوخشاش ،مېنىڭ
تېنىمنى يېگەن كىشىمۇ مېنىڭ بار بولغانلىقىمدىن ياشايدۇ 58 .مانا
بۇ ئەرشتىن چۈشكەن «نان»دۇر .ئەجدادلىرىڭالر «ماننا» دەپ
ئاتالغان ناننى يېگەن بولسىمۇ ،ئۆلدى ،بىراق بۇ ناننى يېگەنلەر
بولسا مەڭگۈ ياشايدۇ!
 59ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى كەپەرناھۇم شەھىرىدىكى
ئىبادەتخانىدا تەلىم بەرگىنىدە ئېيتقانىدى.
 60نۇرغۇن شاگىرتالر بۇنى ئاڭلىغاندا:
_ بۇ تەلىمنى ھەزىم قىلىش بەك تەس ئىكەن! بۇنى كىم قوبۇل
قىاللىسۇن؟ _ دېيىشتى.
 61شاگىرتلىرىنىڭ غودۇڭشىغىنىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا:
_ سۆزلىرىم چىشىڭالرغا تېگىۋاتامدۇ؟  62مۇبادا ئىنسانئوغلىنىڭ
ئەسلى كەلگەن جايى _ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭالر،
نېمە دەيسىلەر؟!  63ئىنسانغا ھاياتلىق بەرگۈچى _ خۇدانىڭ روھىدۇر.
بۇ ئىش ئىنساننىڭ قولىدىن كەلمەيدۇ .سىلەرگە ئېيتقان سۆزلىرىم
خۇدانىڭ روھىدىن كەلگەن بولۇپ ،ئۇ ھاياتلىق تەقدىم قىلىدۇ.
 64لېكىن ،ئاراڭالردا ئېتىقاد قىلمىغانالرمۇ بار _ ،دېدى( .چۈنكى،
ھەزرىتى ئەيسا ئېتىقاد قىلمىغانالرنى ۋە ئۆزىگە ساتقۇنلۇق
قىلماقچى بولغان كىشىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بۇرۇندىن بىلەتتى).
 _ 65مەن سىلەرگە دېدىمغۇ! ئاتام ماڭا يېقىنالشتۇرغانالردىن
باشقا ،ھېچكىم مېنىڭ يېنىمغا كېلەلمەيدۇ! _ دېدى ھەزرىتى
ئەيسا يەنە قوشۇمچە قىلىپ.
 66بۇنىڭ بىلەن ،ئەگەشكۈچىلىرىدىن خېلى كۆپى چېكىنىپ
چىقىپ ،ئۇنىڭغا ئەگەشمەيدىغان بولدى 67 .ھەزرىتى ئەيسا ئون
ئىككى شاگىرتىدىن:
_ سىلەرچۇ ،سىلەرمۇ مەندىن ئايرىلماقچىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 68سىمۇن پېترۇس مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ ئى رەببىم ،مەڭگۈ ھاياتلىق بېرىدىغان سۆزلەر پەقەت سىزدىال
تۇرسا! بىز كىمنىڭ يېنىغا كېتەتتۇق؟  69ئىشىنىمىز ۋە بىلىمىزكى،
سىز خۇدا ئەۋەتكەن مۇقەددەس بولغۇچىسىز!
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 70ھەزرىتى ئەيسا جاۋابەن:
_ مەن سىلەر ئون ئىككىڭالرنى تاللىدىم ،بىراق ئاراڭالردا بىرى
شەيتاننىڭ ئىلكىدىدۇر! _ دېدى.
 71ھەزرىتى ئەيسا سىمۇننىڭ ئوغلى يەھۇدا ئىشقارىيوتنى
دېمەكچى ئىدى ،چۈنكى يەھۇدا ئون ئىككى شاگىرتنىڭ بىرى
بولۇپ تۇرۇقلۇق ،كېيىن ھەزرىتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قىالتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىنىلىرىنىڭ
ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇشى

7

 1شۇنىڭدىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىدە
كېزىپ يۈردى .يەھۇدىي ئاقساقاللىرى ئۇنى ئۆلتۈرۈشنى
مەقسەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ يەھۇدىيە ئۆلكىسىدە تۇرۇشنى
خالىمايتتى 2 .بۇ چاغدا ،يەھۇدىيالرنىڭ كەپە تىكىش ھېيتىغا ئاز
قالغانىدى 3 ،شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىنىلىرى ئۇنىڭغا:
_ ھېيتتىن بۇرۇن يەھۇدىيىگە بېرىڭ ،ئەگەشكۈچىلىرىڭىزمۇ
كارامەتلىرىڭىزنى كۆرسۇن!  4چۈنكى ،ئۆزىنى تونۇتماقچى بولغان
كىشى يوشۇرۇن ئىش قىلمايدۇ .بۇ ئىشالرنى قىلىۋاتقانىكەنسىز،
ئۆزىڭىزنى ئىنسانالرغا كۆرسىتىڭ! _ دېيىشتى( 5 .سەۋەبى،
ئىنىلىرىمۇ ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلمىغانىدى).
 6ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ مېنىڭ ۋاقىت-سائىتىم تېخى كەلمىدى .لېكىن ،سىلەرگە
قاچانال بولسا پۇرسەت بار 7 .بۇ دۇنيادىكى كىشىلەر سىلەرنى
ھەرگىز ئۆچ كۆرمەيدۇ ،لېكىن مېنى ئۆچ كۆرىدۇ .چۈنكى ،مەن
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى رەزىل دەپ ،گۇۋاھلىق بېرىۋاتىمەن 8 .سىلەر
ھېيتقا بېرىۋېرىڭالر .مەن ھازىرچە بارمايمەن ،چۈنكى مېنىڭ
ۋاقىت-سائىتىم تېخى يېتىپ كەلمىدى _ ،دېدى.
 9ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلىپ ،جەلىلىيىدە قالدى.

كەپە تىكىش ھېيتىدا
 10ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىنىلىرى يېرۇسالېمغا ھېيت ئۈچۈن
كەتكەندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىمۇ ئۇ يەرگە باردى.
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ئەمما ئاشكارا ئەمەس ،يوشۇرۇن باردى 11 .ھېيت-ئايەم كۈنلىرىدە
يەھۇدىي ئاقساقاللىرى ئۇنى ئىزدەپ ،خااليىقتىن« :ئەيسانى
كۆردۈڭالرمۇ؟» دەپ سوراشتى.
 12كىشىلەر ئارىسىدا ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك كۆپ گەپ-سۆزلەر
ئېقىپ يۈردى .بەزىلەر ئۇنى« :ياخشى ئادەم!» دېسە ،يەنە بەزىلەر:
«ياق ،دەل ئەكسىچە ،خەلقنى ئازدۇرۇۋاتىدۇ!» دېيىشتى 13 .بىراق،
ھېچكىم ئۇنىڭ ياخشىلىقى توغرۇلۇق ئاشكارا سۆزلىمەيتتى،
چۈنكى يەھۇدىي ئاقساقاللىرىدىن قورقاتتى.
 14ھېيتنىڭ يېرىمى ئۆتكەندە ،ھەزرىتى ئەيسا مەركىزىي
ئىبادەتخانا ھويلىلىرىغا كىرىپ خەلققە تەلىم بېرىشكە باشلىدى.
 15يەھۇدىي ئاقساقاللىرى:
_ بۇ ئادەم ھېچقانداق تەلىم ئالمىغان تۇرۇقلۇق ،ئۇنىڭ
قانداقمۇ مۇنچە كۆپ بىلىمى بولسۇن؟ _ دەپ ھاڭ-تاڭ
قېلىشتى.
 16ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ بۇ تەلىملەر مېنىڭ ئەمەس ،بەلكى مېنى ئەۋەتكۈچى
خۇدانىڭكىدۇر 17 .خۇداغا چىن دىلىدىن ئىتائەت قىلىشنى خااليدىغان
كىشى بۇ تەلىملەرنىڭ خۇدادىن كەلگەنلىكىنى ياكى ئۆزلۈكۈمدىن
ئېيتىۋاتقانلىقىمنى بىلەلەيدۇ 18 .ئۆز ئالدىغا سۆزلىگەن كىشى ئۆز
شان-شەرىپىنى ئىزدەيدۇ ،لېكىن ئۆزىنى ئەۋەتكۈچىنىڭ شان-
شەرىپىنى ئىزدەيدىغان كىشى ھەق سۆزلەيدۇ .ئۇنداق كىشىدە
ھەقسىزلىق يوقتۇر 19 .مۇسا پەيغەمبەر سىلەرگە تەۋرات قانۇنىنى
ئۆزى يەتكۈزگەن ،شۇنداققۇ؟! لېكىن ،ھېچقايسىڭالر بۇ قانۇنغا
ئەمەل قىلمىدىڭالر! ئېيتىڭالرچۇ ،نېمىشقا مېنى ئۆلتۈرمەكچى
بولىسىلەر؟ _ دېدى.
 20كۆپچىلىك:
_ سىزگە جىن تېگىپتۇ! سىزنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان كىم
ئىكەن؟ _ دېيىشتى.
 _ 21مەن دەم ئېلىش كۈنىدە بىر مۆجىزە يارىتىپ قويسام،
ھەممىڭالر ھاڭ-تاڭ قېلىشتىڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا_ 22 ،
بىراق ،سىلەرمۇ مۇسا پەيغەمبەرنىڭ باال تۇغۇلۇپ سەككىزىنچى

317

يۇھاننا 7

كۈنى خەتنىسىنى قىلىش كېرەك دېگەن بۇيرۇقىنى ئادا قىلىمىز
دەپ ،دەم ئېلىش كۈنى بولسىمۇ ،بالىالرنىڭ خەتنىسىنى
قىلىۋېرىسىلەر .ئەمەلىيەتتە ،خەتنە قىلىش مۇسا پەيغەمبەردىن
ئەمەس ،ئەجدادىڭالر ئىبراھىمدىن قالغان 23 .تــەۋرات قانۇنى
بۇزۇلمىسۇن دېيىلىپ تۇرۇپ ،دەم ئېلىش كۈنى خەتنە قىلىنىدۇيۇ،
بۇنداق كۈندە بىر ئادەمنى ساپمۇساق قىلسام ،نېمە ئۈچۈن ماڭا
ئاچچىقلىنىسىلەر؟  24تەكشۈرمەي تۇرۇپ ھۆكۈم قىلماڭالر،
ھۆكۈمۈڭالر ئادىل بولسۇن!

ھەزرىتى ئەيسا قۇتقۇزغۇچىمىدۇ؟
 25يېرۇسالېملىقالرنىڭ بەزىلىرى:
_ ئاقساقالالر ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەم بۇ ئەمەسمىدى؟
 26ئاشكارا سۆزلەۋاتسىمۇ ،ئۇنىڭغا قارشى ھېچ نەرسە دېمەيۋاتقىنىنى!
ئاقساقالالر ئۇنىڭ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئىكەنلىكىگە ھەقىقەتەن
كۆزلىرى يەتتىمۇ؟  27ھالبۇكى ،مەسىھ كەلگەندە ،ئۇنىڭ قەيەردىن
كەلگەنلىكىنى ھېچكىم بىلەلمەيدىغۇ .بىراق ،بۇ ئادەمنىڭ بولسا
قەيەردىن كەلگەنلىكىنى ئېنىق بىلىمىز _ ،دېيىشتى.
 28ئۇ چاغدا ،مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىلىرىدا تەلىم بېرىۋاتقان
ھەزرىتى ئەيسا يۇقىرى ئاۋاز بىلەن مۇنداق دېدى:
_ سىلەر مېنى تونۇيمىز ھەمدە مېنىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىمنىمۇ
بىلىمىز ،دەپ قارايسىلەر ،شۇنداقمۇ؟ بىراق ،مەن ئۆزلۈكۈمدىن
ئەمەس ،مەن ۋەكىللىك قىلغۇچىنىڭ ئەۋەتىشى بىلەن كەلدىم .ئۇ
ھەقتۇر ،بىراق سىلەر ئۇنى تونۇمايسىلەر 29 .مەن ئۇنى تونۇيمەن.
چۈنكى مەن ئۇنىڭ يېنىدىن كەلدىم ،مېنى ئۇ ئەۋەتتى.
 30شۇنىڭ بىلەن ،بەزىلەر ھەزرىتى ئەيسانى تۇتماقچى
بولۇشتى ،لېكىن ئۇنىڭغا قول سالىدىغان ئادەم چىقمىدى،
چۈنكى ئۇنىڭ ۋاقىت-سائىتى تېخى يېتىپ كەلمىگەنىدى.
 31خااليىق ئارىسىدىكى نۇرغۇن كىشىلەرمۇ ئۇنىڭغا ئېتىقاد
قىلدى .ئۇالر« :مەسىھ قانداقمۇ ئۇنىڭدىن كۆپ مۆجىزە
يارىتار؟!» دېيىشتى.
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ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇش ئۈچۈن
قاراۋۇلالرنىڭ ئەۋەتىلىشى

 32پەرىسىيلەر خەلق ئىچىدە ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدىكى
ئېقىپ يۈرگەن گەپ-سۆزلەرنى ئاڭالپ ،ئالىي روھانىيالر بىلەن
مەسلىھەتلىشىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇش ئۈچۈن ئىبادەتخانا
قاراۋۇللىرىنى ئەۋەتتى 33 .ھەزرىتى ئەيسا:
_ يەنە بىرئاز ۋاقىت سىلەر بىلەن بىللە بولىمەن .كېيىن ،مېنى
ئەۋەتكۈچىنىڭ يېنىغا كېتىمەن 34 .مېنى ئىزدەيسىلەر ،لېكىن
تاپالمايسىلەر .مەن بارىدىغان يەرگە بارالمايسىلەر _ ،دېدى.
 35بۇنىڭ بىلەن ،يەھۇدىي ئاقساقاللىرى بىر-بىرىگە:
_ ئۇ بىز تاپالمىغۇدەك قەيەرلەرگە كېتەر؟ چەت ئەلدە تۇرۇۋاتقان
يەھۇدىي مۇھاجىرالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ،گرېكالرغا تەلىم
بېرەمدىغاندۇ؟ « 36مېنى ئىزدەيسىلەر ،لېكىن تاپالمايسىلەر .مەن
بارىدىغان يەرگە بارالمايسىلەر» دېگىنى نېمىسىدۇ؟ _ دېيىشتى.

ھاياتلىق سۈيى
 37ھېيتنىڭ ئاخىرقى ھەم ئەڭ تەنتەنىلىك كۈنى ،ھەزرىتى
ئەيسا ئورنىدىن تۇرۇپ ،يۇقىرى ئاۋاز بىلەن مۇنداق جاكارلىدى:
_ كىمدەكىم ئۇسسىسا ،مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ ئىچسۇن! ①
 38چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا ماڭا ئېتىقاد قىلغانالر ھەققىدە:
«ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىن ھاياتلىق سۈيىنىڭ دەريالىرى ئېقىپ
چىقىدۇ!» دەپ يېزىلغان.
 39ئۇ بۇ سۆزنى ئۆزىگە ئېتىقاد قىلغانالرغا ئاتا قىلىنىدىغان
خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىغا قارىتا ئېيتقانىدى .خۇدانىڭ روھى
تېخى ھېچكىمگە چۈشمىگەنىدى ،چۈنكى ھەزرىتى ئەيسا تېخى
ئاتىسىنىڭ ئەرشتىكى شان-شەرىپىگە كىرمىگەنىدى.

①  37 :7ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى ھېيتنىڭ ئاخىرقى كۈنى ،يەنى دەل
خۇدانىڭ ئىسرائىل خەلقى چۆلدىكى ۋاقتىدا مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئۇالرنى
سۇ بىلەن تەمىنلىگەن مۆجىزىسىنىڭ ئەسلىتىلىدىغان كۈنى دېگەن.
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خەلقنىڭ بۆلۈنۈپ كېتىشى

 40خەلق ئىچىدە بەزى كىشىلەر بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ:
_ مۇسا پەيغەمبەر ئالدىن ئېيتقان پەيغەمبەر ھەقىقەتەن ئۇ
ئىكەن! _ دېيىشتى.
 41بەزىلەر« :بۇ ،قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ!» دېيىشەتتى .يەنە
بەزىلەر بولسا« :ئۇنداق ئەمەستۇ! مەسىھ جەلىلىيىدىن كەلمەيتتىغۇ؟
 42مۇقەددەس يازمىالردا مەسىھنىڭ پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئەۋالدىدىن
ھەم پادىشاھ داۋۇتنىڭ يۇرتى بەيتلەھەم يېزىسىدىن كېلىشى
ھەققىدە دېيىلمىگەنمىدى؟» دېيىشتى.
 43بۇنىڭ بىلەن ،خااليىق ھەزرىتى ئەيسانىڭ ۋەجىدىن ئىككىگە
بۆلۈنۈپ كەتتى 44 .بەزىلىرى ئۇنى تۇتۇشنى ئويلىغان بولسىمۇ،
ھېچكىم ئۇنىڭغا قول سالمىدى.

يەھۇدىي ئاقساقاللىرىنىڭ ئېتىقادسىزلىقى
 45ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرى ئىبادەتخانىدىن قايتىپ كەلگەندە،
ئالىي روھانىيالر بىلەن پەرىسىيلەر:
_ نېمە ئۈچۈن ئۇنى تۇتۇپ كەلمىدىڭالر؟ _ دەپ سوراشتى.
 46ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرى:
_ ھېچكىم ھېچقاچان بۇ ئادەمدەك سۆزلىگەن ئەمەس! _ دەپ
جاۋاب بېرىشتى.
 47پەرىسىيلەر:
_ سىلەرمۇ ئازدۇرۇلمىغانسىلەر؟  48ئاقساقالالردىن ياكى
پەرىسىيلەردىن ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر بارمۇ نېمە؟  49ئۇنىڭغا
ئېتىقاد قىلغان گۇرۇھنىڭ مۇقەددەس يازمىالردىن خەۋىرى يوق،
شۇڭا ئۇ خەقنى خۇدا ئۇرىدۇ! _ دېيىشتى.
 50ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن بىرى ،يەنى بۇرۇن بىر ئاخشىمى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئالدىغا كەلگەن نىكودىم ئۇالرغا:
 _ 51تەۋرات قانۇنىمىزدا بىر ئادەمنىڭ ئۆز ئىقرارىنى ئاڭلىماي
ۋە قىلمىشلىرىنى بىلمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم
چىقىرىشقا بولمايدۇ ،دەپ يېزىلغان _ ،دېدى.
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 _ 52ئەجەبا ،سەنمۇ جەلىلىيىلىكمۇ نېمە؟ _ دېيىشتى ئاقساقالالر،
_ مۇقەددەس يازمىالرنى ئوقۇساڭ ،جەلىلىيىدىن پەيغەمبەر
چىقمايدىغانلىقىنى بىلەلەيسەن!
{  53بۇنىڭ بىلەن ،كۆپچىلىك ئۆيلىرىگە قايتىشتى.

زىنا قىلغان ئايال

8

 1ھەزرىتى ئەيسا زەيتۇن تېغىغا چىقىپ كەتتى 2 .ئەتىسى
سەھەردە ،ئۇ يەنە مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىلىرىغا كەلدى.
پۈتۈن جامائەت ئۇنىڭ يېنىغا كېلىۋالغانىدى .ئۇ ئولتۇرۇپ ،ئۇالرغا
تەلىم بېرىشكە باشلىدى 3 .شۇ چاغدا ،بەزى تەۋرات ئۇستازلىرى
بىلەن پەرىسىيلەر زىنا قىلىپ تۇتۇلۇپ قالغان بىر ئايالنى ئۇنىڭ
ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى .ئۇالر ئايالنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ،
 4ھەزرىتى ئەيسادىن:
5
_ ئۇستاز ،بۇ ئايال زىنا ئۈستىدە تۇتۇۋېلىندى .مۇسا پەيغەمبەر
تەۋرات قانۇنىدا زىنا قىلغان ئايالالرنى چالما-كېسەك قىلىپ
ئۆلتۈرۈشنى بۇيرۇغان .سىزچە قانداق قىلىش كېرەك؟ _ دەپ
سوراشتى 6 .ئۇالرنىڭ بۇنداق دېيىشتىكى غەرىزى ،ھەزرىتى ئەيسانى
تۇزاققا چۈشۈرۈپ ،ئۇنى گۇناھكار دەپ ئەيىبلەشكە باھانە ئىزدەش
ئىدى .بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا ئېڭىشىپ ،قولى بىلەن يەرگە بىر
نېمىلەرنى يازغىلى تۇردى 7 .ئۇالر شۇ سوئالنى سوراۋەردى ،شۇڭا
ھەزرىتى ئەيسا رۇسلىنىپ ،ئۇالرغا:
_ ئاراڭالردىكى گۇناھسىز كىشى بۇ ئايالغا بىرىنچى تاشنى
ئاتسۇن! _ دېدى.
9
 8ئاندىن ،يەنە ئېڭىشىپ ،يەرگە يېزىشنى داۋامالشتۇردى .ئۇالر
بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ ،ئالدى بىلەن ياشانغانلىرى ،ئاندىن كېيىن
باشقىلىرى بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئۇ يەردىن چىقىپ كېتىشتى.
ئاخىردا ،ھەزرىتى ئەيسا ئالدىدا ئۆرە تۇرغان ھېلىقى ئايال بىلەن
يالغۇز قالدى 10 .ھەزرىتى ئەيسا رۇسلىنىپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا:
_ خانىم ،سىزنى شىكايەت قىلغانالر قېنى؟ سىزنى سوراققا
تارتىدىغان ئادەم چىقمىدىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 11چىقمىدى ،ھەزرەتلىرى _ ،دېدى ئايال.
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ھەزرىتى ئەيسا:
_ مەنمۇ سىزنى سوراق قىلمايمەن .قايتىڭ ،بۇنىڭدىن كېيىن
گۇناھ قىلماڭ! _ دېدى}.

ھەزرىتى ئەيسا دۇنيانىڭ نۇرى
 12ھەزرىتى ئەيسا يەنە كۆپچىلىككە مۇنداق دېدى:
_ دۇنيانىڭ نۇرى ئۆزۈمدۇرمەن .ماڭا ئەگەشكەنلەر قاراڭغۇلۇقتا
قالمايدۇ .ئەكسىچە ،ھاياتلىق نۇرىغا ئېرىشىدۇ.
 13پەرىسىيلەر:
_ سەن ئۆزۈڭگە ئۆزۈڭ گۇۋاھلىق بېرىۋاتىسەن .شۇڭا سېنىڭ
گەپلىرىڭگە ئىشەنگىلى بولمايدۇ _ ،دېيىشتى.
 14ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ مەن ئۆزۈمگە گۇۋاھلىق بېرىپ سۆزلىسەممۇ ،سۆزلىرىم
ھەقتۇر ،چۈنكى مەن ئۆزۈمنىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىمنى ۋە قەيەرگە
كېتىدىغانلىقىمنى بىلىمەن .لېكىن ،سىلەر بۇنى بىلمەيسىلەر.
 15سىلەر ئىنسانالرنىڭ ئۆلچىمى بويىچە ھۆكۈم قىلىسىلەر .بىراق،
مەن ھېچكىمگە ھۆكۈم قىلمايمەن 16 .ھۆكۈم قىلىپ قالساممۇ،
ھۆكۈمۈم توغرا بوالتتى ،چۈنكى ھۆكۈم قىلغاندا مەن يالغۇز ئەمەس،
بەلكى مېنى ئەۋەتكۈچى ئاتام مەن بىلەن بىللىدۇر 17 .سىلەر رىئايە
قىلىدىغان تەۋرات قانۇنىدا« :ئىككى گۇۋاھچىنىڭ سۆزى ئوخشاش
چىقسا ،ئۇالرنىڭ سۆزلىرى توغرا» دەپ يېزىلغان 18 .مەن ئۆزۈم
ئۈچۈن ئۆزۈم گۇۋاھلىق بېرىمەن ،مېنى ئەۋەتكەن ئاتاممۇ مەن
ئۈچۈن گۇۋاھچىدۇر.
 _ 19ئاتاڭ قەيەردە؟ _ دەپ سوراشتى ئۇالر.
_ سىلەر يا مېنى تونۇمايسىلەر ،يا ئاتامنى .مېنى تونۇغان
بولساڭالر ،ئاتامنىمۇ تونۇيتتۇڭالر _ ،دەپ جاۋاب بەردى ھەزرىتى
ئەيسا.
 20ھەزرىتى ئەيسا بۇ تەلىملەرنى مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى
ئىئانە توپلىنىدىغان يەردە ئېيتقانىدى .بىراق ،ھېچكىم
ئۇنى تۇتمىدى ،چۈنكى ئۇنىڭ ۋاقىت-سائىتى تېخى يېتىپ
كەلمىگەنىدى.
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ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئېتىقادسىزالرنى ئاگاھالندۇرۇشى
 21ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
_ مەن بۇ يەردىن كېتىمەن ،سىلەر مېنى ئىزدەيسىلەر ،بىراق
تاپالمايسىلەر .شۇنداقال ،گۇناھلىرىڭالر كەچۈرۈم قىلىنمايال
ئۆلىسىلەر .مەن كېتىدىغان يەرگە سىلەر بارالمايسىلەر _ ،دېدى.
 22بۇنىڭ بىلەن ،يەھۇدىي ئاقساقاللىرى:
_ ئۇ« :مەن كېتىدىغان يەرگە سىلەر بارالمايسىلەر» دەيدۇ .بۇ،
ئۆزۈمنى ئۆلتۈرۈۋالىمەن دېگەنلىكىمىدۇ؟ _ دېيىشتى.
 23ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ سىلەر بۇ يەرلىك بولۇپ ،بۇ دۇنياغا تەۋە .مەن بولسام ئەرشتىن
كەلگەن بولۇپ ،بۇ دۇنياغا تەۋە ئەمەس 24 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەرگە:
«گۇناھلىرىڭالر كەچۈرۈم قىلىنماي ئۆلىسىلەر» دېدىم .چۈنكى،
سىلەر مېنىڭ «مەڭگۈ بار بولغۇچى» ① ئىكەنلىكىمگە ئىشەنمىسەڭالر،
گۇناھلىرىڭالر كەچۈرۈم قىلىنماي ئۆلىسىلەر _ ،دېدى.
 _ 25سەن زادى كىم؟ _ دەپ سوراشتى ئۇالر.
_ باشتىن تارتىپ سىلەرگە نېمە دېگەن بولسام ،مەن شۇ 26 .ئەسلى
مېنىڭ سىلەرنى سوراققا تارتىدىغان نۇرغۇن سۆزلىرىم بار ئىدى.
شۇنداق بولسىمۇ ،مېنى ئەۋەتكۈچىدىن ئاڭلىغانلىرىمنىال ئىنسانالرغا
ئۇقتۇرۇۋاتىمەن ،چۈنكى ئۇ ھەقتۇر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 27ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزلىرىگە ئېيتقانلىرىنىڭ ئاتىسى
خۇدا توغرۇلۇق ئىكەنلىكىنى چۈشىنەلمىدى 28 .شۇڭا ،ھەزرىتى
ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ سىلەر ئىنسانئوغلىنى كرېستكە مىخالپ تىكلىگەندىن كېيىن،
ئۇنىڭ «مەڭگۈ بار بولغۇچى» ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر .شۇنداقال،
ھېچ ئىشنى ئۆزلۈكۈمدىن قىلمىغانلىقىمنى ۋە پەقەت ئاتامنىڭ
ئۆگەتكىنىنىال سۆزلىگەنلىكىمنىمۇ بىلىسىلەر 29 .مېنى ئەۋەتكۈچى

① « 24 :8مەڭگۈ بار بولغۇچى» _ بۇ ،خۇدانىڭ مۇسا پەيغەمبەرگە
ئاشكارىلىغان نامى بولۇپ («مىسىردىن چىقىش» -3باب -14ئايەت) ،ھەزرىتى
ئەيسامۇ بۇ نامنى ئۆزىگە قولالنغان.
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مەن بىلەن بىللىدۇر ،ئۇ مېنى ھەرگىز يالغۇز قويمىدى ،چۈنكى
مەن ھەمىشە ئۇنى خۇش قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىمەن.
 30ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلىۋاتقان چاغنىڭ ئۆزىدە،
نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلدى.

ھەقىقىي ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرگۈچى
 31ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىگە ئېتىقاد قىلغان يەھۇدىيالرغا:
_ ئەگەر مېنىڭ تەلىمىم بويىچە ئىش كۆرسەڭالر ،مېنىڭ ھەقىقىي
شاگىرتلىرىم بولىسىلەر 32 .ھەقىقەتنى بىلىسىلەر ۋە ھەقىقەت
سىلەرنى ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرىدۇ _ ،دېدى.
 _ 33بىز ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدلىرىمىز _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى
ئــۇالر _ ،ھېچكىمگە ھېچقاچان قۇل بولمىدۇق .سىزنىڭ:
«ھەقىقەت سىلەرنى ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرىدۇ» دېگىنىڭىزنىڭ
مەنىسى زادى نېمە؟
 _ 34بىلىپ قويۇڭالركى ،گۇناھ سادىر قىلغان كىشى گۇناھنىڭ
قۇلىدۇر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا _ 35 ،قۇل ئائىلىنىڭ
مەڭگۈلۈك ئەزاسى بواللمايدۇ .ئوغۇل بولسا شۇ ئائىلىنىڭ مەڭگۈلۈك
ئەزاسىدۇر 36 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدانىڭ ئوغلى سىلەرنى ئەركىن
قىلسا ،ھەقىقىي ئەركىن بولىسىلەر 37 .سىلەرنىڭ ئىبراھىمنىڭ
ئەۋالدى ئىكەنلىكىڭالرنى بىلىمەن .بىراق ،مېنى ئۆلتۈرمەكچى
بولۇۋاتىسىلەر ،چۈنكى مېنىڭ تەلىمىم سىلەرنىڭ قەلبىڭالردا
ئورۇن ئالمىدى 38 .مەن ئاتامنىڭ يېنىدا كۆرگەنلىرىمنى سىلەرگە
ئېيتىۋاتىمەن .سىلەر ئۆز ئاتاڭالردىن ئاڭلىغانلىرىڭالرنى قىلىۋاتىسىلەر!
 _ 39بىزنىڭ ئاتىمىز ،ئەجدادىمىز ئىبراھىم _ ،دەپ جاۋاب
قايتۇرۇشتى ئۇالر.
_ ئىبراھىمنىڭ پەرزەنتلىرى بولساڭالر ،ئىبراھىمنىڭ ياخشى
ئەمەللىرىنى قىلغان بوالتتىڭالر!  40بىراق ،ھازىر ئەكسىچە مېنى،
يەنى خۇدادىن ئاڭلىغان ھەقىقەتنى سىلەرگە يەتكۈزگەن كىشىنى
ئۆلتۈرمەكچى بولۇۋاتىسىلەر .ئەجدادىڭالر ئىبراھىم ھەرگىز
ئۇنداق ئىشنى قىلمىغان 41 .سىلەر ئۆز ئاتاڭالرنىڭ قىلغىنىنى
قىلىۋاتىسىلەر! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
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_ بىز ھارامدىن بولمىدۇق .بىزنىڭ پەقەت بىرال ئاتىمىز بار،
ئۇ بولسا خۇدادۇر! _ دېيىشتى ئۇالر.
 _ 42ئاتاڭالر خۇدا بولغان بولسا ،مېنى سۆيگەن بوالتتىڭالر_ ،
دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،چۈنكى مەن خۇدانىڭ يېنىدىن كەلدىم،
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردىمەن .ئۆزلۈكۈمدىن كەلگەن ئەمەسمەن،
بەلكى ئۇ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنمەن 43 .سۆزلىرىمنى نېمىشقا
چۈشەنمەيسىلەر؟ ئېنىقكى ،مېنىڭ تەلىمىم قۇلىقىڭالرغا ياقمايۋاتىدۇ!
 44ئاتاڭالر شەيتان بولغاچقا ،سىلەرمۇ ئۇنىڭ ھەۋەسلىرى بويىچە
ئىش قىلىسىلەر .ئۇ ئەزەلدىن قاتىل ھەم ھەقىقەتتە تۇرمايدۇ.
چۈنكى ،ئۇنىڭدا ھەقىقەت يوقتۇر .يالغان سۆزلەش ئۇنىڭ تەبىئىي
خۇسۇسىيىتى ،چۈنكى ئۇ يالغانچى ۋە يالغانچىلىقنىڭ پىرىدۇر.
 45مەن بولسام ھەقىقەتنى سۆزلەيمەن ،شۇڭا ماڭا ئىشەنمەيسىلەر.
 46قايسىڭالر مېنىڭ گۇناھىم بارلىقىنى ئىسپاتالپ بېرەلەيسىلەر،
قېنى؟ ھەقىقەتنى سۆزلىسەم ،نېمە ئۈچۈن ماڭا ئىشەنمەيسىلەر؟
 47خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئاڭاليدۇ ،سىلەر
خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولمىغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنىڭ سۆزلىرىنى
ئاڭلىمايسىلەر!
 48يەھۇدىي ئاقساقاللىرى ھەزرىتى ئەيساغا جاۋابەن:
_ ئەجەبا ،بىزنىڭ سېنى« :سامارىيىلىك ① ھەم جىن چاپالشقان
ئادەمسەن» دېگەن سۆزىمىز توغرا ئەمەسمۇ؟ _ دېيىشتى.
 _ 49ماڭا جىن چاپالشقىنى يوق _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا_ ،
مەن ئاتامنى ھۆرمەت قىلىمەن .لېكىن ،سىلەر ماڭا بىھۆرمەتلىك
قىلىۋاتىسىلەر 50 .مېنىڭ ئۆزۈمنى ئۇلۇغلىغۇم يوق ،لېكىن مېنىڭ
ئۇلۇغ بولۇشۇمنى خااليدىغان بىرى بار .ئۇنىڭ ھۆكۈمى ئادىلدۇر.
 51بىلىپ قويۇڭالركى ،مېنىڭ تەلىمىم بويىچە ئىش كۆرگەن كىشى
مەڭگۈ ئۆلمەيدۇ.
 52ئۇالر ھەزرىتى ئەيساغا:

①  48 :8سامارىيىلىكلەر _ يەھۇدىيالر كۆزگە ئىلمايدىغان بىر خەلق بولۇپ،
ئۇالرنىڭ كۆزقارىشىچە سامارىيىلىكلەر خۇدانىڭ سۆزىنى بۇرمىلىغان ۋە جىن
تەگكەنلەردۇر.
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_ ساڭا جىن چاپالشقانلىقىنى ئەمدى ئېنىق بىلدۇق _ ،دېيىشتى،
_ ھەتتا ئەجدادىمىز ئىبراھىم ۋە باشقا پەيغەمبەرلەرمۇ ئۆلگەن
تۇرسا ،سەن قانداقچە« :تەلىمىم بويىچە ئىش كۆرگەن كىشى مەڭگۈ
ئۆلمەيدۇ!» دېيەلەيسەن؟  53ئەجەبا ،سەن ئالەمدىن ئۆتكەن ئاتىمىز
ئىبراھىمدىن ۋە ۋاپات بولغان باشقا پەيغەمبەرلەردىنمۇ ئۈستۈن
تۇرامسەن؟ سەن ئۆزۈڭنى زادى قانداق ئادەم دەپ ھېساباليسەن؟
 54ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئەگەر مەن ئۆزۈمنى ئۇلۇغلىسام ،مېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇم بىكار
بوالتتى .بىراق ،مېنى ئۇلۇغلىغۇچى _ سىلەر «خۇدايىمىز» دەپ
ئاتايدىغان ئاتامنىڭ ئۆزىدۇر 55 .سىلەر ئۇنى تونۇپ يېتەلمىدىڭالر،
لېكىن مەن ئۇنى تونۇيمەن .ئۇنى تونۇمايمەن دېسەم ،سىلەردەك
يالغانچى بولىمەن ،بىراق مەن ئۇنى تونۇيمەن ۋە ئۇنىڭ سۆزى
بويىچە ئىش كۆرىمەن 56 .ئاتاڭالر ئىبراھىم مېنىڭ كېلىشىمگە
ئىنتىزار بولغان ھەم كەلگەنلىكىمنى ئالدىنئاال كۆرۈپ ،ئىنتايىن
خۇشال بولغان.
 _ 57سەن تېخى ئەللىك ياشقا كىرمىگەن تۇرۇپ ،ئەجدادىمىز
ئىبراھىمنىمۇ كۆردۈڭمۇ؟ _ دېيىشتى ئۇالر.
 58ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،مەن ئىبراھىم تۇغۇلماستىال بار ئىدىم!
_ دېدى.
 59بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر يەردىن تاش ئېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
چالما-كېسەك قىلماقچى بولۇشتى ،لېكىن ئۇ ئۆزىنى دالدىغا
ئېلىپ ،مەركىزىي ئىبادەتخانىدىن چىقىپ كەتتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۇغما قارىغۇنى ساقايتىشى

9

 1ھەزرىتى ئەيسا يولدا كېتىۋېتىپ ،تۇغما قارىغۇ بىر ئادەمنى
كۆردى 2 .شاگىرتلىرى ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ ئۇستاز ،بۇ ئادەمنىڭ تۇغما قارىغۇ بولۇشى كىمنىڭ گۇناھ
سادىر قىلغانلىقىدىن بولغان؟ ئۆزىنىڭمۇ ياكى ئاتا-ئانىسىنىڭمۇ؟
_ دەپ سوراشتى.
 3ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
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_ ئۆزى ياكى ئاتا-ئانىسىنىڭ گۇناھ سادىر قىلغانلىقىدىن ئەمەس،
بەلكى خۇدانىڭ ئۆز قۇدرىتىنى ئۇنىڭ ھاياتىدا ئايان قىلماقچى
بولغانلىقىدىندۇر 4 .كۈننىڭ يورۇق ۋاقتىدا ،مېنى ئەۋەتكۈچىنىڭ
بىزگە تاپشۇرغان ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىشىمىز كېرەك .كەچ كىرىپ
قاراڭغۇ چۈشۈپ كەتسە ،ھېچكىم ئىش قىاللمايدۇ 5 .دۇنيادا بولغان
مەزگىلىمدە ،دۇنيانىڭ نۇرى ئۆزۈمدۇرمەن.
 6ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن ،يەرگە تۈكۈرۈپ،
تۈكۈرۈك بىلەن الي قىلىپ ،الينى ھېلىقى ئادەمنىڭ كۆزلىرىگە
سۈرۈپ قويدى  7ۋە ئۇنىڭغا« :سىلوھا كۆلچىكىگە بېرىپ كۆزلىرىڭنى
يۇ» دېدى«( .سىلوھا» ئىبرانىيچە سۆز بولۇپ« ،ئەۋەتىلگۈچى»
دېگەن مەنىنى بېرىدۇ).
ھېلىقى ئادەم ھەزرىتى ئەيسانىڭ دېگىنى بويىچە قىلدى ۋە
كۆزلىرى ئېچىلغان ھالدا قايتتى 8 .قوشنىلىرى ۋە تىلەمچىلىك
قىلغىنىدا ئۇنى كۆرگەنلەر:
_ بۇ ،ئولتۇرۇپ تىلەمچىلىك قىلىدىغان ھېلىقى ئادەم ئەمەسمۇ؟
_ دېيىشتى.
 9بەزىلەر« :ھەئە ،شۇ» دېسە ،يەنە بەزىلەر« :ياق ،ئۇ ئەمەس،
ئەمما ئۇنىڭغا ئوخشايدىكەن» دېيىشتى.
بىراق ،ئۇ ئۆزى:
_ مەن دەل شۇ كىشى بولىمەن! _ دېدى.
 _ 10ئۇنداقتا كۆزلىرىڭ قانداق ئېچىلدى؟ _ دەپ سوراشتى ئۇالر.
 11ئۇ مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئەيسا دېگەن بىر كىشى تۈكۈرۈكىدىن الي قىلىپ كۆزلىرىمگە
سۈرۈپ قويۇپ ،ماڭا« :سىلوھا كۆلچىكىگە بېرىپ كۆزلىرىڭنى يۇ»
دېگەنىدى .مەن ئۇ يەرگە بېرىپ يۇسام ،كۆزلىرىم ئېچىلىپ كەتتى.
 _ 12ئۇ ھازىر قەيەردە؟ _ دەپ سوراشتى ئۇالر.
_ بىلمەيمەن _ ،دېدى ئۇ.

پەرىسىيلەرنىڭ ۋەقەنى سۈرۈشتۈرۈشى
 13خااليىق ئىلگىرى قارىغۇ بولغان بۇ ئادەمنى پەرىسىيلەرنىڭ
يېنىغا ئېلىپ بېرىشتى 14 .ھەزرىتى ئەيسا الي قىلىپ بۇ ئادەمنىڭ
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كۆزلىرىنى ساقايتقان كۈن _ دەل دەم ئېلىش كۈنى ئىدى 15 .پەرىسىيلەر
بۇ ئادەمدىن كۆزلىرىنىڭ قانداق ئېچىلغانلىقىنى سورىۋىدى ،ئۇ:
«ئۇ كۆزلىرىمگە الي سۈرۈپ قويدى ،ئاندىن يۈزۈمنى يۇدۇم.
ھازىر مانا كۆرەلەيدىغان بولدۇم!» دېدى.
 16شۇنىڭ بىلەن ،پەرىسىيلەردىن بەزىلىرى:
_ ئۇ ئادەم خۇدانىڭ يېنىدىن كەلگەن ئەمەس ،چۈنكى ئۇ دەم
ئېلىش كۈنى ئىش قىلماسلىق ئەمرىگە خىالپلىق قىلدى _ ،دېيىشتى.
يەنە بەزىلىرى:
_ گۇناھكار بولسا ،قانداقالرچە بۇنداق مۆجىزىلەرنى يارىتااليدۇ؟
_ دېيىشتى.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بۆلۈنۈش پەيدا بولدى 17 .ئۇالر
قارىغۇ ئادەمدىن يەنە:
_ كۆزلىرىڭنى ئاچقان ئۇ ئادەم سېنىڭچە قانداق ئادەمدۇ؟ _
دەپ سوراشتى.
_ ئۇ بىر پەيغەمبەر _ ،دېدى ھېلىقى ئادەم.
 18يەھۇدىي ئاقساقاللىرى كۆزلىرى ئېچىلغان ئادەمنىڭ ئاتا-
ئانىسىنى تېپىپ كەلمىگۈچە ،بۇرۇن ئۇنىڭ قارىغۇ ئىكەنلىكىگە
ۋە ھازىر كۆزلىرىنىڭ ئېچىلغانلىقىغا ئىشەنمەيتتى .شۇڭا ،ئۇالر
ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسىنى چاقىرتىپ 19 ،ئۇالردىن:
_ تۇغما قارىغۇ دېگەن ئوغلۇڭالر مۇشۇمۇ؟ ھازىر قانداقالرچە
كۆرەلەيدىغان بولۇپ قالدى؟ _ دەپ سوراشتى.
 _ 20ئۇنىڭ بىزنىڭ ئوغلىمىز ئىكەنلىكى ۋە تۇغۇلۇشىدىنال
قارىغۇ ئىكەنلىكى راست 21 ،لېكىن ھازىر قانداقالرچە كۆرەلەيدىغان
بولۇپ قالغانلىقىنى ،كۆزلىرىنى كىم ئاچقانلىقىنى بىلمەيمىز.
ئۇنى ئۆزۈڭالر سوراڭالر ،ئۇ چوڭ ئادەم تۇرسا ،ئۆز ئىشىنى ئۆزى
سۆزلەپ بەرسۇن _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى.
 22ئۇالر يەھۇدىي ئاقساقاللىرىدىن قورققانلىقى ئۈچۈن شۇنداق
دېيىشتى ،چۈنكى يەھۇدىي ئاقساقاللىرى ھەزرىتى ئەيسانى
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ،دەپ ئېتىراپ قىلغانالرنى ئىبادەتخانا
جامائەتچىلىكىدىن قوغالپ چىقىرىشنى قارار قىلغانىدى 23 .شۇنىڭ
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ئۈچۈن ،ھېلىقى ئادەمنىڭ ئاتا-ئانىسى« :ئۇ چوڭ ئادەم تۇرسا،
ئۆزىدىن سوراڭالر» دېگەنىدى.
 24پەرىسىيلەر ئىلگىرى قارىغۇ بولغان ئۇ ئادەمنى يەنە چاقىرىپ:
_ خۇدا ئالدىدا قەسەم قىل! بىز بۇ ئادەمنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى
بىلىمىز _ ،دېيىشتى.
 25ئۇ مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئۇنىڭ گۇناھكار ياكى ئەمەسلىكىنى بىلمەيمەن .مەن
پەقەت بىرال ئىشنى بىلىمەن ،ئۇ بولسىمۇ قارىغۇ ئىدىم ،ھازىر
كۆرەلەيدىغان بولدۇم.
 26بۇ چاغدا ،ئۇالر:
_ ئۇ سېنى قانداق قىلدى؟ كۆزلىرىڭنى قانداق ئاچتى؟ _
دەپ سوراشتى.
 27ئۇ جاۋابەن:
_ سىلەرگە ئېيتسام ،قۇالق سالمىدىڭالر .يەنە قانداقالرچە
ئاڭلىماقچى بولۇپ قالدىڭالر؟ سىلەرمۇ ئۇنىڭ شاگىرتلىرى
بولماقچىمۇ نېمە؟! _ دېدى.
 28بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۇنى ھاقارەتلەپ:
_ سەن ئۇ ئەبلەخنىڭ شاگىرتى! بىز بولساق مۇسا پەيغەمبەرنىڭ
شاگىرتلىرى 29 .خۇدانىڭ مۇسا پەيغەمبەرگە سۆزلىگەنلىكىنى بىلىمىز.
بۇ ئەبلەخنىڭ بولسا ئەڭ قىسقىسى قەيەردىن كەلگەنلىكىنىمۇ
بىلمەيمىز _ ،دېيىشتى.
 30ھېلىقى ئادەم ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ ئاجايىپ ئىشقۇ بۇ! ئۇ كۆزلىرىمنى ئاچتى .شۇنداقتىمۇ ،سىلەر
ئۇنىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىنى بىلمىدىڭالر 31 .بىز بىلىمىزكى،
خۇدا گۇناھكارالرنىڭ تەلىپىنى ئاڭلىمايدۇ ،بەلكى ئۆزىگە ئىبادەت
قىلغان ۋە ئىرادىسىنى ئىشقا ئاشۇرغانالرنىڭكىنى ئاڭاليدۇ 32 .دۇنيا
ئاپىرىدە بولغاندىن بېرى ،بىرەر كىشىنىڭ تۇغما قارىغۇنىڭ كۆزىنى
ئاچقانلىقىنى ئاڭالپ باققان ئەمەسمىز 33 .بۇ ئادەم خۇدا تەرىپىدىن
ئەۋەتىلمىگەن بولسا ،ھېچنېمە قىاللمىغان بوالتتى.
 34ئۇالر ئۇنى:
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_ سەن گۇناھ ئىچىدە تۇغۇلغان تۇرۇقلۇق ،ئەمدى بىزگە تەلىم
بەرمەكچىمۇسەن؟ _ دېيىشىپ ،ئىبادەتخانىدىن قوغالپ چىقىرىشتى.

روھىي قارىغۇلۇق
 35ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ ھېلىقى ئادەمنى ئىبادەتخانىدىن
قوغالپ چىقارغانلىقىنى ئاڭالپ ،ئۇنى ئىزدەپ تېپىپ:
_ سەن ئىنسانئوغلىغا ئېتىقاد قىالمسەن؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 36ھەزرەتلىرى ،ئۇ كىم؟ ئېيتىپ بەرگەيسىز ،ئۇنىڭغا ئېتىقاد
قىالي _ ،دېدى ھېلىقى ئادەم.
 _ 37ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇپسەن ،ھازىر سەن بىلەن سۆزلىشىۋاتقان
دەل شۇنىڭ ئۆزى _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 38ھېلىقى ئادەم:
_ ئى رەببىم ،ساڭا ئېتىقاد قىلدىم! _ دەپ ،ھەزرىتى ئەيساغا
سەجدە قىلدى.
 _ 39دۇنيادىكى ئادەملەر ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقارغىلى كەلدىم.
كورالرنى كۆرىدىغان قىلىش ،كۆرىمەن دەيدىغانالرغا ئۇالرنىڭ كور
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن كەلدىم _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 40ئۇنىڭ يېنىدىكى بەزى پەرىسىيلەر بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ:
_ بۇ بىزنىمۇ كور دەپ قارىغانلىق ئەمەستۇ؟ _ دەپ سوراشتى.
 _ 41كور بولغان بولساڭالر ،گۇناھكار بولمىغان بوالتتىڭالر _ ،دېدى
ھەزرىتى ئەيسا _ ،لېكىن ھازىر« ،كۆرۈۋاتىمىز» دېگەنلىكىڭالر
ئۈچۈن گۇناھكارسىلەر.

ھەزرىتى ئەيسا _ «ياخشى قويچى»دۇر

10

 1ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق بىر تەمسىلنى ئېيتىپ بەردى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،قوينىڭ قوتىنىغا ئىشىكتىن
كىرمەي ،تېمىغا يامىشىپ كىرگەن كىشى ئوغرى ۋە قاراقچىدۇر.
 2ئىشىكتىن كىرىدىغان كىشى بولسا شۇ قويالرنىڭ قويچىسىدۇر.
 3كۆزەتچى ئىشىكنى قويچىغا ئېچىپ بېرىدۇ .قويالر قويچىنىڭ
ئاۋازىنى تونۇيدۇ ،ئۇمۇ ئۆز قويلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى چاقىرىپ
ئۇالرنى سىرتقا ئېلىپ چىقىدۇ 4 .قويچى قويلىرىنىڭ ھەممىسىنى
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سىرتقا چىقىرىپ بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئالدىدا ماڭىدۇ ،قويالرمۇ ئۇنىڭ
كەينىدىن ئەگىشىپ مېڭىشىدۇ ،چۈنكى ئۇنىڭ ئاۋازىنى تونۇيدۇ.
 5يات بىرىنىڭ كەينىدىن ماڭمايدۇ ،ئەكسىچە ئۇنىڭدىن قاچىدۇ،
چۈنكى ياتالرنىڭ ئاۋازىنى تونۇمايدۇ.
 6ئەتراپىدىكىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ تەمسىلنى سۆزلەش
ئارقىلىق ئۆزلىرىگە نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى چۈشەنمىدى.
 7شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيسا چۈشەندۈرۈپ ،مۇنداق دېدى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،قويالر كىرىدىغان ئىشىك ئۆزۈمدۇرمەن.
 8مەندىن ئىلگىرى كەلگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئوغرى ۋە قاراقچىدۇر① ،
لېكىن قويالر ئۇالرغا بوي بەرمىدى 9 .ئىشىك ئۆزۈمدۇرمەن .مەن
ئارقىلىق كىرگىنى قۇتقۇزۇلىدۇ ھەم كىرىپ-چىقىپ يۈرۈپ،
ياپيېشىل ئوت-چۆپلەرنى تېپىپ يېيەلەيدۇ 10 .ئوغرى بولسا
ئوغرىالش ،ئۆلتۈرۈش ۋە بۇزۇش ئۈچۈنال كېلىدۇ .مەن بولسام
ئادەملەر ھاياتلىققا ئېرىشسۇن ۋە ئۇ ھاياتلىق مول بولسۇن،
دەپ كەلدىم.
 11ياخشى قويچى ئۆزۈمدۇرمەن .ياخشى قويچىنىڭ قويلىرى
ئۈچۈن جېنى پىدادۇر 12 .مەدىكار ئۇنداق قىلمايدۇ .ئۇ قويالرنىڭ
خوجايىنى ھەم قويچىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،بۆرىنىڭ
كەلگەنلىكىنى كۆرسە ،قويالرنى تاشالپ قاچىدۇ .شۇنىڭ بىلەن،
بۆرە قويالرنى تۇتۇۋېلىپ تىرىپىرەن قىلىۋېتىدۇ 13 .مەدىكار نېمىشقا
قاچىدۇ؟ چۈنكى ،ئۇ قويالرنىڭ ئىگىسى ئەمەس ،شۇڭالشقا ئۇالرغا
كۆڭۈل بۆلمەيدۇ.
14 15-ياخشى قويچى ئۆزۈمدۇرمەن .ئاتام مېنى ۋە مەن ئاتامنى
_ بىز بىر-بىرىمىزنى تونۇغىنىمىزدەك ،مەن ئۆز قويلىرىمنى
تونۇيمەن ،ئۇالرمۇ مېنى تونۇيدۇ .قويلىرىم ئۈچۈن جېنىم
پىدا 16 .بۇ قوتاندىن بولمىغان باشقا قويلىرىممۇ بار .ئۇالرنىمۇ
چاقىرىشىم كېرەك .ئۇالرمۇ ئاۋازىمنى ئاڭاليدۇ .ھەممە قويالر بىر
پادا بولۇشۇپ ،بىر قويچىغا ئەگىشىدۇ.
①  8 :10بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغىنى پەرىسىيلەر ۋە يەھۇدىي ئاقساقاللىرى
بولۇپ ،تەۋراتتا تىلغا ئېلىنغان پەيغەمبەرلەر كۆزدە تۇتۇلمىغان.
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 17ئاتام مېنى سۆيىدۇ .چۈنكى ،مەن ئۆزۈمنى قۇربان قىلغاندىن
كېيىن تىرىلىشىم ئۈچۈن ،جېنىمنى پىدا قىلىشنى خااليمەن.
 18جېنىمنى ھېچكىم ئااللمايدۇ ،مەن ئۇنى ئۆز ئىختىيارىم بىلەن
پىدا قىلىمەن .مەن ئۇنى بېرىشكە ۋە قايتۇرۇۋېلىشقا ھوقۇقلۇق.
ئاتام ماڭا شۇنداق قىلىشنى بۇيرۇغان.
 19بۇ سۆزلەر تۈپەيلىدىن يەھۇدىيالر ئارىسىدا يەنە بۆلۈنۈش
چىقتى 20 .بىرمۇنچە كىشىلەر:
_ ئۇنىڭغا جىن تېگىپتۇ ،ساراڭ بولۇپ قاپتۇ ،نېمە ئۈچۈن
ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق سالغۇدەكمىز؟ _ دېيىشەتتى.
 21يەنە بەزىلەر بولسا:
_ جىن تەگكەن ئادەمنىڭ سۆزلىرى بۇنداق بولمايدۇ .جىن تەگكەن
ئادەم قانداقمۇ قارىغۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچالىسۇن؟! _ دېيىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ رەت قىلىنىشى
 22قىش پەسلى بولۇپ ،يېرۇسالېمدا مەركىزىي ئىبادەتخانىنىڭ
قايتا ئېچىلغانلىقىنى خاتىرىلەيدىغان بايرام ئۆتكۈزۈلۈۋاتاتتى.
 23ھەزرىتى ئەيسا ئىبادەتخانىدىكى «سۇاليمان پادىشاھنىڭ
پېشايۋىنى» دېگەن يەردە ئايلىنىپ يۈرەتتى 24 .خەقلەر ئۇنىڭ
ئەتراپىغا ئولىشىۋېلىپ:
_ بىزنى يەنە قاچانغىچە گۇماندا قالدۇرىسەن؟ ئەگەر قۇتقۇزغۇچى
_ مەسىھ بولساڭ ،بىزگە ئوچۇقىنى ئېيت _ ،دېيىشتى.
 25ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ مەن سىلەرگە ئېيتقان ،لېكىن ماڭا ئېتىقاد قىلمىدىڭالر.
ئاتامنىڭ نامى بىلەن قىلغان ئىشلىرىم مېنىڭ كىم ئىكەنلىكىمگە
گۇۋاھلىق بېرىدۇ 26 .بىراق ،سىلەر ئېتىقاد قىلمىدىڭالر ،چۈنكى
مېنىڭ قويلىرىمدىن ئەمەسسىلەر 27 .مېنىڭ قويلىرىم گېپىمنى
ئاڭاليدۇ .مەن ئۇالرنى تونۇيمەن .ئۇالر ماڭا ئەگىشىدۇ 28 .ئۇالرغا
مەڭگۈلۈك ھايات ئاتا قىلىمەن .ئۇالر ئەسال ھاالك بولمايدۇ .ئۇالرنى
ھېچكىم قولۇمدىن تارتىۋااللمايدۇ 29 .ئۇالرنى ماڭا تەقدىم قىلغان
ئاتام ھەممىدىن ئۈستۈندۇر .ئۇالرنى ئاتامنىڭ قولىدىن تارتىۋېلىشقا
ھېچكىمنىڭ كۈچى يەتمەيدۇ 30 .ئاتام ئىككىمىز ئەسلىدە بىرمىز.
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 31بۇنىڭ بىلەن ،يەھۇدىيالر يەنە ئۇنى چالما-كېسەك قىلىش
ئۈچۈن ،يەردىن تاش ئېلىشتى.
 _ 32ئاتام ماڭا بۇيرۇغان نۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى ئالدىڭالردا
كۆرسەتتىم .بۇ ئىشالرنىڭ قايسىسى ئۈچۈن مېنى چالما-كېسەك
قىلماقچىسىلەر؟ _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا.
 _ 33سېنى ياخشى ئىشلىرىڭ ئۈچۈن ئەمەس ،كۇپۇرلۇق
قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن چالما-كېسەك قىلىمىز .چۈنكى ،سەن ئادەم
تۇرۇقلۇق ،ئۆزۈڭنى خۇدا قىلىپ كۆرسەتتىڭ! _ دەپ جاۋاب
قايتۇرۇشتى خااليىق.
 34ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ مۇقەددەس يازمىالردا خۇدانىڭ بۇرۇنقى زاماندىكى يەھۇدىي
يېتەكچىلەرگە« :سىلەر ئىالھالر» دېگىنى يېزىلغان ئەمەسمۇ؟
 35مۇقەددەس يازمىالردا ئېيتىلغىنى مەڭگۈ ئۆزگەرمەيدۇ-دە! خۇدا
ئۆزىنىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزگەنلەرنى« :ئىالھالر» دەپ ئاتىغانغۇ!
 36ئەمدى ماڭا كەلسەك ،ئاتام مېنى تالالپ پانىي دۇنياغا ئەۋەتتى.
شۇنداق تۇرۇقلۇق ،نېمە ئۈچۈن «خۇدانىڭ ئوغلىمەن» دېسەم،
مېنى «كۇپۇرلۇق قىلدىڭ!» دەيسىلەر؟  37ئەگەر ئاتام بۇيرۇغان
ئىشالرنى قىلمىسام ،ماڭا ئېتىقاد قىلماڭالر 38 .لېكىن قىلسام،
سۆزلىرىمگە ئىشەنمىگەن ھالەتتىمۇ ،قىلغانلىرىمنى كۆرۈپ،
ئۇالرنىڭ ھەقلىقىگە ئىشىنىڭالر .بۇنىڭ بىلەن ،ئاتامنىڭ مەندە
ئىكەنلىكىنى ،مېنىڭمۇ ئاتامدا ئىكەنلىكىمنى ھەق دەپ بىلىپ
يېتىسىلەر.
 39بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر يەنە ئۇنى تۇتماقچى بولدى ،بىراق ھەزرىتى
ئەيسا ئۆزىنى ئۇالردىن قاچۇرۇپ قۇتۇلدى 40 .ئاندىن ،ئىئوردان
دەرياسىنىڭ ئۇ قېتىغا ،يەنى بۇرۇن يەھيا پەيغەمبەر ئادەملەرنى
چۆمۈلدۈرگەن يەرگە كېتىپ ،ئۇ يەردە تۇردى.
 41نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى .ئۇالر:
_ يەھيا پەيغەمبەر ھېچ مۆجىزە كۆرسەتمىگەن ،لېكىن بۇ ئادەم
توغرىسىدا ئېيتقانلىرىنىڭ ھەممىسى توغرا چىقتى! _ دېيىشتى.
 42شۇنداق قىلىپ ،نۇرغۇنلىغان كىشىلەر بۇ يەردە ھەزرىتى ئەيساغا
ئېتىقاد قىلدى.
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الزارنىڭ ئۆلۈمى

11

1 2-الزار ئىسىملىك بىر ئادەم كېسەل بولۇپ قالغانىدى .ئۇ
ھەدىلىرى مەريەم ۋە مارتا بىلەن يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى
بەيتانىيا يېزىسىدا تۇراتتى .مەريەم بولسا ھەزرىتى ئەيسانىڭ
پۇتلىرىغا خۇش پۇراق ياغ سۈركەپ ،چاچلىرى بىلەن ئۇالرنى
ئېرتىپ قۇرۇتقان ئايال ئىدى.
 3الزارنىڭ ھەدىلىرى ھەزرىتى ئەيساغا« :ئى رەببىمىز ،سىز
ياخشى كۆرىدىغان دوستىڭىز كېسەل بولۇپ قالدى» دەپ خەۋەر
بېرىشتى.
 4ھەزرىتى ئەيسا بۇنى ئاڭالپ:
_ بۇ كېسەللىك الزارنىڭ ئۆلۈمى بىلەن ئاياغالشمايدۇ .ئەكسىچە،
بۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ ئوغلىنىڭ ئۇلۇغلۇقى ئايان بولۇپ ،خااليىق
خۇداغا مەدھىيە ئوقۇيدۇ _ ،دېدى.
 5ھەزرىتى ئەيسا مارتا ،مەريەم ۋە الزارنى بەك ياخشى كۆرەتتى.
 6گەرچە ئۇ الزارنىڭ كېسەل ئىكەنلىكىنى ئاڭلىغان بولسىمۇ،
ئۆزى تۇرۇۋاتقان يەردە يەنە ئىككى كۈن تۇردى 7 .ئاندىن كېيىن،
شاگىرتلىرىغا:
_ يەھۇدىيىگە قايتا بارايلى! _ دېدى.
 8شاگىرتلىرى ئۇنىڭغا:
_ ئۇستاز ،يېقىندىال ئۇ يەردىكى خەقلەر سىزنى چالما-كېسەك
قىلماقچى بولغان تۇرسا ،يەنە ئۇ يەرگە قايتا بارامسىز؟ _ دېيىشتى.
 9ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ كۈندۈز ئون ئىككى سائەت ئەمەسمۇ؟ كۈندۈزى يول ماڭغان
يىقىلماس ،چۈنكى ئۇ بۇ دۇنيانىڭ يورۇقىنى كۆرىدۇ 10 .لېكىن،
كېچىسى يول ماڭغان يىقىالر ،چۈنكى ئۇنىڭدا يورۇقلۇق يوقتۇر.
 11ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن:
_ دوستىمىز الزار ئۇخالپ قالدى ،مەن ئۇنى ئويغاتقىلى بارىمەن،
_ دەپ قوشۇپ قويدى.
 12شاگىرتالر:
_ ئۇخلىغان بولسا ياخشى بولۇپ قالىدۇ ،ئى رەببىمىز _ ،دېدى.
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 13ھەزرىتى ئەيسا الزارنىڭ ئۆلۈمىنى دېمەكچىدى ،لېكىن ئۇالر
ئادەتتىكى ئۇيقۇنى دەۋاتىدۇ ،دەپ ئويالشتى 14 .شۇنىڭ بىلەن،
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا ئوچۇقىنى ئېيتىپ:
15
_ الزار ئالەمدىن ئۆتتى ،دېمەكچىمەن .سىلەرنى دەپ ،ئۇنىڭ
قېشىدا بولمىغانلىقىمغا خۇشالمەن .چۈنكى ،بۇ سىلەرنىڭ
ئېتىقادىڭالرنىڭ كۈچەيتىلىشى ئۈچۈن ،يەنە بىر پۇرسەت يارىتىپ
بەردى .ئەمدى ئۇ بار يەرگە بارايلى _ ،دېدى.
« 16قوشكېزەك» دەپ ئاتىلىدىغان توماس باشقا شاگىرتالرغا:
_ بىزمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە بارايلى ھەم ئۇنىڭ بىلەن بىللە
ئۆلەيلى _ ،دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ الزارنى تىرىلدۈرۈشى
 17ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن بەيتانىياغا بارغاندا،
الزارنىڭ يەرلىككە قويۇلغىنىغا تۆت كۈن بولغانلىقىدىن خەۋەر
تاپتى 18 .بەيتانىيا يېرۇسالېمدىن ئۈچ چاقىرىم يىراقلىقتا ئىدى.
 19نۇرغۇن يەھۇدىيالر مارتا بىلەن مەريەمنىڭ ئىنىسىنىڭ ئۆلۈمىگە
تەسەللى بېرىش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ يېنىغا كەلگەنىدى 20 .مارتا
ھەزرىتى ئەيسانىڭ كېلىۋاتقانلىقىدىن خەۋەر تېپىپ ،ئۇنىڭ ئالدىغا
چىقتى .مەريەم بولسا ئۆيدە قالدى.
 _ 21ئى رەببىم _ ،دېدى مارتا ھەزرىتى ئەيساغا _ ،بۇ يەردە
بولغان بولسىڭىز ،ئىنىم ئۆلمەس ئىدى 22 .ھېلىمۇ ،خۇدادىن
نېمە تىلىسىڭىز ،ئۇنىڭ سىزگە شۇنى بېرىدىغانلىقىنى بىلىمەن.
 _ 23ئىنىڭىز تىرىلىدۇ _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 24مارتا:
_ قىيامەت كۈنى ،ئۇنىڭ جەزمەن تىرىلىدىغانلىقىنى بىلىمەن،
_ دېدى.
 _ 25ئىنسانالرنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگۈچى ۋە ھاياتلىق
بەرگۈچى ئۆزۈمدۇرمەن _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا_ ،
ماڭا ئېتىقاد قىلغان كىشى ئۆلسىمۇ ،يەنە ھايات بولىدۇ 26 .ماڭا
ئېتىقاد قىلىپ ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكەنلەر ئەسال ئۆلمەيدۇ؛
بۇنىڭغا ئىشىنەمسىز؟
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 _ 27ئىشىنىمەن رەببىم _ ،دېدى مارتا _ ،سىزنىڭ ئىنسانالر
ئارىسىغا كېلىشكە تەيىنلەنگەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ،خۇدانىڭ
ئوغلى ئىكەنلىكىڭىزگە ئىشىنىمەن.
 28مارتا بۇنى دەپ بولغاندىن كېيىن ،قايتىپ سىڭلىسى مەريەمنى
ئاستىغىنا چاقىرىپ:
_ ئۇستازىمىز كېلىپ بولدى .سېنى چاقىرىۋاتىدۇ _ ،دېدى.
 29مەريەم بۇنى ئاڭالپ ،دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ،ھەزرىتى
ئەيسا بىلەن كۆرۈشكىلى ماڭدى.
 30ئۇ پەيتتە ھەزرىتى ئەيسا تېخى يېزىغا كىرمىگەن بولۇپ ،مارتا
ئالدىغا چىققان يەردە ئىدى 31 .ئۆيدە مەريەمگە تەسەللى بېرىۋاتقان
خااليىق مەريەمنىڭ بىردىنال ئورنىدىن تۇرۇپ ،سىرتقا چىقىپ
كەتكەنلىكىنى كۆرۈشتى ۋە ئۇنى قەبرىستانلىققا يىغا-زار قىلغىلى
ماڭدى دەپ ئويالپ ،ئۇنىڭ كەينىدىن مېڭىشتى.
 32بىراق ،مەريەم ھەزرىتى ئەيسا بار يەرگە باردى ۋە ئۇنى
كۆرۈپ ،ئايىغىغا يىقىلىپ:
_ ئى رەببىم ،بۇ يەردە بولغان بولسىڭىز ،ئىنىم ئۆلمەس
ئىدى! _ دېدى.
 33مەريەمنىڭ ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە كەلگەن خااليىقنىڭ يىغا-
زار قىلىشقىنىنى كۆرگەن ھەزرىتى ئەيسا غەزەپلىنىپ ① ،كۆڭلى
قاتتىق ئازابلىنىشقا باشلىدى ۋە:
 _ 34ئۇنى قەيەرگە قويدۇڭالر؟ _ دەپ سورىدى.
_ ئى رەببىمىز ،كېلىپ كۆرۈڭ _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 35ھەزرىتى ئەيسا كۆز يېشى قىلدى 36 .خەقلەر:
_ قاراڭالر ،ئۇ الزارنى نېمىدېگەن ياخشى كۆرگەن! _ دېيىشتى.
 37ئۇالرنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى:

①  33 :11بۇ يەردە ھەزرىتى ئەيسا ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرگە
شەيتاننىڭ گۇناھ ۋە ئۆلۈم ئېلىپ كەلگەنلىكىدىن ئۇنىڭغا غەزەپلەنگەن بولۇشى
ياكى ئەتراپىدىكىلەرنىڭ تۇتقان ھازىلىرىدىن ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ ئادەملەرنى
ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنمىگەنلىكىگە غەزەپلەنگەن بولۇشى
مۇمكىن.
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_ قارىغۇنىڭ كۆزىنى ئاچقان كىشى الزارنىڭ ھاياتىنى ئۆلۈمدىن
ساقالپ قااللمايتتىمۇ؟ _ دېيىشتى.
 38ھەزرىتى ئەيسا ئىچىدە يەنە غەزەپلىنىپ ،يەرلىكنىڭ ئالدىغا
باردى .يەرلىك كىرىش ئاغزى چوڭ بىر تاش بىلەن توسۇلغان
ئۆڭكۈر ئىدى 39 .ھەزرىتى ئەيسا:
_ تاشنى ئېلىۋېتىڭالر! _ دېدى.
ئۆلگۈچىنىڭ ھەدىسى مارتا:
_ ئى رەببىم ،ئالەمدىن ئۆتكىنىگە تۆت كۈن بولدى ،ھازىر
جەسىتى پۇراپ كەتكەندۇ _ ،دېدى.
 40ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ مەن ساڭا« :ئېتىقاد قىلساڭ ،خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆرىسەن»
دېگەنىدىمغۇ! _ دېدى.
 41بۇنىڭ بىلەن ،خااليىق تاشنى ئېلىۋەتتى ،ھەزرىتى ئەيسا
كۆزلىرىنى ئاسمانغا تىكىپ ،مۇنداق دۇئا قىلدى:
_ ئى ئاتا ،تەلىپىمنى ئاڭاليدىغىنىڭ ئۈچۈن ساڭا شۈكۈر ئېيتىمەن.
 42تەلەپلىرىمنى ھەمىشە ئاڭاليدىغانلىقىڭنى بىلىمەن .شۇنداق
بولسىمۇ ،ئەتراپىمدىكى خااليىق سېنىڭ مېنى ئەۋەتكەنلىكىڭگە
ئىشەنسۇن دەپ ،بۇنى ئېيتىۋاتىمەن.
 43ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن ،يۇقىرى ئاۋازدا:
_ الزار ،تاشقىرىغا چىق! _ دەپ توۋلىدى.
 44الزار قول-پۇتلىرى كېپەنلەنگەن ،ئېڭىكى تېڭىلغان ھالدا
تاشقىرىغا چىقتى .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ كېپەنلىكنى سالدۇرۇپ ،ئۇنى ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىڭالر!
_ دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى
 45مەريەمنىڭ يېنىغا پەتىلەپ كەلگەن ۋە ھەزرىتى ئەيسا كۆرسەتكەن
بۇ مۆجىزىنى كۆرگەن نۇرغۇن خەقلەر ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد
قىلدى 46 .لېكىن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى پەرىسىيلەرنىڭ يېنىغا
بېرىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ قىلغان ئىشلىرىنى مەلۇم قىلىشتى.
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 47شۇڭا ،پەرىسىيلەر ۋە ئالىي روھانىيالر يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي
كېڭەشمىسىنى يىغىپ:
_ قانداق قىلغۇلۇق؟ بۇ ئادەمنىڭ ياراتقان نۇرغۇن مۆجىزىلىرىگە
قاراپ بېقىڭالر 48 .ئۇنى بۇنداق قويۇپ بەرسەك ،ھەممە ئادەم
ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىپ كېتىدۇ .شۇنداق بولغاندا ،رىم ھۆكۈمىتى
ئىبادەتخانىمىزنى ،ھەتتا مىللىتىمىزنى ۋەيران قىلىۋېتىدۇ! _
دېيىشتى.
 49ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىرى ،يەنى شۇ يىلى باش روھانىي بولغان
قاياپا:
50
_ سىلەر ھېچنېمىنى بىلمەيدىكەنسىلەر! پۈتۈن خەلقنىڭ
ھاالك بولۇشىنىڭ ئورنىغا ،بىرال ئادەمنىڭ ئۇالر ئۈچۈن ئۆلۈشىنىڭ
ياخشى ئىكەنلىكىنى چۈشەنمەيدىكەنسىلەر _ ،دېدى.
5 1 52 -بـــۇ سۆزنى ئۇ ئۆزلۈكىدىن ئېيتمىغانىدى .ئۇ شۇ
يىلى باش روھانىي بولغاچقا ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەھۇدىي
خەلقى ئۈچۈن ،شۇنداقال پەقەت ئۇ خەلق ئۈچۈنال ئەمەس،
بەلكى خۇدانىڭ ھەر يانغا چېچىلىپ كەتكەن پەرزەنتلىرىنىڭ
ھەممىسىنى بىر قىلىپ ئۇيۇشتۇرۇش ئۈچۈن ئۆلىدىغانلىقىنى
ئالدىن ئېيتقانىدى.
 53شۇنداق قىلىپ ،ئۇالر شۇ كۈندىن ئېتىبارەن ھەزرىتى ئەيسانى
ئۆلتۈرۈۋېتىش ئۈچۈن سۇيىقەست قىلىشقا باشلىدى 54 .شۇڭا،
ھەزرىتى ئەيسا ئەمدى يەھۇدىيالر ئارىسىدا ئاشكارا يۈرمەي ،ئۇ
يەردىن ئايرىلىپ چۆلگە يېقىن رايوندىكى ئەفرايىم شەھىرىگە
كېتىپ ،شاگىرتلىرى بىلەن بىللە ئۇ يەردە تۇردى.
 55يەھۇدىيالرنىڭ ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىغا ئاز قالغانىدى .نۇرغۇن
كىشىلەر تازىلىنىش دىنىي قائىدىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ،ھېيتتىن
بىرقانچە كۈن ئىلگىرى يېزىالردىن يېرۇسالېمغا كېلىشتى 56 .ئۇالر
ھەزرىتى ئەيسانى ئىزدەيتتى .ئۇالر مەركىزىي ئىبادەتخانىدا
يىغىلغىنىدا بىر-بىرىگە:
_ سېنىڭچە قانداق بوالر ،ھەزرىتى ئەيسا ھېيتقا كەلمەمدىكىن؟
_ دېيىشەتتى.
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 57ئالىي روھانىيالر بىلەن پەرىسىيلەر ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇش
ئۈچۈن ،ئۇنىڭ قەيەردىلىكىنى بىلىدىغانالرنىڭ ئۆزلىرىگە مەلۇم
قىلىشىنى بۇيرۇغانىدى.

گۇناھكار ئايالنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى ئەتىرلىشى

12

 1ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىدىن ئالتە كۈن ئىلگىرى ،ھەزرىتى
ئەيسا ئۆزى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەن الزار تۇرغان جاي
_ بەيتانىياغا كەلدى 2 .ئۇ يەردە ئۇنىڭغا زىياپەت بېرىلدى .مارتا
ئۇ يەردە مېھمانالرنى كۈتۈۋاتاتتى .الزار ھەزرىتى ئەيسا بىلەن
ھەمداستىخان بولغانالردىن بىرى ئىدى 3 .مەريەم ساپ سۇمبۇلدىن
ياسالغان ئىنتايىن قىممەت باھالىق ئەتىردىن ئاز كەم بىر قاداق
ئەكېلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ پۇتلىرىغا قۇيدى ۋە چاچلىرى بىلەن
ئەتىرنى ئۇنىڭ پۇتلىرىغا سۈردى .ئۆي ئەتىرنىڭ خۇش پۇرىقى
بىلەن تولدى 4 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىدىن بىرى،
يەنى كېيىن ئۇنىڭغا ساتقۇنلۇق قىلىدىغان يەھۇدا ئىشقارىيوت:
 _ 5بۇ ئەتىرنىڭ قىممىتى بىر ئادەمنىڭ يىللىق كىرىمىگە تەڭ
كېلىدىكەن! نېمىشقا بۇ ئەتىر سېتىلىپ ،پۇلى كەمبەغەللەرگە
بېرىلمىدى؟ _ دېدى.
 6بۇ سۆزنى ئۇ كەمبەغەللەرگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقى ئۈچۈن
ئەمەس ،ئوغرى بولغانلىقى ئۈچۈن دېگەنىدى .ئۇ شاگىرتالرنىڭ
ئورتاق پۇلىنى باشقۇراتتى ۋە ئوغرىالپ خەجلەيتتى.
 _ 7ئايالنىڭ ئىختىيارىغا قويۇۋەت! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا،
_ ئۇ بۇ ئارقىلىق مېنىڭ دەپنە قىلىنىدىغان كۈنۈمگە تەييارلىق
قىلىۋاتىدۇ 8 .كەمبەغەللەر ھەر دائىم ئاراڭالردا ،لېكىن مەن ھەر
دائىم ئاراڭالردا بولمايمەن.

ئالىي روھانىيالرنىڭ الزارنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى
 9زور بىر تۈركۈم يەھۇدىيالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ بەيتانىيادا
ئىكەنلىكىنى ئاڭلىدى ۋە يالغۇز ھەزرىتى ئەيسانى ئەمەس ،ئۇ
ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەن الزارنىمۇ كۆرۈش ئۈچۈن ئۇ يەرگە كەلدى.
 10ئالىي روھانىيالر بولسا الزارنىمۇ ئۆلتۈرۈشنى قەستلىدى.
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 11چۈنكى ،ئۇنىڭ سەۋەبىدىن نۇرغۇن يەھۇدىيالر ئۇالردىن يۈز
ئۆرۈپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىۋاتاتتى.

شەرەپ بىلەن يېرۇسالېمغا كىرىش
 12ئەتىسى ،ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى ئۆتكۈزۈشكە كەلگەن زور بىر
تۈركۈم خااليىق ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېرۇسالېمغا كېلىۋاتقانلىقىنى
ئاڭلىدى 13 .ئۇالر قوللىرىغا خورما شاخلىرىنى تۇتۇشقان ھالدا ئۇنى
قارشى ئالغىلى چىقىشتى ۋە «خۇداغا شۈكۈر! پەرۋەردىگارنىڭ
نامىدا كەلگۈچىگە مۇبارەك بولسۇن! ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھىغا
مۇبارەك بولسۇن!» دەپ ۋارقىراشتى.
 14ھەزرىتى ئەيسا بىر تەخەي تېپىپ مىندى .بۇ ئىشنى زىكىرىيا
پەيغەمبەر خېلى بۇرۇن ئالدىن ئېيتىپ ،مۇنداق يازغانىدى:
« 15ئەي يېرۇسالېم خەلقى ،ئەمدى قورقماڭالر! مانا،
پادىشاھىڭالر تەخەي مىنىپ كېلىۋاتىدۇ».
 16ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئۇ چاغدا بۇنى چۈشەنمىگەنىدى ،لېكىن
ھەزرىتى ئەيسا تىرىلىش ۋە ئاسمانغا چىقىش بىلەن ئۇلۇغالنغاندىن
كېيىن ،زىكىرىيا پەيغەمبەر يازغان بۇ سۆزلەرنى ھەمدە بۇ ئىش
دەل پەيغەمبەر ئالدىن ئېيتقاندەك چىققانلىقىنى تونۇپ يەتتى.
 17ھەزرىتى ئەيسانىڭ الزارنى يەرلىكىدىن چاقىرىپ تىرىلدۈرگەنلىكىنى
كۆرگەن كىشىلەر بۇ مۆجىزە توغرىسىدا باشقىالرغا توختىماستىن
خەۋەر قىلدى 18 .خااليىق ھەزرىتى ئەيسانىڭ ياراتقان بۇ مۆجىزىسىنى
ئاڭلىغاچقا ،ئۇنى قارشى ئالغىلى چىقىشتى 19 .پەرىسىيلەر بولسا
بىر-بىرىگە:
_ قاراڭالر ،بىزنىڭ قىلغىنىمىز بىكار كەتتى! مانا ئەمدى پۈتۈن
دۇنيا ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەتمەكتە! _ دېيىشتى.

گرېكالرنىڭ ھەزرىتى ئەيسا بىلەن
كۆرۈشۈشنى تەلەپ قىلىشى
 20ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىدا ،يېرۇسالېمغا ئىبادەت قىلغىلى كەلگەنلەر
ئىچىدە يەھۇدىي دىنىغا كىرگەن بەزى گرېكالرمۇ بار ئىدى 21 .بۇالر
جەلىلىيىنىڭ بەيتسايدا يېزىسىدىن بولغان فىلىپنىڭ يېنىغا كېلىپ:
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_ جانابلىرى ،بىز ھەزرىتى ئەيسا بىلەن كۆرۈشمەكچىدۇق_ ،
دەپ تەلەپ قىلىشتى.
 22فىلىپ بېرىپ بۇنى ئەندەرگە مەلۇم قىلدى .ئاندىن ،ئۇالر
ئىككىسى ھەزرىتى ئەيساغا خەۋەر قىلدى.
 23ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ ئىنسانئوغلىنىڭ شان-شەرەپكە ئىگە بولىدىغان ۋاقىت-سائىتى
يېقىنلىشىپ قالدى 24 .بىلىپ قويۇڭالركى ،بۇغداي دېنى توپىغا
تاشلىنىپ قۇربان بولمىغۇچە ،يەنىال بىر تال دان پېتى تۇرىدۇ.
قۇربان بولسا ،بىخ سۈرۈپ ،كۆپ ھوسۇل بېرىدۇ 25 .ھاياتىنى
ئايىغانالر ئۇنىڭدىن مەھرۇم بولىدۇ .لېكىن ،بۇ دۇنيادا ھاياتىنى
ئايىمىغانالر ئۇنى مەڭگۈ ساقلىيااليدۇ 26 .كىمدەكىم ماڭا خىزمەت
قىلىشنى خالىسا ،ماڭا ئەگەشسۇن .مەن قەيەردە بولسام ،مېنىڭ
چاكىرىم شۇ يەردە بولىدۇ .ماڭا خىزمەت قىلغۇچىالرنى ئەرشتىكى
ئاتام ھۆرمەتلەيدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆز ئۆلۈمى
توغرىسىدا ئېيتقانلىرى
 _ 27ھازىر كۆڭلۈم قاتتىق ئازابلىنىۋاتىدۇ .بۇنىڭغا نېمە دېيىشىم
كېرەك؟ «ئاتا ،مېنى كېلىدىغان ئازاب-ئوقۇبەتلىك ۋاقىت-سائەتتىن
قۇتقۇز!» دەيمۇ؟ ياق! مەن شۇ ۋاقىت-سائەتنى بېشىمدىن
ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن كەلدىم 28 .ئاتا ،ئۇلۇغلۇقۇڭنى كۆرسەتكىن!
شۇ ۋاقىتتا ،ئەرشتىن بىر ئاۋاز ئاڭالندى:
_ ئۇلۇغلۇقۇمنى كۆرسەتتىم ۋە يەنە كۆرسىتىمەن.
 29شۇ مەيداندىكى بۇنى ئاڭلىغان خااليىق:
_ ھاۋا گۈلدۈرلىدى _ ،دېيىشتى.
يەنە بەزىلەر بولسا:
_ بىر پەرىشتە ئۇنىڭغا گەپ قىلدى _ ،دېيىشتى.
بىراق ،ھەزرىتى ئەيسا:
 _ 30بۇ سۆزلەر مېنى دەپ ئەمەس ،سىلەرنى دەپ ئېيتىلغان.
 31بۇ دۇنيا ئەمدى سوراققا تارتىلىدۇ .بۇ دۇنيانىڭ ھۆكۈمدارى _
شەيتانمۇ ئەمدى ئاغدۇرۇلىدۇ 32 .مەن يەردىن كۆتۈرۈلگىنىمدە،
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پۈتكۈل ئىنسانالرنى ئۆزۈمگە جەلپ قىلىمەن _ ،دېدى( 33 .ئۇ بۇنى
دېيىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قانداق ئۆلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى).
 34خااليىق بۇ گەپلەرنى چۈشەنمەي ،ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ مۇقەددەس يازمىالردا« :قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئۆلمەي مەڭگۈ
ھايات تۇرىدۇ» دېيىلگەن تۇرسا ،سىز قانداقسىگە «ئىنسانئوغلى
كۆتۈرۈلۈشى كېرەك» دېيەلەيسىز؟! ئىنسانئوغلى زادى كىم
بولىدۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 35نۇرنىڭ ئاراڭالردا چاقنايدىغان ۋاقتى ئۇزۇن ئەمەستۇر.
شۇڭا ،قاراڭغۇلۇقنىڭ سىلەرنى بېسىۋالماسلىقى ئۈچۈن ،نۇر بار
ۋاقتىدا داۋاملىق مېڭىڭالر .قاراڭغۇلۇقتا ماڭغان كىشى ئۆزىنىڭ
قەيەرگە كېتىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ 36 .شۇڭالشقا ،نۇر ئاراڭالردا بار
ۋاقىتتا ،ئۇنىڭغا ئىشىنىڭالر .بۇنىڭ بىلەن ،نۇرنىڭ پەرزەنتلىرى
بولىسىلەر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.

يەھۇدىيالرنىڭ تەرسالىقى
ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن ،خااليىقتىن
ئايرىلىپ يوشۇرۇنۇۋالدى 37 .گەرچە ئۇ خااليىقنىڭ كۆز ئالدىدا
شۇنچە مۆجىزە كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئېتىقاد
قىلمىدى 38 .بۇ ئەھۋال دەل يەشايا پەيغەمبەرنىڭ يازمىسىدا ئالدىنئاال
كۆرسىتىلگەندەك چىقتى:
«ئى پەرۋەردىگار ،بىز يەتكۈزگەن سۆزلەرگە كىم
ئىشەندى؟
سېنىڭ كۈچ-قۇدرىتىڭ كىمگە كۆرسىتىلدى؟»
39 40-خااليىق ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىاللمىدى .بۇنىڭ
سەۋەبىنى يەشايا پەيغەمبەر ئالدىنئاال چۈشەندۈرۈپ بەرگەنىدى:
«پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى كور قىلدى ،قەلبىنى
بىخۇدالشتۇردى .ئۇنىڭ نەتىجىسىدە ،ئۇالرنىڭ
كۆزلىرى كۆرمەس ،قەلبى سەزمەس بولۇپ قالدى.
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‹ئۇالر گۇناھلىرىغا توۋا قىلىپ ،ماڭا قايتىشنى خالىمايدۇ.
خالىسىدى ،مەن ئۇالرنى ساقايتاتتىم› دەيدۇ خۇدا».
 41يەشايا پەيغەمبەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆرگەنلىكى
ئۈچۈن ،بۇ سۆزلەرنى ئۇنىڭغا قارىتا ئالدىنئاال ئېيتقانىدى.
 42ۋەھالەنكى ،نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ،ھەتتا يەھۇدىي ئاقساقاللىرىمۇ
ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى .لېكىن ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
پەرىسىيلەر تەرىپىدىن ئىبادەتخانا جامائەتچىلىكىدىن قوغالپ
چىقىرىۋېتىلمەسلىكى ئۈچۈن ،ئېتىقاد قىلغانلىقىنى ئاشكارىلىمىدى.
 43بۇنىڭ سەۋەبى ،ئۇالر ئىنساندىن كېلىدىغان ماختاشنى خۇدادىن
كېلىدىغان ماختاشتىنمۇ ياخشى كۆرەتتى.
 44ھەزرىتى ئەيسا يۇقىرى ئاۋاز بىلەن مۇنداق دېدى:
_ ماڭا ئېتىقاد قىلغانالر ماڭىال ئەمەس ،مېنى ئەۋەتكۈچىگە ئېتىقاد
قىلغان بولىدۇ 45 .مېنى كۆرگەنلەر مېنى ئەۋەتكۈچىنىمۇ كۆرگەن
بولىدۇ 46 .مەن ماڭا ئېتىقاد قىلغانالر قاراڭغۇلۇقتا قالمىسۇن دەپ،
دۇنياغا نۇر بولۇپ كەلدىم 47 .سۆزلىرىمنى ئاڭالپ ،سۆزلىرىمگە
ئەمەل قىلمىغانالرنى سوراققا تارتمايمەن ،چۈنكى مەن ئىنسانالرنى
سوراققا تارتقىلى ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنى قۇتقۇزغىلى كەلدىم.
 48بىراق ،مېنى رەت قىلغانالرنى ۋە سۆزلىرىمنى قوبۇل قىلمىغانالرنى
سوراققا تارتقۇچى بار .ئۇ بولسىمۇ ئېيتقان سۆزلىرىم بولۇپ،
ئۇ قىيامەت كۈنى كىشىلەرنى سوراققا تارتىدۇ 49 .چۈنكى ،مەن
ئۆزلۈكۈمدىن سۆزلىگىنىم يوق .نېمىنى سۆزلىشىم ۋە قانداق
سۆزلىشىم كېرەكلىكىنى مېنى ئەۋەتكەن ئاتام ماڭا بۇيرۇدى.
 50ئۇنىڭ بۇيرۇقىنىڭ مەڭگۈلۈك ھايات ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى
بىلىمەن .شۇڭا ،نېمىنى سۆزلىسەم ،خۇدائاتامنىڭ ماڭا بۇيرۇغىنىدەك
سۆزلەيمەن.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆز شاگىرتلىرىنىڭ
پۇتىنى يۇيۇپ قويۇشى

13

 1ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ ھارپىسى ئىدى .ھەزرىتى
ئەيسا بۇ دۇنيادىن ئايرىلىپ ،ئاتىسىنىڭ يېنىغا كېتىدىغان
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ۋاقىتنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلدى .ئۇ بۇ دۇنيادىكى ئۆز
ئادەملىرىگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىنى بۇرۇنال كۆرسەتكەن بولۇپ،
ئۇنىڭ قانچىلىك چوڭقۇرلۇقىنى ئەمدى تولۇق كۆرسەتمەكچىدى.
 2ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن كەچلىك تاماقتا بىللە بولدى.
شەيتان ئاللىبۇرۇن سىمۇننىڭ ئوغلى يەھۇدا ئىشقارىيوتنىڭ
كۆڭلىگە ھەزرىتى ئەيسانى يەھۇدىي ئاقساقاللىرىغا تۇتۇپ بېرىش
ۋەسۋەسىسىنى سالغانىدى 3 .ھەزرىتى ئەيسا ئاتىسىنىڭ ھەممە
ھوقۇقنى ئۆزىگە ئامانەت قىلغانلىقىنى ،ئاتىسى خۇدانىڭ يېنىدىن
كېلىپ ،خۇدانىڭ يېنىغا كېتىدىغانلىقىنى بىلەتتى 4 .ئۇ داستىخاندىن
تۇرۇپ ،تونىنى يېشىپ ،بىر لۆڭگە بىلەن بېلىنى باغلىدى 5 .ئاندىن،
بىر جاۋۇرغا سۇ قۇيۇپ ،شاگىرتالرنىڭ پۇتلىرىنى يۇيۇشقا ۋە
بېلىگە باغلىغان لۆڭگە بىلەن ئېرتىپ قۇرۇتۇشقا باشلىدى 6 .نۆۋەت
سىمۇن پېترۇسقا كەلگەندە ،پېترۇس:
_ ئى رەببىم ،پۇتۇمنى سىز يۇسىڭىز قانداق بولغىنى؟! _ دېدى.
 7ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ نېمە قىلىۋاتقىنىمنى ھازىر چۈشەنمەيسەن ،لېكىن كېيىن
چۈشىنىسەن _ ،دېدى.
 _ 8مەن پۇتۇمنى ھەرگىز سىزگە يۇغۇزمايمەن! _ دېدى پېترۇس.
_ پۇتۇڭنى يۇمىسام ،سەن مەن بىلەن بىرگە بواللمايسەن_ ،
دېگەن جاۋابنى قايتۇردى ھەزرىتى ئەيسا.
 9سىمۇن پېترۇس:
_ ئى رەببىم ،ئۇنداقتا پۇتلىرىمنىال ئەمەس ،قوللىرىمنىمۇ،
بېشىمنىمۇ يۇغايسىز! _ دېدى.
 10ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ يۇيۇنۇپ بولغان ئادەمنىڭ قايتا يۇيۇنۇشىنىڭ ھاجىتى يوق.
پەقەت پۇتلىرىنى يۇسىال ،پۈتۈن ئەزاسى پاك بولىدۇ .سىلەرمۇ
گۇناھلىرىڭالردىن پاك ،لېكىن ھەممىڭالر ئەمەس _ ،دېدى.
( 11ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنى كىمنىڭ تۇتۇپ بېرىدىغانلىقىنى
بىلەتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ ھەممىسىنىڭال پاك ئەمەسلىكىنى
دېگەنىدى 12 ).ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ پۇتلىرىنى يۇيۇپ
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بولغاندىن كېيىن ،تونىنى كىيىپ يەنە داستىخانغا ئولتۇردى ۋە
ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ سىلەر نېمە قىلغانلىقىمنى چۈشەندىڭالرمۇ؟  13سىلەر
مېنى «رەببىم» ۋە «ئۇستازىم» دەيسىلەر .راست ئېيتىسىلەر،
ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنداق 14 .مەن رەببىڭالر ۋە ئۇستازىڭالر تۇرۇقلۇق
پۇتلىرىڭالرنى يۇغاندىكىن ،سىلەرمۇ بىر-بىرىڭالرنىڭ پۇتلىرىنى
يۇيۇشۇڭالر كېرەك 15 .بۇ سىلەرنىڭمۇ ماڭا ئوخشاش باشقىالرغا
خىزمەت قىلىشىڭالر ئۈچۈن كۆرسەتكەن ئۈلگەمدۇر 16 .بىلىپ
قويۇڭالركى ،قۇل خوجايىنىدىن ئۈستۈن تۇرمايدۇ ،ئەلچىمۇ ئۆزىنى
ئەۋەتكۈچىدىن ئۈستۈن تۇرمايدۇ 17 .بۇ ئىشالرنى بىلگەنىكەنسىلەر،
سىلەرمۇ شۇنداق قىلساڭالر ،نەقەدەر بەختلىكسىلەر!

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ساتقۇنلۇققا
ئۇچرىشىنى ئالدىن ئېيتىشى
« 18سىلەر گۇناھلىرىڭالردىن پاك» دېگەن سۆزۈم ھەممىڭالرغا
قارىتىلغان ئەمەس .مەن تاللىغانلىرىمنى بىلىمەن ،لېكىن مۇقەددەس
يازمىالردا ئالدىن ئېيتىلغان« :مەن بىلەن ھەمداستىخان بولۇپ،
نېنىمنى يېگەن دوستۇم مەندىن يۈز ئۆرۈدى!» دېگەن بۇ سۆز
ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشى كېرەك 19 .سىلەرگە بۇ ئىش يۈز بېرىشتىن
ئاۋۋال ئېيتىپ قويايكى ،ئۇ ئىشالر يۈز بەرگەندە مېنىڭ «مەڭگۈ
بار بولغۇچى» ئىكەنلىكىمگە ئىشىنىسىلەر 20 .يەنە شۇنى بىلىپ
قويۇڭالركى ،مەن ئەۋەتكەن ھەرقانداق بىر كىشىنى قوبۇل قىلغانالر
مېنى قوبۇل قىلغان بولىدۇ .مېنى قوبۇل قىلغانالر بولسا مېنى
ئەۋەتكۈچى خۇدانى قوبۇل قىلغان بولىدۇ.
 21ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن ،قاتتىق
ئازابالنغان ھالدا ئوچۇقىنى ئېيتتى:
_ بىلىپ قويۇڭالركى ،ئاراڭالردا بىرەيلەن ماڭا ساتقۇنلۇق قىلىدۇ!
 22شاگىرتالر كىمنى دەۋاتقانلىقىنى چۈشەنمەي ،بىر-بىرىگە
قاراشتى 23 .ھەزرىتى ئەيسا ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ دەپ قارالغان
شاگىرت ئۇنىڭ يېنىدا يانپاشالپ ياتاتتى 24 .سىمۇن پېترۇس
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ئۇنىڭغا ھەزرىتى ئەيسادىن كىمنى دېمەكچى بولغانلىقىنى سوراپ
بېقىشنى ئىشارەت قىلدى.
 25شۇڭا ،ئۇ ھەزرىتى ئەيساغا يېقىن كېلىپ ،تۆۋەن ئاۋازدا:
_ ئى رەببىم ،سىزگە ساتقۇنلۇق قىلىدىغان كىم؟ _ دەپ سورىدى.
 26ھەزرىتى ئەيسا:
_ بىر چىشلەم ناننى ئاشقا تۆگۈرۈپ كىمگە سۇنسام ،شۇ_ ،
دەپ جاۋاب بەردى .كېيىن ،ئۇ ناننى ئاشقا تۆگۈرۈپ ،سىمۇننىڭ
ئوغلى يەھۇدا ئىشقارىيوتقا سۇندى 27 .يەھۇدا ناننى ئېلىشىغىال
ئىچىگە شەيتان كىردى.
_ قىلىدىغىنىڭنى چاپسان قىل _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 28داستىخاندا ئولتۇرغانالرنىڭ ھېچقايسىسى ھەزرىتى ئەيسانىڭ
يەھۇداغا بۇ سۆزلەرنى نېمە ئۈچۈن قىلغانلىقىنى چۈشەنمىدى.
 29ئۇالرنىڭ ئورتاق پۇلى يەھۇدادا بولغانلىقتىن ،بەزىلەر ھەزرىتى ئەيسا
ئۇنىڭغا« :ھېيتلىق نەرسىلەرنى ئېلىپ كەل» ياكى «كەمبەغەللەرگە
بىر نەرسە بەر» دېمەكچى بولسا كېرەك ،دەپ ئويالشتى.
 30يەھۇدا ناننى ئېلىپال تاشقىرىغا چىقىپ كەتتى .بۇ چاغ كېچە
ئىدى.

يېڭى ئەمر
 31يەھۇدا تاشقىرىغا چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا
مۇنداق دېدى:
_ ئەمدى ئىنسانئوغلىنىڭ شان-شەرىپى كۆرۈنىدىغان ۋاقىت-
سائەت يېتىپ كەلدى .ئۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ شان-شەرىپىمۇ ئايان
بولىدۇ 32 .خۇدانىڭ شان-شەرىپى ئۇ ئارقىلىق ئايان بولغانىكەن،
خۇدا ئۆزىمۇ ئىنسانئوغلىنىڭ شان-شەرىپىنى دەرھال ئايان قىلىدۇ.
 33بالىلىرىم ،مېنىڭ ئەمدى سىلەر بىلەن بىللە بولىدىغان ۋاقتىم
ئاز قالدى .كېيىن ،سىلەر مېنى ئىزدەيسىلەر ،لېكىن يەھۇدىي
ئاقساقاللىرىغا ئېيتقىنىمدەك سىلەرگىمۇ ئېيتىمەنكى ،مەن
بارىدىغان يەرگە سىلەر بارالمايسىلەر 34 .ھازىر سىلەرگە يېڭى بىر
ئەمر بېرىمەن« .بىر-بىرىڭالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر.
سىلەرنى سۆيگىنىمدەك ،سىلەرمۇ بىر-بىرىڭالرنى سۆيۈڭالر».
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 35بىر-بىرىڭالرغا مېھىر-مۇھەببىتىڭالر بولسا ،ھەممەيلەن سىلەرنىڭ
مېنىڭ شاگىرتلىرىم ئىكەنلىكىڭالرنى تونۇيدۇ.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پېترۇسنىڭ
تانىدىغانلىقىنى ئېيتىشى
 36سىمۇن پېترۇس ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ ئى رەببىم ،قەيەرگە بارىسىز؟ _ دەپ سورىدى.
_ مەن كېتىدىغان يەرگە ھازىرچە ئەگىشىپ بارالمايسەن ،لېكىن
كېيىن بارىسەن _ ،دەپ جاۋاب بەردى ھەزرىتى ئەيسا.
 37پېترۇس ئۇنىڭغا:
_ ئى رەببىم ،نېمە ئۈچۈن ھازىر سىزنىڭ كەينىڭىزدىن
بارالمايمەن؟ سىز ئۈچۈن جېنىم پىدا! _ دېدى.
 38ھەزرىتى ئەيسا مۇنداق دېدى:
_ مەن ئۈچۈن راستتىنال جېنىڭ پىدامۇ؟ بىلىپ قويغىنكى ،خوراز
چىلالشتىن بۇرۇن ،سەن مەندىن ئۈچ قېتىم تانىسەن!

ھەزرىتى ئەيسا _ يول ،ھەقىقەت ۋە ھاياتلىق

14

 1ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا يەنە مۇنداق دېدى:
_ كۆڭلۈڭالرنى بىئارام قىلماڭالر! خۇداغا ئىشىنىڭالر،
ماڭىمۇ ئىشىنىڭالر 2 .خۇدائاتامنىڭ دەرگاھىدا نۇرغۇن ئۆي-ماكانالر
بار .ئۇنداق بولمىسا ،بۇنى سىلەرگە ئېيتىپ يۈرمىگەن بوالتتىم.
مەن ھەربىرىڭالرغا ئورۇن تەييارالش ئۈچۈن ،شۇ يەرگە كېتىپ
بارىمەن 3 .مەن تەييارلىق قىلغىلى بارىدىغانىكەنمەن ،چوقۇم
قايتىپ كېلىپ ،سىلەرنى مەن بىلەن بىللە ئېلىپ كېتىمەن .شۇنداق
بولغاندا ،مەن قەيەردە بولسام ،سىلەرمۇ شۇ يەردە بولىسىلەر.
 4سىلەر مېنىڭ قەيەرگە كېتىدىغانلىقىمنى ۋە ئۇ يەرگە بارىدىغان
يولنى بىلىسىلەر.
 _ 5ئى رەببىم ،سىزنىڭ قەيەرگە كېتىدىغانلىقىڭىزنى بىلمەيمىز.
شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇ يولنى قانداق بىلىمىز؟ _ دېدى توماس.
 6ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
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_ يول ،ھەقىقەت ۋە ھاياتلىق ئۆزۈمدۇرمەن .مېنىڭسىز ھېچكىم
خۇدائاتامنىڭ يېنىغا بارالمايدۇ 7 .ئەگەر مېنى تونۇغان بولساڭالر،
ئاتامنىمۇ تونۇغان بوالتتىڭالر .ھازىردىن باشالپ ئۇنى تونۇدۇڭالر
ھەم ئۇنى كۆردۈڭالر _ ،دېدى.
 _ 8ئى رەببىم ،ئاتىڭىزنى كۆرسىتىپ قويسىڭىزال ،رازى بوالتتۇق،
_ دېدى فىلىپ.
 _ 9فىلىپ _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا _ ،سىلەر بىلەن بىرگە
بولغىنىمغا تاالي ۋاقىت بولدى ،مېنى تېخىچە تونۇمىدىڭمۇ؟ مېنى
كۆرگەن كىشى ئاتام خۇدانى كۆرگەن بولىدۇ .شۇنداق تۇرۇقلۇق،
سەن نېمىشقا يەنە« :بىزگە ئاتىڭىزنى كۆرسىتىڭ» دەيسەن؟
 10مەن ئاتامدا ،ئاتام مەندە ئىكەنلىكىگە ئىشەنمەمسەن؟ سىلەرگە
ئېيتقان سۆزلىرىمنى ئۆزلۈكۈمدىن ئېيتقىنىم يوق ،بەلكى مېنىڭ
ئاتام ئېيتقان .ئۇ مەندە تۇرۇپ خىزمەتلىرىنى قىلىۋاتىدۇ« 11 .مەن
ئاتامدا ،ئاتام مەندە» دېگىنىمگە ئىشىنىڭالر .ھېچبولمىغاندا،
مېنىڭ قىلغانلىرىمدىن ماڭا ئىشىنىڭالر.
 12بىلىپ قويۇڭالركى ،ماڭا ئىشەنگەن كىشى مېنىڭ ئەمەلىيىتىمدەك
قىالاليدۇ .مۇنداق كىشى بۇنىڭدىنمۇ ئۇلۇغ ئىشالرنى قىلىدۇ،
چۈنكى مەن ئاتامنىڭ يېنىغا قايتىپ كېتىمەن 13 .مېنىڭ نامىم
بىلەن نېمىنى تىلىسەڭالر ،ئۆز ئاتامنىڭ ئۇلۇغلۇقى مەن ئارقىلىق
ئايان بولسۇن ئۈچۈن ،تىلەكلىرىڭالرنى ئىجابەت قىلىمەن 14 .مېنىڭ
نامىم بىلەن نېمە تىلىسەڭالر ،مەن سىلەرگە شۇنى بېرىمەن.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ مۇقەددەس روھنى
ئەۋەتىشكە ۋەدە بېرىشى
 15ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا يەنە مۇنداق دېدى:
_ مېنى سۆيسەڭالر ،ئەمرلىرىمگە ئەمەل قىلىسىلەر .مەنمۇ
خۇدائاتامدىن سىلەرگە باشقا بىر ياردەمچى ئاتا قىلىشنى تىلەيمەن.
ئۇ سىلەر بىلەن مەڭگۈ بىرگە تۇرىدۇ 17 .ئۇ بولسىمۇ ھەقىقەتكە
باشلىغۇچى _ مۇقەددەس روھتۇر .ئۇنى بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى
قوبۇل قىاللمايدۇ ،چۈنكى ئۇنى كۆرمەيدۇ ،تونۇمايدۇ .بىراق،
16
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سىلەر ئۇنى تونۇيسىلەر ،چۈنكى ئۇ دائىم سىلەر بىلەن بىللە
تۇرىدۇ ھەم سىلەردە ياشىماقچى.
 18مەن سىلەردىن ئايرىلغاندا ،سىلەرنى يېتىم قالدۇرمايمەن.
سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا يەنە قايتىپ كېلىمەن 19 .ئاز ۋاقىتتىن كېيىن،
بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى مېنى كۆرمەيدۇ ،لېكىن سىلەر كۆرىسىلەر.
مەن ھايات بولغانلىقىم ئۈچۈن ،سىلەرمۇ ھايات بولىسىلەر 20 .شۇ
ۋاقىت كەلگەندە بىلىسىلەركى ،مەن ئاتامدا بولىمەن ،سىلەر مەندە
بولىسىلەر ،مەنمۇ ھەم سىلەردە بولىمەن 21 .كىم ئەمرلىرىمنى
قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلسا ،مېنى سۆيىدىغان كىشى شۇ
بولىدۇ .مېنى سۆيىدىغان كىشىنى ئاتاممۇ سۆيىدۇ ،مەنمۇ ئۇنى
سۆيىمەن ۋە ئۆزۈمنى ئۇنىڭغا ئايان قىلىمەن.
 22يەھۇدا ئىسىملىك باشقا بىر شاگىرت (يەھۇدا ئىشقارىيوت
ئەمەس) ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ ئى رەببىم ،نېمە ئۈچۈن ئۆزىڭىزنى بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرىگە
ئايان قىلماي ،بىزگىال ئايان قىلىسىز؟ _ دەپ سورىدى.
 23ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:
_ مېنى سۆيىدىغان كىشى دېگىنىمنى قىلىدۇ ،ئاتاممۇ ئۇنى
سۆيىدۇ .ئاتام بىلەن ئىككىمىز مۇنداق كىشىنىڭ يېنىغا بېرىپ،
ئۇنىڭ بىلەن بىللە ماكان قۇرىمىز 24 .مېنى سۆيمەيدىغان كىشى
دېگىنىمنى قىلمايدۇ .سىلەر ئاڭالۋاتقان سۆزلەر مېنىڭ ئەمەس،
بەلكى مېنى ئەۋەتكەن ئاتامنىڭكىدۇر 25 .مەن سىلەر بىلەن بىللە
بولۇۋاتقان چېغىمدا ،سىلەرگە بۇالرنى دېدىم 26 .لېكىن ،ئاتام مېنىڭ
نامىم بىلەن ئەۋەتىدىغان ياردەمچى ،يەنى ئۆزىنىڭ مۇقەددەس
روھى سىلەرگە ھەممىنى ئۆگىتىدۇ ھەم مېنىڭ ئېيتقان ھەممە
سۆزلىرىمنى ئېسىڭالرغا سالىدۇ.
 27سىلەرگە ئامانلىق قالدۇرىمەن ،ئۆز ئامانلىقىمنى سىلەرگە
تەقدىم قىلىمەن .مېنىڭ سىلەرگە تەقدىم قىلغىنىم بۇ دۇنيانىڭ
ئادەملىرىنىڭ سىلەرگە بەرگىنىگە ئوخشىمايدۇ .كۆڭلۈڭالرنى
بىئارام قىلماڭالر ،قورقماڭالر.
 28سىلەر مېنىڭ« :مەن سىلەردىن ئايرىلىپ كېتىمەن ،كېيىن
سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا قايتىپ كېلىمەن» دېگەن سۆزۈمنى ئاڭلىدىڭالر.

349

يۇھاننا 15-14

مېنى سۆيسەڭالر ،ئاتامنىڭ يېنىغا كېتىدىغانلىقىم ئۈچۈن خۇشال
بوالتتىڭالر .چۈنكى ،ئاتام مەندىن ئۇلۇغدۇر 29 .سىلەرنى بۇ ئىشالر
يۈز بەرگەندە ماڭا ئىشەنسۇن دەپ ،بۇالرنى سىلەردىن ئايرىلىشتىن
بۇرۇن ئېيتتىم 30 .سىلەر بىلەن سۆزلىشىدىغان ۋاقىت كۆپ قالمىدى.
چۈنكى بۇ دۇنيانىڭ ھۆكۈمدارى _ شەيتان كېلىش ئالدىدا تۇرىدۇ.
ئۇنىڭ مېنى بېسىپ چۈشكۈدەك قۇدرىتى ئەسال يوقتۇر 31 .لېكىن،
بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى مېنىڭ ئاتامنى سۆيىدىغانلىقىمنى بىلسۇن
دەپ ،ئاتام ماڭا ئەمر قىلغان ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرىمەن .تۇرۇڭالر،
بۇ جايدىن كېتەيلى.

ھەزرىتى ئەيسا _ ئۈزۈم تېلىدۇر

15

 1ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق دېدى:
_ ھەقىقىي «ئۈزۈم تېلى» ئۆزۈمدۇرمەن ،ئاتام خۇدا
بولسا باغۋەندۇر 2 .باغۋەن مەندىكى مېۋە بەرمەيدىغان ھەربىر شاخنى
كېسىپ تاشاليدۇ .مېۋە بەرگەنلىرىنى بولسا تېخىمۇ كۆپ مېۋە
بەرسۇن دەپ ،پۇتاپ تۇرىدۇ 3 .سىلەر پۇتالغان شاخالرغا ئوخشاش
بولۇپ ،مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن سۆزلەر ئارقىلىق ئاللىبۇرۇن
پاك بولدۇڭالر 4 .سىلەر مەندە بولۇڭالر .مەنمۇ سىلەردە بولىمەن.
شاخ تالدا بولماي تۇرۇپ ئۆزلۈكىدىن مېۋە بېرەلمەيدىغىنىدەك،
سىلەرمۇ مەندە بولمىساڭالر ،مېۋە بېرەلمەيسىلەر.
« 5ئۈزۈم تېلى» ئۆزۈمدۇرمەن .سىلەر بولساڭالر شاخلىرىسىلەر.
كىم مەندە بولسا ،مەنمۇ ئۇنىڭدا بولىمەن .شۇنداق بولغاندا ،ئۇ
كۆپ مېۋە بېرىدۇ .چۈنكى ،خۇدا ياقتۇرىدىغان ھەرقانداق ئىشنى
مەنسىز قىاللمايسىلەر 6 .مەندە بولمىغان كىشى كېرەكسىز شاخالرغا
ئوخشاش تاشلىۋېتىلىپ ،قۇرۇپ كېتىدۇ .بۇنداق شاخالر يىغىپ
ئوتقا تاشلىنىدۇ.
 7سىلەر مەندە بولساڭالر ۋە سۆزلىرىم سىلەردە ساقالنسا ،نېمىنى
تەلەپ قىلساڭالر ،شۇنىڭغا ئېرىشىسىلەر 8 .سىلەر كۆپ مېۋە بېرىشىڭالر
ئارقىلىق مېنىڭ شاگىرتلىرىم ئىكەنلىكىڭالرنى ئىسپاتاليسىلەر.
بۇ ،ئاتامغا شان-شەرەپ ئېلىپ كېلىدۇ 9 .ئاتام مېنى سۆيگىنىدەك،
مەنمۇ سىلەرنى سۆيدۈم ،مېنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىمدە بولۇڭالر.
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 10ئەگەر ئەمرلىرىمگە ئەمەل قىلساڭالر ،خۇددى مەن ئاتامنىڭ
ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلغان ۋە ھەمىشە ئۇنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىدە
بولغىنىمدەك ،سىلەرمۇ ھەمىشە مېنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىمدە
بولىسىلەر.
 11بۇالرنى سىلەرگە خۇشاللىقىمدىن بەھرىمەن بولسۇن ۋە
خۇشاللىقى تولۇپ تاشسۇن ،دەپ ئېيتتىم 12 .مېنىڭ ئەمرىم
شۇكى ،مەن سىلەرگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتكەندەك ،سىلەرمۇ
بىر-بىرىڭالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر 13 .ئۆز دوستلىرى
ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىشتىن چوڭقۇر مېھىر-مۇھەببەت يوقتۇر.
 14سىلەرگە بۇيرۇغان ئەمرلىرىمنى ئادا قىلساڭالر ،مېنىڭ دوستلىرىم
بولىسىلەر 15 .ئەمدى سىلەرنى «چاكار» دېمەيمەن .چۈنكى ،چاكار
خوجايىنىنىڭ نېمە قىلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ .ئۇنىڭ ئورنىغا
سىلەرنى «دوست» دەيمەن ،چۈنكى ئاتامدىن ئاڭلىغانلىرىمنىڭ
ھەممىسىنى سىلەرگە يەتكۈزدۈم 16 .سىلەر مېنى تاللىغىنىڭالر يوق،
ئەكسىچە مەن سىلەرنى تاللىدىم .مەن سىلەرنى مېۋە بەرسۇن ھەمدە
مېۋىلىرىڭالر مەڭگۈ ساقالنسۇن ،دەپ تەيىنلىدىم .مۇشۇنداق مېۋە
بەرگىنىڭالردا ،مېنىڭ نامىم بىلەن ئاتامدىن نېمە تىلىسەڭالر ،ئاتام
شۇنى بېرىدۇ 17 .سىلەرگە شۇنى ئەمر قىلىمەنكى ،بىر-بىرىڭالرغا
مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر.

ئادەملەرنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا بولغان نەپرىتى
 _ 18بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى سىلەردىن نەپرەتلەنسە ،سىلەردىن
ئاۋۋال مەندىن نەپرەتلەنگەنلىكىنى بىلىڭالر 19 .سىلەرمۇ بۇ دۇنيانىڭ
ئادەملىرىدىن بولغان بولساڭالر ،بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى سىلەرنى
ئۆزىنىڭ دەپ ،سۆيگەن بوالتتى .بىراق ،مەن سىلەرنى بۇ پانىي
دۇنيادىن ئايرىپ تاللىغانلىقىم ئۈچۈن ،ئەمدى بۇ دۇنياغا مەنسۇپ
ئەمەسسىلەر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى سىلەردىن
نەپرەتلىنىدۇ 20 .مەن سىلەرگە ئېيتقان سۆزنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالر:
«قۇل خوجايىنىدىن ئۈستۈن تۇرمايدۇ ».ماڭا زىيانكەشلىك قىلغانالر
سىلەرگىمۇ زىيانكەشلىك قىلىدۇ .مېنىڭ سۆزۈمگە ئەمەل قىلغانالر
سىلەرنىڭكىگىمۇ ئەمەل قىلىدۇ.
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 21مېنىڭ نامىم سەۋەبىدىن ئۇالر سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىدۇ،
چۈنكى ئۇالر مېنى ئەۋەتكۈچىنى تونۇمايدۇ 22 .ئەگەر مەن كېلىپ
ئۇالرغا تەلىم بەرمىگەن بولسام ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى گۇناھ دەپ
قارالمايتتى .لېكىن ،ھازىر ئۇالر ئۆز قىلمىشلىرىنىڭ يامان ئىكەنلىكىنى
بىلمىدۇق ،دېيەلمەيدۇ 23 .ئۇالرنىڭ مەندىن نەپرەتلەنگەنلىكى
ئاتامدىنمۇ نەپرەتلەنگەنلىكى بولىدۇ 24 .مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
باشقا ھېچكىم قىلىپ باقمىغان ئىشالرنى قىلمىغان بولسام،
ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى گۇناھ دەپ قارالمايتتى .ئەمەلىيەتتە ،ئۇالر
مېنىڭ قىلغان ئىشلىرىمنى كۆرگەن ،شۇنداقتىمۇ يەنە مەندىن ۋە
ئاتامدىن نەپرەتلەندى 25 .لېكىن بۇنىڭ بىلەن ،مۇقەددەس يازمىالردا
يېزىلغان« :ھېچقانداق سەۋەبسىزال مەندىن نەپرەتلەندى» دېگەن
سۆز ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى.
 26مەن سىلەرگە ئاتامنىڭ يېنىدىن ياردەمچى ،يەنى ھەقىقەتكە
باشلىغۇچى _ مۇقەددەس روھنى ئەۋەتىمەن .ئۇ ئاتامنىڭ يېنىدىن
كېلىپ ،ماڭا گۇۋاھلىق بېرىدۇ 27 .سىلەرمۇ ماڭا گۇۋاھلىق بېرىسىلەر،
چۈنكى سىلەر باشتىن تارتىپ مەن بىلەن بىللە بولدۇڭالر.

ئېتىقادىڭالر تەۋرەنمىسۇن!

16

 _ 1بۇالرنى سىلەرگە ئېتىقادىنى تاشالپ قويمىسۇن،
دەپ ئېيتتىم 2 .سىلەر ئىبادەتخانا جامائەتچىلىكىڭالردىن
قوغالپ چىقىرىۋېتىلىسىلەر ھەمدە شۇنداق بىر ۋاقىت-سائەتلەر
كېلىدۇكى ،سىلەرنى ئۆلتۈرىدىغانالر ئۆزلىرىنى خۇداغا خىزمەت
قىلىۋاتىمەن ،دەپ ھېساباليدۇ 3 .ئۇالر بۇالرنى يا ئاتامنى ،يا مېنى
تونۇمىغانلىقى ئۈچۈن قىلىدۇ 4 .شۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتىمەنكى ،ئۇالر
سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلغاندا ،مېنىڭ ئاگاھالندۇرغانلىقىمنى
ئېسىڭالرغا كەلتۈرۈڭالر.

خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىنىڭ ۋەزىپىسى
_ مەن دەسلەپتە بۇالرنى سىلەرگە ئېيتمىدىم ،چۈنكى سىلەر
بىلەن بىللە ئىدىم 5 .لېكىن ،ئەمدى مېنى ئەۋەتكۈچىنىڭ يېنىغا
قايتىپ كېتىمەن .شۇنداق بولسىمۇ ،ئاراڭالردىن ھېچكىم
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مەندىن« :نەگە كېتىسىز؟» دەپ سورىمايۋاتىدۇ 6 .بۇنىڭ ئورنىغا،
سىلەرگە بۇالرنى ئېيتقانلىقىم ئۈچۈن ،قەلبىڭالر ھەسرەت بىلەن
تولدى 7 .بىلىپ قويۇڭالركى ،مېنىڭ كېتىشىم سىلەرگە پايدىلىق.
كەتمىسەم ،سىلەرگە ياردەمچى كەلمەيدۇ .ئەمما كەتسەم ،ئۇنى
سىلەرگە ئەۋەتىمەن 8 .ئۇ كەلگەندە ،بۇ دۇنيادىكى كىشىلەرنى
ئۆزلىرىنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىگە ،مېنىڭ ھەققانىيلىقىمغا ۋە
ئاخىرقى زاماندىكى سوئال-سوراقنىڭ بولىدىغانلىقىغا قايىل قىلىدۇ.
 9ئۇالر گۇناھكار ئىكەنلىكىگە قايىل بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ماڭا
ئېتىقاد قىلمىدى 10 .ئۇالر مېنىڭ ھەققانىيلىقىمغا قايىل بولىدۇ.
چۈنكى ،مەن ھەققانىيمەن ھەم شۇڭا ئاتامنىڭ يېنىغا قايتىشقا
اليىقتۇرمەن .شۇنداق قىلىپ ،سىلەر مېنى كۆرەلمەيسىلەر 11 .ئۇالر
ئاخىرقى زاماندىكى سوئال-سوراقنىڭ چوقۇم بولىدىغانلىقىغا
قايىل بولىدۇ .چۈنكى ،خۇدا بۇ دۇنيانىڭ ھۆكۈمدارى بولغان
شەيتاننى سوراققا تارتتى.
 12سىلەرگە ئېيتىدىغان يەنە كۆپ سۆزلىرىم بار ئىدى .بىراق،
سىلەر ئۇنىڭغا بەرداشلىق بېرەلمەيسىلەر 13 .لېكىن ،ھەقىقەتكە
باشلىغۇچى _ مۇقەددەس روھ كەلگەندە ،سىلەرگە بارلىق
ھەقىقەتنى ئۆگىتىدۇ .ئۇ ئۆزلۈكىدىن سۆزلىمەيدۇ؛ ئەكسىچە،
ئاتام ئىككىمىزنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن سۆزلەيدۇ ۋە
كەلگۈسىدە بولىدىغان ئىشالرنى سىلەرگە يەتكۈزىدۇ 14 .ئۇ مەندە
بار بولغاننى سىلەرگە يەتكۈزۈپ ،مېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇمنى ئايان
قىلىدۇ 15 .ئاتامدا بار بولغاننىڭ ھەممىسى ھەم مېنىڭدۇر .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،مۇقەددەس روھ مەندە بار بولغاننى سىلەرگە يەتكۈزىدۇ،
دەپ ئېيتتىم.

غەم-قايغۇلىرىڭالر خۇشاللىققا ئايلىنىدۇ
 _ 16ئاز ۋاقىتتىن كېيىن ،مېنى كۆرمەيسىلەر .يەنە بىرئاز ۋاقىت
ئۆتكەندىن كېيىن ،مېنى قايتا كۆرىسىلەر.
 17شاگىرتالرنىڭ بەزىلىرى بىر-بىرىگە:
_ بۇ قانداق گەپ؟ ئۇ بىزگە« :ئاز ۋاقىتتىن كېيىن ،مېنى
كۆرمەيسىلەر .يەنە بىرئاز ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،مېنى قايتا
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كۆرىسىلەر» دەيدۇ .ئۇ يەنە« :چۈنكى ،مەن ئاتامنىڭ يېنىغا كېتىمەن»
دەيدۇ« 18 .ئاز ۋاقىتتىن كېيىن» دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى زادى
نېمىدۇ! ئۇنىڭ نېمىلەرنى دەۋاتقانلىرىنى بىلەلمىدۇق _ ،دېيىشتى.
 19ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ سورىماقچى بولغان سوئالىنى
بىلىپ ،مۇنداق دېدى:
_ مېنىڭ «ئاز ۋاقىتتىن كېيىن ،مېنى كۆرمەيسىلەر .يەنە بىرئاز
ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،مېنى كۆرىسىلەر» دېگىنىمنىڭ مەنىسىنى
بىر-بىرىڭالردىن سوراۋاتامسىلەر؟  20بىلىپ قويۇڭالركى ،سىلەر
يىغا-زار قىلىپ قايغۇرىسىلەر ،لېكىن بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى
خۇشال بولۇشۇپ كېتىدۇ .سىلەر بولساڭالر ،قايغۇرىسىلەر ،لېكىن
قايغۇلىرىڭالر خۇشاللىققا ئايلىنىدۇ 21 .ئايال تۇغۇتتا ئازابلىنىدۇ،
چۈنكى ئۇنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىك ۋاقىت-سائىتى يېتىپ كەلگەن.
لېكىن ،بوۋىقى تۇغۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ،بىر پەرزەنتنىڭ دۇنياغا
كەلگەنلىكىنىڭ خۇشاللىقى بىلەن ،تارتقان ئازابىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ.
 22شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەرمۇ ھازىر ئازابلىنىۋاتىسىلەر ،لېكىن مەن
سىلەر بىلەن قايتا كۆرۈشىمەن .شۇ چاغدا ،قەلبىڭالر خۇشاللىققا
چۆمىدۇ .خۇشاللىقىڭالرنى ھېچكىم سىلەردىن تارتىۋااللمايدۇ.
 23بىلىپ قويۇڭالركى ،شۇ ۋاقىت كەلگەندە ،مەندىن ھېچ نەرسە
سورىشىڭالرنىڭ ھاجىتى يوق .چۈنكى ،مېنىڭ نامىم بىلەن ئاتامنىڭ
ئۆزىدىن نېمىنى تىلىسەڭالر ،ئۇ شۇنى بېرىدۇ 24 .ھازىرغىچە مېنىڭ
نامىم بىلەن ھېچنېمە تىلىمىدىڭالر .ئەمدى تىلەڭالر ،ئېرىشىسىلەر.
بۇنىڭ بىلەن ،خۇشاللىقىڭالر تولۇپ تاشسۇن.

بۇ دۇنيا ئۈستىدىن غەلىبە قىلىش
 _ 25سىلەرگە بۇالرنى تەمسىللەر بىلەن بىلدۈردۇم .بىراق ،شۇنداق
بىر ۋاقىت كېلىدۇكى ،ئۇ چاغدا تەمسىللەر بىلەن سۆزلىمەيمەن،
ئاتام توغرۇلۇق ئوچۇق ئېيتىمەن 26 .شــۇ كۈنلەر كەلگەندە،
تىلەكلىرىڭالرنى مېنىڭ نامىم بىلەن تىلەيسىلەر .مەن سىلەر ئۈچۈن
ئاتامدىن تەلەپ قىلىمەن ،دېمەكچى ئەمەسمەن 27 .بۇنىڭ سەۋەبى،
ئاتام ئۆزىمۇ سىلەرنى سۆيىدۇ .چۈنكى ،سىلەر مېنى سۆيىسىلەر
ۋە مېنى ئاتامنىڭ ئەۋەتكەنلىكىگە ئىشەندىڭالر.
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 28مەن ئاتامنىڭ يېنىدىن بۇ دۇنياغا كەلدىم .ئەمدى بۇ دۇنيادىن
ئاتامنىڭ يېنىغا كېتىمەن.
 29شاگىرتلىرى:
30
_ ئەمدى تەمسىل كەلتۈرمەي ،ئوچۇق ئېيتتىڭىز! بىز سىزنىڭ
ھەممىنى بىلىدىغانلىقىڭىزنى ئەمدى چۈشەندۇق .چۈنكى ،بىز
سوئال سورىمىساقمۇ ،سىز كۆڭلىمىزدىكىنى بىلىدىكەنسىز.
بۇنىڭدىن سىزنىڭ خۇدانىڭ يېنىدىن كەلگەنلىكىڭىزگە ئىشەندۇق،
_ دېيىشتى.
 31ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ ھازىر ئىشەندىڭالر ،شۇنداقمۇ؟  32مانا ،شۇنداق ۋاقىت كېلەي
دەپ قالدى ،شۇنداقال كېلىپ قالدىكى ،ھەممىڭالر مېنى يالغۇز
تاشالپ ئۆز يوللىرىڭالرغا كېتىسىلەر .بىراق ،مەن يالغۇز قالمايمەن،
چۈنكى ئاتام مەن بىلەن بىللىدۇر 33 .بۇالرنى سىلەرگە مەن ئارقىلىق
ئامانلىق تاپسۇن ،دەپ ئېيتتىم .بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى سىلەرنى
ئازاب-ئوقۇبەتكە سالىدۇ .ئەمما ،غەيرەتلىك بولۇڭالر! چۈنكى،
مەن بۇ دۇنيا ئۈستىدىن غەلىبە قىلدىم!

ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىغا دۇئا قىلىشى

17

 1ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن،
كۆزلىرىنى ئەرشكە تىكىپ مۇنداق دۇئا قىلدى:
_ ئى ئاتا ،مېنىڭ ۋاقىت-سائىتىم يېتىپ كەلدى .سەن ئوغلۇڭنىڭ
ئۇلۇغلۇقىنى ئايان قىلغىن .بۇنىڭ بىلەن ئوغلۇڭمۇ ئۇلۇغلۇقۇڭنى
ئايان قىلسۇن 2 .چۈنكى ،سەن ئۇنىڭغا پۈتكۈل ئىنسانىيەتتىن
ئۈستۈن ھوقۇق ئاتا قىلدىڭ .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇ سەن ئۇنىڭغا
بەرگەن ئادەملەرنىڭ ھەممىسىگە مەڭگۈلۈك ھايات ئاتا قىلسۇن.
 3مەڭگۈلۈك ھايات بولسا ھەقىقىي بىردىنبىر خۇدا _ سېنى ۋە سەن
ئەۋەتكەن ئەيسا مەسىھنى تونۇشتۇر 4 .مەن سەن ماڭا بۇيرۇغان
ھەممە ئىشالرنى ئورۇنداش بىلەن سېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭنى يەر يۈزىدە
ئايان قىلدىم 5 .ئى ئاتا ،سېنىڭ يېنىڭغا قايتقىنىمدا ،دۇنيا ئاپىرىدە
بولۇشتىن بۇرۇن بىز بەھرىمەن بولغان ئۇلۇغلۇقتىن مېنى قايتا
بەھرىمەن قىلغايسەن.
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 6سەن بۇ دۇنيادىن ماڭا تالالپ بەرگەنلەرگە سېنى ئايان قىلدىم.
ئۇالر سېنىڭكى ئىدى .ئۇالرنى ماڭا بەردىڭ ،ئۇالر سېنىڭ سۆزۈڭگە
ئەمەل قىلدى 7 .ئۇالر سەن ماڭا بەرگەن ھەممە نەرسىلەرنىڭ سېنىڭدىن
كەلگەنلىكىنى ئەمدى بىلدى 8 .چۈنكى ،سەن ماڭا قىلغان سۆزلەرنى
ئۇالرغا يەتكۈزدۈم ،ئۇالرمۇ قوبۇل قىلدى .سەندىن كەلگەنلىكىمنى
ھەق دەپ بىلىپ يەتتى ھەمدە مېنى ئەۋەتكەنلىكىڭگىمۇ ئىشەندى.
 9بۇالرغا دۇئا قىلىمەن .بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرىگە ئەمەس ،بەلكى سەن
ماڭا بەرگەن ئادەملەرگە دۇئا قىلىمەن .چۈنكى ئۇالر سېنىڭكىدۇر.
 10مېنىڭكى سېنىڭكىدۇر .سېنىڭكى بولسا مېنىڭكىدۇر .مېنىڭ
ئۇلۇغلۇقۇم ئۇالر ئارقىلىق ئايان بولدى.
 11مەن ئەمدى ئايرىلىش ئالدىدا تۇرىمەن .ئۇالرنى بۇ دۇنيادا
قالدۇرۇپ ،سېنىڭ يېنىڭغا كېتىۋاتىمەن .ئى مۇقەددەس ئاتا ،ئۇالرنىڭ
ساڭا بولغان سادىقلىقىنى ساقلىغىن .بىز ئىككىمىز بىر بولغاندەك،
ئۇالرمۇ بىر بولسۇن 12 .مەن ئۇالر بىلەن بىللە بولغان ۋاقتىمدا،
ئۇالرنىڭ ساڭا بولغان سادىقلىقىنى ساقلىدىم ھەم قوغدىدىم.
ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھاالكەت يولىغا ماڭغان كىشىدىن باشقا بىرىمۇ
يوقالمىدى .مۇقەددەس يازمىالردىكى ماڭا ساتقۇنلۇق قىلىدىغان
كىشى توغرۇلۇق ئېيتىلغانالرنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشى ئۈچۈن،
مۇشۇنداق بولدى 13 .مانا ئەمدى سېنىڭ يېنىڭغا كېتىمەن .ئۇالرنىڭ
قەلبىدە مېنىڭ خۇشاللىقىم تولۇپ تاشسۇن دەپ ،بۇ سۆزلەرنى
دۇنيادىكى ۋاقتىمدا سۆزلىدىم 14 ،سۆزلىرىڭنى يەتكۈزدۈم .بۇ
دۇنيانىڭ ئادەملىرى ئۇالردىن نەپرەتلەندى ،چۈنكى مەن بۇ دۇنياغا
مەنسۇپ بولمىغىنىمدەك ،ئۇالرمۇ بۇ دۇنياغا مەنسۇپ ئەمەستۇر.
 15ئۇالرنى بۇ دۇنيادىن ئايرىۋەت دەپ ئەمەس ،بەلكى شەيتاندىن
ساقال ،دەپ تىلەيمەن 16 .مەن بۇ دۇنياغا مەنسۇپ بولمىغىنىمدەك،
ئۇالرمۇ بۇ دۇنياغا مەنسۇپ ئەمەستۇر 17 .ئۇالرنى ھەقىقىتىڭ
ئارقىلىق ئۆزۈڭگە ئاتىغۇزغايسەن ،چۈنكى سېنىڭ سۆزلىرىڭ
ھەقتۇر 18 .سەن مېنى دۇنياغا ئەۋەتكىنىڭدەك ،مەنمۇ ئۇالرنى
دۇنياغا ئەۋەتتىم 19 .ئۇالرمۇ ئۆزلىرىنى ھەقىقىي ئاتىسۇن دەپ،
ئۆزۈمنى ساڭا ئاتايمەن.
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 20مــەن ئۇالر ئۈچۈنال ئەمەس ،يەنە ئۇالرنىڭ يەتكۈزىدىغان
سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،ماڭا ئېتىقاد قىلىدىغانالر ئۈچۈنمۇ دۇئا
قىلىمەن 21 .ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىر بولسۇن .ئى ئاتا ،سەن مەندە،
مەن سەندە بولغاندەك ،ئۇالرمۇ بىزدە بولسۇن .شۇ ئارقىلىق ،بۇ
دۇنيانىڭ ئادەملىرى مېنى سېنىڭ ئەۋەتكەنلىكىڭگە ئىشەنسۇن،
دەپ دۇئا قىلىمەن 22 .بىز ئىككىمىز بىر بولغاندەك ،ئۇالرمۇ
بىر بولسۇن دەپ ،سەن ماڭا بەرگەن ئۇلۇغلۇقنى ئۇالرغا ئاتا
قىلدىم 23 .مەن ئۇالردا ،سەن مەندە؛ بۇ ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقلىقىنىڭ
مۇكەممەللىشىشى ئۈچۈندۇر .بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى شۇ ئارقىلىق
مېنى ئەۋەتكەنلىكىڭنى ھەم مېنى سۆيگىنىڭدەك ماڭا ئېتىقاد
قىلغانالرنىمۇ سۆيىدىغانلىقىڭنى بىلسۇن.
 24ئـــى ئاتا ،سەن ماڭا بەرگەن كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ
مەن بىلەن بىر يەردە بولۇشىنى ھەم ئۇالرنىڭ ئۇلۇغلۇقۇمنى
كۆرۈشىنى ئارزۇ قىلىمەن .بۇ ،دۇنيا ئاپىرىدە بولۇشتىن بۇرۇن،
مېنى سۆيگەنلىكىڭ ئۈچۈن ماڭا بەرگەن ئۇلۇغلۇقتۇر 25 .ئى ئادىل
ئاتا ،بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرى سېنى تونۇمايدۇ ،ئەمما مەن سېنى
تونۇيمەن .شاگىرتلىرىممۇ مېنى سېنىڭ ئەۋەتكەنلىكىڭنى بىلىدۇ.
 26مەن سېنى ئۇالرغا ئايان قىلدىم ،يەنە داۋاملىق ئايان قىلىمەن.
بۇنىڭ بىلەن ،ماڭا بولغان مېھىر-مۇھەببىتىڭ ئۇالردا بولسۇن،
ھەم مەنمۇ ئۇالردا بوالي.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى

18

 1ھەزرىتى ئەيسا بۇ دۇئانى قىلغاندىن كېيىن ،شاگىرتلىرى
بىلەن بىللە تاشقىرىغا چىقىپ ،يېرۇسالېمنىڭ سىرتىدىكى
كىدرون ۋادىسىنىڭ ئۇ قېتىغا ئۆتتى .ئۇ يەردە بىر باغچە بار ئىدى.
ھەزرىتى ئەيسا بىلەن شاگىرتلىرى ئۇ باغچىگە كىردى 2 .ئۇنىڭغا
ساتقۇنلۇق قىلىدىغان يەھۇدامۇ ئۇ يەرنى بىلەتتى ،چۈنكى ھەزرىتى
ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن پات-پات ئۇ يەردە جەم بوالتتى 3 .شۇنداق
قىلىپ ،يەھۇدا بىر قىسىم رىم لەشكەرلىرى بىلەن ئالىي روھانىيالر
ۋە پەرىسىيلەر ئەۋەتكەن ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرىنى باشالپ بۇ يەرگە
كەلدى .ئۇالرنىڭ قوللىرىدا پانۇس ،مەشئەل ۋە قورالالر بار ئىدى.
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 4ھەزرىتى ئەيسا بېشىغا كېلىدىغانالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ،
ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ:
_ كىمنى ئىزدەيسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 5ناسىرەلىك ئەيسانى _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى ئۇالر.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا:
_ مانا مەن شۇ _ ،دېدى.
ئۇنىڭغا ساتقۇنلۇق قىلغان يەھۇدامۇ ئۇالرنىڭ قاتارىدا تۇراتتى.
 6ھەزرىتى ئەيسا« :مانا مەن شۇ» دېيىشىگىال ،ئۇالر ئارقىلىرىغا
يېنىپ يەرگە يىقىلىشتى 7 .ھەزرىتى ئەيسا ئۇالردىن يەنە بىر قېتىم:
_ كىمنى ئىزدەيسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.
_ ناسىرەلىك ئەيسانى _ ،دېيىشتى ئۇالر.
 _ 8سىلەرگە ئېيتتىمغۇ ،مانا مەن شۇ .ئەگەر مېنىال ئىزدىگەن
بولساڭالر ،بۇالرنى تۇتماڭالر _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 9بۇنىڭ بىلەن ،ئۆزىنىڭ« :ئاتا ،سەن ماڭا بەرگەنلەردىن
ھېچقايسىسىنى يوقاتمىدىم» دېگەن سۆزى ئەمەلىيەتتە ئىسپاتالندى.
 10سىمۇن پېترۇس يېنىدىكى قىلىچنى قولىغا ئېلىپ ،باش
روھانىينىڭ مالكۇس ئىسىملىك چاكىرىغا ئۇردى .قىلىچ چاكارنىڭ
ئوڭ قۇلىقىغا تېگىپ ،ئۇنى شىلىپ چۈشۈرۈۋەتتى 11 .ھەزرىتى
ئەيسا پېترۇسقا:
_ قىلىچنى غىلىپىڭغا سال! مېنى ئاتام ئەمر قىلغان بۇ ئازاب
قەدىھىنى ئىچمەيدۇ دەمسەن؟ _ دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھانناننىڭ
ئالدىغا ئېلىپ بېرىلىشى
 12شۇنىڭ بىلەن ،لەشكەر توپى بىلەن قوماندانى ھەم يەھۇدىيالر
ئەۋەتكەن ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرى ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇپ باغالشتى.
 13ئاندىن ،ئۇنى ئالدى بىلەن شۇ يىلى باش روھانىي بولۇپ تۇرغان
قاياپانىڭ قېيناتىسى ھانناننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشتى 14 .بۇرۇن
يەھۇدىي ئاقساقاللىرىغا« :پۈتۈن خەلقنىڭ ھاالك بولۇشىدىن
ساقلىنىش ئۈچۈن ،بىرال ئادەمنىڭ ئۆلۈشى ئەۋزەل» دېگەن كىشى
دەل شۇ قاياپا ئىدى.
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پېترۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسادىن تېنىشى

 15سىمۇن پېترۇس بىلەن يەنە بىر شاگىرت ھەزرىتى ئەيسانىڭ
كەينىدىن ئەگىشىپ ماڭغانىدى .ئۇ شاگىرت باش روھانىينىڭ
تونۇشى بولغانلىقى ئۈچۈن ،ھەزرىتى ئەيسا بىلەن باش
روھانىينىڭ ھويلىسىغا كىرەلىدى 16 .سىمۇن پېترۇس بولسا
تاشقىرىدا ،دەرۋازىنىڭ يېنىدا قالدى .شۇڭا ،باش روھانىينىڭ
تونۇشى بولغان شاگىرت تاشقىرىغا چىقىپ ،دەرۋازىۋەن قىز بىلەن
سۆزلىشىپ ،پېترۇسنى ئىچكىرىگە باشالپ كىردى 17 .دەرۋازىۋەن
قىز پېترۇستىن:
_ سىزمۇ ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىدىن ئەمەسمۇ؟ _ دەپ
سورىدى.
_ ياق ،مەن ئەمەس _ ،دېدى پېترۇس.
 18ھاۋا سوغۇق بولغانلىقى ئۈچۈن ،باش روھانىينىڭ چاكارلىرى
ۋە ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرى ياغاچ كۆمۈردىن يېقىلغان گۈلخاننىڭ
چۆرىسىدە ئىسسىنىپ تۇرۇشاتتى .پېترۇسمۇ ئۇالرنىڭ يېنىدا
تۇرۇپ ئوتقا قاقالندى.

باش روھانىينىڭ ھەزرىتى ئەيسانى سوراق قىلىشى
 19باش روھانىي ھەزرىتى ئەيسادىن شاگىرتلىرىنى ۋە ئۇنىڭ
تەلىم بېرىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك سوئالالرنى سورىدى 20 .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ مەن سۆزلىرىمنى ھەممە ئادەملەرگە ئاشكارا سۆزلىدىم،
يەھۇدىيالر يىغىلىدىغان يەرلىك ئىبادەتخانىالردا ۋە مەركىزىي
ئىبادەتخانىدا دائىم تەلىم بەردىم .ھېچقانداق مەخپىي سۆز
قىلمىدىم 21 .بۇالرنى نېمىشقا مەندىن سورايسىز؟ سۆزلىرىمنى
ئاڭلىغانالردىن سوراڭ ،ئۇالر نېمە دېگەنلىكىمنى بىلىدۇ.
 22ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلغاندا ،يېنىدا تۇرغان ئىبادەتخانا
قاراۋۇللىرىدىن بىرى ئۇنى بىر كاچات ئۇرۇپ:
_ باش روھانىيغا مۇشۇنداق جاۋاب قايتۇرامسەن؟ _ دېدى.
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 _ 23ئەگەر خاتا گەپ قىلغان بولسام ،بۇنى كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا
كۆرسەت .ئەمما ،ئېيتقانلىرىم توغرا تۇرسا ،مېنى نېمە ئۈچۈن
ئۇرىسەن؟ _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 24بۇنىڭ بىلەن ،ھاننان ئۇنى باغالقلىق پېتى باش روھانىي
قاياپاغا يوللىدى.

پېترۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسادىن قايتا-قايتا تېنىشى
 25سىمۇن پېترۇس ئوتنىڭ ئالدىدا ئىسسىنىپ تۇرۇۋاتقاندا،
باشقىالر:
_ سەنمۇ ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىدىن ئەمەسمۇ؟ _ دېيىشتى.
_ ياق ،مەن ئەمەس _ ،دەپ تاندى پېترۇس.
 26ئۇ يەردە باش روھانىينىڭ چاكارلىرىدىن بىرى ،يەنى پېترۇس
قۇلىقىنى چېپىپ تاشلىغان ئادەمنىڭ تۇغقىنىمۇ بار ئىدى .ئۇ
پېترۇسقا:
_ باغچىدە سېنى ئەيسا بىلەن بىللە كۆردۈمغۇ! _ دېدى.
 27پېترۇس يەنە تاندى .دەل شۇ چاغدا ،خوراز چىللىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ۋالىي پىالتۇس
ئالدىدا سوراق قىلىنىشى
 28تاڭ يورۇغاندا ،ھەزرىتى ئەيسا قاياپانىڭ يېنىدىن رىملىق
ۋالىي پىالتۇسنىڭ ئوردىسىغا ئېلىپ كېلىندى .ئۇنى ئېلىپ كەلگەن
يەھۇدىي ئاقساقاللىرى بولسا ئۆزىمىزنىڭ ئېتىقادىنى بۇلغىۋالمايلى
دەپ ،ئوردىغا كىرمەي ،سىرتتا ساقالپ تۇراتتى .بولمىسا ئۆتۈپ
كېتىش ھېيتىنىڭ داستىخىنىغا جەم بواللمايتتى.
 29شۇڭا ،ۋالىي پىالتۇس تاشقىرىغا چىقىپ ،ئۇالرنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ بۇ ئادەمنىڭ ئۈستىدىن نېمە ئىش توغرۇلۇق ئەرز قىلىسىلەر؟
_ دەپ سورىدى.
 30ئۇالر:
_ بۇ ئادەم يامان ئىش قىلمىغان بولسا ،ئۇنى سىزگە تاپشۇرمىغان
بوالتتۇق _ ،دەپ جاۋاب بېرىشتى.
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 _ 31ئۇنى ئۆزۈڭالر ئېلىپ كېتىپ ،ئۆز قانۇنۇڭالر بويىچە سوراڭالر،
_ دېدى ۋالىي پىالتۇس ئۇالرغا.
ئۇالر:
_ بىزنىڭ ئۆلۈم جازاسى بېرىش ھوقۇقىمىز يوق تۇرسا_ ،
دېيىشتى.
 32ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىنىڭ قانداق ئۆلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى
ئالدىن ئېيتقىنىنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشى ئۈچۈن ،بۇ ئىشالر يۈز
بەردى.
 33ۋالىي پىالتۇس يەنە ئوردىسىغا كىرىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
چاقىرتىپ ،ئۇنىڭدىن:
_ سەن يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 34ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ بۇ سوئالنى ئۆزىڭىز قويۇۋاتامسىز ياكى باشقىالر مەن توغرۇلۇق
سىزگە شۇنداق ئېيتقانمۇ؟ _ دېدى.
 _ 35مەن يا يەھۇدىي بولمىسام مۇنداق سوئالالرنى سورايدىغان!
سېنى ماڭا تاپشۇرغانالر ئۆز خەلقىڭ ۋە ئالىي روھانىيالرغۇ! نېمە
جىنايەت ئۆتكۈزگەنىدىڭ؟ _ دېدى ۋالىي پىالتۇس.
 _ 36مېنىڭ پادىشاھلىقىم بۇ دۇنياغا مەنسۇپ ئەمەس .ئەگەر مەنسۇپ
بولسىدى ،شاگىرتلىرىم مېنىڭ يەھۇدىيالرغا تاپشۇرۇلماسلىقىم
ئۈچۈن جەڭ قىلغان بوالتتى .ھالبۇكى ،مېنىڭ پادىشاھلىقىم بۇ
دۇنيادىكى پادىشاھلىققا ئوخشىمايدۇ _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 _ 37دېمەك سەن بىر پادىشاھ ،شۇنداقمۇ؟ _ دېدى ۋالىي پىالتۇس.
_ ئېيتقىنىڭىزدەك ،مەن پادىشاھ ،مەن ھەقىقەتكە گۇۋاھلىق
بېرىش ئۈچۈن دۇنياغا كەلدىم ،ھەقىقەتتە تۇرىدىغان كىشىلەر
مېنىڭ سۆزلىرىمنى ئاڭاليدۇ _ ،دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 38ۋالىي پىالتۇس ئۇنىڭدىن:
_ «ھەقىقەت» دېگەن نېمە؟ _ دەپ سورىدى.
ۋالىي پىالتۇس بۇنداق دەپ سورىغاندىن كېيىن ،يەنە تاشقىرىغا
چىقىپ يەھۇدىيالرغا:
39
_ مەن ئۇنىڭدىن ھېچقانداق جىنايەت تاپالمىدىم .لېكىن،
سىلەرنىڭ ھەر يىلى ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىدا يەھۇدىي مەھبۇسالردىن
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بىرنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىش ئادىتىڭالر بار .شۇڭا ،ئەگەر
خالىساڭالر ،بۇ «يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى»نى قويۇپ بېرەي؟
_ دېدى.
 40ئۇالر يەنە:
_ بۇ ئادەمنى ئەمەس ،بارابباسنى قويۇپ بېرىڭ! _ دەپ چۇقان
سېلىشتى( .بارابباس بىر قاراقچى ئىدى).

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىشى

19

 1بۇنىڭ بىلەن ،ۋالىي پىالتۇس ھەزرىتى ئەيسانى
قامچىالتتى 2 .لەشكەرلەر تىكەن شاخلىرىنى ئۆرۈپ،
بىر تاج ياساپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ بېشىغا كىيدۈرۈشتى .ئاندىن،
ئۇنىڭغا شاھانە سۆسۈن رەڭلىك تون كىيدۈرۈشتى 3 .ئۇالر يەنە
ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىشىپ:
_ ياشىسۇن يەھۇدىيالرنىڭ «پادىشاھى»! _ دەپ مەسخىرە
قىلىشىپ ،ئۇنى كاچاتالشتى.
 4ۋالىي پىالتۇس يەنە ئوردىسىدىن چىقىپ ،خااليىققا:
_ دىققەت! ئۇنىڭدىن ھېچقانداق جىنايەت تاپالمىغانلىقىمنى
بىلىشىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنى سىلەرنىڭ ئالدىڭالرغا ئېلىپ چىقىمەن،
_ دېدى.
 5بۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا بېشىدىكى تىكەنلىك تاج
ۋە ئۇچىسىدىكى سۆسۈن رەڭلىك تون بىلەن تاشقىرىغا ئېلىپ
چىقىلدى .ۋالىي پىالتۇس ئۇالرغا:
_ مانا ،ئۇ ئادەم! _ دېدى.
 6ئالىي روھانىيالر ۋە ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرى ھەزرىتى ئەيسانى
كۆرۈپ:
_ ئۇنى كرېستكە مىخلىتىڭ ،كرېستكە مىخلىتىڭ! _ دەپ
ۋارقىراشتى.
_ ئۇنى ئۆزۈڭالر مىخالڭالر! مەن ئۇنىڭدىن ھېچقانداق جىنايەت
تاپالمىدىم! _ دېدى پىالتۇس.
 7يەھۇدىيالر مۇنداق دېيىشتى:
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_ بىزدە شۇنداق بىر قانۇن بار .شۇ قانۇنغا ئاساسەن ،ئۇ ئۆزىنى
خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئاتىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۆلتۈرۈلۈشكە تېگىشلىك.
 8ۋالىي پىالتۇس بۇ سۆزنى ئاڭالپ تېخىمۇ قورقۇپ 9 ،يەنە
ئوردىسىغا كىرىپ ،ھەزرىتى ئەيسادىن:
_ سەن زادى قەيەردىن كەلگەن؟ _ دەپ سورىدى.
ھەزرىتى ئەيسا جاۋاب بەرمىدى.
 _ 10سەن ماڭا گەپ قىلمامسەن؟ سېنى قويۇپ بېرىشكە ھوقۇقۇم
بولغىنىدەك ،كرېستكە مىخالشقىمۇ ھوقۇقۇم بارلىقىنى بىلمەمسەن؟
_ دېدى ۋالىي پىالتۇس.
 _ 11سىزگە ئەرشتىن بېرىلمىگەن بولسا ،ماڭا نىسبەتەن
ھېچقانداق ھوقۇقىڭىز بولمىغان بوالتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مېنى
سىزگە تاپشۇرۇپ بەرگەن ئادەمنىڭ گۇناھى تېخىمۇ ئېغىردۇر،
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 12شۇنىڭ بىلەن ،پىالتۇس ھەزرىتى ئەيسانى قويۇۋەتمەكچى
بولدى ،لېكىن يەھۇدىيالر:
_ بۇ ئادەمنى قويۇۋەتسىڭىز ،رىم ئىمپېراتورىنىڭ دوستى بولمىغان
بولىسىز! كىم ئۆزىنى پادىشاھ دېسە ،ئۇ كىشى ئىمپېراتورغا قارشى
چىققان بولىدۇ! _ دەپ چۇقان سېلىشتى.
 13ۋالىي پىالتۇس بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
تاشقىرىغا چىقاردى ۋە «تاش ياتقۇزۇلغان ھويال» (ئارامىي تىلىدا
«غابباتا») دېگەن يەردىكى ھۆكۈم چىقىرىش ئورنىدا ئولتۇردى.
 14ئۇ كۈنى ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ ھارپىسى بولۇپ ،سائەت
ئون ئىككىگە ئاز قالغانىدى .ۋالىي پىالتۇس يەھۇدىيالرغا:
_ مانا بۇ سىلەرنىڭ پادىشاھىڭالر! _ دېدى.
 _ 15يوقىتىڭ ،يوقىتىڭ ،ئۇنى كرېستكە مىخلىتىڭ! _ دەپ
ۋارقىراشتى يەھۇدىيالر.
_ مېنى پادىشاھىڭالرنى كرېستكە مىخالتسۇن دەمسىلەر؟ _
دېدى ۋالىي پىالتۇس.
ئالىي روھانىيالر:
_ رىم ئىمپېراتورىدىن باشقا پادىشاھىمىز يوق! _ دەپ توۋالشتى.
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 16بۇنىڭ بىلەن ،ھەزرىتى ئەيسا ۋالىي پىالتۇسنىڭ بۇيرۇقى
بىلەن كرېستكە مىخلىنىشقا تاپشۇرۇلدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ كرېستكە مىخلىنىشى
 17لەشكەرلەر ھەزرىتى ئەيسانى ئېلىپ ماڭدى .ئۇ ئۆز كرېستىنى
دۈمبىسىگە ئارتىپ« ،باش سۆڭەك» (ئارامىي تىلىدا «گولگوتا»)
دېگەن يەرگە باردى 18 .ئۇالر ئۇنى شۇ يەردە كرېستكە مىخالپ،
كرېستنى تىكلىدى .ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىككى تەرىپىدە يەنە
ئىككى جىنايەتچى بار بولۇپ ،ئۇالرمۇ ئۇنىڭ بىلەن تەڭ مىخالندى.
ھەزرىتى ئەيسانىڭ كرېستى ئىككى جىنايەتچىنىڭ ئوتتۇرىسىغا
تىكلەنگەنىدى.
 19ۋالىي پىالتۇس تاختىغا «ناسىرەلىك ئەيسا _ يەھۇدىيالرنىڭ
پادىشاھى» دەپ يېزىپ ،كرېستكە ئاستۇرۇپ قويدى 20 .تاختىدىكى
سۆزلەر ئىبرانىيچە ،التىنچە ۋە گرېكچە ئۈچ خىل يېزىقتا يېزىلغانلىقى
ھەمدە ھەزرىتى ئەيسا مىخالنغان يەر شەھەرگە يېقىن بولغانلىقى
ئۈچۈن ،نۇرغۇن يەھۇدىيالر تاختىدىكى سۆزلەرنى ئوقۇغانىدى.
 21شۇڭا ،يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي روھانىيلىرى ۋالىي پىالتۇسقا:
_ «يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى» دەپ يازماڭ .ئۆزىنى «مەن
يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى دېگەن» دەپ يېزىڭ _ ،دېيىشتى.
 22بىراق ،ۋالىي پىالتۇس ئۇالرغا:
_ يازىدىغىنىمنى يازدىم! _ دېدى.
 23لەشكەرلەر ھەزرىتى ئەيسانى كرېستكە مىخلىغاندىن كېيىن،
ئۇنىڭ كىيىملىرىنى ئېلىپ ،تۆتكە بۆلۈپ ،ھەربىرى بىر ئۈلۈشتىن
ئېلىشتى .تونىنىڭ ئىچىدىكى ئۇزۇن كۆڭلەكنىمۇ ئېلىشتى .بۇ
كۆڭلەك تىكىلمىگەن بولۇپ ،ئۈستىدىن ئاستىغا بىر يۈرۈش
توقۇلغانىدى 24 .شۇنىڭ بىلەن ،لەشكەرلەر بىر-بىرىگە:
_ بۇنى يىرتماي ،چەك تارتىشايلى ،كىمگە چىقسا شۇ ئالسۇن،
_ دېيىشتى.
بۇنىڭ بىلەن ،مۇقەددەس يازمىالردىكى مۇنۇ سۆزلەر ئەمەلگە
ئاشۇرۇلدى.
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«تونۇمنى بۆلۈشتى ئۇالر،
كۆڭلىكىم ئۈچۈن تارتىشتى چەكلەر».

دەرۋەقە ،لەشكەرلەر شۇنداق قىلىشتى.
 25ھەزرىتى ئەيسانىڭ كرېستىنىڭ يېنىدا ئانىسى ،ئانىسىنىڭ
سىڭلىسى ،كلوپانىڭ ئايالى مەريەم ۋە مەجدەللىك مەريەملەر
تۇراتتى 26 .ھەزرىتى ئەيسا ئانىسى بىلەن ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان
شاگىرتىنىڭ بىرگە تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئانىسىغا:
_ ئانا ،بۇ سىزنىڭ ئوغلىڭىز بولسۇن _ ،دېدى.
 27كېيىن ،شاگىرتىغا:
_ بۇ سېنىڭ ئاناڭ بولسۇن _ ،دېدى.
شۇ ۋاقىتتىن ئېتىبارەن ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇ شاگىرتى مەريەمنى
ئۆزىنىڭ ئۆيىدە تۇرغۇزدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈمى
 28ھەزرىتى ئەيسا ھەممە ئىشلىرىنىڭ تامامالنغانلىقىنى بىلدى.
ئاندىن:
_ ئۇسسىدىم! _ دېدى.
بۇنىڭ بىلەن مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغان سۆزلەر ئەمەلگە
ئاشۇرۇلدى.
 29ئۇ يەردە ئەرزان ئۈزۈم شارابى بىلەن تولدۇرۇلغان بىر كۈپ بار
ئىدى .ئۇالر ئۈزۈم شارابىغا چىالنغان بىر پارچە بۇلۇتنى لېپەكگۈل
غولىغا باغالپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاغزىغا ئۇزاتتى 30 .ھەزرىتى
ئەيسا ئۈزۈم شارابىنى تېتىغاندىن كېيىن:
_ تامام بولدى! _ دېدى-دە ،بېشىنى تۆۋەن چۈشۈرۈپ ،جان
بەردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ بىقىنىغا نەيزە سانجىلىشى
 31ئۇ كۈنى ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ ھارپىسى ئىدى .بۇ ھېيت
دەم ئېلىش كۈنىگە توغرا كەلگەنىدى .يەھۇدىيالر كرېستكە
مىخالنغانالرنىڭ جەسىتىنى دەم ئېلىش كۈنىدە كرېستتە قالدۇرۇشنى
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توغرا تاپمايتتى .شۇڭا ،يەھۇدىي ئاقساقاللىرى جەسەتلەرنى كرېستتىن
ئېلىۋېتىش مەقسىتىدە ،ۋالىي پىالتۇستىن مىخالنغانالرنىڭ تېزرەك
ئۆلۈشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ پۇتلىرىنى چېقىۋېتىشنى تەلەپ قىلدى.
 32شۇنىڭ بىلەن ،لەشكەرلەر بېرىپ ھەزرىتى ئەيسا بىلەن
بىللە كرېستكە مىخالنغان ھېلىقى ئىككى ئادەمنىڭ پۇتلىرىنى
چېقىۋەتتى 33 .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيساغا كەلگەندە ،ئۇنىڭ ئاللىقاچان
ئۆلگەنلىكىنى كۆردى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ پۇتىنى چاقمىدى.
 34بــىــراق ،لەشكەرلەردىن بىرى ئۇنىڭ بىقىنىغا نەيزىسىنى
سانجىۋىدى ،شۇئان قان ۋە سۇ ئېقىپ چىقتى.
 35سىلەرنى ئىشەنسۇن دەپ ،بۇنى كۆرگۈچى گۇۋاھلىق بەردى.
ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى ھەقتۇر .كۆرگۈچى ئۆزىنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ
ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ36 . 37-بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى مۇقەددەس
يازمىالردا« :ئۇنىڭ بىر تال سۆڭىكىمۇ سۇنمايدۇ» ۋە «ئۇالر
ئۆزلىرى نەيزە سانجىغان ئادەمگە قارىشىپ قالىدۇ» دەپ ئالدىن
ئېيتىلغانالرنى ئەمەلگە ئاشۇردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ دەپنە قىلىنىشى
 38بــۇ ئىشالر يۈز بەرگەندىن كېيىن ،ئاراماتىيالىق يۈسۈپ
ھەزرىتى ئەيسانى دەپنە قىلىش ئۈچۈن ،ۋالىي پىالتۇستىن ئۇنىڭ
جەسىتىنى ئېلىپ كېتىشنى تەلەپ قىلدى( .يۈسۈپ ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئەگەشكۈچىسى ئىدى .لېكىن ،يەھۇدىي ئاقساقاللىرىدىن
قورققىنىدىن بۇنى مەخپىي تۇتاتتى ).ۋالىي پىالتۇس رۇخسەت
بەرگەندىن كېيىن ،يۈسۈپ بېرىپ ھەزرىتى ئەيسانىڭ جەسىتىنى
كرېستتىن چۈشۈرۈپ ئېلىپ كەتتى 39 .بـــۇرۇن بىر كېچىسى
ھەزرىتى ئەيسانىڭ يېنىغا كەلگەن نىكودىممۇ جەسەتكە چاچىدىغان
سەبرە ئارىالش مۇرمەككى دېگەن دورا-دەرماندىن ئوتتۇز نەچچە
كىلو ئېلىپ ،يۈسۈپ بىلەن بىللە كەلدى 40 .ئىككىيلەن ھەزرىتى
ئەيسانىڭ جەسىتىنى يەھۇدىيالرنىڭ دەپنە قىلىش ئادىتى بويىچە
دورا-دەرمانالرنى چېچىپ ،كەندىر رەخت بىلەن ئوراپ كېپەنلىدى.
 41ھەزرىتى ئەيسا كرېستكە مىخالنغان يەردە بىر باغ بولۇپ،
باغنىڭ ئىچىدە تېخى ھېچكىم قويۇلمىغان يېڭى بىر ئۆڭكۈر
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يەرلىك بار ئىدى 42 .بۇ كۈن ھېيتنىڭ ھارپىسى ھەم بۇ يەرلىك
يېقىن جايدا بولغانلىقى سەۋەبىدىن ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانى شۇ
يەرگە دەپنە قىلدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ تىرىلىشى

20

 1يەكشەنبە كۈنى تاڭ تېخى يورۇمىغاندا ،مەجدەللىك
مەريەم ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەرلىكىگە باردى ۋە ئۆڭكۈرنىڭ
ئاغزىدىكى تاشنىڭ ئېلىۋېتىلگەنلىكىنى كۆردى 2 .ئۇ يۈگۈرگەن
پېتى سىمۇن پېترۇس ۋە ھەزرىتى ئەيسا ياخشى كۆرىدىغان ھېلىقى
شاگىرتنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇالرغا:
_ رەببىمىزنى يەرلىكىدىن ئېلىۋېتىپتۇ ،قەيەرگە قويغانلىقىنى
بىلمىدۇق! _ دېدى.
 3پېترۇس بىلەن ھېلىقى شاگىرت تاشقىرىغا چىقىپ ،يەرلىككە
قاراپ يول ئالدى 4 .ئىككىيلەن بىللە يۈگۈرۈشۈپ ماڭدى ،لېكىن
ھېلىقى شاگىرت پېترۇستىن تېز يۈگۈرۈپ ،يەرلىككە بىرىنچى بولۇپ
يېتىپ باردى 5 .ئۇ ئېڭىشىپ ئىچىگە قاراپ ،كەندىر كېپەننىڭ ئۇ
يەردە يېيىقلىق تۇرغانلىقىنى كۆردى ،لېكىن ئىچكىرىگە كىرمىدى.
 6كەينىدىن سىمۇن پېترۇس يېتىپ كېلىپ يەرلىككە كىردى ۋە ئۇ
يەردە يېيىقلىق تۇرغان كېپەننى كۆردى 7 .ھەزرىتى ئەيسانىڭ
بېشىغا چىگىلگەن ياغلىقنىمۇ كۆردى .ياغلىق كېپەن بىلەن بىر
يەردە ئەمەس ،بەلكى ئايرىم يەردە يۆگەكلىك تۇراتتى.
 8ئاندىن ،يەرلىككە ئاۋۋال كەلگەن شاگىرتمۇ يەرلىكنىڭ ئىچىگە
كىرىپ ،ئەھۋالنى كۆرۈپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ تىرىلگەنلىكىگە
ئىشەندى 9 .شۇنداق بولسىمۇ ،ئۇالر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ
قايتا تىرىلىشى كېرەكلىكى ھەققىدە مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغان
سۆزلەرنى تېخىچە چۈشەنمىگەنىدى 10 .شۇنىڭدىن كېيىن ،ئىككىيلەن
ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان جايغا قايتىشتى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ مەجدەللىك مەريەمگە كۆرۈنۈشى
 11مەريەم بولسا يەرلىكنىڭ سىرتىدا تۇرۇپ يىغالۋاتاتتى .ئۇ
يىغالپ تۇرۇپ يەرلىكنىڭ ئىچىگە ئېڭىشىپ قارىۋىدى 12 ،ئاق
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كىيىم كىيگەن ئىككى پەرىشتىنى كۆردى .ئۇالرنىڭ بىرى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ جەسىتى قويۇلغان يەرنىڭ باش تەرىپىدە ،يەنە بىرى
ئاياغ تەرىپىدە ئولتۇراتتى.
 13ئۇالر مەريەمدىن:
_ خانىم ،نېمىشقا يىغاليسىز؟ _ دەپ سورىدى.
_ رەببىمنى ئېلىپ كېتىپتۇ ،ئۇنى نەگە قويغانلىقىنى بىلەلمەيۋاتىمەن،
_ دېدى مەريەم.
 14ئۇ شۇ گەپنى قىلىپال كەينىگە قارىۋىدى ،بىرىنىڭ ئۇ يەردە
تۇرغىنىنى كۆردى .ئۇ دەل ھەزرىتى ئەيسا ئىدى .لېكىن ،ئۇ
ھەزرىتى ئەيسا ئىكەنلىكىنى بىلەلمىدى.
 _ 15خانىم ،نېمىشقا يىغاليسىز ،كىمنى ئىزدەيسىز؟ _ دەپ
سورىدى ھەزرىتى ئەيسا.
مەريەم ئۇنى باغۋەن دەپ ئويالپ:
_ تەقسىر ،ئەگەر ئۇنى سىز يۆتكىۋەتكەن بولسىڭىز ،قەيەرگە
قويغانلىقىڭىزنى ئېيتىپ بەرگەيسىز .مەن ئۇنى ئېلىپ كەلسەم،
_ دېدى.
 _ 16مەريەم! _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
مەريەم بۇرۇلۇپال ،ئىبرانىي تىلىدا:
_ راببونى! _ دېدى( .بۇ سۆز «ئۇستاز» دېگەن مەنىدە).
 _ 17ماڭا ئېسىلماڭ! چۈنكى ،مەن تېخى ئاتامنىڭ يېنىغا قايتىپ
چىقمىدىم .بېرىپ قېرىنداشلىرىمغا ئېيتىڭ« :سىلەرنىڭمۇ ئاتاڭالر
بولغان ئاتامنىڭ ،يەنى خۇدايىڭالر بولغان خۇدايىمنىڭ يېنىغا
قايتىپ چىقىمەن!» _ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
 18شۇنىڭ بىلەن ،مەجدەللىك مەريەم شاگىرتالرنىڭ يېنىغا
بېرىپ ،ئۇالرغا:
_ رەببىمىزنى كۆردۈم! _ دېدى .ئاندىن ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ئۆزىگە ئېيتقانلىرىنى ئۇالرغا سۆزلەپ بەردى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىغا كۆرۈنۈشى
 19شۇ يەكشەنبە كۈنى كەچتە ،شاگىرتالر جەم بولغان يېرىدە
يەھۇدىيالردىن قورققانلىقىدىن ئۆينىڭ ئىشىكلىرىنى تاقىۋەتكەنىدى.
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شۇ پەيتتە ،ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پەيدا بولۇپ ،ئۆرە
تۇرغان ھالدا ئۇالرغا:
_ ئامان بولۇڭالر! _ دېدى  20ۋە ئارقىدىنال قوللىرى ۋە
بىقىنىنى ئۇالرغا كۆرسەتتى .شاگىرتالر رەببىنى كۆرگىنىدىن
قىن-قىنىغا پاتماي خۇشال بولۇشۇپ كەتتى 21 .ھەزرىتى
ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
_ ئامان بولۇڭالر! ئاتام مېنى ئەۋەتكىنىدەك ،مەنمۇ سىلەرنى
ئەۋەتىمەن _ ،دېدى.
 22بۇ سۆزلەرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا بىر پۈۋلەپ:
_ خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىغا مۇيەسسەر بولۇڭالر 23 .كىمنىڭ
گۇناھلىرىنى كەچۈرسەڭالر ،ئۇنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈم قىلىنىدۇ!
كىمنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈم قىلمىساڭالر ،ئۇنىڭ گۇناھلىرى
كەچۈرۈم قىلىنمايدۇ! ① _ دېدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ توماسقا كۆرۈنۈشى
 24ئــون ئىككى شاگىرتتىن بىرى ،يەنى «قوشكېزەك» دەپ
ئاتىلىدىغان توماس ھەزرىتى ئەيسا كەلگەندە ئۇالرنىڭ يېنىدا
ئەمەس ئىدى 25 .كېيىن ،ئۇالر ئۇنىڭغا:
_ بىز رەببىمىزنى كۆردۇق! _ دېيىشتى .لېكىن توماس:
_ ئۇنىڭ قوللىرىدا مىخنىڭ ئىزىنى كۆرمىگۈچە ،مىخالرنىڭ ئىزىغا
ئۆز بارمىقىمنى ۋە بىقىنىغا ئۆز قولۇمنى تەگكۈزۈپ باقمىغۇچە،
ھەرگىز ئىشەنمەيمەن _ ،دېدى.
 26بىر ھەپتىدىن كېيىن ،شاگىرتالر يەنە شۇ ئۆيدە جەم بولغان
بولۇپ ،توماسمۇ ئۇالر بىلەن بىللە ئىدى .ئىشىكلەر تاقاقلىق
بولسىمۇ ،ھەزرىتى ئەيسا كىرىپ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ:
_ ئامان بولۇڭالر! _ دېدى 27 .ئاندىن ،توماسقا:

①  23 :20بۇ ،ئەلچىلەرنىڭ كىشىلەرنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈم قىلىش ھوقۇقى
بار ،دېگەنلىك ئەمەس .پەقەت خۇداال گۇناھنى كەچۈرۈم قىالاليدۇ .بۇ يەردە
ئەلچىلەرگە ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈم
قىلىنغانلىقىنى جاكارالش ئىمتىيازى بېرىلگەنلىكى شەرھلەنگەن.
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_ بارمىقىڭنى بۇ يەرگە تەگكۈزۈپ ،قوللىرىمغا قارا .قولۇڭنى
ئۇزىتىپ ،بىقىنىمغا تەگكۈزۈپ باق .گۇمان قىلماي ،ماڭا ئىشەن!
_ دېدى.
 _ 28سەن مېنىڭ رەببىم ھەم خۇدايىمسەن! _ دېدى توماس
ئۇنىڭغا جاۋابەن.
 29ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ مېنى كۆرگەنلىكىڭ ئۈچۈن ئىشەندىڭمۇ؟ كۆرمەي تۇرۇپ
ئىشەنگەنلەر نەقەدەر بەختلىك-ھە! _ دېدى.

بۇ كىتابتىن مەقسەت
 30ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىنىڭ ئالدىدا ،بۇ كىتابتا يېزىلمىغان
باشقا نۇرغۇن مۆجىزىلەرنىمۇ كۆرسەتتى 31 .بۇ خاتىرىلەر سىلەرنى
ھەزرىتى ئەيسانىڭ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ،شۇنداقال خۇدانىڭ
ئوغلى ئىكەنلىكىگە ئىشەنسۇن ھەم بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭغا باغلىنىپ
ھاياتلىققا ئېرىشسۇن ،دەپ يېزىلدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەتتە شاگىرتىغا كۆرۈنۈشى

21

 1بۇ ئىشالردىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا تىبېرىيە كۆلىنىڭ
بويىدا شاگىرتلىرىغا يەنە بىر قېتىم كۆرۈندى .بۇ
قېتىمقى كۆرۈنۈشنىڭ جەريانى مۇنداق بولدى 2 :سىمۇن پېترۇس،
«قوشكېزەك» دەپ ئاتىلىدىغان توماس ،جەلىلىيىدىكى كانالىق
ناتانيەل ،زەبەدىينىڭ ئوغۇللىرى ۋە باشقا ئىككى شاگىرت بىللە
ئىدى 3 .سىمۇن پېترۇس:
_ مەن بېلىق تۇتقىلى بارىمەن _ ،دېدى.
كۆپچىلىك:
_ بىزمۇ سەن بىلەن بىللە بارىمىز _ ،دېيىشتى.
ئۇالر تاشقىرىغا چىقىپ ،كېمىگە ئولتۇردى ،لېكىن كېچىچە
ھېچ نەرسە تۇتالمىدى 4 .تاڭ ئاتقاندا ،ھەزرىتى ئەيسا سۇ بويىدا
تۇراتتى ،بىراق شاگىرتالر ئۇنىڭ ھەزرىتى ئەيسا ئىكەنلىكىنى
بىلمىدى 5 .ھەزرىتى ئەيسا:
_ بالىالر ،سىلەردە بېلىق يوقمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
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_ يوق _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
 _ 6تورنى كېمىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە تاشالڭالر ،ئاندىن تۇتااليسىلەر،
_ دېدى ھەزرىتى ئەيسا.
ئۇالر تورنى شۇ ياققا تاشالپ ،شۇنداق كۆپ بېلىق تۇتتىكى،
ھەتتا تورنى تارتىپ چىقىرالماي قالدى 7 .ھەزرىتى ئەيسانىڭ
ياخشى كۆرگەن شاگىرتى پېترۇسقا:
_ بۇ رەببىمىزغۇ! _ دېدى.
سىمۇن پېترۇس ئۇنىڭ ھەزرىتى ئەيسا ئىكەنلىكىنى ئاڭالپ،
سېلىۋەتكەن چاپىنىنى كىيىپ ،سۇغا سەكرىدى 8 .قالغانالر
قىرغاقتىن ئانچە يىراق ئەمەس ،تەخمىنەن يۈز مېتىرچە
يىراقلىقتا بولۇپ ،بېلىق بىلەن تولغان تورنى كېمە بىلەن
تارتىپ قىرغاققا كەلدى 9 .ئــۇالر قىرغاققا چىققاندا ،ياغاچ
كۆمۈردىن يېقىلغان ،ئۈستىدە بېلىق بار گۈلخاننى ۋە ناننى
كۆردى 10 .ھەزرىتى ئەيسا:
_ ئەمدى تۇتقان بېلىقىڭالردىن ئەكېلىڭالر _ ،دېدى.
 11سىمۇن پېترۇس كېمىگە چىقىپ ،تورنى قىرغاققا تارتىپ
چىقاردى .تور چوڭ بېلىقالر بىلەن تولغان بولۇپ ،جەمئىي بىر
يۈز ئەللىك ئۈچ بېلىق بار ئىدى .بېلىق شۇنچە كۆپ بولسىمۇ،
تور يىرتىلمىغانىدى 12 .ھەزرىتى ئەيسا:
_ كېلىڭالر ،تاماق يەڭالر _ ،دېدى .شاگىرتالرنىڭ ئىچىدە
بىرەرسىمۇ ئۇنىڭدىن:
_ سىز كىم بولىسىز؟ _ دەپ سوراشقا پېتىنالمىدى .چۈنكى،
ئۇالر ئۇنىڭ ئۆزلىرىنىڭ رەببى ئىكەنلىكىنى بىلدى 13 .ھەزرىتى
ئەيسا نان بىلەن بېلىقنى ئەكېلىپ ئۇالرغا بەردى 14 .مانا بۇ ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىپ ،شاگىرتلىرىغا ئۈچىنچى
قېتىمقى كۆرۈنۈشى ئىدى.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ پېترۇس بىلەن سۆزلىشىشى
 15تاماقتىن كېيىن ،ھەزرىتى ئەيسا سىمۇن پېترۇستىن:
_ يۇھاننا ئوغلى سىمۇن ،سەن مېنى بۇالردىنمۇ چوڭقۇر
سۆيەمسەن؟ _ دەپ سورىدى.
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_ شۇنداق رەببىم ،مېنىڭ سىزنى سۆيىدىغانلىقىمنى سىز
بىلىسىز! _ دېدى پېترۇس.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئۇنداقتا ،قوزىلىرىمنى ئوتالت! _ دېدى.
 16ئىككىنچى قېتىم يەنە ئۇنىڭدىن:
_ يۇھاننا ئوغلى سىمۇن ،مېنى سۆيەمسەن؟ _ دەپ سورىدى.
پېترۇس يەنە:
_ شۇنداق ،رەببىم ،مېنىڭ سىزنى سۆيىدىغانلىقىمنى بىلىسىز،
_ دېدى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئۇنداقتا ،قويلىرىمنى باق _ ،دېدى.
 17ئۈچىنچى قېتىم يەنە:
_ يۇھاننا ئوغلى سىمۇن ،مېنى سۆيەمسەن؟ _ دەپ سورىدى.
پېترۇس ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ سوئالنى ئۈچ قېتىم سورىغانلىقىغا
كۆڭلى بىر قىسما بولۇپ:
_ رەببىم ،سىز ھەممىنى بىلىسىز ،سىزنى سۆيىدىغانلىقىمنىمۇ
بىلىسىز _ ،دېدى.
ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ ئۇنداقتا ،قويلىرىمنى ئوتالت 18 .بىلىپ قويغىنكى ،ياش ۋاقتىڭدا
ئۆز بەلبېغىڭنى ئۆزۈڭ باغالپ ،خالىغان يېرىڭگە كېتەتتىڭ ،لېكىن
ياشانغاندا ،قوللىرىڭنى ئۇزىتىپ بېرىسەن .باشقىالر سېنى باغالپ،
سەن خالىمايدىغان يەرگە ئېلىپ كېتىدۇ _ ،دېدى.
 19ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزنى پېترۇسنىڭ قانداق ئۆلۈش ئارقىلىق
خۇداغا شان-شەرەپ كەلتۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئېيتتى.
ئاندىن ،ئۇنىڭغا يەنە:
_ ماڭا ئەگىشىۋەر _ ،دېدى.
 20پېترۇس كەينىگە بۇرۇلۇپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ ياخشى كۆرىدىغان
شاگىرتىنىڭ ئەگىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى( .بۇ ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ ئاخىرقى كەچلىك تامىقىدا ئۇنىڭغا يېقىن ئولتۇرۇپ« :ئى
رەببىم ،سىزنى تۇتۇپ بەرمەكچى بولغان كىمدۇ؟» دەپ سورىغان
شاگىرت ئىدى 21 ).پېترۇس ئۇنى كۆرۈپ ،ھەزرىتى ئەيسادىن:
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_ ئى رەببىم ،بۇ ئادەم كەلگۈسىدە قانداق بوالر؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 22ئەگەر مەن قايتا كەلگۈچە ئۇنىڭ ھايات بولۇشىنى خالىسام،
بۇنىڭ سەن بىلەن نېمە مۇناسىۋىتى بار؟! ماڭا ئەگىشىۋەر _ ،دېدى
ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا.
 23بۇنىڭ بىلەن ،قېرىنداشالر ئارىسىدا ھېلىقى شاگىرتنىڭ
ئۆلمەيدىغانلىقىغا دائىر گەپ تارقالدى .لېكىن ،ھەزرىتى ئەيسا
پېترۇسقا« :ئۇ ئۆلمەيدۇ» دېمىگەنىدى .پەقەت« :ئەگەر مەن قايتا
كەلگۈچە ئۇنىڭ ھايات بولۇشىنى خالىسام ،بۇنىڭ سەن بىلەن
نېمە مۇناسىۋىتى بار؟» دېگەنىدى.

خاتىمە
 24بـــۇ ئىشالرغا گۇۋاھلىق بەرگۈچى ھەمدە بۇ ئىشالرنى
خاتىرىلىگۈچى ئەنە شۇ شاگىرتتۇر .بىزمۇ بىلىمىزكى ،ئۇنىڭ
گۇۋاھلىقى ھەقتۇر.
 25ھەزرىتى ئەيسا بۇالردىن باشقا نۇرغۇن ئىشالرنىمۇ قىلغانىدى.
ئەگەر ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئايرىم-ئايرىم يېزىلغان بولسا ،مېنىڭچە
كىتابالر پۈتۈن دۇنياغا سىغمايتتى!

ھەزرىتى ئەيسا ئەلچىلىرىنىڭ
پائالىيەتلىرى
مۇقەددىمە

1

 1ھۆرمەتلىك تېئوفىلوس،
دەسلەپكى خېتىمدە ،ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنى
باشلىغاندىن تارتىپ تاكى ئاسمانغا كۆتۈرۈلگۈچە قىلغان ھەممە
ئىشلىرىنى ۋە بەرگەن بارلىق تەلىملىرىنى بايان قىلغانىدىم 2 .ئۇ
ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشتىن ئىلگىرى ،خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىنىڭ
كۈچ-قۇدرىتى بىلەن ئۆزى تاللىغان ئەلچىلىرىگە يوليورۇقالرنى
بەرگەنىدى 3 .ئۇ ئۆلۈپ ،تىرىلگەندىن كېيىنكى قىرىق كۈن ئىچىدە
ئۇالرغا كۆپ قېتىم كۆرۈنۈپ ،ئۆزىنىڭ تىرىلدۈرۈلگەنلىكىنىڭ
شەكسىز ئىكەنلىكىنى نۇرغۇن پاكىتالر بىلەن ئىسپاتلىغانىدى ۋە
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا دائىر سۆزلەرنى قىلغانىدى.
 4بىر قېتىم ھەزرىتى ئەيسا ئەلچىلەر بىلەن غىزالىنىۋاتقاندا،
ئۇالرغا يوليورۇق بېرىپ مۇنداق دېدى:
_ يېرۇسالېم شەھىرىدىن ئايرىلماي ،مەن سىلەرگە ئېيتقىنىمدەك،
خۇدائاتام سىلەرگە بېرىشنى ۋەدە قىلغان مۇقەددەس روھنى كۈتۈڭالر.
 5چۈنكى ،يەھيا پەيغەمبەر كىشىلەرنى سۇدا چۆمۈلدۈردى ،سىلەر
بولساڭالر بىرنەچچە كۈن ئىچىدە خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىغا
چۆمۈلدۈرۈلىسىلەر.

ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى
 6ئەلچىلەر ھەزرىتى ئەيسا بىلەن جەم بولغان ۋاقىتتا ،ئۇنىڭدىن:
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_ ئى رەببىمىز ،شۇ ۋاقىتتا ئىسرائىلىيە پادىشاھلىقىنى ئەسلىگە
كەلتۈرمەكچىمۇسىز؟ _ دەپ سورىدى.
 7ھەزرىتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ خۇدائاتام ئۇ ۋاقىت-سائەتنى ئۆز ھوقۇقىغا ئاساسەن بەلگىلىگەن.
سىلەرنىڭ بۇنى بىلىشىڭالر تېگىشلىك ئەمەس 8 .بىراق شۇنى
بىلىشىڭالر كېرەككى ،مۇقەددەس روھ ۋۇجۇدۇڭالرغا چۈشكەندە،
سىلەر كۈچ-قۇدرەتكە تولۇپ ،يېرۇسالېم ،پۈتۈن يەھۇدىيە ۋە
سامارىيە ئۆلكىلىرى ،ھەتتا دۇنيانىڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغىچە
ماڭا گۇۋاھچى بولىسىلەر.
 9ھەزرىتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى قىلىپ بولۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆز
ئالدىدىال ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى .بىر پارچە بۇلۇتنىڭ ئورىۋېلىشى
بىلەن ،ئۇ كۆپچىلىكنىڭ نەزىرىدىن غايىب بولدى.
 10ئۇ ئاسمانغا كۆتۈرۈلگەندە ،ئەلچىلەر كۆزلىرىنى كۆككە تىكىپ
قارىشىپ قالدى ،توساتتىن ئۇالرنىڭ يېنىدا ئاق كىيىم كىيگەن،
ئادەم قىياپىتىدىكى ئىككى پەرىشتە پەيدا بولۇپ:
 _ 11ئەي جەلىلىيىلىكلەر ،نېمىشقا بۇ يەردە ئاسمانغا قاراپ
تۇرىسىلەر؟! ھەزرىتى ئەيسا ئەرشكە چىقىپ كەتتى .بىراق،
ئۇ قانداق كۆتۈرۈلگەن بولسا ،كەلگۈسىدە يەنە شۇنداق قايتىپ
كېلىدۇ _ ،دېدى.

يەھۇدانىڭ ئورنىغا تالالنغان كىشى
 12شۇنىڭدىن كېيىن ،ئەلچىلەر يېرۇسالېمدىن بىر چاقىرىمچە
يىراقلىقتىكى زەيتۇن تېغى دېگەن جايدىن يېرۇسالېمغا قايتىپ
كەلدى 13 .ئۇالر شەھەرگە كىرىپ ،ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان ئۆينىڭ
ئۈستۈنكى قەۋىتىدىكى ھۇجرىغا چىقتى .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
پېترۇس ،يۇھاننا ،ياقۇپ ،ئەندەر ،فىلىپ ،توماس ،بارتولوماي،
مەتتا ،ھالپاينىڭ ئوغلى ياقۇپ ،ۋەتەنپەرۋەر سىمۇن ۋە باشقا بىر
ياقۇپنىڭ ئوغلى يەھۇداالر بار ئىدى 14 .ئۇالر باشقا ئېتىقادچىالر
بىلەن دائىم بىر يەرگە جەم بولۇپ ،بىر نىيەتتە دۇئا-تىالۋەت
قىلىشاتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئانىسى مەريەم،
ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكەن ئايالالر ۋە ئۇنىڭ ئىنىلىرىمۇ بار ئىدى.
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 15شۇ كۈنلەرنىڭ بىرىدە ،ئېتىقادچىالردىن بىر يۈز يىگىرمىگە
يېقىن كىشى جەم بولۇشتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پېترۇس ئۆرە
تۇرۇپ مۇنداق دېدى:
 _ 16بۇرادەرلەر! ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇپ بەرگەن يەھۇدا ھەققىدە
مۇقەددەس روھنىڭ بۇرۇن پادىشاھ داۋۇت ئارقىلىق ئالدىن ئېيتقان
مۇقەددەس يازمىالردىكى سۆزلىرى ئەمەلگە ئېشىشى كېرەك ئىدى.
 17يەھۇدامۇ بىزدەك بىر ئەلچى بولۇپ ،بىز بىلەن بىللە خۇدانىڭ
خىزمىتىدە بولغانىدى.
( 18يەھۇدا قىلغان ئەسكىلىكى بەدىلىگە ئىگە بولغان پۇلغا بىر
پارچە يەر سېتىۋېلىپ ،شۇ يەردە باشچىالپ يىقىلىپ ،ئۈچەي-قېرىنى
چۇۋۇلۇپ ئۆلدى 19 .بۇ ئىشتىن خەۋەر تاپقان پۈتۈن يېرۇسالېم
ئاھالىسى ئۇ يەرنى ئۆز تىلى بىلەن «ھەقەلدەما» دەپ ئاتاشتى.
بۇنىڭ مەنىسى «قان تۆكۈلگەن يەر» دېمەكتۇر).
 20پېترۇس سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى:
_ زەبۇردا پادىشاھ داۋۇتنىڭ يەھۇداغا قارىتىلغان مۇنۇ سۆزلىرى بار:
«ئۇنىڭ ئۆيى چۆلگە ئايالنسۇن،
ئۇنىڭدا ھېچكىم ئولتۇرمىسۇن!»
ۋە
«ئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى باشقا بىر كىشى ئۈستىگە ئالسۇن!»
21 22-شۇنىڭ ئۈچۈن ،رەببىمىز ئەيسانىڭ تىرىلگەنلىكىگە بىز
بىلەن تەڭ گۇۋاھلىق بېرىشى ئۈچۈن ،يەھۇدانىڭ ئورنىغا بىر
كىشىنى تاللىشىمىز كېرەك .بۇ كىشى ھەزرىتى ئەيسا يەھيا
پەيغەمبەردىن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغان كۈندىن باشالپ
تاكى ئاسمانغا كۆتۈرۈلگەن كۈنگىچە بىز بىلەن باشتىن-ئاخىر
بىللە بولغان كىشىلەردىن بولسۇن _ ،دېدى.
 23شۇنىڭ بىلەن ،كۆپچىلىك يۈسۈپ (لەقىمى بارسابا ،گرېكچە
ئىسمى يۇستۇس) بىلەن ماتىيا دېگەن ئىككى كىشىنى ئالدىغا
چىقىرىپ ،مۇنداق دۇئا قىلىشتى:
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24 _ 25-ئى رەببىمىز ،ھەممە ئادەمنىڭ كۆڭلىدىكى يوشۇرۇن
ئويى ساڭا ئايان .يەھۇدا ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنى تاشالپ ئۆلدى ۋە
ئۆزىگە تېگىشلىك يەرگە كەتتى .ئەمدى ئۇ تاشلىۋەتكەن ئەلچىلىك
ۋەزىپىسىگە ئىگە بولغۇچىغا بۇ ئىككىيلەندىن قايسىسىنى
تاللىغانلىقىڭنى كۆرسەتكىن.
 26دۇئادىن كېيىن ،ئۇالر بۇ ئىككى كىشىگە چەك تاشلىۋىدى،
چەك ماتىياغا چىقتى .شۇنىڭ بىلەن ،ماتىيا ئون بىر ئەلچىنىڭ
قاتارىغا ئون ئىككىنچى بولۇپ قوشۇلدى.

مۇقەددەس روھنىڭ ئېتىقادچىالرغا چۈشۈشى

2

 1ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىدىن كېيىنكى ئەللىكىنچى كۈنى كەلگەن
ئورما ھېيتىدا ،ئېتىقادچىالرنىڭ ھەممىسى يېرۇسالېمدا بىر
يەرگە جەم بولغانىدى 2 .ئاسماندىن تۇيۇقسىز گويا قاتتىق شامال
چىققاندەك بىر ئاۋاز ئاڭلىنىپ ،ئۇالر ئولتۇرغان ئۆينى قاپلىدى.
 3ئېتىقادچىالرنىڭ ھەممىسى ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىگە خۇددى ئوت
يالقۇنىدەك بىر نەرسىنىڭ ئايرىم-ئايرىم چۈشكەنلىكىنى كۆردى.
 4ئۇالرنىڭ ھەممىسى خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىغا چۆمۈپ ،ئۇ ئاتا
قىلغان ئاالھىدە قابىلىيەت بىلەن ئۆزلىرىگە نامەلۇم بولغان تىلالردا
خۇداغا مەدھىيە ئوقۇشقا باشلىدى.
 5ئۇ چاغدا ،يېرۇسالېمدا دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەردىن
كەلگەن نۇرغۇن ئىخالسمەن يەھۇدىيالرمۇ بار ئىدى 6 .ئۇالر بۇ
ئاۋازنى ئاڭالپ ،ئېتىقادچىالر بار يەرگە جەم بولۇشتى ھەمدە
ئۆزلىرىنىڭ تىللىرىدا سۆزلىشىۋاتقان ئېتىقادچىالرنى كۆرۈپ داڭ
قېتىپ قېلىشتى 7 .ئۇالر ھەيران بولۇپ:
_ قاراڭالر ،سۆزلىشىۋاتقانالر جەلىلىيىلىكلەر ئەمەسمۇ؟  8ئۇالر
قانداقالرچە بىزنىڭ تىللىرىمىزدا سۆزلىشەلەيدۇ؟  9ئارىمىزدا
پارتىيا ،مېدىيا ،ئېالم ،مېسوپوتامىيە ،يەھۇدىيە ،كاپادوكىيا،
پونتۇس ،ئاسىيا10 ، 11-فرىگىيە ،پامفىلىيە ،مىسىر ،لىۋىيىنىڭ
كىرىنىگە يېقىن جايلىرىدىن كەلگەنلەر ،كرىت ۋە ئەرەبىستاندىن
كەلگەنلەرمۇ بار! يەنە رىم شەھىرىدىن كەلگەن يەھۇدىيالر ۋە
يەھۇدىي دىنىغا كىرگەن باشقا مىللەتلەرمۇ بار .ئەمما ،ھەممىمىز
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ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ قىلغان ئۇلۇغ ئىشلىرىنى بىزنىڭ تىللىرىمىزدا
ماختىغانلىرىنى ئاڭالۋاتىمىز! _ دېيىشتى.
 12ئۇالر تېڭىرقاپ قالغانلىقىدىن ھەيرانلىق بىلەن بىر-بىرىگە:
_ بۇ زادى قانداق ئىشتۇ؟ _ دېيىشتى.
 13بەزىلەر:
_ بۇالر ئوبدانال مەس بولۇپ قاپتۇ! _ دەپ مەسخىرە قىلىشتى.

پېترۇسنىڭ چۈشەندۈرۈشى
 14بۇنى ئاڭلىغان پېترۇس باشقا ئون بىر ئەلچى بىلەن بىللە
ئورنىدىن تۇرۇپ ،يۇقىرى ئاۋاز بىلەن كۆپچىلىككە:
_ ئەي يېرۇسالېم ئاھالىلىرى ۋە باشقا يەھۇدىي قېرىنداشالر!
سىلەرگە ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتەي .سۆزلىرىمگە قۇالق
سېلىڭالر 15 .سىلەر بىزنى مەس بولۇپ قاپتۇ ،دەۋاتامسىلەر؟ ئۇنداق
ئەمەس ،تېخى ئەمدى ئەتىگەن سائەت توققۇز بولدى 16 .ھالبۇكى،
خۇدا بۇرۇن بۇ ئىش ھەققىدە يوئېل پەيغەمبەر ئارقىلىق ئالدىن
ئېيتىپ مۇنداق دېگەن:
« 17خۇدا شۇنى ۋەدە قىلدىكى:
‹مەن ئاخىر زاماندا ① ھەممە ئىنسانالرنى مۇقەددەس
روھىمغا چۆمدۈرىمەن.
ئوغۇل-قىزلىرىڭالر مېنىڭ ۋەھىيلىرىمنى يەتكۈزىدۇ.
سۆزلىرىم يىگىتلەرگە غايىبانە ئاالمەتلەر ،ياشانغانالرغا
چۈشلەر ئارقىلىق يەتكۈزۈلىدۇ.
 18ئۇ كۈنلەردە ،بارلىق ئەر-ئايال خىزمەتكارلىرىم روھىمغا
چۆمۈلدۈرۈلۈپ ،مەندىن كەلگەن ۋەھىيلەرنى
سۆزلەيدۇ.

①  17 :2ئاخىر زامان _ مەزكۇر ئايەتتە بۇ ئۇقۇم ئەيسا مەسىھنىڭ بىرىنچى
قېتىم بۇ دۇنياغا كېلىشىدىن تارتىپ ،ئىككىنچى قېتىم كېلىشىگىچە بولغان
ۋاقىتنى كۆرسىتىدۇ.
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19 20-سوراق قىلىدىغان ئۇلۇغ كۈن كېلىشتىن بۇرۇن ،كۆكتە
كارامەت كۆرسىتىمەن ،يەر يۈزىدىمۇ مۆجىزىلەرنى
يارىتىمەن.
يەردە قان ،ئوت ۋە قاپقارا ئىس-تۈتەكلەر كۆرۈنىدۇ ،كۆكتە
قۇياش نۇرى قاراڭغۇلۇققا چۆكۈپ ،ئايمۇ قان رەڭگىگە
كىرىدۇ.
 21پەرۋەردىگاردىن نىجاتلىق تىلەيدىغانالرنىڭ ھەممىسى
قۇتقۇزۇلىدۇ»›.
 22ئەي ئىسرائىل قېرىنداشالر ،سۆزلىرىمگە قۇالق سېلىڭالر.
خۇدا ناسىرەلىك ئەيسا ئارقىلىق ئاراڭالردا كۆرسەتكەن مۆجىزە ۋە
كارامەتلىرى بىلەن ھەزرىتى ئەيسانى ئۆزىنىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى
ئىسپاتلىغان .بۇ ئىش ھەممىڭالرغا مەلۇم 23 .ھەزرىتى ئەيسا
خۇدانىڭ ئالدىنئاال بىلىشى ۋە پىالنى بويىچە سىلەرگە تاپشۇرۇلدى.
سىلەر ئۇنى خۇدايىمىزغا ئىشەنمىگەن رەزىل ئادەملەرگە تۇتۇپ
بېرىپ ،كرېستكە مىخلىتىپ ئۆلتۈرگۈزدۈڭالر 24 .لېكىن ،ئۇ
ئۆلگەندىن كېيىن ،خۇدا ئۇنى ئۆلۈمنىڭ ئىلكىدىن قۇتقۇزۇپ ،قايتا
تىرىلدۈردى .چۈنكى ،ئۆلۈم ئۇنى چىرمىۋااللمىدى 25 .پادىشاھ
داۋۇت زەبۇردا ئۇ ھەققىدە مۇنداق ئالدىن ئېيتقان:
«مەن پەرۋەردىگارنىڭ دائىم يېنىمدا تۇرغانلىقىنى بىلدىم.
مەن ھەرگىز تەۋرەنمەيمەن .چۈنكى ،ئۇ مېنىڭ ئوڭ
يېنىمدا تۇرۇپ ،ماڭا ياردەم بېرىدۇ.
 26شۇڭا ،مەن ئۇنىڭغا خۇشاللىق بىلەن مەدھىيە ئوقۇيمەن.
ئۆلسەممۇ ،تېنىم ئۈمىد ئىچىدە تۇرىدۇ.
 27چۈنكى ،سەن مېنى ئۆلۈكلەر دىيارىدا تاشالپ قويمايسەن.
سېنىڭ سادىق خىزمەتكارىڭنىڭ تېنىنىڭمۇ چىرىشىگە
يول قويمايسەن.
 28ھەقىقىي ھاياتلىققا يېتەكلەيدىغان يولنى ماڭا
كۆرسەتتىڭ.
ئەمدى سەن مېنى ھۇزۇرۇڭدا خۇشاللىققا چۆمدۈرىسەن».
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 29قېرىنداشالر ،سىلەرگە ئېنىق ئېيتااليمەنكى ،بۇ سۆزلەر
چوقۇم پادىشاھ داۋۇتنىڭ ئۆزىگە قارىتىلمايدۇ .چۈنكى،
ئەجدادىمىز داۋۇت ئالەمدىن ئۆتۈپ ،يەرگە كۆمۈلدى .ئۇنىڭ
قەبرىسى بۈگۈنگىچە بۇ يەردە ساقالنماقتا 30 .ئۇ بولسا پەيغەمبەر
بولۇپ ،خۇدانىڭ ئۇنىڭ تەختىگە ئۆز ئەۋالدىدىن بىرەيلەننى
ۋارىسلىق قىلدۇرۇشقا قەسەم بىلەن ۋەدە بەرگەنلىكىنى بىلەتتى.
 31پادىشاھ داۋۇت خۇدانىڭ ئالدىن ئېيتقانلىرىنىڭ چوقۇم ئەمەلگە
ئاشۇرۇلىدىغانلىقىنى بىلىپ ،قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ ئۆلگەندىن
كېيىن تىرىلدۈرۈلىدىغانلىقىنى ،يەنى ئۆلۈكلەر دىيارىدا تاشالپ
قويۇلمايدىغانلىقىنى ۋە تېنىنىڭ چىرىمەيدىغانلىقىنى ئېيتقان.
 32بۇ سۆز خۇدا ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەن ھەزرىتى ئەيساغا قارىتىلغان
بولۇپ ،بىز بۇ ئىشنىڭ گۇۋاھچىلىرى 33 .خۇدا ئۇنى تىرىلدۈرۈپ
ئەرشكە ئېلىپ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇنى چوڭ شان-شەرەپكە
ئىگە قىلىپ ،ئۆزىنىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرغۇزدى .ھەزرىتى ئەيسا
خۇدائاتا ۋەدە قىلغان مۇقەددەس روھنى ئۇنىڭدىن ئالدى ۋە ھازىر
كۆرۈۋاتقان ،ئاڭالۋاتقانلىرىڭالردەك ،بۇ روھنى بىزلەرگە چۈشۈردى.
34 35-پادىشاھ داۋۇت ھەرگىز ئەرشكە چىقمىغان .ئۇنىڭ يازغان
مۇنۇ سۆزلىرىمۇ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھكە قارىتىلغان:
«پەرۋەردىگار خوجايىنىمغا ئېيتتىكى:
‹مەن سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭنى
ئايىغىڭ ئاستىدا دەسسەتكۈچە،
مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن!›»
 36شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي ئىسرائىل قېرىنداشالر ،شۇنى قەتئىي
بىلىشىڭالر كېرەككى ،خۇدا سىلەر كرېستكە مىخالپ ئۆلتۈرگەن
ھەزرىتى ئەيسانى ھەم رەببىمىز ،ھەم بىزنى گۇناھلىرىمىزدىن
ئازاد قىلىدىغان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ قىلىپ تەيىنلىدى! _ دېدى.
 37پېترۇسنىڭ بۇ سۆزلىرى ئاڭلىغۇچىالرغا يۈرەككە سانجىلغان
خەنجەردەك كۈچلۈك تەگدى .ئۇالر قايىل بولغىنىدىن پېترۇس
ۋە باشقا ئەلچىلەردىن:
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_ قېرىنداشالر ،ئۇنداقتا قۇتقۇزۇلۇش ئۈچۈن قانداق قىلىشىمىز
كېرەك؟ _ دەپ سوراشتى.
 38پېترۇس ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ گۇناھلىرىڭالرنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن ،يامان
يوللىرىڭالردىن يېنىپ ،توۋا قىلىڭالر ھەمدە ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلغانلىقىڭالرنى كۆرسىتىش ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈشنى
قوبۇل قىلىڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،خۇدا سىلەرگە مۇقەددەس
روھنى ئاتا قىلىدۇ 39 .بۇ ۋەدىگە سىلەر ۋە سىلەرنىڭ ئەۋالدلىرىڭالر
ھەمدە دۇنيانىڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىدا ياشاۋاتقانالرمۇ ئېرىشەلەيدۇ.
چۈنكى ،رەببىمىز خۇدا ئۆزى چاقىرغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىگە
ئۆزىنىڭ روھىنى ئاتا قىلىدۇ.
 40پېترۇس يەنە نۇرغۇن سۆزلەر بىلەن ئۇالرنى ئاگاھالندۇردى
ۋە ئۇالرغا:
_ سىلەر ئۆزۈڭالرنى خۇدانىڭ بۇ زاماننىڭ چىرىپ كەتكەن
كىشىلىرىگە كېلىدىغان جازاسىدىن قۇتۇلدۇرۇڭالر! _ دەپ
ئاگاھالندۇردى 41 .نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭ سۆزلىرىگە ئىشىنىپ،
چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى .شۇ كۈنى ،ئۈچ مىڭچە كىشى
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە قوشۇلدى 42 .ئۇالر باشقا ئېتىقادچىالر
بىلەن دائىم جەم بولۇشۇپ ئەلچىلەرنىڭ تەلىمىنى ئاڭالپ ،ھەزرىتى
ئەيسانى خاتىرىلەش ئۈچۈن ناننى بۆلۈشۈپ يېيىشەتتى ۋە دۇئا
قىلىشاتتى.

ئېتىقادچىالر ئارىسىدىكى ئىناقلىق
 43ئەلچىلەر نۇرغۇن مۆجىزە ۋە كارامەتلەرنى كۆرسەتتى.
خااليىقنى قورقۇنچ باستى 44 .پۈتۈن ئېتىقادچىالر داۋاملىق بىللە
ئىناق ياشاپ ،سېنىڭ-مېنىڭ دېيىشمەي ،بارىغا دوست بولۇشتى.
 45مال-مۈلۈكلىرىنى سېتىپ ،پۇلىنى ھەركىمنىڭ ئېھتىياجىغا قاراپ
تەقسىم قىلىشتى 46 .ھەر كۈنى ،مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىسىغا
كىرىپ ،ئىبادەت قىلىشاتتى .ئۆيلىرىدىمۇ خۇشال-خۇراملىق ۋە
ئاق كۆڭۈللۈك بىلەن بىر-بىرىنى مېھمان قىلىشىپ ،ھەزرىتى
ئەيسانى خاتىرىلەش ئۈچۈن ناننى بۆلۈشۈپ يېيىشەتتى 47 .ئۇالر
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خۇداغا مەدھىيە ئوقۇشۇپ ،پۈتۈن شەھەردىكىلەرنىڭ ھۆرمىتىگە
سازاۋەر بولدى .خۇدا ھەر كۈنى يېڭى ئېتىقادچىالرنى ئۇالرنىڭ
ئارىسىغا قوشاتتى.

پېترۇس بىلەن يۇھاننانىڭ توكۇر ئادەمنى ساقايتىشى

3

 1بىر كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت ئۈچلەردە ،يەھۇدىيالر
ئادىتى بويىچە مەركىزىي ئىبادەتخانىدا دۇئا قىلىدىغان
ۋاقىتتا ،پېترۇس بىلەن يۇھاننامۇ ئىبادەتخانىغا باردى 2 .ئۇالر
مەركىزىي ئىبادەتخانىغا يېقىنالشقاندا ،بىر تۇغما توكۇر ئادەممۇ بۇ
يەرگە ئەكېلىنىۋاتقانىدى .ھەر كۈنى ،كىشىلەر ئۇنى ئىبادەتخانىغا
كىرگەنلەردىن سەدىقە تىلەپ جان باقسۇن دەپ ،مەركىزىي
ئىبادەتخانىنىڭ «گۈزەل دەرۋازا» دەپ ئاتىلىدىغان ئىشىكى ئالدىغا
ئەكېلىپ قوياتتى 3 .توكۇر ئادەم پېترۇس بىلەن يۇھاننانىڭ
مەركىزىي ئىبادەتخانىغا كىرىپ كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپ ،ئۇالردىن
سەدىقە تىلىدى 4 .ئۇالر توكۇر ئادەمگە دىققەت بىلەن قارىغاندىن
كېيىن ،پېترۇس:
_ بىزگە قارا! _ دېدى.
 5تىلەمچى ئۇالردىن بىر نەرسە كۈتۈپ ،كۆزلىرىنى تىكىپ قاراپ
تۇراتتى 6 .بىراق ،پېترۇس ئۇنىڭغا:
_ مەندە ئالتۇن ياكى كۈمۈش يوق .لېكىن ،قولۇمدا بارىنى ساڭا
بېرەي .ناسىرەلىك ئەيسا مەسىھنىڭ نامى بىلەن بۇيرۇيمەنكى،
ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ماڭ! _ دېدى-دە 7 ،ئۇنى ئوڭ قولىدىن تارتىپ،
يۆلەپ تۇرغۇزدى .ئۇ ئادەمنىڭ پۇت ۋە ئوشۇق بېغىشلىرىغا شۇئان
كۈچ كىرىپ 8 ،ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ مېڭىشقا باشلىدى .ئۇ
مېڭىپ ۋە سەكرەپ ،خۇداغا مەدھىيە ئوقۇغان ھالدا ئۇالر بىلەن
بىللە مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىسىغا كىردى 9 .ئۇنىڭ مېڭىپ
خۇداغا مەدھىيە ئوقۇغانلىقىنى كۆرگەن جامائەت  10ئۇنىڭ مەركىزىي
ئىبادەتخانىنىڭ «گۈزەل دەرۋازا»سى ئالدىدا تىلەمچىلىك قىلىپ
ئولتۇرىدىغان ھېلىقى كىشى ئىكەنلىكىنى تونۇپ ،داڭ قېتىپ
قېلىشتى.
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پېترۇسنىڭ مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى سۆزلىرى
 11ھەممە ئادەم ھېلىقى پۇتى ساقايغان ئادەمنى كۆرۈش ئۈچۈن
ئىبادەتخانىدىكى «سۇاليمان پېشايۋىنى» دېگەن يەرگە يۈگۈرۈپ
كېلىشتى .ئۇالر ئۇنىڭ ساق پېتى پېترۇس بىلەن يۇھانناغا چىڭ
ئېسىلىپ تۇرۇۋالغانلىقىنى كۆرۈپ ،ھەيران بولۇشتى 12 .بۇ ئەھۋالنى
كۆرگەن پېترۇس خااليىققا مۇنداق دېدى:
_ ئىسرائىل قېرىنداشالر! بۇ ئىشقا نېمانچە ھەيران بولىسىلەر؟
بىزگە نېمانچە تىكىلىپ قارايسىلەر؟ سىلەر بىزنى ئۆز كۈچ-قۇدرىتى
ياكى ئىخالسمەنلىكىگە تايىنىپ بۇ ئادەمنى ماڭدۇردى ،دەپ
ئويالمسىلەر؟  13ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس! ۋەھالەنكى ،ئىبراھىم،
ئىسھاق ،ياقۇپ قاتارلىق ئەجدادلىرىمىز ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن
خۇدا ئۆزىنىڭ خىزمەتكارى بولغان ھەزرىتى ئەيسانىڭ شان-
شەرىپىنى نامايان قىلدى .سىلەر شۇ ھەزرىتى ئەيسانى كېڭەشمىگە
تۇتۇپ بەردىڭالر .ۋالىي پىالتۇس ئۇنى قويۇپ بەرمەكچى بولغان
بولسىمۇ ،سىلەر پىالتۇسنىڭ ئالدىدا ئۇنى رەت قىلىپ« ،ئۆلتۈرۈش
كېرەك!» دېدىڭالر 14 .مــۇقــەددەس ۋە ئادىل بولغان ھەزرىتى
ئەيسانى رەت قىلىپ ،ۋالىي پىالتۇستىن ئۇنىڭ ئورنىغا بىر قاتىلنى
قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدىڭالر 15 .شۇنداق قىلىپ ،ھاياتلىقنى
ياراتقۇچىنى ئۆلتۈردۈڭالر! بىراق ،خۇدا ئۇنى تىرىلدۈردى .بىز
مانا بۇ ۋەقەنىڭ گۇۋاھچىلىرى 16 .مانا شۇ ھەزرىتى ئەيساغا قىلغان
ئېتىقادىمىز بىلەن ،بۇ توكۇر ئادەمگە كۈچ كىردى .سىلەر كۆرۈپ
تۇرغان ۋە تونۇيدىغان بۇ ئادەم ھەزرىتى ئەيساغا بولغان ئېتىقاد
ئارقىلىق ساپمۇساق بولدى .سىلەرمۇ بۇنى كۆردۈڭالر.
 17قېرىنداشالر ،مەن ئىشىنىمەنكى ،سىلەر ۋە باشلىقلىرىڭالر
ھەزرىتى ئەيساغا شۇنچە يامانلىق قىلغاندا ،ئۆزۈڭالرنىڭ
نېمە قىلىۋاتقانلىقىڭالرنى بىلمەيتتىڭالر 18 .مانا بۇ خۇدانىڭ
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچراپ ئۆلىدىغانلىقى
توغرىسىدا پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق ئالدىن ئېيتقانلىرىنىڭ ئەمەلگە
ئاشۇرۇلۇشىدۇر 19 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھازىر يامان يوللىرىڭالردىن
يېنىپ ،توۋا قىلىڭالر! خۇدانىڭ يولىغا قايتىڭالر! شۇنداق قىلغاندا،
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خۇدا گۇناھلىرىڭالرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ 20 .ئۇ سىلەرگە يېڭى كۈچ
ئاتا قىلىپ ،ئۆزى بىز ئۈچۈن تەيىنلىگەن قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ
بولغان ئەيسانى قېشىڭالرغا قايتىدىن ئەۋەتىدۇ 21 .خۇدا بۇرۇنقى
زامانالردا مۇقەددەس پەيغەمبەرلىرى ئارقىلىق جاكارلىغىنىدەك،
ھەممە مەۋجۇداتالر يېڭىلىنىدىغان ۋاقىت كەلمىگۈچە ،ھەزرىتى
ئەيسا ئەرشتە تۇرىدۇ 22 .مۇسا پەيغەمبەر ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدە
مۇنداق دېگەنىدى« :پەرۋەردىگارىڭالر خۇدا ئۆز قېرىنداشلىرىڭالر
ئارىسىدىن ماڭا ئوخشاش بىر پەيغەمبەر تىكلەيدۇ .ئۇنىڭ سۆزلىرىگە
تولۇق ئەمەل قىلىشىڭالر كېرەك!  23چۈنكى ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ
سۆزىنى ئاڭلىمايدىغانالر خۇدانىڭ خەلقى قاتارىدىن چىقىرىلىپ
يوقىتىلىدۇ».
 24دەرۋەقــە ،سامۇئىل پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن كېلىپ
خۇدانىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى بۇ
كۈنلەردە ھەزرىتى ئەيسا توغرىسىدا يۈز بېرىدىغان ئىشالرنىمۇ
ئالدىن ئېيتقان 25 .سىلەر بۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەۋالدلىرىسىلەر ۋە
خۇدا ئەجدادىڭالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىنىڭ مىراسخورلىرىسىلەر.
چۈنكى ،خۇدا ئەجدادىمىز ئىبراھىمغا« :سېنىڭ ئەۋالدىڭ ئارقىلىق
يەر يۈزىدىكى ھەممە خەلقلەرگە بەخت ئاتا قىلىمەن» دەپ ۋەدە
بېرىپ ئەھدە قىلغان 26 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدا ھەربىرىڭالرنى
يامان يوللىرىڭالردىن قايتۇرۇپ ،بەخت-سائادەتكە ئېرىشتۈرۈش
ئۈچۈن ،خىزمەتكارى ھەزرىتى ئەيسانى تىكلەپ ،ئۇنى ئاۋۋال
سىلەرگە ئەۋەتتى.

پېترۇس بىلەن يۇھاننانىڭ ئالىي
كېڭەشمىدە سوراق قىلىنىشى

4

 1پېترۇس بىلەن يۇھاننا خااليىققا گەپ قىلىۋاتقاندا ،بىرنەچچە
مويسىپىت روھانىيالر ،مەركىزىي ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرىنىڭ
باشلىقى ۋە سادۇقىي دىنىي ئېقىمىدىكى بىرنەچچەيلەن كېلىپ
قالدى 2 .ئەلچىلەر خااليىققا« :خۇدا ھەزرىتى ئەيسانى ئاساس
قىلىپ ،ئۆلگەنلەرنى تىرىلدۈرىدۇ» دەپ تەلىم بەرگەنلىكى ئۈچۈن،
بۇ كىشىلەر ئىنتايىن غەزەپلەندى 3 .شۇڭا ،ئۇالر پېترۇس بىلەن
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يۇھاننانى تۇتقۇن قىلدى .كەچ كىرىپ قالغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالر
كېچىچە تۇتۇپ تۇرۇلدى 4 .لېكىن ،ئەلچىلەرنىڭ تەلىملىرىنى
ئاڭلىغانالرنىڭ كۆپى ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى .شۇنداق
قىلىپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئەگىشىدىغان ئەرلەرنىڭ سانىال بەش
مىڭغا يەتتى.
 5ئەتىسى ،يەھۇدىيالرنىڭ كېڭەشمىسىدىكى بارلىق باشلىق،
ئاقساقال ۋە تەۋرات ئۇستازلىرى يېرۇسالېمدا توپالندى 6 .ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا باش روھانىي ھاننان ،قاياپا ،يەھيا ،ئىسكەندەر ۋە باش
روھانىينىڭ باشقا تۇغقانلىرىمۇ بار ئىدى 7 .ئۇالر پېترۇس بىلەن
يۇھاننانى ئالدىغا چاقىرتىپ:
_ سىلەر بۇ ئىشنى قايسى كۈچ-قۇدرەتكە تايىنىپ ،كىمنىڭ
نامى بىلەن قىلدىڭالر؟ _ دەپ سورىدى.
 8پېترۇس مۇقەددەس روھقا چۆمگەن ھالدا مۇنداق دېدى:
_ خەلقىمىزنىڭ ھۆرمەتلىك رەھبەرلىرى ۋە ئاقساقاللىرى!  9ئەگەر
بىز بۈگۈن بۇ توكۇر ئادەمگە كۆرسەتكەن ياخشى ئىش ھەم ئۇنىڭ
قانداق ساقايتىلغانلىقى سەۋەبلىك سوراققا تارتىلغان بولساق،
 10سىلەر ۋە پۈتۈن ئىسرائىل خەلقى شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى،
ئۇنى پۈتۈنلەي ساقايتىپ ئالدىڭالردا تۇرغۇزغان كۈچ-قۇدرەت
ناسىرەلىك ئەيسا مەسىھنىڭ كۈچ-قۇدرىتىدۇر! سىلەر ھەزرىتى
ئەيسانى كرېستكە مىخالپ ئۆلتۈرگەن بولساڭالرمۇ ،لېكىن خۇدا
ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى.
 11مۇقەددەس يازمىالردا ئۇ ھەققىدە مۇنداق يېزىلغان:
«تامچىالر تاشلىۋەتكەن بۇ تاش
قۇرۇلۇشنىڭ ئۇل تېشى بولۇپ قالدى».
ھەزرىتى ئەيسا دەل شۇ «تاش»تۇر!  12پەقەت ھەزرىتى ئەيساال
بىزنى قۇتقۇزااليدۇ .چۈنكى ،پۈتكۈل ئىنسانىيەت دۇنياسىدا ھەزرىتى
ئەيسادىن باشقا ،خۇدا تەيىنلىگەن ھېچقانداق قۇتقۇزغۇچى يوقتۇر!
 13پېترۇس بىلەن يۇھاننانىڭ بۇ جۈرئىتىنى كۆرگەن كېڭەشمە
ھەيئەتلىرى ئۇالرنىڭ ئوقۇمىغان ئادەتتىكى ئادەملەردىن ئىكەنلىكىنى
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بىلىپ ،ھەيران بولۇشتى .ئۇالرنىڭ بۇرۇن ھەزرىتى ئەيسا بىلەن
بىللە بولغانلىقىنىمۇ بىلدى 14 .لېكىن ،ساقىيىپ كەتكەن ھېلىقى
ئادەم پېترۇس بىلەن يۇھاننانىڭ يېنىدا پاكىت بولۇپ تۇرۇۋاتقانلىقى
ئۈچۈن ،ئۇالر ھېچقانداق گەپ ياندۇرالمىدى 15 .شۇنىڭ بىلەن،
كېڭەشمە ھەيئەتلىرى ئۇالرنى كېڭەشمىدىن چىقىشقا بۇيرۇدى.
ئاندىن:
 _ 16بۇالرنى قانداق قىلىمىز؟ ئۇالر كۆرسەتكەن ئاجايىپ مۆجىزىنى
پۈتۈن يېرۇسالېم خەلقى بىلىدىكەن ،بىز مۇنداق ئىش بولمىغان
دېيىشكە ئامالسىز 17 .لېكىن ،بۇ ئىشنىڭ خەلق ئىچىدە تېخىمۇ
كەڭ تارقىلىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،ئۇالرغا بۇندىن كېيىن ئەيسا
توغرىسىدا ھېچكىمگە بىر نېمە دېمەسلىككە ئاگاھالندۇرۇش
بېرەيلى! _ دەپ مەسلىھەت قىلىشتى.
 18شۇنداق قىلىپ ،ئۇالر ئەلچىلەرنى چاقىرتىپ ،قانداق بولۇشىدىن
قەتئىينەزەر بۇندىن كېيىن ھەزرىتى ئەيسانىڭ نامىدا سۆزلەپ
تەلىم بەرمەسلىكنى بۇيرۇدى 19 .لېكىن ،پېترۇس بىلەن يۇھاننا:
_ خۇدانىڭ ئالدىدا سىلەرگە بويسۇنۇش توغرىمۇ ياكى
خۇداغىمۇ؟ بۇنىڭغا ئۆزۈڭالر بىر نېمە دەڭالر!  20ئەمما بىز كۆرگەن
ۋە ئاڭلىغانلىرىمىزنى ئېيتماي تۇرالمايمىز! _ دەپ جاۋاب بەردى.
 21كېڭەشمە ھەيئەتلىرى بولسا خااليىقتىن قورقۇپ ،ئەلچىلەرنى
جازاالشقا اليىق ســەۋەب تاپالماي ،ئۇالرنى تېخىمۇ قاتتىق
ئاگاھالندۇرۇپ ،قويۇپ بەردى .چۈنكى ،خااليىق خۇداغا مەدھىيە
ئوقۇۋاتقان بولۇپ 22 ،بۇنىڭ سەۋەبى قىرىق يىلدىن بېرى توكۇر
ھېلىقى ئادەمنىڭ ساقىيىپ كەتكەنلىكىدىن ئىدى.

ئېتىقادچىالرنىڭ بىر نىيەتتە دۇئا قىلىشى
 23پېترۇس بىلەن يۇھاننا قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن ،باشقا
ئېتىقادچىالرنىڭ يېنىغا قايتىپ كېلىپ ،كېڭەشمىدىكى ئالىي
روھانىيالر ۋە ئاقساقالالرنىڭ قىلغان سۆزلىرىنى كۆپچىلىككە
ئۇقتۇردى 24 .ئېتىقادچىالر بۇنى ئاڭلىغاندا ،بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە
خۇداغا مۇنداق دۇئا قىلدى:
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_ ئى ئىگىمىز ،ئاسمان-زېمىن ،دېڭىز-ئوكيانالرنى ۋە ئۇالردىكى
بارلىق مەۋجۇداتالرنى ياراتقان ئۆزۈڭ 25 .سەن مۇقەددەس روھ
بىلەن خىزمەتكارىڭ بولغان ئەجدادىمىز پادىشاھ داۋۇت ئارقىلىق
مۇنداق دېگەنغۇ:
«نېمە ئۈچۈن كاپىرالر خۇدادىن غەزەپلىنىدىغاندۇ؟
نېمە ئۈچۈن خەقلەر بىكاردىن-بىكار سۇيىقەست
قىلىدىغاندۇ؟
 26دۇنيادىكى پادىشاھالر سەپ تارتىپ،
خۇدا ۋە ئۇ تەيىنلىگەن قۇتقۇزغۇچىسىغا قارشى جەم
بولۇشتى».
 27دەل شۇ ئەھۋال بىزنىڭ شەھىرىمىزدە يۈز بەردى! ھىرود
خان بىلەن ۋالىي پىالتۇس رىملىق لەشكەرلەر ۋە ئىسرائىل خەلقى
بىلەن بىرلىشىپ ،مۇقەددەس خىزمەتكارىڭ ،ئۆزۈڭ تەيىنلىگەن
قۇتقۇزغۇچى ئەيساغا قارشى توپالندى 28 .ئۇالر بىلمەستىنال ئۆز
كۈچ-قۇدرىتىڭ ۋە ئىرادەڭ بىلەن بۇرۇنال ئورۇنالشتۇرغان ئىشالرنى
ئەمەلگە ئاشۇردى.
 29ئــى رەببىمىز ،ئەمدى ئۇالرنىڭ سېنىڭ خىزمەتكارلىرىڭ
بولغان بىزگە سېلىۋاتقان تەھدىتلىرىنى كۆرگەيسەن! سۆزلىرىڭنى
يۈرەكلىك يەتكۈزۈشىمىزگە مەدەت بەرگەيسەن 30 .ئۆز قۇدرىتىڭنى
كۆرسىتىپ ،مۇقەددەس خىزمەتكارىڭ ئەيسانىڭ نامىدىن كېسەللەرنى
ساقايتىپ ،مۆجىزە ۋە كارامەتلەر ياراتقايسەن.
 31ئۇالرنىڭ دۇئالىرى ئاياغالشقاندا ،ئۇالرنىڭ تۇرغان يېرى
تەۋرىنىپ كەتتى .ئۇالر مۇقەددەس روھقا چۆمۈپ ،خۇدانىڭ
سۆزلىرىنى يۈرەكلىك يەتكۈزۈشكە باشلىدى.

ئېتىقادچىالرنىڭ پۇل-ماللىرىدىن تەڭ پايدىلىنىشى
 32ئېتىقادچىالر بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە ئىدى .ھېچكىم
ئۆزىگە تېگىشلىك پۇل-مېلىنى «ئۆزۈمنىڭ» دېمەيتتى ،بارىغا
ئورتاق ئىدى 33 .ئەلچىلەر خۇدانىڭ زور كۈچ-قۇدرىتى بىلەن
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رەببىمىز ئەيسانىڭ تىرىلگەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرەتتى .خۇدا
ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە مول بەخت ئاتا قىلغانىدى 34 .ئۇالرنىڭ
ھېچنېمىگە ھاجىتى چۈشمەيتتى .چۈنكى ،بەزىلەر يەر-زېمىنى،
ئۆي-جايىنى سېتىپ 35 ،پۇلىنى ئەلچىلەرگە تاپشۇراتتى .ئەلچىلەر
پۇلنى ھەركىمنىڭ ئېھتىياجىغا قاراپ تەقسىم قىالتتى.
 36مەسىلەن ،مەركىزىي ئىبادەتخانىدا ئىشلەيدىغان الۋىيالردىن
سىپرۇستا تۇغۇلغان يۈسۈپ ئىسىملىك بىر ئېتىقادچى بار ئىدى.
ئەلچىلەر ئۇنى بارنابا ،يەنى «رىغبەتلەندۈرگۈچى» دەپ ئاتايتتى.
 37ئۇمۇ ئۆزىنىڭ بىر پارچە ئېتىزىنى سېتىپ ،پۇلىنى ئەلچىلەرگە
تاپشۇردى.

ھانانىيا بىلەن سەپىرە

5

 1ھانانىيا ئىسىملىك يەنە بىر ئادەممۇ ئايالى سەپىرە بىلەن
بىر پارچە يېرىنى ساتتى 2 .ھانانىيا بىر قىسىم پۇلنى ئۆزىگە
قالدۇردى .ئاشقان پۇلنى« ،يېرىمىزنىڭ ھەممە پۇلى مۇشۇ» دەپ،
ئەلچىلەرگە تاپشۇردى .ئايالىمۇ بۇنىڭدىن تولۇق خەۋەردار ئىدى.
 3پېترۇس ئۇنىڭغا:
_ ھانانىيا ،نېمىشقا قورسىقىڭغا شەيتاننى كىرگۈزۈپ ،يەر ساتقان
پۇلنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزۈڭگە قالدۇرۇش بىلەن مۇقەددەس روھقا
يالغان ئېيتتىڭ؟  4يەر سېتىلمىغاندا ،سېنىڭ ئىدى .سېتىلغاندىن
كېيىن ،پۇلمۇ ئۆزۈڭنىڭ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،يەنە نېمىشقا غەرەزلىك
ھالدا« :پۇلنىڭ ھەممىسى مۇشۇ» دەپ كەلدىڭ؟ سەن ئىنسانغىال
ئەمەس ،خۇداغىمۇ يالغان ئېيتتىڭ! _ دېدى.
 5ھانانىيا بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ھامان يىقىلىپ ،جان ئۈزدى .بۇ
ئىشنى ئاڭلىغۇچىالر بەك قورقۇشۇپ كەتتى 6 .ياشالردىن بىرنەچچىسى
كىرىپ ،جەسەتنى كېپەنلەپ ،سىرتقا ئاپىرىپ دەپنە قىلدى.
 7تەخمىنەن ئۈچ سائەتتىن كېيىن ،ھانانىيانىڭ ئايالى كىرىپ
كەلدى .بىراق ،ئۇ بولغان ۋەقەدىن تېخى خەۋەر تاپمىغانىدى.
 8پېترۇس ئۇنىڭدىن:
_ ماڭا ئېيتىڭ ،سىلەر يەر ساتقان پۇلنىڭ ھەممىسى مۇشۇمۇ؟
_ دەپ سورىدى.

388

ئەلچىلەر 5

_ شۇنداق ،ھەممىسى شۇ _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇ.
 9پېترۇس:
_ سىلەر نېمە ئۈچۈن مۇقەددەس روھنى سىناپ تىل بىرىكتۈردۈڭالر؟
قاراڭ ،ئېرىڭىزنى دەپنە قىلىپ كەلگەنلەر ئىشىك ئالدىدا تۇرىدۇ،
ئۇالر سىزنىمۇ ئەكېتىدۇ! _ دېدى.
 10ئۇمۇ شۇئان پېترۇسنىڭ ئالدىغا يىقىلىپ ،جان بەردى .ھېلىقى
ياشالر كىرىپ ،ئۇنىڭ ئۆلگەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇنىمۇ ئېلىپ بېرىپ
ئېرىنىڭ يېنىغا دەپنە قىلدى 11 .پۈتۈن ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى
ۋە بۇ ئىشنى ئاڭلىغانالرنى قاتتىق قورقۇنچ باستى.

ئەلچىلەر ياراتقان مۆجىزىلەر
 12ئەلچىلەر خەلق ئىچىدە نۇرغۇن مۆجىزە ۋە كارامەتلەرنى
كۆرسەتتى .بارلىق ئېتىقادچىالر مەركىزىي ئىبادەتخانىدىكى
«سۇاليمان پېشايۋىنى»دا دائىم جەم بوالتتى 13 .كىشىلەر ئۇالرنى
ھۆرمەتلىسىمۇ ،بىراق ئۇالرغا قوشۇلۇشقا جۈرئەت قىاللمايتتى.
 14شۇنداق بولسىمۇ ،رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلىپ ،جامائەتچىلىككە
قوشۇلغان ئەر-ئايالالر بارغانسېرى كۆپەيگىلى تۇردى 15 .يارىتىلغان
مۆجىزىلەر سەۋەبىدىن خەقلەر كېسەل كىشىلەرنى كوچىالرغا ئېلىپ
چىقىپ ،كۆرپە ۋە زەمبىللەرگە ياتقۇزۇپ قوياتتى .ئۇالر «پېترۇس
يولدىن ئۆتكەندە ،كېسەللەرگە قولىنى تەگكۈزمىسىمۇ ،ھېچبولمىغاندا
سايىسى چۈشۈپ ،ساقىيىپ كەتسۇن!» دەپ ئوياليتتى 16 .يەنە
توپ-توپ كىشىلەر يېرۇسالېم يېنىدىكى شەھەر-يېزىالردىن
كېسەللەرنى ۋە جىن چاپلىشىۋالغان كىشىلەرنى ئېلىپ كېلەتتى.
ئۇالرنىڭ ھەممىسى ساقىيىپ قايتىشاتتى.

ئەلچىلەرنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىشى
 17باش روھانىي ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرى ،يەنى شۇ يەرلىك سادۇقىي
دىنىي ئېقىمىدىكىلەر ئەلچىلەرنى زادى كۆرەلمەيتتى 18 .شۇڭا،
ئۇالر ئەلچىلەرنى تۇتۇپ ،ھۆكۈمەت زىندانىغا قامىدى 19 .لېكىن شۇ
كېچە ،خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى زىنداننىڭ قاتمۇقات دەرۋازىلىرىنى
ئېچىپ ،ئەلچىلەرنى ئېلىپ چىقىپ ،ئۇالرغا:
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 _ 20سىلەر مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىسىغا كىرىپ ،جامائەتكە
يېڭى ھايات توغرىسىدىكى تەلىملەرنىڭ ھەممىسىنى ئېيتىڭالر،
_ دەپ بۇيرۇدى.
 21ئەلچىلەر بۇ سۆز بويىچە تاڭ ئاتقاندا مەركىزىي ئىبادەتخانا
ھويلىسىغا كىرىپ ،كىشىلەرگە تەلىم بېرىشكە باشلىدى.
باش روھانىي ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرى ئەلچىلەرنى سوراق قىلىش
ئۈچۈن ،ئىسرائىلالرنىڭ بارلىق ئاقساقاللىرىنى ئالىي كېڭەشمىنىڭ
ئومۇمىي يىغىنىغا چاقىردى .ئاندىن ،زىنداندىكى ئەلچىلەرنى
ئېلىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتتى 22 .لېكىن ،ئۇالر زىندانغا يېتىپ
بارغاندا ،ئەلچىلەرنىڭ ئۇ يەردە يوقلۇقىنى بايقاپ قايتىپ بېرىپ،
كېڭەشمىدىكىلەرگە:
 _ 23بىز زىندانغا بارساق ،ئۇنىڭ ئىشىكى مەھكەم قۇلۇپالقلىق
تۇرۇپتۇ .سىرتىدا قاراۋۇلالرمۇ ساقالپ تۇرۇپتۇ .لېكىن ،ئىشىكنى
ئېچىپ قارىساق ،ئىچىدە بىرمۇ ئادەم يوق! _ دەپ مەلۇمات بەردى.
 24مەركىزىي ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرىنىڭ باشلىقى ۋە ئالىي
روھانىيالر بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ ،گاڭگىراپ قېلىشتى« .ئەمدى بۇ
ئىش قانداق بوالر» دەپ ،ئۆز-ئۆزىدىن سوراشقا باشلىدى 25 .دەل
شۇ چاغدا ،بىر كىشى كىرىپ:
_ سىلەر زىندانغا تاشلىغان ئادەملەر مەركىزىي ئىبادەتخانا
ھويلىسىدا جامائەتكە تەلىم بېرىۋاتىدىغۇ! _ دەپ خەۋەر قىلدى.
 26بۇنىڭ بىلەن ،ھېلىقى قاراۋۇلالر باشلىقى قول ئاستىدىكىلەرنى
باشالپ بېرىپ ،ئەلچىلەرنى ئېلىپ كەلدى .بىراق ،خەلقنىڭ
ئۆزلىرىنى چالما-كېسەك قىلىشىدىن قورقۇپ ،ئۇالرغا زورلۇق
ئىشلەتمىدى.
 27ئۇالر ئەلچىلەرنى ئېلىپ كەلگەندىن كېيىن ،ئۇالرنى كېڭەشمە
ھەيئەتلىرى ئالدىدا تۇرغۇزدى .باش روھانىي ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن
شىكايەت قىلىشقا باشالپ:
 _ 28بىز سىلەرنى ئەيسا ھەققىدە كىشىلەرگە تەلىم بەرمەڭالر،
دەپ قاتتىق چەكلىگەنىدۇق .لېكىن ،سىلەر يەنە شۇ تەلىمىڭالرنى
پۈتۈن يېرۇسالېمغا يايدىڭالر ھەمدە ئەيسانىڭ قان قەرزىنى بىزگە
ئارتماقچى بولۇۋاتىسىلەر! _ دېدى.
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 29پېترۇس ۋە باشقا ئەلچىلەر جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى:
_ بىز ئىنسانغا ئەمەس ،خۇداغا بويسۇنۇشىمىز كېرەك!  30سىلەر
ھەزرىتى ئەيسانى كرېستكە مىخالپ ئۆلتۈردۈڭالر .لېكىن،
ئەجدادلىرىمىز ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن خۇدا ئۇنى تىرىلدۈردى 31 .خۇدا
ئىسرائىل خەلقىنىڭ گۇناھلىرىغا توۋا قىلىپ ،كەچۈرۈمگە ئېرىشىش
پۇرسىتىگە ئىگە بولۇشى ئۈچۈن ،ھەزرىتى ئەيسانى يېتەكچى ھەم
قۇتقۇزغۇچى قىلىپ ئۆزىنىڭ ئوڭ يېنىغا ئولتۇرغۇزدى 32 .بىز بۇ
ئىشالرنىڭ گۇۋاھچىلىرى .خۇدا ئۆزىگە ئىتائەت قىلغۇچىالرغا ئاتا
قىلغان مۇقەددەس روھمۇ بۇ ئىشالرنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ.
 33ئالىي كېڭەشمە ھەيئەتلىرى بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ ئىنتايىن
غەزەپلەندى ۋە ئەلچىلەرنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇشتى 34 .لېكىن،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پۈتۈن خەلقنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان
پەرىسىي دىنىي ئېقىمىدىكى غامالىيىل ئىسىملىك بىر تەۋرات
ئۇستازى بار ئىدى .ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ:
_ ئۇالرنى بىر دەم سىرتقا چىقىرىپ تۇرۇڭالر _ ،دەپ بۇيرۇدى.
 35ئاندىن ،ئۇ كېڭەشمە ھەيئەتلىرىگە مۇنداق دېدى:
_ ئەي ئىسرائىلالر ،سىلەر بۇ كىشىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشتا
ئېھتىيات قىلىڭالر!  36ئۆتكەندە ،ھېلىقى ئەبلەخ تەۋداس ئوتتۇرىغا
چىقىپ ،ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ ،ۋەقە چىقاردى .ئۇنىڭغا تەخمىنەن
تۆت يۈز ئادەم ئەگەشكەنىدى .بىراق ،ئۇ رىملىقالر تەرىپىدىن
ئۆلتۈرۈلدى .ئەگەشكۈچىلىرى تارقىلىپ كېتىپ ،ئىشى يوققا چىقتى.
 37كېيىن نوپۇس تىزىمالش ۋاقتىدا ،جەلىلىيىلىك يەھۇدامۇ باش
كۆتۈرۈپ چىقىپ ،بىر توپ كىشىنى توپالپ ئۆزىگە ئەگەشتۈرگەن.
ئۇمۇ ئۆلتۈرۈلۈپ ،ئەگەشكۈچىلىرىمۇ تارقىتىۋېتىلگەن 38 .ئەمدى
بۇ كىشىلەرگە كەلسەك ،مېنىڭچە ئەڭ ياخشىسى ئۇالرنى قويۇپ
بېرىڭالر .ئۇالر بىلەن كارىڭالر بولمىسۇن! ئەگەر ئۇالرنىڭ مەقسىتى
ۋە قىلىۋاتقىنى پەقەت ئىنساننىڭ ئىشى بولسىال ،جەزمەن مەغلۇپ
بولىدۇ 39 .ئەگەر خۇدادىن بولسا ،سىلەر ئۇالرنى يوقىتالمايسىلەر!
ھەتتا ئۆزۈڭالرنى خۇداغا قارشى ئورۇنغا قويغان بولىسىلەر!
40
ئالىي كېڭەشمە غامالىيىلنىڭ تەكلىپىنى قوبۇل قىلدى ۋە
ئەلچىلەرنى چاقىرتىپ كىرىپ ،ئۇالرنى قامچىلىتىپ ،ھەرگىز
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ھەزرىتى ئەيسا توغرۇلۇق تەلىم بەرمەسلىكنى بۇيرۇدى .ئاندىن،
ئۇالرنى قويۇپ بەردى 41 .ئەلچىلەر كېڭەشمىدىن چىقىپ ،خۇدانىڭ
ئۆزلىرىنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ نامى ئۈچۈن خورلۇق ئازابى چېكىشكە
اليىق كۆرگەنلىكىدىن ئىنتايىن خۇرسەن بولۇشتى 42 .ئۇالر يەنىال
ھەر كۈنى مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىسىدا ۋە ئۆيلىرىدىمۇ تەلىم
بېرىپ« ،ھەزرىتى ئەيسا _ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھتۇر!» دەپ،
توختىماستىن خۇش خەۋەر تارقىتىۋەردى.

خىزمەتكە تالالنغان يەتتە كىشى

6

 1شۇ كۈنلەردە ،ئېتىقادچىالرنىڭ سانى كۈندىن-كۈنگە
كۆپىيىپ بارماقتا ئىدى .بىراق ،گرېكچە سۆزلەيدىغان
بەزى يەھۇدىيالر يەرلىك يەھۇدىيالردىن رەنجىپ قالغانىدى.
ئۇالرنىڭ دېيىشىچە ،كۈندىلىك تاماقنى تەقسىم قىلىشتا ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى تۇل ئايالالرغا بېرىلگەن تاماق باشقىالرنىڭكىدىن ئاز
ئىكەن 2 .شۇڭا ،ئون ئىككى ئەلچى پۈتۈن ئېتىقادچىالرنى يىغىپ،
ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ بىز ئەلچىلەرنىڭ خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزۈش خىزمىتىنى
تاشالپ قويۇپ ،ئوزۇق-تۈلۈك تەقسىملەش بىلەن بولۇپ كېتىشىمىز
توغرا ئەمەس 3 .شۇنىڭ ئۈچۈن قېرىنداشالر ،ئاراڭالردىكى ھۆرمەتكە
سازاۋەر بولغان ،مۇقەددەس روھقا چۆمگەن ،دانا كىشىدىن يەتتىنى
تالالڭالر .بۇ ئىشالرنى شۇالر باشقۇرسۇن 4 .بىز بولساق ئۆزىمىزنى
دۇئا قىلىش ۋە خۇش خەۋەر ھەققىدە تەلىم بېرىشكە بېغىشاليلى.
 5ئەلچىلەرنىڭ تەكلىپىگە ھەممەيلەن قوشۇلۇشتى .شۇنىڭ
بىلەن ،كۆپچىلىك ئىمانى كامىل ۋە مۇقەددەس روھقا چۆمگەن
ئىستىپان ئىسىملىك بىر ئېتىقادچىنى تاللىدى .ئۇنىڭدىن
باشقا ،فىلىپ ،پروكورۇس ،نىكانور ،تىمون ،پارمېناس ھەمدە
بۇرۇن يەھۇدىي دىنىغا كىرگەن ئانتاكيالىق نىكوالسالرنى تالالپ،
 6ئۇالرنى ئەلچىلەرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ چىقتى .ئەلچىلەر ئۇالرنى
بۇ خىزمەتكە تەيىنلەش ئۈچۈن ،قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئۇچىسىغا
تەگكۈزۈپ تۇرۇپ دۇئا قىلىشتى.
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 7خۇدانىڭ سۆزى داۋاملىق تارقالغانسېرى ،يېرۇسالېمدىكى
ئېتىقادچىالرنىڭ سانىمۇ بارغانسېرى كۆپەيدى .نۇرغۇن روھانىيالرمۇ
ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.

ئىستىپاننىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى
 8خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ۋە كۈچ-قۇدرىتىگە تولغان
ئىستىپان خەلق ئىچىدە زور مۆجىزە ۋە كارامەتلەرنى كۆرسەتتى.
 9بىراق ،كىرىنى ۋە ئىسكەندەرىيە شەھەرلىرى ھەم كىلىكىيە
ۋە ئاسىيا ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن ،قۇللۇقتىن ئازاد بولغانلىقى
ئۈچۈن «ھۆرلەر» دەپ ئاتالغان ئىبادەتخانىنىڭ ئەزالىرى
بولغان بەزى يەھۇدىيالر ئىستىپانغا قارشى چىقىپ ،ئۇنىڭ
بىلەن مۇنازىرە قىلىشقا باشلىدى 10 .لېكىن ،مۇقەددەس روھ
ئىستىپانغا ئەقىل-پاراسەت بەرگەچكە ،ئۇالر ئۇنىڭ سۆزلىرىگە
تاقابىل تۇرۇشقا ئامالسىز قالدى 11 .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بەزى
ئادەملەرنىڭ گېلىنى ياغالپ:
_ بىز بۇ ئادەمنىڭ مۇسا پەيغەمبەر ۋە خۇداغا قارىتا كۇپۇرلۇق
سۆزلىگەنلىكىنى ئاڭلىدۇق _ ،دەپ تۆھمەت قىلدۇردى.
 12ئۇالر مۇشۇ ئۇسۇل بىلەن خەقنى ،ئاقساقالالرنى ۋە تەۋرات
ئۇستازلىرىنى قۇترىتىپ ،ئىستىپاننى تۇتقۇن قىلدۇرۇپ ،ئۇنى
ئالىي كېڭەشمىگە ئېلىپ باردى 13 .ئــۇالرغــا سېتىلغان ساختا
گۇۋاھچىالر ئوتتۇرىغا چىقىپ:
_ بۇ ئادەم ھەمىشە بۇ مۇقەددەس مەركىزىي ئىبادەتخانىمىزغا
ۋە تەۋرات قانۇنىمىزغا قارشى سۆزلەرنى قىلىدۇ 14 .بىز
ئۇنىڭ« :ناسىرەلىك ئەيسا بۇ ئىبادەتخانىنى گۇمران
قىلىدۇ ،مۇسا پەيغەمبەردىن مىراس قالغان ئەنئەنىۋى
قائىدە-تۈزۈملىرىمىزنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ!» دېگەنلىكىنى
ئاڭلىدۇق _ ،دېدى.
 15كېڭەشمىدە ئولتۇرغانالرنىڭ ھەممىسى ئىستىپانغا كۆز تىكىپ
قارىغىنىدا ،ئۇنىڭ چىرايىنىڭ خۇددى پەرىشتىنىڭ چىرايىغا
ئوخشاش پارقىراۋاتقانلىقىنى كۆردى.
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 1باش روھانىي ئىستىپاندىن:
_ ئۇالرنىڭ ئەرزلىرى راستمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 2ئىستىپان مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئاتىالر ۋە ئاكا-ئۇكىالر ،سۆزۈمگە قۇالق سېلىڭالر! ئەجدادىمىز
ئىبراھىم تېخى مېسوپوتامىيە رايونىدىن ھاران شەھىرىگە كۆچۈپ
بارمىغان ۋاقىتتا ،شانۇشەۋكەتلىك خۇدا ئۇنىڭغا كۆرۈنۈپ« 3 :سەن
ئۆز يۇرتۇڭ ۋە ئۇرۇق-جەمەتىڭدىن ئايرىلىپ ،مەن كۆرسەتمەكچى
بولغان يەرگە بارغىن» دېگەنىدى 4 .بۇنىڭ بىلەن ،ئەجدادىمىز
ئىبراھىم كالدانالرنىڭ زېمىنى بولغان ئۆز يۇرتىنى تاشالپ ،ھاران
شەھىرىگە بېرىپ ئورۇنالشتى .ئاتىسى ئۆلگەندىن كېيىن ،خۇدا
ئۇنى بۇ جايغا ،يەنى سىلەر ھازىر تۇرۇۋاتقان جايغا يۆتكەپ كەلدى.
 5ئۇ ۋاقىتتا ،خۇدا ئۇنىڭغا تەۋە بىر غېرىچمۇ يەر بەرمىگەنىدى.
بىراق ،ئىبراھىمنىڭ تېخىچە پەرزەنتى بولمىغان بولسىمۇ ،خۇدا
ۋەدە قىلىپ ،بۇ زېمىننى ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا بەرمەكچى
بولدى 6 .خۇدا ئەجدادىمىز ئىبراھىمغا مۇنداق دېدى« :سېنىڭ
ئەۋالدلىرىڭ مەلۇم بىر چەت دۆلەتتە مۇساپىرلىقتا تۆت يۈز يىل
قۇل بولۇپ خورلۇقتا ياشايدۇ 7 .بىراق ،ئۇالرنى قۇل قىلغان خەلققە
جازا بېرىمەن .ئۇنىڭدىن كېيىن ،ئەۋالدلىرىڭ ئۇ يەردىن چىقىپ،
بۇ يەردە ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ».
 8كېيىن ،خۇدا ئىبراھىمغا« :سەن بىلەن تۈزگەن ئەھدەمنىڭ
بەلگىسى خەتنە قىلىش بولسۇن» دېدى .ئەجدادىمىز ئىبراھىمدىن
ئىسھاق تۆرەلدى .ئۇ تۇغۇلۇپ سەككىزىنچى كۈنى ،خەتنىسى
قىلىندى .ئىسھاقتىن ئىسرائىلالرنىڭ ئاتىسى بولغان ياقۇپ تۆرەلدى.
ياقۇپتىن ئىسرائىلالرنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىنىڭ بوۋىلىرى بولغان
ئون ئىككى ئوغۇل تۆرەلدى .ئۇالرنىڭمۇ خەتنىسى قىلىندى.
 9كېيىن ،ئەجدادىمىز ياقۇپنىڭ ئوغۇللىرى ئىنىسى يۈسۈپتىن
ھەسەت قىلىپ ،ئۇنى مىسىرغا بارىدىغان سودىگەرلەرگە قۇل ئورۇندا
سېتىۋەتتى .لېكىن ،خۇدا ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغاچقا 10 ،ئۇنى
پۈتۈن تارتقان قىيىنچىلىقىدىن قۇتقۇزۇپ ،ئۇنىڭغا دانىشمەنلىك
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ئاتا قىلىپ ،مىسىر پادىشاھىنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشتۈردى .پادىشاھ
ئۇنى مىسىرغا باش ۋەزىر ۋە ئوردىنىڭ باش غوجىدارى قىلدى.
 11كېيىن ،پۈتۈن مىسىر ۋە كەنئان يەرلىرىدە ئېغىر ئاچارچىلىق
يۈز بېرىپ ،زور ئاپەت بولدى .ئەجدادلىرىمىز ئوزۇق-تۈلۈكسىز
قالدى 12 .مىسىرنىڭ ئامبىرىدا ئاشلىق بارلىقىنى ئاڭلىغان
ياقۇپ ئوغۇللىرىنى ،يەنى ئەجدادلىرىمىزنى ئۇ يەرگە ئەۋەتتى.
بىرىنچى قېتىم بارغاندا ،ئۇالر ئىنىمىز يۈسۈپ ئۆلگەن دەپ ،ئۇنى
تونۇمىغانىدى 13 .شۇڭا ،ئىككىنچى قېتىم بارغاندا ،ئەجدادىمىز
يۈسۈپ ئاكىلىرىغا ئۆزىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى.
ئۇالرنىمۇ پادىشاھقا تونۇشتۇردى 14 .شۇنىڭ بىلەن ،ئەجدادىمىز
يۈسۈپ ئاتىسى _ ئەجدادىمىز ياقۇپنىڭ ئالدىغا ئاكىلىرىنى ئەۋەتىپ،
ئۇنى پۈتۈن ئائىلە-جەمەتى بىلەن ،جەمئىي يەتمىش بەش كىشىنى
مىسىرغا تەكلىپ قىلدى 15 .ئەجدادىمىز ياقۇپ مىسىرغا بېرىپ،
كېيىن ئەۋالدلىرى بىلەن شۇ يەردە ئالەمدىن ئۆتتى 16 .ئۇالرنىڭ
جەسەتلىرى شەكەم شەھىرىگە قايتۇرۇلۇپ ،ئەجدادىمىز ئىبراھىم
بۇرۇن ھامۇرنىڭ ئوغۇللىرىدىن سېتىۋالغان يەرلىككە قويۇلدى.
 17خۇدا ئەجدادىمىز ئىبراھىمغا« :سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭنى قۇللۇقتىن
ئازاد قىلىمەن» دېگەن ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان ۋاقىت يېتىپ
كېلىشكە ئاز قالغاندا ،مىسىردىكى يەھۇدىيالرنىڭ نوپۇسى خېلى
كۆپەيگەنىدى 18 .ئۇ ۋاقىتتا ،ئەجدادىمىز يۈسۈپنىڭ مىسىر خەلقىگە
قىلغان ياخشى ئىشلىرىدىن خەۋىرى بولمىغان يېڭى بىر پادىشاھ
مىسىردا تەختكە چىقتى 19 .بۇ پادىشاھ ئەجدادلىرىمىزنى ھىيلە-
مىكىرلەر بىلەن ئېزىپ خورلىدى ،ھەتتا ئۇالرنى ئۆز بوۋاقلىرىنى
تاشلىۋېتىشكە مەجبۇر قىلدى 20 .مۇسا پەيغەمبەر مانا شۇ چاغالردا
تۇغۇلغانىدى .ئۇ خۇدانىڭ نەزىرىدە ئاالھىدە باال ئىدى .ئاتا-ئانىسى
ئۇنى ئۆيدە ئۈچ ئاي باققاندىن كېيىن 21 ،سىرتقا تاشلىۋېتىشكە
مەجبۇر بولدى .بىراق ،پادىشاھنىڭ قىزى ئۇنى قۇتقۇزۇپ ،ئۆز
ئوغلى قىلىپ چوڭ قىلدى 22 .مۇسا پەيغەمبەر مىسىرلىقالرنىڭ
ئالىي بىلىملىرى بىلەن تەربىيىلىنىپ ،سۆز قابىلىيىتى ۋە ئىش
بېجىرىش ئىقتىدارىغا ئىگە ئادەم بولۇپ چىقتى.
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 23ئــۇ قىرىق ياشالرغا كىرگەندە ،ئۆز قېرىنداشلىرى بولغان
يەھۇدىيالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش قارارىغا كەلدى 24 .ئۇ بىر
مىسىرلىقنىڭ بىر يەھۇدىي قۇلنى سەۋەبسىزال بوزەك قىلىۋاتقانلىقىنى
كۆرۈپ ،ئۇنى قوغداپ ،يولسىزلىق قىلغان مىسىرلىقنى ئۆلتۈرۈپ،
ئۇنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىپ بەردى 25 .ئۇ ،خۇدانىڭ مەن ئارقىلىق
يەھۇدىيالرنى قۇتقۇزىدىغانلىقىنى يەھۇدىي قېرىنداشلىرىم
چۈشىنىدىغۇ دەپ ئويلىغانىدى .لېكىن ،ئۇالر بۇنى چۈشەنمىدى.
 26ئەتىسى ،مۇسا پەيغەمبەر ئىككى يەھۇدىي قېرىنداشنىڭ
ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇالرنى ياراشتۇرماقچى بولۇپ:
«سىلەر قېرىنداش تۇرۇپ ،نېمىشقا بىر-بىرىڭالرغا يولسىزلىق
قىلىسىلەر؟» دېدى.
 27قېرىندىشىنى بوزەك قىلغان كىشى مۇسا پەيغەمبەرنى
ئىتتىرىۋېتىپ« :كىم سېنى بىزگە باشلىق ياكى سوراقچى
بولسۇن دەپتۇ!؟  28مېنىمۇ تۈنۈگۈنكى مىسىرلىقنى ئۆلتۈرگەندەك
ئۆلتۈرمەكچىمۇسەن؟» دېدى 29 .مۇسا پەيغەمبەر بۇ سۆزلەرنى
ئاڭالپ ،بۇ ئىشنى باشقىالرمۇ بىلىدىغان ئوخشايدۇ دەپ قورقۇپ،
مىسىردىن مىديان رايونىغا قېچىپ باردى ۋە ئۇ يەردە مۇساپىر
بولۇپ تۇرۇپ قېلىپ ،ئىككى ئوغۇلغا ئاتا بولدى.
 30قىرىق يىلدىن كېيىن ،مۇسا پەيغەمبەرگە سىناي تېغىنىڭ
يېنىدىكى چۆلدە كۆيۈۋاتقان تىكەنلىكنىڭ ئوت يالقۇنىدا بىر پەرىشتە
كۆرۈندى 31 .بۇ ھالنى كۆرگەن مۇسا پەيغەمبەر ئىنتايىن ھەيران
بولۇپ ،تېگى-تەكتىنى بىلىش ئۈچۈن تىكەنلىكنىڭ يېنىغا باردى.
بۇ چاغدا ،ئۇ خۇدانىڭ« 32 :مەن سېنىڭ ئەجدادلىرىڭ ئىبراھىم،
ئىسھاق ۋە ياقۇپ ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن خۇدا بولىمەن» دېگەن
ئاۋازىنى ئاڭلىدى .مۇسا پەيغەمبەر قورقۇنچتا تىترەپ ،قاراشقىمۇ
جۈرئەت قىاللمىدى 33 .خۇدا ئۇنىڭغا يەنە« :سەن تۇرۇۋاتقان يەر
مۇقەددەستۇر .شۇڭا ،ئايىغىڭنى سېلىۋەت!  34مەن مىسىردىكى
بەندىلىرىمنىڭ خارلىنىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .ئۇالرنىڭ نالە-
پەريادلىرىنى ھەقىقەتەن ئاڭلىدىم .شۇڭا ،مەن ئۇالرنى قۇتقۇزغىلى
چۈشتۈم .ئەمدى بارغىن .مەن سېنى مىسىرغا ئەۋەتەي!» دېدى.
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 35مــانــا شۇ مۇسا پەيغەمبەرنى ھېلىقى يەھۇدىيالر« :كىم
سېنى بىزگە باشلىق ياكى سوراقچى بولسۇن دەپتۇ!؟» دەپ رەت
قىلغانىدى .لېكىن ،مۇسا پەيغەمبەرگە خۇدانىڭ پەرىشتىسى
كۆيۈۋاتقان تىكەنلىكتە كۆرۈنۈپ« :ئىسرائىل خەلقىنى قۇتقۇزۇپ،
ئۇالرغا يېتەكچىلىك قىلىسەن» دەپ ،ئۇنى مىسىرغا ئەۋەتتى.
 36ئەنە شۇ مۇسا پەيغەمبەر خەلققە يېتەكچىلىك قىلىپ ،ئۇالرنى
مىسىردىن چىقارغانىدى ھەمدە مىسىردا قىزىل دېڭىزنىڭ بويىدا
ۋە قىرىق يىلنى ئۆتكۈزگەن شۇ چۆللەردە غايەت زور مۆجىزە ۋە
كارامەتلەرنى كۆرسەتكەنىدى 37 .شۇ مۇسا پەيغەمبەر ئۆزى ئۇالرغا:
«خۇدا قېرىنداشلىرىمىز ئارىسىدىن ماڭا ئوخشاش بىر پەيغەمبەرنى
تىكلەيدۇ» دېگەنىدى 38 .ئۇ چۆللەردە ئەجدادلىرىمىزغا باشچىلىق
قىلغان ۋاقىتالردا ،سىناي تېغىدا خۇدانىڭ پەرىشتىسى ئۇنىڭغا
يەنە كۆرۈنۈپ ،سۆز قىلدى .مۇسا پەيغەمبەر ھاياتلىق بەخش
ئېتىدىغان سۆزلەرنى ئاڭالپ ،ئۇنى ئەجدادلىرىمىزغا ۋە ئۇالر
ئارقىلىق بىزگە يەتكۈزدى.
 39شۇنداق بولسىمۇ ،ئەجدادلىرىمىز مۇسا پەيغەمبەرنىڭ گېپىگە
كىرمەي ،ئۇنى رەت قىلىپ ،كۆڭلىدە مىسىرغا قايتىشنى ئارزۇ قىلدى.
 40مۇسا پەيغەمبەر سىناي تېغىدىن تېخى چۈشمىگەن ۋاقىتتا ،ئۇالر
ئۇنىڭ ئاكىسى ھارۇنغا« :بىزگە يول باشاليدىغان بۇتالر ياساپ
بېرىڭ! بىزنى مىسىردىن ئېلىپ چىققان ھېلىقى مۇسانىڭ نېمە
بولۇپ كەتكەنلىكىنى بىلەلمىدۇق» دېدى 41 .شۇنىڭ بىلەن،
ئۇالر موزاي سۈرىتىدە بىر بۇت ياساپ ،ئۇنىڭغا ئاتاپ قۇربانلىق
قىلىپ ،سەجدە قىلدى .ئۆز قوللىرى بىلەن ياسىغان بۇ بۇتنى
خۇشال-خۇراملىق بىلەن تەبرىكلەشتى 42 .بۇنى كۆرگەن خۇدا
ئەجدادلىرىمىزدىن نەزىرىنى يۆتكەپ ،ئۇالرنى ئۆز ئىختىيارىغا
قويۇپ بەردى .ئۇالر ئاسماندىكى يۇلتۇزالرغا چوقۇنۇشقا باشلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەرلەر مۇقەددەس يازمىالردا خاتىرىلىگەندەك،
خۇدا ئۇالرنى مۇنداق ئەيىبلىدى:
«ئەي ئىسرائىلالر! سىلەر قىرىق يىل جەريانىدا چۆلدە
قۇربانلىق قىلغىنىڭالردا،
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ماڭا ئەمەس ،بەلكى ئۆز قوللىرىڭالر بىلەن ياسىغان
بۇتالرغا،
 43يەنى ‹مولەك›نىڭ چېدىرى ۋە ‹رىفان›نىڭ يۇلتۇز
شەكىللىك سۈرىتىنى كۆتۈرۈپ مېڭىپ ،ئۇالرغا سەجدە
قىلدىڭالر!
شۇڭالشقا ،سىلەرنى بابىل شەھىرىنىڭ چەتلىرىگە قوغالپ،
سۈرگۈن قىلىمەن!»
 44ئەجدادلىرىمىز چۆلدە ياشىغان ۋاقتىدا ،ئەھدە چېدىرى دەپمۇ
ئاتالغان ئىبادەت چېدىرى تىككەنىدى ۋە قەيەرگە بارسا ئۇنى
ئۆزلىرى بىلەن بىللە يۆتكەپ ،ئۇنىڭدا خۇداغا ئىبادەت قىالتتى.
ئىبادەت چېدىرى خۇدا مۇسا پەيغەمبەرگە كۆرسەتكەن نۇسخا
بويىچە ياسالغانىدى 45 .ئەجدادلىرىمىز ئىبادەت چېدىرىغا ئەۋالدمۇ
ئەۋالد ئىگىدارچىلىق قىلغان ۋە كېيىن يوشۇۋانىڭ يېتەكچىلىكىدە،
خۇدا قوغلىغان مىللەتلەرنىڭ زېمىنلىرىنى بېسىۋېلىپ ،ئىبادەت
چېدىرىنى بۇ يەرگە ئېلىپ كەلگەن .ھەتتا پادىشاھ داۋۇتنىڭ
زامانىغىچە شۇ چېدىردا خۇداغا ئىبادەت قىلغان 46 .پادىشاھ داۋۇت
خۇدانىڭ ،يەنى ياقۇپ ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن خۇدانىڭ شاپائىتىگە
ئېرىشىپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئىبادەتخانا سېلىشقا ئۇنىڭ ئۆزىدىن
ئىجازەت سورىغان 47 .بىراق ،خۇدا قوشۇلمىغان .كېيىن ،پادىشاھ
سۇاليمان خۇدا ئۈچۈن بىر ئىبادەتخانا سالغان.
 48ھالبۇكى ،ئۇلۇغ خۇدا ئادەم سالغان ئىبادەتخانىالردا تۇرمايدۇ!
يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق خۇدا مۇنداق دېگەنىدى:
49« 50-ئەرش مېنىڭ تەختىم بولىدۇ.
زېمىن مېنىڭ پۇت قويىدىغان يېرىمدۇر.
سىلەر ماڭا بۇنىڭدىنمۇ ياخشى خانا ساالالمسىلەر!؟
بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئارامگاھ ياسىياالمسىلەر!؟
ئاسمان زېمىندىكى مەۋجۇداتالرنى مەن ياراتتىمغۇ!»
 51ئىستىپان سۆزىنى ئاياغالشتۇرۇپ:
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_ ئەي ،بوينى ،يۈرىكى ۋە قۇلىقى قاتتىقالر! سىلەر خەتنە
قىلىنمىغان كاپىرالرغا ئوخشاش جاھىل! سىلەر ئەجدادلىرىڭالرغا
ئوخشاش ،خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىغا دائىم قارشىلىق قىلىۋاتىسىلەر!
 52سىلەرنىڭ ئەجدادلىرىڭالر زىيانكەشلىك قىلمىغان بىرەر پەيغەمبەر
بارمۇ-ھە؟! ئۇالر «خۇدانىڭ ئادالەتچىسى» بولغان ھەزرىتى
ئەيسانىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئالدىن جاكارلىغانالرنىمۇ ئۆلتۈرۈشكەن.
ئەمدى ئۇ ئۆزى كەلگەندە ،سىلەر ئۇنىڭغا ساتقۇنلۇق قىلىپ،
ئۇنىمۇ ئۆلتۈردۈڭالر 53 .ئەجەب ئىش-ھە! خۇدانىڭ قانۇنىنى
پەرىشتىلەر ئۆزى سىلەرگە يەتكۈزگەن بولسىمۇ ،سىلەر ئۇنىڭغا
ئەمەل قىلمىدىڭالر! _ دېدى.

ئىستىپاننىڭ چالما-كېسەك قىلىنىشى
 54ئىستىپاننىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان ئالىي كېڭەشمە
ھەيئەتلىرى ئىنتايىن غەزەپلىنىپ ،ئۇنىڭغا چىشلىرىنى غۇچۇرالتتى.
 55مۇقەددەس روھقا چۆمگەن ئىستىپان بولسا كۆزلىرىنى كۆككە
تىكىپ ،خۇدانىڭ پارالق نۇرىنى ۋە ئۇنىڭ ئوڭ يېنىدا تۇرغان
ھەزرىتى ئەيسانى كۆردى.
 _ 56قاراڭالر! ئاسمان ئېچىلىپ ،ئىنسانئوغلى ھەزرىتى ئەيسانىڭ
خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم! _ دېدى ئۇ.
 57بــۇنــى ئاڭلىغان ھەيئەتلەر قوللىرى بىلەن قۇالقلىرىنى
ئېتىۋېلىشىپ ،چۇقان سېلىشتى ۋە ئېتىلىپ بېرىپ 58 ،ئۇنى
شەھەرنىڭ سىرتىغا ئىتتىرىپ چىقىرىپ ،چالما-كېسەك قىلىشقا
باشلىدى .ئىستىپاننى گۇناھكار دەپ گۇۋاھلىق بەرگەنلەر ئۇنى
چالما-كېسەك قىلىشتىن بۇرۇن ،چاپانلىرىنى سائۇل ئىسىملىك
بىر ياشنىڭ يېنىدا قويۇپ قويغانىدى 59 .ئىستىپان يامغۇردەك
يېغىۋاتقان تاشنىڭ ئاستىدا تۇرۇپ:
_ ئى رەببىم ئەيسا ،مېنىڭ روھىمنى قوبۇل قىلغايسەن! _
دەپ ۋارقىرىدى.
 60كېيىن ،ئۇ تىزلىنىپ تۇرۇپ قاتتىق ئاۋاز بىلەن:
_ ئى رەببىم ،بۇ گۇناھنى دەپ ئۇالرنى جازالىمىغايسەن_ ،
دېدى .ئۇ بۇ سۆزنى قىلىپ بولۇپال جان ئۈزدى.

399

ئەلچىلەر 8

سائۇلنىڭ ئېتىقادچىالرغا زىيانكەشلىك قىلىشى

8

  1ئىستىپاننىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىنى سائۇلمۇ قولاليتتى.
شۇ كۈندىن باشالپ ،يېرۇسالېمدىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى ئىنتايىن دەھشەتلىك زىيانكەشلىككە ئۇچراشقا
باشلىدى .ئەلچىلەردىن باشقا پۈتۈن ئېتىقادچىالر يەھۇدىيە ۋە
سامارىيە ئۆلكىلىرىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقىلىپ كېتىشتى.
 2بەزى ئىخالسمەن كىشىلەر ئىستىپاننى دەپنە قىلىپ ،ئۇنىڭغا چوڭ
ھازا تۇتۇشتى 3 .لېكىن ،سائۇل ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە
ۋەيرانچىلىق سېلىپ ،ئەر-ئايال ئېتىقادچىالرنى ئۆيمۇئۆي ئىزدەپ
تۇتۇپ ،زىندانغا تاشالشقا باشلىدى.

خۇش خەۋەرنىڭ سامارىيە ئۆلكىسىگە يېتىپ بېرىشى
 4ئېتىقادچىالر قەيەرگە تارقىلىشتىن قەتئىينەزەر ،ئۇالر شۇ يەردە
خۇش خەۋەر يەتكۈزدى 5 .مەسىلەن ،فىلىپ سامارىيە ئۆلكىسىنىڭ
مەلۇم بىر شەھىرىگە بېرىپ ،يەرلىك كىشىلەرگە« :ھەزرىتى ئەيسا
_ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ» دەپ جاكارلىدى 6 .كۆپچىلىك بۇنى
ئاڭالپ ھەمدە ئۇنىڭ مۆجىزىلىرىنى كۆرۈپ ،پۈتۈن دىققىتى بىلەن
ئۇنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق سالدى 7 .جىنالر ئۆزلىرى چاپلىشىۋالغان
كىشىلەرنىڭ تېنىدىن قاتتىق ۋارقىرىغان پېتى چىقىپ كەتتى.
نۇرغۇن پالەچ ،توكۇرالرمۇ ساقايتىلدى 8 .شۇنىڭ بىلەن ،شۇ
شەھەردىكى كىشىلەر چوڭقۇر خۇشاللىققا چۆمدى.
 9ئۇ شەھەردە شىمون ئىسىملىك بىر باخشى بولۇپ ،ئۆزىنىڭ
سېھىرگەرلىكى بىلەن شۇ جايدىكى خەلقنى بىر مەزگىل ھاڭ-تاڭ
قالدۇرغانىدى .ئۇ ئۆزىنى قالتىس ھېسابالپ ،بەك ماختىناتتى.
 10يۇقىرى ۋە تۆۋەن تەبىقە كىشىلىرى ئۇنىڭ سۆزلىرىنى پۈتۈن
دىققىتى بىلەن ئاڭاليتتى .كۆپچىلىك« :خۇدانىڭ ئۇلۇغ كۈچ-
قۇدرىتى مانا شۇ» دېيىشەتتى 11 .ئۇ ئۇزۇندىن بېرى سېھىرگەرلىكى
بىلەن خااليىقنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرۇپ كەلگەنلىكىدىن ،كىشىلەر
ئۇنىڭغا ئىنتايىن دىققەت قىلىپ كەلگەنىدى 12 .لېكىن ،ئۇالر ئەمدى
فىلىپ يەتكۈزگەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ۋە ئەيسا مەسىھكە دائىر
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خۇش خەۋەرگە ئىشەندى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن
نۇرغۇنلىغان ئەر-ئايالالر چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى 13 .شىمون
ئۆزىمۇ ئىشەندى ۋە چۆمۈلدۈرۈلدى .ئۇ ھەمىشە فىلىپ بىلەن
بىللە بولدى ھەمدە فىلىپ كۆرسەتكەن زور مۆجىزە ۋە كارامەتلەرنى
كۆرۈپ ،ئىنتايىن ھەيران بولدى.
 14يېرۇسالېمدىكى ئەلچىلەر سامارىيىلىكلەرنىڭ خۇدانىڭ سۆزىنى
قوبۇل قىلغانلىقىنى ئاڭالپ ،پېترۇس بىلەن يۇھاننانى ئۇالرغا
ئەۋەتتى 15 .ئىككىيلەن ئۇ يەرگە بېرىشى بىلەن ئېتىقادچىالرغا
مۇقەددەس روھنىڭ ئاتا قىلىنىشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى 16 .چۈنكى،
ئۇالر رەببىمىز ئەيسانىڭ نامى بىلەن چۆمۈلدۈرۈلگەن بولسىمۇ،
ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىغا مۇقەددەس روھ تېخى چۈشمىگەنىدى.
 17پېترۇس بىلەن يۇھاننا ئۇالرنىڭ ئۇچىسىغا قولىنى تەگكۈزۈپ
تۇرۇپ دۇئا قىلغاندىن كېيىن ،مۇقەددەس روھ ئۇالرغا چۈشتى.
 18ئەلچىلەر قولىنى تەگكۈزۈپ قويغان كىشىلەرگە مۇقەددەس
روھنىڭ ئاتا قىلىنغانلىقىنى كۆرگەن شىمون ئەلچىلەرگە پۇل تەڭلەپ:
 _ 19بۇ كۈچ-قۇدرەتتىن ماڭىمۇ بېرىڭالر .مەنمۇ كىشىلەرنىڭ
ئۇچىسىغا قوللىرىمنى تەگكۈزەي ،ئۇالر مەن ئارقىلىقمۇ مۇقەددەس
روھنى قوبۇل قىلسۇن _ ،دېدى.
 20لېكىن ،پېترۇس ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ خۇدانىڭ بۇ سوۋغىتىنى پۇلغا سېتىۋالغىلى بولىدۇ ،دەپ ئويلىغان
بولساڭ ،پۇلۇڭ بىلەن بىللە ھاالك بول!  21بىزنىڭ ئىشىمىزدا
سېنىڭ ھەسسەڭ يوق! چۈنكى ،خۇدا ئالدىدا نىيىتىڭ خالىس
ئەمەس!  22شۇڭا ،يامان نىيىتىڭدىن يېنىپ ،خۇدادىن كەچۈرۈم
تىلە! شۇنداق قىلساڭ ،خۇدا سېنى كەچۈرەر 23 .چۈنكى ،سېنىڭ
ھەسەتكە تولۇپ ،گۇناھنىڭ تورىدا ئىكەنلىكىڭ ماڭا مەلۇم.
 24شىمون ئۇالرغا:
_ مەن ئۈچۈن خۇدادىن تىلەڭالركى ،ئېيتقانلىرىڭالردىن بىرىمۇ
بېشىمغا كەلمىسۇن! _ دېدى.
 25پېترۇس بىلەن يۇھاننا يەنە شۇ شەھەردە ھەزرىتى ئەيسا
ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىپ ،خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزگەندىن
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كېيىن ،سامارىيىنىڭ نۇرغۇن يېزا-كەنتلىرىگە بېرىپ خۇش خەۋەر
يەتكۈزگەچ ،يېرۇسالېمغا قايتىپ كەتتى.

فىلىپ ۋە ئېفىئوپىيىلىك ئەمەلدار
 26شۇ ۋاقىتتا ،خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى فىلىپقا:
_ جەنۇبقا قاراپ يېرۇسالېمدىن گازا شەھىرىگە ماڭىدىغان چۆلدىكى
يولغا ماڭ! _ دېدى 27 .فىلىپ يولغا چىقتى .يولدا ئۇ ئېفىئوپىيىلىك
بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارنى ئۇچراتتى .بۇ كىشى كانداس
ئىسىملىك ئېفىئوپىيە ئايال پادىشاھىنىڭ باش خەزىنىچىسى بولۇپ،
يېرۇسالېمغا خۇداغا ئىبادەت قىلغىلى بارغانىدى 28 .قايتىش يولىدا
ئۆز ھارۋىسىدا ئولتۇرۇپ ،يەشايا پەيغەمبەرنىڭ يازمىسىنى ئوقۇپ
كېتىپ باراتتى 29 .مۇقەددەس روھ فىلىپقا:
_ ھارۋىغا يېتىشىپ ماڭ _ ،دېدى.
 30فىلىپ يۈگۈرۈپ بېرىپ ،ئەمەلدارنىڭ يەشايا پەيغەمبەرنىڭ
يازمىسىدىن ئوقۇۋاتقانلىرىنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭدىن:
_ ئوقۇغانلىرىڭىزنى چۈشەندىڭىزمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
 31ئەمەلدار ئۇنىڭغا:
_ بىرى ماڭا چۈشەندۈرۈپ بەرمىسە ،مەن قانداقمۇ چۈشىنەلەيمەن؟!
_ دەپ ،فىلىپنى ھارۋىسىغا چىقىپ يېنىدا ئولتۇرۇشقا تەكلىپ قىلدى.
 32ئەمەلدار يازمىنىڭ مۇنۇ قىسمىنى ئوقۇۋاتاتتى:
«ئۇ گويا بوغۇزالشقا ئېلىپ بېرىلغان قويدەك ،قوي
قىرقىغۇچى ئالدىدا ياتقان پاقالندەك ئۈن-تىن
چىقارماي جىم تۇرىدۇ.
 33ئۇ خورلىنىدۇ ،ئادىللىق بىلەن سوتالنمايدۇ.
ئۇ ئەمدى پەرزەنت يۈزى كۆرەلمەيدۇ ،چۈنكى ئۇنىڭ يەر
يۈزىدىكى ھاياتى ئېلىپ كېتىلىدۇ».
 34ئېفىئوپىيىلىك ئەمەلدار فىلىپتىن:
_ پەيغەمبەرنىڭ بۇ سۆزى كىمگە قارىتىلغان بولغىيدى؟
ئۆزىگىمۇ ياكى باشقىالرغىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
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 35فىلىپ چۈشەندۈرۈشكە باشلىدى .ئۇ يازمىنىڭ شۇ قىسمىدىن
باشالپ ،ئەمەلدارغا ھەزرىتى ئەيساغا دائىر خۇش خەۋەرنى سۆزلەپ
بەردى .شۇنداق قىلىپ ،ئەمەلدار ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.
36 37-ئۇالر يولدا كېتىۋېتىپ ،سۇ بار بىر يەرگە كەلگەندە ،ئەمەلدار:
_ بۇ يەردە سۇ بار ئىكەن .مۇشۇ يەردىال چۆمۈلدۈرۈلسەم
بولمامدۇ؟ _ دېدى.
 38ئەمەلدار ھارۋىنى توختىتىشنى بۇيرۇدى .فىلىپ ئۇنىڭ
بىلەن بىللە سۇغا چۈشۈپ ،ئۇنى چۆمۈلدۈردى 39 .ئۇالر سۇدىن
چىققاندا ،مۇقەددەس روھ فىلىپنى باشقا بىر شەھەرگە ئېلىپ
كەتتى .ئەمەلدار ئۇنى قايتا كۆرەلمىگەن بولسىمۇ ،خۇشال-
خۇراملىق بىلەن يولىنى داۋامالشتۇردى 40 .فىلىپ بولسا ئۆزىنىڭ
ئاشدود شەھىرىدە ئىكەنلىكىنى بىلگەندىن كېيىن ،ئۇ يەردىن
قەيسەرىيە شەھىرىگىچە بولغان ھەممە شەھەرلەرنى كېزىپ،
خۇش خەۋەر يەتكۈزدى.

سائۇلنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىشى

9

 1شۇ چاغالردا ،سائۇل رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلغۇچىالرغا
داۋاملىق ئۆلۈم تەھدىتى سېلىۋاتاتتى .ئۇ باش روھانىينىڭ
ئالدىغا بېرىپ 2 ،دەمەشق شەھىرىدىكى يەھۇدىي ئىبادەتخانىلىرىغا
تونۇشتۇرۇش خېتى يېزىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى .شۇنداق قىلىپ،
سائۇل دەمەشقتىكى يەھۇدىيالرنىڭ ياردىمىنى ئېلىپ ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ يولىدا ماڭغان ئەر-ئايالالرنى تۇتقۇن قىلىپ ،ئۇالرنى
يېرۇسالېمغا سوراق قىلىشقا ئېلىپ كەلمەكچى بولدى.
 3سائۇل خەتلەرنى ئېلىپ يولغا چىقتى .دەمەشق شەھىرىگە
يېتىپ كېلىشكە ئاز قالغاندا ،توساتتىن ئاسماندىن كۈچلۈك بىر
نۇر چۈشۈپ ،سائۇلنىڭ ئەتراپىنى يورۇتۇۋەتتى.
 4يەرگە يىقىلغان سائۇلغا:
_ سائۇل ،سائۇل! ماڭا نېمىشقا زىيانكەشلىك قىلىسەن؟ _
دېگەن بىر ئاۋاز ئاڭالندى.
 _ 5ئى رەببىم ،سەن كىمسەن؟ _ دەپ سورىدى ئۇ.
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_ مەن ،سەن زىيانكەشلىك قىلىۋاتقان ئەيسا 6 .ئورنۇڭدىن تۇرۇپ،
شەھەرگە كىر ،نېمە قىلىشىڭ كېرەكلىكىنى بىرى ساڭا ئېيتىپ
بېرىدۇ _ ،دېگەن جاۋاب كەلدى ھېلىقى ئاۋازدىن.
 7سائۇل بىلەن بىللە ماڭغان كىشىلەرنىڭ قورققىنىدىن زۇۋانلىرى
تۇتۇلۇپ ،تۇرغان يېرىدە قېتىپال قالدى .چۈنكى ،ئۇالر ئاۋازنى
ئاڭلىسىمۇ ،گەپ قىلغان بىرەرسىنى كۆرەلمىگەنىدى 8 .سائۇل
ئورنىدىن تۇرۇپ ،كۆزلىرىنى ئېچىپ قارىدى ،لېكىن ھېچ نەرسىنى
كۆرەلمىدى .ھەمراھلىرى ئۇنىڭ قولىدىن يېتىلەپ دەمەشققە
ئېلىپ كىردى 9 .ئۈچ كۈنگىچە ھېچنېمىنى كۆرەلمىگەن سائۇلنىڭ
گېلىدىن ھېچ نەرسە ئۆتمىدى.
 10دەمەشقتە ھەزرىتى ئەيسانىڭ ھانانىيا ئىسىملىك بىر ئېتىقادچىسى
بار ئىدى .ئۇنىڭغا بىر ۋەھىي كەلدى .رەببىمىز ئەيسا ئۇنى:
_ ھانانىيا! _ دەپ چاقىردى.
_ ئى رەببىم ،مانا مەن _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇ.
 11رەببىمىز ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ سەن دەرھال «تۈز» كوچىسىغا بېرىپ ،يەھۇدانىڭ ئۆيىدىن
تارسۇسلۇق سائۇل ئىسىملىك بىرىنى تاپ ،چۈنكى شۇ تاپتا ئۇ
دۇئا-تىالۋەت قىلىۋاتىدۇ 12 .دۇئا قىلىۋاتقىنىدا ،مەن ئۇنىڭغا ھانانىيا
ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ كېلىپ ئۇنىڭغا قولىنى تەگكۈزۈشى
بىلەنال كۆزىنىڭ ئەسلىگە كېلىدىغانلىقىنى ئايان قىلدىم _ ،دېدى.
 13ھانانىيا ئۇنىماي ،مۇنداق جاۋاب بەردى:
_ ئى رەببىم ،نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ بۇ ئادەم ھەققىدە ئېيتقانلىرىنى
ئاڭلىدىم .ئۇ يېرۇسالېمدا ساڭا ئېتىقاد قىلغۇچىالرغا ئىنتايىن
رەھىمسىزلەرچە زىيانكەشلىك قىلغان!  14ھازىر ئۇ دەمەشققە
كېلىپ ،ساڭا ئىبادەت قىلغان كىشىلەرنى تۇتۇش ئۈچۈن ئالىي
روھانىيالردىن ھوقۇق ئاپتۇ.
 15رەببىمىز ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ بارىۋەر! مەن بۇ ئادەمنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە ۋە ئۇالرنىڭ
پادىشاھلىرىغا ھەم ئىسرائىلالرغا مېنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ئۆزۈم
تاللىدىم 16 .مەن ئۇنىڭغا مېنىڭ ئۈچۈن جەزمەن خىلمۇخىل ئازاب-
ئوقۇبەت تارتىشقا توغرا كېلىدىغانلىقىنىمۇ كۆرسىتىمەن _ ،دېدى.
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 17بۇنىڭ بىلەن ،ھانانىيا ھېلىقى ئۆيگە بېرىپ ،قوللىرىنى
سائۇلنىڭ ئۇچىسىغا تەگكۈزۈپ:
_ قېرىندىشىم سائۇل ،بۇ يەرگە كېلىۋاتقىنىڭدا يولدا ساڭا
كۆرۈنگەن رەببىمىز ئەيسا كۆزلىرىڭ ئەسلىگە كەلسۇن ۋە سېنى
مۇقەددەس روھقا چۆمسۇن دەپ ،مېنى شەخسەن ئۆزى ئەۋەتتى،
_ دېدى.
 18شۇ ھامان ،سائۇلنىڭ كۆزلىرىدىن بېلىق قاسىرىقىدەك نەرسىلەر
چۈشۈپ ،كۆزلىرى ئېچىلىپ كۆرەلەيدىغان بولدى .ئۇ ئورنىدىن
تۇرۇپ ،چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى 19 .تاماق يېگەندىن كېيىن،
جىسمانىي قۇۋۋىتىمۇ ئەسلىگە كەلدى.

سائۇلنىڭ دەمەشقتە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈشى
سائۇل دەمەشقتىكى ئېتىقادچىالرنىڭ يېنىدا بىرنەچچە كۈن تۇردى
ۋە  20دەرھال يەھۇدىي ئىبادەتخانىلىرىغا بېرىپ« ،ھەزرىتى ئەيسا
خۇدانىڭ ئوغلى» دەپ تەلىم بېرىشكە باشلىدى 21 .ئاڭلىغۇچىالر
ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن ھەيران بولۇشۇپ:
_ بۇ ئادەم يېرۇسالېمدا ئەيساغا ئېتىقاد قىلغۇچىالرغا ۋەھشىيلەرچە
زىيانكەشلىك قىلغان ھېلىقى ئادەم ئەمەسمۇ؟ بۇ يەرگىمۇ
ئېتىقادچىالرنى ئالىي روھانىيالرغا تۇتۇپ بېرىش مەقسىتىدە
كەلگەنمىدۇ؟ _ دېيىشتى.
 22لېكىن ،سائۇل تېخىمۇ قايىل قىالرلىق تەلىم بېرىپ،
دەمەشقتىكى يەھۇدىيالرنى ھەزرىتى ئەيسانىڭ قۇتقۇزغۇچى _
مەسىھ ئىكەنلىكىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالدۇردى.
 23بىر مەزگىلدىن كېيىن ،يەھۇدىيالر سائۇلغا سۇيىقەست
قىلماقچى بولدى 24 .سائۇلنى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇالر
كېچە-كۈندۈز شەھەرنىڭ دەرۋازىسىدا ئۇنى كۈتتى .بىراق ،بىرى
ئۇالرنىڭ ئۇنى قەستلىمەكچى بولغىنىنى سائۇلغا يەتكۈزۈپ
قويدى 25 .شۇڭا ،ئۇنىڭ شاگىرتلىرى بىر كۈنى كېچىدە ئۇنى
چوڭ سېۋەتكە ئولتۇرغۇزۇپ ،سېپىل كۈنگۈرىدىن ئارتىلدۇرۇپ
چۈشۈردى.
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 26سائۇل يېرۇسالېمغا بېرىپ ،ئۇ يەردىكى ئېتىقادچىالرغا
قوشۇلماقچى بولدى .لېكىن ،ئېتىقادچىالر ئۇنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا
ئېتىقاد قىلغانلىقىغا ئىشەنمەي ،ئۇنىڭدىن قورقتى 27 .بىراق ،بارنابا
ئۇنىڭغا ياردەمدە بولۇپ ،ئۇنى ئەلچىلەر بىلەن كۆرۈشتۈردى .ئۇالرغا
سائۇلنىڭ دەمەشق يولىدا رەببىمىز ئەيسانى قانداق كۆرگەنلىكىنى،
رەببىمىز ئەيسانىڭمۇ ئۇنىڭغا گەپ قىلغانلىقىنى چۈشەندۈردى ۋە
دەمەشقتە ئۇنىڭ ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدە قانداق جۈرئەت بىلەن
تەلىم بەرگەنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ ،ئۇالرنى قايىل قىلدى 28 .بۇنىڭ
بىلەن ،سائۇل يېرۇسالېمدا ئەلچىلەر بىلەن بىللە بولۇپ ،يۈرەكلىك
ھالدا رەببىمىز ئەيسا ھەققىدە تەلىم بەردى 29 .ئۇ يەنە گرېكچە
سۆزلىشىدىغان يەھۇدىيالر بىلەنمۇ سۆزلىشىپ ،تالىشىپ قالدى.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولدى 30 .ئېتىقادچىالر
بۇ ئىشتىن خەۋەر تېپىپ ،ئۇنى قەيسەرىيە شەھىرىگە ئېلىپ بېرىپ،
ئۇ يەردىن تارسۇس دېگەن شەھەرگە يولغا سالدى.
 31ئۇ چاغدا ،يەھۇدىيە ،جەلىلىيە ۋە سامارىيىلەردىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى بىر مەزگىل تىنچلىققا ئېرىشتى .مۇقەددەس
روھنىڭ ياردىمى بىلەن ئۇالرنىڭ ئېتىقادى كۈچىيىپ ،ھەمىشە
ئىخالسمەنلىك بىلەن خۇدا يولىدا ماڭدى .ئۇالرنىڭ سانىمۇ
كۈندىن-كۈنگە كۆپەيدى.

پېترۇس لىددا ۋە جاففا شەھەرلىرىدە
 32شۇ ۋاقىتتا ،ئېتىقادچىالرنى يوقالش ئۈچۈن ھەرقايسى جايالرنى
ئارىالپ يۈرگەن پېترۇس بىر قېتىم لىددا شەھىرىدە تۇرىدىغان
ئېتىقادچىالر بىلەن كۆرۈشتى 33 .ئۇ يەردە ئۇ ئەنېياس ئىسىملىك
بىر ئادەمنى ئۇچراتتى .بۇ ئادەم پالەچ بولۇپ ،ئورۇن تۇتۇپ ياتقىلى
سەككىز يىل بولغانىكەن 34 .پېترۇس ئۇنىڭغا:
_ ئەنېياس ،ئەيسا مەسىھ سېنى ساقايتتى .ئورنۇڭدىن تۇرۇپ،
كۆرپەڭنى يىغىشتۇر! _ دېدى.
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ئەنېياس دەرھال ئورنىدىن تۇردى 35 .بۇنى كۆرگەن لىددا
شەھىرىدىكى ۋە شارون رايونىدىكى نۇرغۇن ئادەملەر رەببىمىز
ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.
 36جاففا شەھىرىدە تابىتا ئىسىملىك بىر ئايال ئېتىقادچى بار
ئىدى( .گرېكچە ئىسمى «دوركاس» بولۇپ« ،كېيىك» دېگەن
مەنىدە ).ئۇ ھەر ۋاقىت ياخشى ئىش قىلىدىغان بولۇپ ،نامراتالرغا
ياردەم قىالتتى 37 .بىر كۈنى ،ئۇ كېسەل بولۇپ ،ئۆلۈپ كەتتى.
كىشىلەر جەسەتنى يۇيۇپ كېپەنلەپ ،ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى ئۆيگە
ياتقۇزۇپ قويدى 38 .جاففا شەھىرى لىددا شەھىرىگە يېقىن ئىدى.
شۇڭا ،جاففادىكى ئېتىقادچىالر پېترۇسنىڭ لىددادا ئىكەنلىكىنى
ئاڭالپ ،ئۇنىڭ ئالدىغا ئىككى ئادەم ئەۋەتىپ:
39
_ چاپسان يېتىپ كېلىڭ! _ دەپ تەكلىپ قىلدى .پېترۇس
دەرھال يولغا چىقىپ ،ئۇالر بىلەن بىللە جاففاغا كەلدى.
پېترۇس جاففاغا يېتىپ كېلىشى بىلەن ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى
ئۆيگە باشالپ چىقىلدى .بارلىق تۇل ئايالالر پېترۇسنىڭ ئەتراپىغا
ئولىشىپ ،يىغا-زار قىلىشتى ۋە دوركاسنىڭ ھايات ۋاقتىدا ئۆزلىرىگە
تىكىپ بەرگەن كىيىملىرىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىشتى.
 40پېترۇس ھەممەيلەننى چىقىرىۋېتىپ ،تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ
دۇئا قىلغاندىن كېيىن ،جەسەتكە قاراپ:
_ تابىتا ،ئورنۇڭدىن تۇر! _ دېدى.
تابىتا كۆزىنى ئېچىپ ،پېترۇسنى كۆرۈپ ،بېشىنى كۆتۈرۈپ
ئولتۇردى 41 .پېترۇس ئالدىغا بېرىپ ،ئۇنى يۆلەپ تۇرغۇزدى ۋە
تۇل ئايالالر بىلەن باشقا ئېتىقادچىالرنى چاقىرىپ ،دوركاسنى ئۇالرغا
تىرىك تاپشۇرۇپ بەردى 42 .بۇ خەۋەر پۈتۈن جاففاغا تارقىلىپ،
نۇرغۇن كىشىلەر رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى 43 .پېترۇس
جاففادا شىمون ئىسىملىك بىر تېرە ئەيلىگۈچىنىڭ ئۆيىدە بىر
مەزگىل تۇردى.

رىملىق يۈزبېشىغا پەرىشتىنىڭ كۆرۈنۈشى

10

 1قەيسەرىيە شەھىرىدە كورنىلىي ئىسىملىك بىر ئادەم
بولۇپ ،ئۇ رىم قوشۇنىدىكى «ئىتالىيە» دەپ ئاتالغان
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قىسىمنىڭ يۈزبېشى ئىدى 2 .ئۇ تەقۋادار ئادەم بولۇپ ،ئۆزى ۋە
ئۆيىدىكىلىرىنىڭ ھەممىسى خۇداغا ئىبادەت قىالتتى .ئۇ گەرچە
يەھۇدىيالرنىڭ خۇشى يوق رىملىقالردىن بولسىمۇ ،مەردلىك بىلەن
نامرات يەھۇدىيالرغا پۇل بېرەتتى ۋە دائىم خۇداغا دۇئا قىالتتى.
 3بىر كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت ئۈچلەردە ،ئۇنىڭغا بىر غايىبانە
ئاالمەت كۆرۈندى .ئۇ خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسىنىڭ ئۆزىنىڭ يېنىغا
كەلگەنلىكىنى ئوچۇق كۆردى .پەرىشتە ئۇنى:
_ كورنىلىي! _ دەپ چاقىردى.
 4كورنىلىي ئىنتايىن چۆچۈگەن ھالدا ئۇنىڭغا كۆزلىرىنى تىكىپ:
_ تەقسىر ،نېمە ئىش؟ _ دەپ سورىدى.
پەرىشتە ئۇنىڭغا:
_ سېنىڭ دۇئالىرىڭ ۋە نامراتالرغا قىلغان خەير-ساخاۋىتىڭ
ھەققىدىكى خەۋەرلەر خۇداغا يەتتى 5 .ئەمدى سەن جاففاغا ئادەم
ئەۋەتىپ ،سىمۇن پېترۇس ئىسىملىك كىشىنى چاقىرتىپ كەل.
 6ئۇ شىمون ئىسىملىك بىر تېرە ئەيلىگۈچىنىڭ ئۆيىدە مېھمان
بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ .شىموننىڭ ئۆيى بولسا دېڭىز بويىدا _ ،دېدى.
 7ئۇنىڭغا گەپ قىلغان پەرىشتە غايىب بولغاندىن كېيىن ،كورنىلىي
ئۆي خىزمەتچىلىرىدىن ئىككىنى ۋە شەخسىي ياردەمچىلىرى
ئىچىدىكى ئىخالسمەن بىر لەشكەرنى چاقىردى 8 .بولغان ئىشالرنى
ئۇقتۇرغاندىن كېيىن ،ئۇالرنى جاففاغا ئەۋەتتى.

پېترۇسقا خۇدادىن ۋەھىي كېلىشى
 9ئەتىسى ئۇالر جاففاغا يېقىن بارغاندا ،چۈش ۋاقتى بولۇپ،
پېترۇس دۇئا قىلىش ئۈچۈن ئۆگزىگە چىقتى 10 .ئۇنىڭ قورسىقى
ئېچىپ ،بىر نەرسە يېگۈسى كەلگەنىدى .تاماق تەييارلىنىۋاتقاندا،
پېترۇسنىڭ كۆزىگە بىر غايىبانە ئاالمەت كۆرۈندى 11 .ئاسمان
يېرىلىپ ،كەڭ داستىخاندەك بىر نەرسىنىڭ تۆت بۇرجىكىدىن
باغالنغان ھالدا يەر يۈزىگە چۈشۈرۈلۈۋاتقانلىقىدەك بىر ھالەتنى
كۆردى 12 .داستىخاندا ھەر خىل تۆت پۇتلۇق ھايۋانالر ،يەر
بېغىرلىغۇچىالر ،ئۇچارقاناتالرمۇ بار بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
ھارام ھايۋانالرمۇ بار ئىدى 13 .ئۇنىڭغا:
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_ ئورنۇڭدىن تۇر پېترۇس ،ئۇالرنى سويۇپ يە! _ دېگەن ئاۋاز
ئاڭالندى.
 _ 14ئى رەببىم ،ھەرگىز بولمايدۇ! مەن ھېچقاچان ھېچقانداق
ناپاك ،ھارام نەرسىنى ئاغزىمغا ئالغان ئەمەسمەن! _ دېدى پېترۇس.
 15بىراق ،پېترۇسقا يەنە:
_ خۇدا ھاالل دېگەننى سەن ھارام دېسەڭ بولمايدۇ! _ دېگەن
ئاۋاز ئاڭالندى.
 16بۇ ئىش ئۈچ قېتىم تەكرارلىنىپ ،داستىخانغا ئوخشايدىغان
ھېلىقى نەرسە ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىلدى.
 17پېترۇس كۆزىگە كۆرۈنگەن ئاالمەتنىڭ مەنىسىنى چۈشىنەلمەي
ئويالپ تۇرغاندا ،كورنىلىي ئەۋەتكەن كىشىلەر شىموننىڭ ئۆيىنى
تېپىپ ،دەرۋازا ئالدىدا تۇرۇپ:
 _ 18سىمۇن پېترۇس ئىسىملىك بىر مېھمان بۇ يەردە تۇرامدۇ،
قانداق؟ _ دەپ توۋلىدى.
 19پېترۇس تېخىچە ھېلىقى غايىبانە ئاالمەتنىڭ مەنىسى زادى
نېمىدۇ ،دەپ ئويالۋاتاتتى .مۇقەددەس روھ ئۇنىڭغا:
_ سېنى ئۈچ ئادەم ئىزدەپ كەلدى 20 .پەسكە چۈش! ئۇالر يەھۇدىي
بولمىسىمۇ ،ئۇالرنى كاپىر دېمەي ،ئىككىلەنمەي ئۇالر بىلەن بىللە
بار .چۈنكى ،ئۇالرنى مەن ئەۋەتتىم! _ دېدى.
 21پېترۇس پەسكە چۈشۈپ ،ھېلىقى ئادەملەرگە:
_ سىلەر ئىزدىگەن كىشى مەن بولىمەن .بۇ ياققا كېلىشىڭالرنىڭ
سەۋەبى نېمىكىن؟ _ دېدى.
 _ 22بىزنى رىملىق يۈزبېشى كورنىلىي ئەۋەتتى .ئۇ خۇداغا
ئىبادەت قىلىدىغان دۇرۇس ئادەم بولۇپ ،پۈتۈن يەھۇدىي خەلقىنىڭ
ھۆرمىتىگە سازاۋەردۇر .خۇدانىڭ بىر مۇقەددەس پەرىشتىسى ئۇنىڭغا،
سىزنى ئۆيىگە چاقىرتىپ ،تەلىمىڭىزنى ئاڭالشنى بۇيرۇغان! _
دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر 23 .بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان پېترۇس ئۇالرنى
ئۆيگە تەكلىپ قىلىپ ،قوندۇرۇپ مېھمان قىلدى.
ئەتىسى پېترۇس ئۇالر بىلەن بىللە يولغا چىقتى .جاففادىكى
ئېتىقادچىالرنىڭ بەزىلىرىمۇ ئۇالر بىلەن بىللە باردى 24 .ئىككىنچى
كۈنى ،ئۇالر قەيسەرىيىگە يېتىپ باردى .كورنىلىي تۇغقانلىرى
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ۋە يېقىن يار-بۇرادەرلىرىنى ئۆيىگە يىغىپ ،پېترۇسالرنى كۈتۈپ
تۇراتتى 25 .پېترۇس ئۆيگە كىرگەندە ،كورنىلىي ئالدىغا چىقىپ،
ئايىغىغا باش قويۇپ سەجدە قىلدى 26 .پېترۇس دەرھال ئۇنى
يۆلەپ تۇرغۇزۇپ:
_ ئورنىڭىزدىن تۇرۇڭ! مەنمۇ سىزگە ئوخشاشال بىر ئادەم!
_ دېدى.
 27پېترۇس كورنىلىيگە گەپ قىلغاچ ئۆيگە كىردى .ئۇ ئۆينىڭ
ئىچىگە يىغىلغان جامائەتنى كۆرۈپ 28 ،ئۇالرغا:
_ سىلەرگە مەلۇمكى ،بىز يەھۇدىيالرنىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەر
بىلەن ئاالقە قىلىشىمىز ئەنئەنىۋى قائىدىمىزگە خىالپ ،ھەتتا
ئۆيلىرىڭالرغا كىرسەكمۇ بولمايدۇ .لېكىن ،خۇدا ماڭا بىر ۋەھىي
ئارقىلىق ھەرقانداق كىشىنى ناپاك دېمەسلىكىم كېرەكلىكىنى
كۆرسەتتى 29 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەر ئادەم ئەۋەتىپ مېنى چاقىرغاندا،
ئىككىلەنمەي ئالدىڭالرغا كەلدىم .ئەمدى مېنىڭ سورىماقچى
بولغىنىم ،مېنى نېمىشقا چاقىردىڭالر؟ _ دېدى.
 30كورنىلىي مۇنداق دېدى:
_ تۆت كۈننىڭ ئالدىدا دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،يەنى چۈشتىن
كېيىن سائەت ئۈچلەردە ،مەن ئۆيدە دۇئا قىلىۋاتاتتىم .تۇيۇقسىز
كىيىملىرىدىن نۇر چاقناپ تۇرىدىغان بىر پەرىشتە ئادەم شەكلىدە
ئالدىمدا پەيدا بولۇپ« 31 :كورنىلىي! دۇئايىڭ خۇداغا يەتتى .خۇدا
نامراتالرغا قىلغان خەير-ساخاۋىتىڭدىنمۇ خەۋەردار 32 .شۇڭا،
جاففاغا ئادەم ئەۋەتىپ ،سىمۇن پېترۇس ئىسىملىك ئادەمنى
چاقىرتىپ كەل .ئۇ تېرە ئەيلىگۈچى شىموننىڭ ئۆيىدە مېھمان
بولۇپ تۇرىدۇ .شىموننىڭ ئۆيى دېڭىز بويىدا» دېدى 33 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،دەرھال ئۆزلىرىنى چاقىرىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتكەنىدىم.
ئۆزلىرىنىڭ قەدەم تەشرىپ قىلغانلىرى تولىمۇ ئوبدان بولدى.
ئەمدى بىز ھەممەيلەن خۇدا ئۆزلىرىگە دېگەن بارلىق سۆزلەرنى
ئاڭالش ئۈچۈن خۇدانىڭ ئالدىدا تەييار تۇرۇپتىمىز.

خۇدانىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەرنىمۇ قوبۇل قىلىشى
34 35-پېترۇس سۆزىنى باشالپ مۇنداق دېدى:
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_ خۇدانىڭ ھەرقانداق ئادەمنى ،مەيلى ئۇ قايسى مىللەتتىن
بولۇشىدىن قەتئىينەزەر تەڭ كۆرىدىغانلىقىنى ،ئىخالسمەن ۋە توغرا
ئىش قىلىدىغان كىشى بولسىال ،خۇدانىڭ ئۇنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى
ئەمدى چۈشەندىم 36 .سىلەر خۇدا ئىسرائىل خەلقىگە يەتكۈزگەن
خۇش خەۋەرنى ئاڭلىغانغۇ .خۇدا پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئىگىسى بولغان
ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بىزنى ئۆزى بىلەن ياراشتۇردى 37 .سىلەرنىڭ
يەھيا پەيغەمبەر چۆمۈلدۈرۈش چاقىرىقىنى يەتكۈزگەندىن تارتىپ،
جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن باشالپ پۈتۈن يەھۇدىيە زېمىنلىرىدا يۈز
بەرگەن ناسىرەلىك ئەيساغا مۇناسىۋەتلىك زور ۋەقەلەردىن خەۋىرىڭالر
بار 38 .خۇدا ئۇنى تەيىنلەپ ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ مۇقەددەس روھى
ۋە كۈچ-قۇدرىتىنى ئاتا قىلدى .ئۇ ھەممە يەرنى كېزىپ ،ياخشى
ئىشالرنى قىلىپ ،شەيتاننىڭ ئىلكىدە بولغانالرنىڭ ھەممىسىنى
ساقايتتى ،چۈنكى خۇدا ئۇنىڭغا يار ئىدى 39 .بىز ئەلچىلەر ئۇنىڭ
يېرۇسالېم ۋە ئىسرائىلىيىنىڭ باشقا يەرلىرىدە قىلغان پۈتۈن
ئىشلىرىنىڭ گۇۋاھچىلىرى .گەرچە ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمدا
كرېستكە مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلگەن بولسىمۇ40 ، 41-ئۈچىنچى كۈنى،
خۇدا ئۇنى قايتا تىرىلدۈرۈپ كىشىلەر ئارىسىدا نامايان قىلدى.
بىراق ،ھەممە كىشىگە ئەمەس ،پەقەت ئۆزى تاللىغان گۇۋاھچىالر،
يەنى ئۇ ئۆلۈمدىن تىرىلگەندىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن بىر داستىخاندا
ئولتۇرغان بىز ئەلچىلەر ئارىسىدا نامايان قىلدى 42 .ئۇ بىزنىڭ
خۇش خەۋەر يەتكۈزۈشىمىزنى ،تىرىكلەر ۋە ئۆلگەنلەرنىڭ
سوراقچىسى قىلىنىپ تەيىنلەنگەن كىشىنىڭ ئۆزى ئىكەنلىكىنى
خەلققە جاكارلىشىمىزنى بۇيرۇدى 43 .پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى
ئۇ ھەقتە« :ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ گۇناھلىرى
ئۇنىڭ نامى بىلەن كەچۈرۈم قىلىنىدۇ» دېگەن.

مۇقەددەس روھنىڭ يەھۇدىي ئەمەس
مىللەتلەرگە چۈشۈشى
 44پېترۇس خۇدانىڭ بۇ سۆزلىرىنى قىلىۋاتقاندا ،ئاڭالۋاتقان
ھەممە كىشىنىڭ ۋۇجۇدىغا مۇقەددەس روھ چۈشتى 45 .پېترۇس
بىلەن بىللە جاففادىن كەلگەن ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغان

ئەلچىلەر 11-10

411

يەھۇدىيالر خۇدانىڭ مۇقەددەس روھنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ ئاتا
قىلغىنىنى كۆرۈپ بەك ھەيران بولۇشتى 46 .ئۇالرنىڭ باشقىالرنىڭ
ئۆزلىرىگىمۇ نامەلۇم بولغان تىلالردا سۆزلىشىپ ،خۇدانىڭ
ئۇلۇغلۇقىنى مەدھىيىلەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغانلىقى شۈبھىسىز
ئىدى .شۇڭا ،پېترۇس:
 _ 47خۇدا خۇددى بىزگە ئاتا قىلغاندەك ،ئۇالرغىمۇ مۇقەددەس
روھنى ئاتا قىلغان تۇرسا ،ئۇالرنى سۇغا چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل
قىلىشقا كىم قوشۇلمايتتى؟! _ دېدى.
 48شۇنىڭ بىلەن ،پېترۇس ئۇالرنىڭ ئەيسا مەسىھنىڭ نامىدا
چۆمۈلدۈرۈلۈشىنى بۇيرۇدى .كېيىن ئۇالرنىڭ تەلىپى بويىچە،
پېترۇس ئۇالر بىلەن بىللە بىرنەچچە كۈن تۇردى.

پېترۇسنىڭ باشقا مىللەت كىشىلىرىنىڭ
چۆمۈلدۈرۈلۈشىنى ئاقلىشى

11

 1ئەلچىلەر ۋە پۈتۈن يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى باشقا
ئېتىقادچىالر بەزى يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭمۇ خۇدانىڭ
سۆزىنى قوبۇل قىلغانلىقىنى ئاڭلىدى 2 .شۇڭا ،پېترۇس يېرۇسالېمغا
قايتقاندا ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغان يەھۇدىيالرنىڭ بەزىلىرى
ئۇنى ئەيىبلەپ:
 _ 3سېنىڭ خەتنە قىلىنمىغان يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئۆيىدە
مېھمان بولۇپ ،ئۇالر بىلەن ھەمداستىخان بولغىنىڭ زادى قانداق
ئىش؟! _ دېدى.
 4پېترۇس پۈتۈن ئىشنىڭ جەريانىنى ئۇالرغا بىر-بىرلەپ
چۈشەندۈردى 5 .ئۇ مۇنداق دېدى:
_ جاففا شەھىرىدە دۇئا قىلىۋاتقىنىمدا ،بىر غايىبانە ئاالمەتنى
كۆردۈم .كەڭ داستىخاندەك بىر نەرسە تۆت بۇرجىكىدىن باغالنغان
ھالدا ئاسماندىن چۈشۈپ ،مېنىڭ يېنىمدا توختاپ قالدى 6 .سەپ
سېلىپ قارىسام ،ئۇنىڭ ئىچىدە ھەر خىل تۆت پۇتلۇق ھايۋانالر،
ياۋايى ھايۋاناتالر ،يەر بېغىرلىغۇچىالر ،ئۇچارقاناتالرمۇ بار ئىكەن.
 7كېيىن ،ماڭا« :ئورنۇڭدىن تۇر پېترۇس ،ئۇالرنى سويۇپ يە!»
دېگەن ئاۋاز ئاڭالندى 8 .مەن« :ئى رەببىم ،ھەرگىز بولمايدۇ!
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مەن ھېچقاچان ھەرقانداق ناپاك ،ھارام نەرسىنى ئاغزىمغا ئالغان
ئەمەسمەن!» دېدىم 9 .بىراق ،ماڭا يەنە« :خۇدا ھاالل دېگەننى
سەن ھارام دېمە!» دېگەن ئاۋاز ئاڭالندى 10 .بۇ ئىش ئۈچ قېتىم
شۇنداق تەكرارلىنىپ ،ئاخىر ھېلىقى نەرسە ئاسمانغا ئېلىپ
چىقىپ كېتىلدى 11 .دەل شۇ چاغدا ،قەيسەرىيىدىن مېنى چاقىرىشقا
ئەۋەتىلگەن ئۈچ كىشى مەن تۇرغان ئۆينىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىغا
كەلدى 12 .مۇقەددەس روھ مېنى ،گەرچە ئۇالر يەھۇدىي بولمىسىمۇ،
ئىككىلەنمەي ئۇالر بىلەن بىللە بېرىشقا بۇيرۇدى .جاففادىن كەلگەن
بۇ ئالتە قېرىنداشمۇ مەن بىلەن بىللە باردى .قەيسەرىيىگە يېتىپ
كېلىپ ،كورنىلىي ئىسىملىك ئادەمنىڭ ئۆيىگە كىردۇق 13 .كورنىلىي
بىزگە ئۆزىنىڭ ئۆيىدە بىر پەرىشتىنى قانداق كۆرگەنلىكىنى
ئېيتتى .پەرىشتە ئۇنىڭغا« :سەن جاففاغا ئادەم ئەۋەتىپ ،سىمۇن
پېترۇس ئىسىملىك بىر ئادەمنى چاقىرتىپ كەل 14 ،ئۇ ساڭا سېنىڭ
ۋە ئائىلەڭنىڭ قۇتقۇزۇلۇش يولىنى سۆزلەپ بېرىدۇ» دېگەنىكەن.
 15مەن گەپ قىلىشقا باشلىغاندا ،مۇقەددەس روھ خۇددى بۇرۇن
بىزنىڭ ۋۇجۇدىمىزغا چۈشكىنىدەك ،ئۇالرغىمۇ چۈشتى.
 16شۇ چاغدا ،رەببىمىز ئەيسانىڭ« :يەھيا پەيغەمبەر كىشىلەرنى سۇغا
چۆمۈلدۈرگەن ،لېكىن سىلەر مۇقەددەس روھقا چۆمۈلدۈرۈلىسىلەر»
دېگىنىنى ئېسىمگە ئالدىم 17 .ناھايىتى روشەنكى ،بىز ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانلىقتىن ،خۇدا بىزگە ئۆزىنىڭ روھىنى ئاتا
قىلغىنىغا ئوخشاش ،ئۇنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ ئاتا قىلدى!
شۇنداق تۇرسا ،مەن خۇداغا قانداقمۇ توسقۇنلۇق قىالاليتتىم؟!
 18ئۇالر بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندا ،پېترۇسنى ئەيىبلەشنى توختىتىپ،
خۇداغا مەدھىيە ئوقۇپ:
_ يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ يامان يوللىرىدىن يېنىپ توۋا قىلسا،
خۇدا ئۇالرغىمۇ مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىش پۇرسىتى يارىتىپ
بېرىدىكەن! _ دېيىشتى.

ئانتاكيا شەھىرىدىكى ئېتىقادچىالر
 19ئۇ چاغدا ،ئىستىپاننىڭ ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقەسىدىن كېلىپ چىققان
زىيانكەشلىك تۈپەيلىدىن ھەرقايسى جايالرغا تارقىلىپ كەتكەن

413

ئەلچىلەر 1 1

ئېتىقادچىالرنىڭ بەزىلىرى ھەتتا فەنىكىيە رايونى ،سىپرۇس ئارىلى
ۋە سۇرىيىدىكى ئانتاكيا شەھىرى دېگەن جايالرغا كېتىشتى .ئۇالر
خۇدانىڭ سۆزىنى پەقەت يەھۇدىيالرغىال يەتكۈزەتتى 20 .لېكىن،
سىپرۇس ئارىلى ۋە كىرىنى شەھىرىدىن كەلگەن بەزى ئېتىقادچىالر
ئانتاكيا شەھىرىگە بېرىپ ،رەببىمىز ئەيسا ھەققىدىكى خۇش
خەۋەرنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ يەتكۈزدى 21 .رەببىمىزنىڭ
كۈچ-قۇدرىتى ئۇالر بىلەن بىللە بولغاچقا ،نۇرغۇن كىشىلەر
ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە ئىشىنىپ ،رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.
 22بۇ خەۋەر يېرۇسالېمدىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە يېتىپ
كەلدى .ئۇالر بىلىپ بېقىش ئۈچۈن بارنابانى ئانتاكياغا ئەۋەتتى.
 23بارنابا يېتىپ بېرىپ ،خۇدانىڭ ئۇ يەردىكى خەلققە بەخت ئاتا
قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ،خۇشال بولدى .ئۇ كۆپچىلىكنى جان-دىلى
بىلەن رەببىمىز ئەيساغا سادىق بولۇشقا رىغبەتلەندۈردى 24 .ئۇ
مۇقەددەس روھقا چۆمگەن ،ئىمانى كامىل ،ياخشى بىر ئادەم بولۇپ،
ئۇنىڭ تۈرتكىسىدە نۇرغۇن ئادەم رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.
 25كېيىن ،بارنابا تارسۇس شەھىرىگە سائۇلنى ئىزدەپ بېرىپ،
 26ئۇنى تېپىپ ئانتاكياغا ئېلىپ كەلدى .ئىككىيلەن ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى بىلەن بىللە ساق بىر يىل تــۇرۇپ ،نۇرغۇن
ئادەمگە ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدە تەلىم بەردى .ئېتىقادچىالرنى
«خرىستىئانالر» ① دەپ ئاتاش ئانتاكيادىن باشالندى.
 27ئۇ كۈنلەردە ،يېرۇسالېمدىن ئانتاكياغا بەزى پەيغەمبەرلەر
كەلدى 28 .بۇالردىن ئاگابۇس ئىسىملىك بىرەيلەن مۇقەددەس روھنىڭ
تەسىرى بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىپ ،پۈتۈن رىم دۇنياسىدا قاتتىق
ئاچارچىلىق بولىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتتى( .بۇ ئاچارچىلىق دەرۋەقە
كالۋدىيۇس پادىشاھ ھۆكۈم سۈرگەن يىلالردا يۈز بەردى 29 ).بۇنىڭ
بىلەن ،ئانتاكيادىكى ئېتىقادچىالر ھەربىرى ئۆز ئەھۋالىغا قاراپ،
پۇل ئىئانە قىلىپ ،يەھۇدىيە ئۆلكىسىدە ياشايدىغان ئېتىقادچىالرغا

①  26 :11يەھۇدىيالر كۈتكەن قۇتقۇزغۇچى ئىبرانىي تىلىدا «مەسىھ» ،قەدىمكى
گرېك تىلىدا «خرىستوس» دەپ ئاتالغانىدى .شۇڭا ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد
قىلغانالر «خرىستىئانالر» دەپ ئاتالغان.
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ياردەم بېرىشنى قارار قىلدى 30 .ئۇالر بۇ قارارنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ،
توپلىغان ئىئانىلىرىنى بارنابا ۋە سائۇل ئارقىلىق يەھۇدىيىدىكى
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ يېتەكچىلىرىگە يەتكۈزۈپ بەردى.

ئېتىقادچىالرنىڭ تېخىمۇ كۆپ
زىيانكەشلىكلەرگە ئۇچرىشى

12

 1شۇ چاغ الردا ،ھىرود خان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىكى
بەزى كىشىلەرنى تۇتۇپ ،ئۇالرغا زىيانكەشلىك قىلىشقا
باشلىدى 2 .ئۇ يۇھاننانىڭ ئاكىسى ياقۇپنىڭ كاللىسىنى ئالدۇردى.
 3ئۆزىنىڭ بۇ ھەرىكىتىدىن يەھۇدىيالرنىڭ رازى بولغانلىقىنى
كۆرۈپ ،پېترۇسنى تۇتقۇن قىلىشنى بۇيرۇدى .بۇ ۋەقە پېتىر نان
ھېيتى مەزگىلىدە يۈز بەردى 4 .پېترۇسنى تۇتقاندىن كېيىن ،ئۇنى
زىندانغا تاشالپ ،ھەربىرى تۆت لەشكەردىن تەشكىل تاپقان تۆت
نۆۋەتچى قاراۋۇلالر توپىغا تاپشۇردى .ھېيتتىن كېيىن ،ھىرود
خان ئۇنى ئوچۇق سوت قىلىپ ئۆلتۈرمەكچى بولدى 5 .پېترۇس
زىنداندا تۇتۇپ تۇرۇلدى .لېكىن ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىكى
قېرىنداشالر ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداغا سەمىمىي دۇئا قىلىشتى.

پېترۇسنىڭ زىنداندىن قۇتقۇزۇلۇشى
 6ھىرود خان پېترۇسنى ئېلىپ چىقىپ سوت قىلىشنىڭ ئالدىنقى
كېچىسى ،پېترۇس ئىككى زەنجىر بىلەن باغالنغان بولۇپ ،ئىككى
قاراۋۇلنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇخالۋاتاتتى .ئىشىكنىڭ سىرتىغىمۇ
قاراۋۇل قويۇلغانىدى 7 .تۇيۇقسىز كامېرغا كۈچلۈك بىر يورۇق نۇر
چۈشۈپ ،خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى كۆرۈندى .پەرىشتە پېترۇسنىڭ
مۈرىسىگە قېقىپ:
_ تېز تۇر! _ دەپ ئويغاتتى.
پېترۇسنىڭ قوللىرىدىكى زەنجىر شۇئان بوشاپ چۈشۈپ كەتتى.
 8پەرىشتە ئۇنىڭغا:
_ كىيىمىڭنى كىيىۋال! ئايىغىڭنىمۇ كىي! _ دېدى.
پېترۇس ئۇنىڭ دېگىنىنى قىلدى .پەرىشتە يەنە:
_ چاپىنىڭنى يېپىنچاقالپ كەينىمدىن ماڭ! _ دېدى.
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 9پېترۇس ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كامېردىن چىقتى .بىراق ،ئۇ
پەرىشتىنىڭ قىلىۋاتقىنىنىڭ راستلىقىنى بىلمەي ،بىر غايىبانە ئاالمەت
كۆرۈپتىمەن ،دەپ ئويلىغانىدى 10 .ئۇالر بىرىنچى ۋە ئىككىنچى
قاراۋۇل پوستىدىن ئۆتۈپ ،زىنداننىڭ شەھەرگە چىقىدىغان تۆمۈر
دەرۋازىسىغا بارغاندا ،دەرۋازا ئۆزلۈكىدىن ئېچىلىپ كەتتى .ئۇالر
دەرۋازىدىن چىقىپ ،بىر كوچىدىن ئۆتكەندە ،پەرىشتە تۇيۇقسىز
پېترۇسنىڭ يېنىدىن غايىب بولدى.
 11شۇ چاغدا ،پېترۇس ئېسىگە كېلىپ ،ئۆزىگە« :ئەمدى مەن بۇ
ئىشنىڭ راستلىقىنى بىلدىم .رەببىم بىر پەرىشتە ئەۋەتىپ ،مېنى
ھىرود خاننىڭ قولىدىن ۋە يەھۇدىيالرنىڭ ماڭا قىلماقچى بولغان
بارلىق زىيانكەشلىكىدىن قۇتقۇزۇپتۇ» دېدى.
 12پېترۇس بۇ ئەھۋالنى چۈشىنىپ ،ماركۇس دەپمۇ ئاتالغان
يۇھاننانىڭ ئانىسى مەريەمنىڭ ئۆيىگە باردى .ئۇ يەردە نۇرغۇن
كىشىلەر يىغىلىپ دۇئا-تىالۋەت قىلىۋاتاتتى 13 .پېترۇس دەرۋازىنى
قاققاندا ،رودا ئىسىملىك بىر دېدەك ئاۋازنى ئاڭالپ چىقتى 14 .ئۇ
پېترۇسنىڭ ئاۋازىنى تونۇپ ،خۇشاللىقىدىن ئىشىكنىمۇ ئاچماي
يۈگۈرۈپ بېرىپ ،كۆپچىلىككە:
_ پېترۇس دەرۋازا ئالدىدا ئىكەن! _ دەپ خەۋەر قىلدى.
 _ 15ساراڭ بولۇپ قالدىڭمۇ؟! _ دېيىشتى ئۇالر .لېكىن ،دېدەك
راست ،دەپ تۇرۇۋالدى .ئۇالر:
_ ئۇ ئۇنىڭ روھى بولسا كېرەك! _ دېيىشتى.
 16پېترۇس دەرۋازىنى قېقىۋەرگەندىن كېيىن ،ئۇالر چىقىپ
دەرۋازىنى ئېچىپ قارىسا ،دەرۋەقە ئۇ ئىكەن! ھەممەيلەن ھاڭ-
تاڭ بولۇشتى 17 .پېترۇس كۆپچىلىككە ئاۋاز چىقارماسلىققا قول
ئىشارىتى قىلىپ ،ئۇالرغا خۇدانىڭ ئۆزىنى زىنداندىن قانداق ئېلىپ
چىققانلىقىنى چۈشەندۈردى .ئاندىن كېيىن ،ئۇ:
_ بۇ خەۋەرنى ياقۇپقا ① ۋە باشقىالرغا ئۇقتۇرۇپ قويۇڭالر_ ،
دەپ ،ئۆزى ئۇ يەردىن باشقا يەرگە كەتتى.
①  17 :12ياقۇپ _ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئىنىسى ۋە ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنىڭ باش يېتەكچىسى.
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 18تــاڭ ئاتقاندا ،قاراۋۇلالر پاتىپاراق بولۇشۇپ كەتتى .ئۇالر
پېترۇسنىڭ قانداق چىقىپ كەتكەنلىكىنى بىلەلمىدى 19 .ھىرود
خان ئۇنى ئىزدەشكە ئەمر قىلدى ،لېكىن ئۇنىڭ ئىز-دېرىكىنى
تاپالمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ قاراۋۇلالرنى سوراق قىلىپ ،ئۇالرغا
ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى بۇيرۇدى .ئۇنىڭدىن كېيىن ،ھىرود خان
يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىن قەيسەرىيە شەھىرىگە قايتىپ كەتتى.

ھىرود ئاگرىپپا خاننىڭ ئۆلۈمى
 20كېيىن ،ھىرود خان تىر ۋە سىدون خەلقىگە قاتتىق ئاچچىقالندى.
بۇ خەلقلەر ئاشلىقنى خاننىڭ ئىلكىدىكى جايالردىن ئالىدىغان
بولغاچقا ،ئۇالر بىرلىشىپ ،ھىرود بىلەن يارىشىۋېلىش ئۈچۈن
ئۇنىڭ ئالدىغا ۋەكىل ئەۋەتتى .ئۇالر ئالدى بىلەن ۋىالستۇس
ئىسىملىك مۇھىم ئەمەلدارنىڭ ھېسداشلىقىنى قولغا كەلتۈردى.
 21بەلگىلەنگەن كۆرۈشۈش كۈنىدە ھىرود خانلىق تونىنى كىيىپ،
تەختىدە ئولتۇرۇپ ،ئۇالرغا نۇتۇق سۆزلىدى 22 .ئۇالر:
_ بۇ ،ئادەمنىڭ سۆزلىرى ئەمەس ،بەلكى خۇداالرنىڭ بىرىنىڭ
سۆزىدۇر! _ دەپ يۇقىرى ئاۋاز بىلەن ئۇنى ماختاشتى.
 23ھىرود خۇداغا تەئەللۇق شان-شەرەپنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغانلىقى
ئۈچۈن ،خۇدانىڭ پەرىشتىسى شۇئان ئۇنى ئۇردى .نەتىجىدە ،ئۇ
قۇرتالپ ئۆلدى.
 24لېكىن ،خۇدانىڭ سۆزى داۋاملىق تارقىلىپ ،ئۇنىڭغا ئېتىقاد
قىلغۇچىالرنىڭ سانى كۆپەيمەكتە ئىدى 25 .بارنابا بىلەن سائۇل
يېرۇسالېمدا ئىئانىلىرىنى تاپشۇرۇپ بەرگەندىن كېيىن ،ئانتاكياغا
قايتىپ كەتتى .ئۇالر يۇھاننا (ماركۇس)نى بىللە ئېلىپ كەتتى.

مۇقەددەس روھنىڭ بارنابا بىلەن سائۇلنى ئەۋەتىشى

13

 1ئانتاكيادىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە بەزى
پەيغەمبەرلەر ۋە تەلىم بەرگۈچىلەر بار ئىدى .ئۇالر
بارنابا« ،قارا» لەقەملىك شىمون ،كىرىنىلىك لۇكى ،ھىرود خان
بىلەن بىللە چوڭ بولغان مېناھېن ۋە سائۇل قاتارلىقالر ئىدى.
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 2بىر كۈنى ئۇالر خۇداغا ئىبادەت قىلىپ روزا تۇتۇۋاتقان ۋاقتىدا،
مۇقەددەس روھ ئۇالرغا:
_ بارنابا بىلەن سائۇلنى مەن چاقىرغان خىزمەتلەرنى قىلىشقا
ئاجرىتىڭالر _ ،دېدى.
 3شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر يەنە ئازراق ۋاقىت روزا تۇتۇپ دۇئا قىلغاندىن
كېيىن ،بارنابا بىلەن سائۇلنى ئاجرىتىش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئۇچىسىغا
قوللىرىنى تەگكۈزۈپ ئۇالرنى ئۇزىتىپ قويدى.

بارنابا بىلەن سائۇل سىپرۇستا
 4مۇقەددەس روھنىڭ بۇيرۇقى بىلەن يولغا چىققان بارنابا بىلەن
سائۇل سەلەكىيە شەھىرىگە بېرىپ ،ئۇ يەردىن كېمىگە ئولتۇرۇپ،
سىپرۇس دېگەن ئارالغا قاراپ يولغا چىقتى 5 .ئــۇالر ساالمىس
شەھىرىگە يېتىپ كېلىپ ،يەھۇدىي ئىبادەتخانىلىرىدا خۇدانىڭ
سۆزلىرىنى يەتكۈزۈشكە باشلىدى .يۇھاننا (ماركۇس) ئۇالرنىڭ
ئىشلىرىغا ياردەملەشتى.
 6ئۇالر پۈتۈن ئارالنى ئارىالپ چىقىپ ،پافوس شەھىرىگە كەلدى.
ئۇالر ئۇ يەردە ئۆزىنى پەيغەمبەر دەپ ئاتىۋالغان باريەشۇ ئىسىملىك
بىر يەھۇدىي سېھىرگەر بىلەن ئۇچرىشىپ قالدى 7 .ئۇ سېھىرگەر بۇ
ئارالنىڭ بىلىملىك رىملىق ۋالىيسى سېرگىيۇس پائۇلنىڭ تونۇشى
ئىدى .ۋالىي سېرگىيۇس بارنابا بىلەن سائۇلنى چاقىرتىپ ،خۇدانىڭ
سۆزلىرىنى ئاڭلىماقچى بولدى 8 .لېكىن ،ھېلىقى سېھىرگەر (ئۇنىڭ
گرېكچە ئىسمى ئەلىماس بولۇپ« ،سېھىرگەر» دېگەن مەنىدە)
قارشى چىقىپ ،ۋالىينى بۇ ئېتىقادنى قوبۇل قىلىشتىن توسۇشقا
تىرىشتى 9 .بىراق ،مۇقەددەس روھقا چۆمگەن سائۇل (گرېكچە
ئىسمى پاۋلۇس ①) ھېلىقى سېھىرگەرگە تىكىلىپ قاراپ 10 ،ئۇنىڭغا:
_ ئەي شەيتاننىڭ ئوغلى! ھەممە ئادىللىقنىڭ دۈشمىنىسەن.
قەلبىڭ ھەر خىل ھىيلىگەرلىك ۋە ئالدامچىلىق بىلەن تولغان.
خۇدانىڭ توغرا يوللىرىنى بۇرمىالشنى زادى توختاتمامسەن؟!
①  9 :13سائۇل يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىدا خۇش خەۋەر تارقاتقاندا،
ئۆزىنىڭ گرېكچە ئىسمى «پاۋلۇس»نى قولالنغان.
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 11ئەمدى خۇدا سېنى جازاغا تارتىدۇ! كۆزلىرىڭ كور بولۇپ ،بىر
مەزگىل كۈننىڭ يورۇقىنى كۆرەلمەيسەن! _ دېدى.
شۇئان ،ئەلىماس كۆزلىرىنى بىر قارا تۇمان توسقانلىقىنى سەزدى.
ئۇ قوللىرىنى ئۇزىتىپ ،باشقىالرنىڭ يېتەكلىشىنى ئۆتۈندى 12 .يۈز
بەرگەن ئەھۋالنى كۆرگەن ۋالىي ئۇالرنىڭ رەببىمىز ئەيسا ھەققىدىكى
تەلىملىرىگە ھەيران بولۇپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.

پاۋلۇسنىڭ يەھۇدىيالرغا ھەزرىتى
ئەيسا ھەققىدە ئېيتقانلىرى
 13پــاۋلــۇس بىلەن ئۇنىڭ ھەمراھلىرى كېمىگە ئولتۇرۇپ،
پافوستىن پامفىلىيە ئۆلكىسىنىڭ پەرگە شەھىرىگە باردى .ئۇ
يەردە يۇھاننا (ماركۇس) ئۇالردىن ئايرىلىپ يېرۇسالېمغا قايتتى.
 14پاۋلۇسالر بولسا پەرگە شەھىرىدىن سەپىرىنى داۋامالشتۇرۇپ،
پىسىدىيە رايونىدىكى ئانتاكيا شەھىرىگە بېرىپ ،دەم ئېلىش
كۈنى يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىسىغا كىردى 15 .تـــەۋرات ۋە
پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىملىرى ئوقۇلغاندىن كېيىن ،ئىبادەتخانىنىڭ
مەسئۇللىرى ئۇالرنى چاقىرتىپ:
_ قېرىنداشالر ،ئەگەر جامائەتنى رىغبەتلەندۈرىدىغان گەپ-
سۆزۈڭالر بولسا ،ئېيتىڭالر _ ،دېدى.
 16پاۋلۇس ئورنىدىن تۇرۇپ ،قولىنى كۆتۈرۈپ ،خااليىقنى
تىنچىتىپ ،مۇنداق دېدى:
_ ئەي ئىسرائىلالر ۋە يەھۇدىي ئەمەس تەقۋادارالر ،قۇالق
سېلىڭالر!  17ئىسرائىلالر ئەزەلدىن بېرى ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن
خۇدا ئەجدادلىرىمىزنى تاللىدى .ئۇالر مىسىردا ياشىغان مەزگىلدە،
خۇدا ئۇالرنى ئۇلۇغ بىر مىللەت قىلدى .خۇدا كۈچ-قۇدرىتىنى
كۆرسىتىپ ،قۇللۇق ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئۇالرنى مىسىردىن
قۇتقۇزۇپ چىقتى ۋە  18چۆلدە ئۇالرغا تەخمىنەن قىرىق يىل
غەمخورلۇق قىلدى 19 .ئۇ كەنئان زېمىنىدىكى يەتتە مىللەتنى
يوقىتىپ ،ئۇالرنىڭ زېمىنلىرىنى ئىسرائىل خەلقىگە زېمىنلىققا
بەردى 20 .بۇ ئىشالرغا ئىلگىرى-ئاخىر بولۇپ  450يىل كەتتى.
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كېيىن خۇدا سامۇئىل پەيغەمبەرنىڭ زامانىغىچە ئۇالرغا باتۇر
يېتەكچىلەرنى تىكلەپ بەردى 21 .كېيىن ،ئۇالر سامۇئىل پەيغەمبەردىن
بىر پادىشاھ تەيىنلەشنى تەلەپ قىلغانىدى .شۇڭا ،خۇدا ئۇالرغا
بىنيامىن قەبىلىسىدىن كىش ئىسىملىك ئادەمنىڭ ئوغلى سائۇلنى
تالالپ بەردى .سائۇل قىرىق يىل پادىشاھلىق قىلدى 22 .بىراق،
خۇدا سائۇلنى تەختىدىن چۈشۈرۈپ ،داۋۇتنى پادىشاھ قىلىپ بەردى.
خۇدا پادىشاھ داۋۇت ھەققىدە مۇنداق دېگەنىدى« :يىشاينىڭ
ئوغلى داۋۇت مېنى بەك خۇش قىلدى .ئۇ مەن نېمە دېسەم ،شۇنى
قىلىدۇ!»  23خۇدا بۇرۇن ۋەدە بەرگىنىدەك ،داۋۇت پادىشاھنىڭ
ئەۋالدلىرىدىن ئىسرائىلالرغا بىر قۇتقۇزغۇچى تەيىنلىدى .ئۇ _
ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆزىدۇر!  24ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنى
باشالشتىن بۇرۇن ،يەھيا پەيغەمبەر چىقىپ ،ئىسرائىل خەلقىنى
گۇناھلىرىغا توۋا قىلىپ چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلىشقا دەۋەت
قىلدى 25 .يەھيا پەيغەمبەر ۋەزىپىنى تامامالش ئالدىدا ،خااليىققا
مۇنداق دېگەنىدى« :سىلەر مېنى كىم دەيسىلەر؟ مېنى خۇدا
ئەۋەتىدىغان قۇتقۇزغۇچى دەمسىلەر؟ ياق! مەن سىلەر كۈتكەن
ئادەم ئەمەسمەن .ئۇ مەندىن كېيىن كېلىدۇ ،مەن ھەتتا ئۇنىڭ
ئايىغىنىڭ يىپلىرىنى يېشىشكىمۇ اليىق ئەمەسمەن!»
 26ئەي ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدلىرى بولغان قېرىنداشالر ۋە يەھۇدىي
دىنىنى ياقاليدىغان يەھۇدىي ئەمەسلەر ،قۇالق سېلىڭالر! خۇدا
ھەممىمىزنى قۇتقۇزۇلسۇن دەپ ،بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزدى.
 27يېرۇسالېم خەلقى ۋە ئۇالرنىڭ باشلىقلىرى ھەر دەم ئېلىش كۈنى
ئىبادەتخانىدا پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەزرىتى ئەيسا توغرىسىدىكى
سۆزلىرىنىڭ ئوقۇلۇشىنى ئاڭلىسىمۇ ،چۈشەنمەيتتى ،ھەزرىتى
ئەيسانىڭ قۇتقۇزغۇچى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتمىگەنىدى.
ئۇالرنىڭ ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلۈم جازاسىغا اليىق دېيىشى بىلەن،
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئالدىن ئېيتقانلىرى ئەمەلگە ئاشتى 28 .ئۇالر
ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىشقا بىرەر گۇناھ
تاپالمىغان بولسىمۇ ،ۋالىي پىالتۇستىن يەنىال ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى
بېرىشنى تەلەپ قىلدى .پىالتۇس قوشۇلدى 29 .ئۇالر بۇ ئىشالرنى
پەيغەمبەرلەرنىڭ قۇتقۇزغۇچى ھەققىدە ئالدىن ئېيتقانلىرىنى
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بىلمەستىن قىلدى .ھەزرىتى ئەيسا ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ
جەسىتى كرېستتىن چۈشۈرۈلۈپ ،دەپنە قىلىندى 30 .لېكىن ،خۇدا
ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى!  31تىرىلگەندىن كېيىن،
ھەزرىتى ئەيسا بۇرۇن ئۆزى بىلەن بىللە جەلىلىيە ئۆلكىسىدىن
يېرۇسالېمغىچە ئەگىشىپ كەلگەنلەرگە كۆپ قېتىم كۆرۈندى .ھازىر
بۇ كىشىلەر ئىسرائىل خەلقىگە ھەزرىتى ئەيسانىڭ گۇۋاھچىسى
بولۇۋاتىدۇ!
32 33-بىزمۇ ھازىر بۇ خۇش خەۋەرنى سىلەرگە يەتكۈزۈۋاتىمىز.
خۇدا ھەزرىتى ئەيسانى تىرىلدۈرۈش بىلەن ،ئەجدادلىرىمىزغا
قىلغان ۋەدىسىنى بىزنىڭ دەۋرىمىزدە ئەمەلگە ئاشۇردى! بۇ
ھەقتە پادىشاھ داۋۇت زەبۇرنىڭ ئىككىنچى نەزمىسىدە ئالدىن
مۇنداق خاتىرىلىگەن« :سەن مېنىڭ ئوغلۇم .بۈگۈن سېنىڭ ئاتاڭ
ئىكەنلىكىمنى جاكارلىدىم 34 ① ».خۇدانىڭ ھەزرىتى ئەيسانى
مەڭگۈ چىرىمەس قىلىپ تىرىلدۈرگەنلىكى ھەققىدە مۇقەددەس
يازمىالردا ئالدىن مۇنداق يېزىلغان« :پادىشاھ داۋۇتقا قىلغان ۋەدەمدە
تۇرۇپ ،سىلەرگە مۇقەددەس ۋە مۇقەررەر بەخت ئاتا قىلىمەن!»
 35بۇ ھەقتە زەبۇرنىڭ يەنە بىر يېرىدە تېخىمۇ ئايدىڭالشتۇرۇلۇپ
مۇنداق يېزىلغان« :خۇدا ،سەن سادىق خىزمەتكارىڭنىڭ تېنىنىڭمۇ
چىرىشىگە يول قويمايسەن».
 36بۇ يەردىكى «سادىق خىزمەتكار» دېگەن سۆز پادىشاھ داۋۇتقا
قارىتىلغان ئەمەس .چۈنكى ،پادىشاھ داۋۇت ئۆزىنىڭ زامانىدا
خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە خىزمەت قىلىپ ،ئالەمدىن ئۆتۈپ
يەرگە كۆمۈلگەن .ئۇنىڭ تېنى چىرىپ كەتكەن 37 .ھەزرىتى
ئەيسا بولسا خۇدا تەرىپىدىن تىرىلدۈرۈلدى .ئۇنىڭ تېنى پەقەت
چىرىمىدى 38 .شۇڭا قېرىنداشالر ،شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى،
بىزنىڭ سىلەرگە يەتكۈزۈۋاتقان گۇناھتىن كەچۈرۈم قىلىنىش
①  32 :13قەدىمكى زامانالردا ئىسرائىلىيىدە بىر كىشى پادىشاھ قىلىپ
تەيىنلەنگەندە ،خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئاتىالتتى .ئەينى ۋاقىتتا ئىسرائىل
پادىشاھىغا قارىتىلغان بۇ سۆز بۇ يەردە نەقىل كەلتۈرۈلۈپ ،خۇدانىڭ ئەيسا
مەسىھنى تىرىلدۈرگەنلىكى بىلەن ،ئۇنى ئەرشتە تەختكە ئولتۇرغۇزۇپ ،پادىشاھ
قىلغانلىقى كۆرسىتىلىدۇ.
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يولى ھەزرىتى ئەيسانىڭ قىلغانلىرى ئارقىلىقال مۇمكىن بولىدۇ!
 39مۇسا پەيغەمبەرگە چۈشۈرۈلگەن تەۋرات قانۇنىغا بويسۇنۇشقا
ھەرقانچە تىرىشساڭالرمۇ ،گۇناھلىرىڭالر كەچۈرۈم قىلىنمايدۇ.
خۇدا پەقەت ھەزرىتى ئەيسا ئارقىلىقال سىلەرنى ھەققانىي ئادەم
دەپ قارايدۇ 40 .شۇڭا ،پەيغەمبەرلەر ئالدىن ئېيتقان بااليىئاپەت
بېشىڭالرغا كېلىپ قالماسلىق ئۈچۈن ،ئېھتىيات قىلىپ ئۇالرنىڭ
سۆزلىرىگە دىققەت قىلىڭالر!:
« 41قۇالق سېلىڭالر ،ئەي مېنى مازاق قىلىۋاتقانالر!
ئاالقزادىلىككە چۈشۈپ ئۆلىسىلەر!
چۈنكى ،مېنىڭ زامانىڭالردا قىلماقچى بولغان ئىشلىرىمنى
كۆرگىنىڭالردا،
كىشىلەر ئۇنى سىلەرگە چۈشەندۈرسىمۇ،
ئىشەنمەيسىلەر!»
 42پاۋلۇس بىلەن بارنابا ئىبادەتخانىدىن چىقىۋاتقاندا ،جامائەت
ئۇالرنى كېلەركى دەم ئېلىش كۈنى بۇ ئىشالر ھەققىدە يەنە تەلىم
بېرىشكە تەكلىپ قىلدى 43 .جامائەت تارقالغاندا ،نۇرغۇن يەھۇدىيالر
ۋە ئۇالرنىڭ دىنىنى ياقاليدىغان يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ پاۋلۇس بىلەن
بارناباغا ئەگەشتى .بۇ ئىككىسى ئۇالرغا سۆز قىلىپ« ،خۇدانىڭ
مېھىر-شەپقىتىدە ياشاشنى داۋامالشتۇرۇڭالر!» دەپ رىغبەتلەندۈردى.

پاۋلۇسنىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەرگە يۈزلىنىشى
 44كېيىنكى دەم ئېلىش كۈنى ،پۈتۈن شەھەر خەلقى دېگۈدەك
رەببىمىز ئەيسا ھەققىدىكى سۆزلەرنى ئاڭلىغىلى كېلىشتى 45 .بىراق،
بۇنچە كۆپ ئادەملەرنى كۆرگەن بىر قىسىم يەھۇدىيالر ھەسەت
قىلىشقا باشلىدى .ئۇالر پاۋلۇسنىڭ سۆزلىرىنى رەت قىلدى ۋە ئۇنى
ھاقارەتلىدى 46 .لېكىن ،پاۋلۇس بىلەن بارنابا تېخىمۇ يۈرەكلىك
ھالدا مۇنداق دېدى:
_ بىز خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئالدى بىلەن يەھۇدىي قېرىنداشلىرىمىزغا
يەتكۈزۈشىمىز كېرەك ئىدى .لېكىن ،سىلەر يەھۇدىيالر ئۇنى
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قوبۇل قىلمىدىڭالر .ئۆزۈڭالرنى مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىشكە
اليىق كۆرمىدىڭالر .شۇڭا ،بىز سىلەردىن ئايرىلىدىغان بولدۇق.
ئەمدى بىز خۇش خەۋەرنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە يەتكۈزىمىز!
 47چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا خۇدا بىزگە مۇنداق بۇيرۇغان:
«يەر يۈزىنىڭ بۇ چېتىدىن ئۇ چېتىگىچە بارلىق
ئىنسانالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى ئۈچۈن،
سېنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە نۇر قىلىپ ئەۋەتتىم».
 48يەھۇدىي ئەمەسلەر بۇ سۆزنى ئاڭالپ ،خۇشال بولۇشتى ۋە
ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدىكى بۇ تەلىملەر ئۈچۈن خۇداغا مەدھىيە
ئوقۇشتى .خۇدا تەرىپىدىن مەڭگۈلۈك ھاياتنى قوبۇل قىلىشقا
تالالنغانالرنىڭ ھەممىسى ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.
 49شۇنداق قىلىپ ،رەببىمىز ئەيسا ھەققىدىكى خۇش خەۋەر پۈتۈن
زېمىنغا كەڭ تارقالدى 50 .بىراق ،يەھۇدىيالر شەھەر باشلىقلىرىنى
ۋە ئابرويلۇق دىندار ئايالالرنى پاۋلۇس بىلەن بارناباغا قارشى
تۇرۇشقا قۇتراتتى .ئۇالر ئۇ ئىككىسىگە زىيانكەشلىك قىلغۇزۇپ،
ئۇالرنى ئۆز يەرلىرىدىن قوغالپ چىقاردى 51 .شۇڭا ،پاۋلۇس بىلەن
بارنابا ھېلىقى يەھۇدىيالرنى ئەيىبلەش ئۈچۈن ئاياغلىرىدىكى
توپىنى قېقىۋېتىپ ،كونيا شەھىرىگە كېتىپ قالدى 52 .ئانتاكيادىكى
ئېتىقادچىالر بولسا خۇشاللىققا ھەمدە مۇقەددەس روھنىڭ كۈچ-
قۇدرىتىگە چۆمدى.

پاۋلۇس بىلەن بارنابا كونيا شەھىرىدە

14

 1پاۋلۇس بىلەن بارنابا كونيا شەھىرىدىمۇ ئادىتى بويىچە
يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىسىغا كىردى .ئۇالر جامائەتكە
شۇنداق سۆزلىدىكى ،نەتىجىدە نۇرغۇن يەھۇدىيالر ۋە يەھۇدىي
ئەمەسلەرمۇ ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدىكى خۇش خەۋەرگە ئىشەندى.
 2بىراق ،ئىشەنمىگەن يەھۇدىيالر باشقا يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ
ئىدىيىسىنى زەھەرلەپ ،ئۇالرنى ئېتىقادچىالرغا قارشى تۇرۇشقا
قۇتراتتى 3 .پاۋلۇس بىلەن بارنابا ئۇ يەردە خېلى ئۇزۇن تۇرۇپ،
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رەببىمىز ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتى توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى
يۈرەكلىك ھالدا يەتكۈزدى .رەببىمىز ئەيسامۇ ئۇالرغا مۆجىزە ۋە
كارامەتلەرنى كۆرسىتىش ئىقتىدارىنى بېرىپ ،ئۇالر يەتكۈزگەن
خۇش خەۋەرنىڭ راست ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى 4 .بۇنىڭ بىلەن،
شەھەر خەلقى ئىككىگە بۆلۈنۈپ كەتتى .بەزىلىرى ھەزرىتى ئەيساغا
ئىشەنمەيدىغان يەھۇدىيالر تەرەپتە ،بەزىلىرى بولسا ئەلچىلەر تەرەپتە
تۇردى 5 .ئاخىردا ،ھەزرىتى ئەيساغا ئىشەنمەيدىغان يەھۇدىيالر بىلەن
يەھۇدىي ئەمەسلەر ئۆز باشلىقلىرى بىلەن بىرلىكتە ئەلچىلەرنى
قىيناپ ،چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرمەكچى بولدى6 . 7-بۇ ئىشتىن
خەۋەر تاپقان پاۋلۇس بىلەن بارنابا بۇ شەھەردىن قېچىپ ،لىكاۋۇنيا
رايونىدىكى لىسترا ۋە دەربە شەھەرلىرى ھەمدە ئەتراپتىكى جايالرغا
بېرىپ ،خۇش خەۋەرنى داۋاملىق تارقىتىۋەردى.

لىسترا ۋە دەربە شەھەرلىرىدە
 8شــۇ چاغدا ،لىسترا شەھىرىدە بىر تۇغما پالەچ بار ئىدى.
 9بــۇ ئادەم پاۋلۇسنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق سېلىپ ئولتۇراتتى.
ئۇنى دىققەت بىلەن كۆزەتكەن پاۋلۇس ئۇنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا
ئىشەنگەنلىكىنى ۋە ساقايتىلىپ كېتىشكە ئىشەنچى بارلىقىنى
سېزىپ 10 ،يۇقىرى ئاۋاز بىلەن:
_ ئورنۇڭدىن تۇر! _ دېدى.
ھېلىقى ئادەم شۇئان دەس تۇرۇپ مېڭىشقا باشلىدى 11 .پاۋلۇسنىڭ
بۇ كارامىتىنى كۆرگەن كۆپچىلىك لىكاۋۇنيا تىلى بىلەن:
_ خۇداالر ئىنسان قىياپىتىدە ئارىمىزغا كەپتۇ! _ دەپ ۋارقىرىشىپ
كەتتى 12 .ئۇالر بارنابانى ئىالھ زېئۇس ،دەپ ئاتاشتى .پاۋلۇس
كۆپرەك سۆزلىگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇنى ئىالھ ھېرمىس ① ،دەپ
ئاتاشتى 13 .شەھەرنىڭ سىرتىدا «زېئۇس ئىالھ»نىڭ بۇتخانىسى
بار ئىدى .شۇ بۇتخانىدا ئىشلەيدىغان روھانىي خەلق بىلەن بىللە

①  12 :14زېئۇس ۋە ھېرمىس _ زېئۇس قەدىمكى گرېكالرنىڭ ئەڭ چوڭ
خۇداسى .ھېرمىس بولسا زېئۇسنىڭ خۇسۇسىي ياردەمچىسى ۋە ناتىقى.
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ئەلچىلەرگە ئاتاپ قۇربانلىق قىلماقچى بولۇپ ،شەھەر دەرۋازىسىغا
ئۆكۈز ۋە گۈل چەمبىرەكلەرنى ئېلىپ كەلدى.
 14بارنابا بىلەن پاۋلۇس ئۇالرنىڭ قىلماقچى بولغان ئىشىنى ئاڭالپ،
يىرگەنگەن ھالدا ،نارازىلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن كۆڭلەكلىرىنى يىرتىپ،
كۆپچىلىكنىڭ ئارىسىغا يۈگۈرۈپ كىرىپ ،ۋارقىراپ مۇنداق دېدى:
 _ 15ئۇنداق قىلماڭالر! بىزمۇ ئادەم ،سىلەرگە ئوخشاش ئىنسان!
بىز سىلەرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈشكە كەلدۇق .خۇش خەۋەر
شۇكى :ئەرزىمەس نەرسىلەرگە چوقۇنماي ،مەڭگۈ ھايات بولغان
بىردىنبىر خۇداغىال ئىبادەت قىلىڭالر! ئۇ ئاسمان-زېمىن ،دېڭىز-
ئوكيان ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق مەخلۇقالرنى ياراتقان خۇدادۇر!
 16بۇرۇنقى زامانالردا ،خۇدا ھەرقايسى ئەللەرنىڭ ئادەملىرىنى
ئۆزلىرى تاللىغان يولدا مېڭىشىغا قويۇپ بەرگەن 17 .شۇنداقتىمۇ،
ئۇ ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ھەمىشە ئىسپاتالپ كەلگەن .ئۇ ھەمىشە
ھەممىمىزگە شاپائەت قىلىپ ،يامغۇرنى ئۆز ۋاقتىدا ياغدۇرۇپ مول
ھوسۇل بېغىشالپ ،رىزقىمىزنى بېرىپ ،قەلبىمىزنى خۇشاللىققا
چۆمدۈردى .شۇنداق ئەمەسمۇ؟
 18ئۇالر بۇ سۆزلەرنى قىلغان بولسىمۇ ،خااليىقنىڭ ئۇالرغا ئاتاپ
قۇربانلىق قىلىشىنى توسۇپ قااللمىغىلى تاسال قالدى 19 .لېكىن،
ئانتاكيا ۋە كونيا شەھەرلىرىدىن كەلگەن بەزى يەھۇدىيالر كىشىلەرنى
قۇتراتتى .نەتىجىدە ،خەلق پاۋلۇسنى چالما-كېسەك قىلدى .ئۇالر
پاۋلۇسنى ئۆلدى دەپ ئويالپ ،شەھەر سىرتىغا سۆرەپ ئاپىرىپ
تاشلىۋەتتى 20 .لېكىن ،ئېتىقادچىالر ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپالنغاندا،
پاۋلۇس ئورنىدىن تۇرۇپ ،شەھەرگە قايتىپ كىردى .ئەتىسى ،ئۇ
بارنابا بىلەن بىللە دەربە شەھىرىگە كەتتى.

پاۋلۇسنىڭ ئانتاكياغا قايتىپ كېلىشى
 21پاۋلۇس بىلەن بارنابا دەربە شەھىرىدە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈپ،
نۇرغۇن ئادەملەرنى ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىشغا يېتەكلىدى.
كېيىن ،ئىككىيلەن لىسترا ،كونيا ۋە ئانتاكيا شەھەرلىرىگە قايتىپ
باردى 22 .ئۇالر ئۇ يەرلەردە ئېتىقادچىالرنىڭ ئېتىقادىنى كۈچەيتىپ،
ئۇالرنى رەببىمىز ئەيساغا داۋاملىق سادىق بولۇشقا رىغبەتلەندۈردى.
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ئۇالر ئېتىقادچىالرغا مۇنداق دېدى:
_ بىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىش ئۈچۈن ،چوقۇم نۇرغۇن
جاپاالرنى بېشىمىزدىن ئۆتكۈزۈشىمىزگە توغرا كېلىدۇ.
 23پاۋلۇس بىلەن بارنابا يەنە ھەرقايسى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە
يېتەكچىلەرنى بەلگىلەپ ،دۇئا قىلىش ۋە روزا تۇتۇش ئارقىلىق
ئۇالرنى ئۆزلىرى ئېتىقاد قىلىدىغان رەببىمىز ئەيساغا تاپشۇردى.
 24ئىككىيلەن پىسىدىيە رايونىدىن ئۆتۈپ پامفىلىيە ئۆلكىسىگە
كەلدى 25 .ئۇالر پەرگە شەھىرىدە خۇدانىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزگەندىن
كېيىن ،دېڭىز بويىدىكى ئانتاليا شەھىرىگە باردى 26 .ئاندىن ،ئۇ
يەردىن كېمىگە ئولتۇرۇپ ،سۇرىيىدىكى ئانتاكياغا قايتتى .ئۇالر
ئۆزلىرى تاماملىغان بۇ ۋەزىپىنى ئادا قىلىشتىن بۇرۇن ،ئانتاكيادىكى
ئېتىقادچىالرنىڭ دۇئاسىنى ئالغان بولۇپ ،ئېتىقادچىالر ئۇالرنى
خۇداغا تاپشۇرۇپ ،شۇ چەت زېمىنالرغا خۇش خەۋەر يەتكۈزۈشكە
ئەۋەتكەنىدى 27 .ئۇالر ئانتاكياغا قايتىپ كېلىپ ،ئېتىقادچىالرنى
بىر يەرگە جەم قىلىپ ،ئۇالرغا خۇدانىڭ ئۆزلىرى ئارقىلىق قانداق
ئىشالرنى قىلغانلىقىنى ۋە خۇدانىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەرگە قانداق
يول ئېچىپ ،ئۇالرنىمۇ ئېتىقادى ئارقىلىق قۇتقۇزغانلىقىنى
سۆزلەپ بەردى 28 .ئۇالر ئۇ يەردە ئېتىقادچىالر بىلەن بىللە ئۇزۇن
مەزگىل تۇردى.

يېرۇسالېمدىكى يىغىن

15

 1ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغان بەزى يەھۇدىيالر
يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىن كېلىپ ،ئانتاكيادىكى يەھۇدىي
ئەمەس ئېتىقادچىالرغا:
_ سىلەر مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق چۈشۈرۈلگەن تەۋراتتىكى
خەتنە قىلىنىش ھەققىدىكى بەلگىلىمىنى قوبۇل قىلمىساڭالر،
قۇتقۇزۇلمايسىلەر! _ دەپ تەلىم بېرىشكە باشلىدى.
 2بۇ مەسىلە توغرىسىدا پاۋلۇس بىلەن بارنابا ئىككىيلەن ئۇالر
بىلەن كەسكىن مۇنازىرە ۋە تاالش-تارتىش قىلىشتى .شۇڭا،
ئانتاكيادىكى ئېتىقادچىالر پاۋلۇس بىلەن بارناباغا بىرنەچچە ئادەم
قوشۇپ« :بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن يېرۇسالېمغا بېرىپ،

426

ئەلچىلەر 15

باشقا ئەلچىلەر ۋە ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ يېتەكچىلىرى
بىلەن كۆرۈشۈڭالر» دەپ قارار قىلدى.
 3شۇنداق قىلىپ ،ئانتاكيادىكى ئېتىقادچىالر پاۋلۇسالرنى يولغا
سالدى .ئۇالر سەپىرىدە فەنىكىيە رايونى ۋە سامارىيە ئۆلكىسىنى
بېسىپ ئۆتۈپ ،بارغانال يېرىدە يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭمۇ يامان
يوللىرىدىن يېنىپ ،ھەزرىتى ئەيساغا يۈزلەنگەنلىك ۋەقەسىنى
سۆزلىدى .بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان پۈتۈن ئېتىقادچىالر ناھايىتى
خۇرسەن بولۇشتى 4 .پاۋلۇسالر يېرۇسالېمغا كەلگىنىدە ،ئەلچىلەر،
يېتەكچىلەر ۋە باشقا ئېتىقادچىالرنىڭ قارشى ئېلىشىغا مۇيەسسەر
بولدى .ئۇالر كۆپچىلىككە خۇدانىڭ ئۆزلىرى ئارقىلىق قىلغان
ئىشلىرىنى يەتكۈزدى 5 .لېكىن ،پەرىسىي دىنىي ئېقىمىدىكىلەردىن
ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغان بەزىلەر ئورنىدىن تۇرۇشۇپ:
_ ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغان يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ خەتنە
قىلىنمىسا بولمايدۇ! ئۇنىڭدىن باشقا ،تەۋراتتىكى بارلىق تۈزۈمگە
ئەمەل قىلىشى كېرەك! _ دېدى.
 6شۇڭا ،ئەلچىلەر بىلەن يېتەكچىلەر بۇ مەسىلىنى مۇزاكىرە قىلىش
ئۈچۈن جەم بولۇشتى 7 .ئۇزۇن سۆھبەتلىشىشتىن كېيىن ،پېترۇس
ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنداق دېدى:
_ قېرىنداشالر ،خۇدانىڭ مېنى بىرنەچچە يىل بۇرۇن سىلەرنىڭ
ئىچىڭالردىن يەھۇدىي ئەمەسلەرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈپ ،ئۇالرنى
ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدۇرۇشقا تاللىغانلىقىدىن خەۋىرىڭالر
بار 8 .ئىنسانالرنىڭ قەلبىنى بىلىدىغان خۇدا ئۆزىنىڭ روھىنى بىزگە
ئاتا قىلغىنىدەك ،يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ ئاتا قىلدى .بۇنىڭ بىلەن،
خۇدا يەھۇدىي ئەمەسلەرنىمۇ قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
 9خۇدا ئۇالرنى بىز بىلەن تەڭ كۆردى .ئۇالرنىڭ ھەزرىتى ئەيساغا
بولغان ئېتىقادى ئارقىلىق خۇدا ئۇالرنىڭ قەلبلىرىنى پاك قىلدى.
 10ئەھۋال مانا شۇنداق ئىكەن ،ئەمدى سىلەر نېمە ئۈچۈن يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىڭ بويۇنلىرىغا شۇنچە ئېغىر يۈكنى ئارتماقچى بولىسىلەر؟
ئۇنى ئۆزىمىز ۋە ئەجدادلىرىمىزمۇ كۆتۈرەلمىگەن تۇرسا! ئۇنداق
قىلساڭالر ،خۇدانىڭ يولىنى سىنىغان بولمامسىلەر؟!  11ياق! ئۇنداق
قىلماڭالر! بىز يەھۇدىيالر رەببىمىز ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتىگە
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تايىنىپ ،ئېتىقادىمىز ئارقىلىق قۇتقۇزۇلغاندەك ،ئۇالرمۇ شۇنداق
قۇتقۇزۇلىدۇ!
 12پېترۇس گېپىنى ئاياغالشتۇرغاندىن كېيىن ،ئۆيدە جىمجىتلىق
ھۆكۈم سۈردى .ئاندىن ،بارنابا بىلەن پاۋلۇس چىقىپ ،خۇدانىڭ
ئۆزلىرى ئارقىلىق يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىدا كۆرسەتكەن
بارلىق مۆجىزە ۋە كارامەتلىرىنى بايان قىلدى 13 .ئۇالر سۆزلەپ
بولغاندىن كېيىن ،ياقۇپ مۇنداق دېدى:
_ قېرىنداشالر ،قۇالق سېلىڭالر!  14باياتىن پېترۇس خۇدانىڭ
يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى ،يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىدىنمۇ ئادەم تالالپ ،ئۆزىنىڭ خەلقى قىلغانلىقىنى
چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى 15 .پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېيتقانلىرىمۇ بۇنىڭغا
پۈتۈنلەي ئۇيغۇن كېلىدۇ .مۇقەددەس يازمىالردا خۇدانىڭ ئاموس
پەيغەمبەرگە ئېيتقان مۇنۇ سۆزلىرى يېزىلغان:
« 16كېيىن ،مەن قايتىپ كېلىپ ،پادىشاھ داۋۇتنىڭ ۋەيران
بولغان پادىشاھلىقىنى قايتىدىن قۇرۇپ چىقىمەن.
ئۇنى خارابىلىكتىن قايتا بىنا قىلىپ ،ئەسلىگە كەلتۈرىمەن.
 17شۇنداق قىلىپ ،باشقا ھەرقانداق ئادەم ،جۈملىدىن مەن
ئۆز خەلقىم بولۇشقا چاقىرغان يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ
مېنى تاپىدۇ.
مەن _ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر 18 ،خۇددى بۇرۇنال ۋەدە
قىلغىنىمدەك ،بۇ ئىشالرنى ئەمەلگە ئاشۇرىمەن!»
 19ياقۇپ سۆزىنى خۇالسىلەپ ،مۇنداق دېدى:
_ شۇنىڭ ئۈچۈن ،مېنىڭچە خۇداغا ئېتىقاد قىلغان يەھۇدىي
ئەمەسلەرگە ئورۇنسىز تەلەپ قويماسلىقىمىز كېرەك!  20پەقەت
ئۇالرغا« :بۇتالرغا ئاتاپ نەزىر قىلىنغان گۆشلەرنى يېمەڭالر،
جىنسىي ئەخالقسىزلىق قىلماڭالر ،قاننى ۋە بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن
ھايۋاننىڭ گۆشلىرىنىمۇ يېمەڭالر!» دەپ تاپىالپ ،بىر پارچە
خەت يازايلى 21 .چۈنكى ،يەھۇدىيالر مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق
چۈشۈرۈلگەن تەۋرات قانۇنىدىكى بۇ تەلىملەرنى ئۇزۇندىن بېرى
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ھەر دەم ئېلىش كۈنى ھەرقايسى شەھەردىكى ئىبادەتخانىالردا
يىغىلىپ ،ئۆگىنىپ كەلگەن.

يەھۇدىي ئەمەس ئېتىقادچىالرغا يېزىلغان خەت
 22شۇنداق قىلىپ ،ئەلچىلەر ،يېتەكچىلەر ۋە يېرۇسالېمدىكى
باشقا پۈتۈن ئېتىقادچىالر ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدىن بىرنەچچە
ئادەمنى تالالپ ،ئۇالرنى پاۋلۇس ۋە بارنابا بىلەن بىللە ئانتاكياغا
ئەۋەتىشنى قارار قىلدى .يەھۇدا (بارسابا دەپمۇ ئاتىلىدۇ) بىلەن
سىالس بۇنىڭغا تالالندى .بۇ ئىككىيلەن بۇرۇندىن ئېتىقادچىالرنىڭ
ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولۇپ كەلگەنىدى .خەتتە مۇنداق يېزىلغان:
« 23ھۆرمەتلىك ئانتاكيا ،سۈرىيە ۋە كىلىكىيە ئۆلكىلىرىدىكى
بارلىق يەھۇدىي ئەمەس ئېتىقادچىالر! يېرۇسالېمدىكى
قېرىنداشلىرىڭالردىن ،يەنى بىز ئەلچىلەر بىلەن يېتەكچىلەردىن
سىلەرگە ساالم!
 24بىزدىن يېنىڭالرغا بارغان بەزى كىشىلەرنىڭ سۆزلىرىنىڭ
سىلەرنى بىئارام ۋە پاراكەندە قىلىپ قويغانلىقىنى ئاڭلىدۇق .لېكىن،
بىز ئۇالرغا ئۇنداق سۆزلەرنى قىلىشنى تاپشۇرمىغانىدۇق 25 .شۇ
سەۋەبتىن ،بىز بۇ ئىشنى مۇزاكىرە قىلغاندىن كېيىن ،ئارىمىزدىن
بىرنەچچە كىشىنى تالالپ ،ئۇالرنى قەدىردان دوستلىرىمىز بارنابا
ۋە پاۋلۇس بىلەن بىللە يېنىڭالرغا ئەۋەتىشنى قارار قىلدۇق 26 .بۇ
ئىككىيلەن ھاياتىنىڭ خەتەرگە ئۇچرىشىغا قارىماي ،رەببىمىز
ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمىتىدە بولغان كىشىلەردۇر 27 .شۇڭا ،بىز
يەھۇدا بىلەن سىالسنىمۇ خېتىمىزدىكى قارارلىرىمىزنى سىلەرگە
ئۆز ئاغزى بىلەن سۆزلەپ بەرسۇن دەپ ،يېنىڭالرغا ئەۋەتىشنى
قارار قىلدۇق 28 .مەقسەتكە كەلسەك ،بىز مۇقەددەس روھنىڭ
ياردىمى بىلەن زۆرۈر بولغان ئىككى-ئۈچ بەلگىلىمىدىن سىرت،
سىلەرگە ھەرقانداق بىر ئېغىر يۈك يۈكلىمەسلىكنى قارار قىلدۇق.
 29زۆرۈر بولغان بەلگىلىمىلەر تۆۋەندىكىچە :بۇتالرغا ئاتاپ نەزىر
قىلىنغان گۆشلەرنى يېمەڭالر .قاننى ۋە بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن
ھايۋاننىڭ گۆشلىرىنىمۇ يېمەڭالر .جىنسىي ئەخالقسىزلىق
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قىلماڭالر .سىلەر مۇشۇ بىرنەچچە ئىشتىن خالىي بولساڭالر،
ياخشى قىلغان بولىسىلەر.
سىلەرگە ئامانلىق تىلەيمىز!»
 30ۋەكىللەر يولغا چىقىپ ،بارنابا ۋە پاۋلۇس بىلەن بىللە ئانتاكياغا
باردى .ئۇ يەردە پۈتۈن ئېتىقادچىالرنى يىغىپ ،خەتنى ئۇالرغا
تاپشۇردى 31 .ئۇالر خەتتىكى مەدەت بېرىدىغان سۆزلەرنى ئوقۇپ،
ئىنتايىن خۇرسەن بولۇشتى 32 .يەھۇدا ۋە سىالسالر پەيغەمبەر بولۇپ،
ئېتىقادچىالرغا نۇرغۇن سۆزلەرنى قىلىپ ،ئۇالرنى رىغبەتلەندۈرۈپ،
ئېتىقادىنى كۈچەيتتى 33 .يېرۇسالېمدىن كەلگەنلەر ئۇ يەردە ئازراق
ۋاقىت تۇرۇپ ،يېرۇسالېمدىكى ئۆزلىرىنى ئەۋەتكەن ئېتىقادچىالرنىڭ
قېشىغا قايتتى .ئانتاكيادىكى ئېتىقادچىالر ئۇالرنى ئۇزىتىپ ،سەپىرىگە
ئامانلىق تىلىدى34 . 35-لېكىن ،پاۋلۇس ۋە بارنابا ئانتاكيادا يەنە بىر
مەزگىل تۇرۇپ ،باشقا نۇرغۇن كىشىلەر بىلەن بىللە رەببىمىز ئەيسا
توغرىسىدىكى تەلىمنى يەتكۈزۈپ تۇردى.

پاۋلۇس بىلەن بارنابانىڭ ئايرىلىپ كېتىشى
 36ئارىدىن ئاز ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،پاۋلۇس بارناباغا:
_ بىز بۇرۇن رەببىمىزنىڭ خۇش خەۋىرىنى يەتكۈزگەن ھەممە
شەھەر-يېزىالرغا بېرىپ ،ئېتىقادچىالرنىڭ ئەھۋالىنى كۆرۈپ
كېلەيلى _ ،دېدى.
 37بارنابا ماقۇل كۆرۈپ ،يۇھاننا (ماركۇس)نى بىللە ئېلىپ
بارماقچى بولغانىدى 38 .بىراق ،پاۋلۇس بۇنى دانا پىكىر ئەمەس،
دەپ قارىدى .چۈنكى ،ماركۇس ئالدىنقى قېتىم ئۇالر بىلەن بىللە
ئىشلەشنى داۋامالشتۇرماي ،پامفىلىيە ئۆلكىسىدە ئۇالردىن ئايرىلىپ
كەتكەنىدى 39 .پاۋلۇس بىلەن بارنابا بۇ ئىش يۈزىسىدىن قاتتىق
تاالش-تارتىش قىلىشىپ ،ئاخىر بىر-بىرىدىن ئايرىلىپ كېتىشتى.
بارنابا ماركۇسنى ئېلىپ ،كېمىگە ئولتۇرۇپ سىپرۇس ئارىلىغا
كەتتى 40 .پاۋلۇس بولسا سىالسنى تالالپ ،ئېتىقادچىالرنىڭ ئۆزى
بىلەن سىالسنى خۇداغا ئامانەت قىلىشى بىلەن ئۇالردىن ئايرىلىپ
يولغا چىقتى 41 .پاۋلۇسالر سۈرىيە ۋە كىلىكىيە ئۆلكىلىرىنى ئارىالپ،
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ھەرقايسى جايالردا ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىكى كىشىلەرنىڭ
ئېتىقادىنى كۈچەيتتى.

تىموتىينىڭ پاۋلۇس بىلەن بىللە ئىشلىشى

16

 1پاۋلۇسالر دەربە ۋە لىسترا شەھەرلىرىگىمۇ كىرىپ
ئۆتتى .لىسترادا تىموتىي ئىسىملىك بىر ئېتىقادچى
بار ئىدى .ئۇنىڭ ئانىسى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغان
يەھۇدىي ئايال ئىدى ،ئاتىسى بولسا گرېك ئىدى 2 .لىسترا ۋە
كونيا شەھەرلىرىدىكى ئېتىقادچىالرنىڭ ھەممىسى تىموتىينى
ماختىشاتتى 3 .شۇڭا ،پاۋلۇس ئۇنى ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ
ماڭماقچى بولدى .بىراق ،بۇ يەردىكى يەھۇدىيالرنىڭ ھەممىسى
تىموتىينىڭ ئاتىسىنىڭ گرېك ئىكەنلىكىنى بىلگەچكە ،پاۋلۇس
يەھۇدىيالرنىڭ ئۇنى قوبۇل قىلماسلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ئۈچۈن ،ئۇنى خەتنە قىلدۇردى 4 .ئــۇالر شەھەر-يېزىالردىن
ئۆتكەچ ،يېرۇسالېمدىكى ئەلچىلەر بىلەن يېتەكچىلەر بەلگىلىگەن
يەھۇدىي ئەمەسلەرگە مۇناسىۋەتلىك ،رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك
بولغان قارارالرنى ئېتىقادچىالرغا يەتكۈزدى 5 .شۇنداق قىلىپ،
ھەرقايسى جامائەتچىلىكتىكىلەرنىڭ ئېتىقادى كۈچەيتىلىپ،
ئېتىقادچىالرنىڭ سانىمۇ كۈندىن-كۈنگە كۆپەيدى.

ماكېدونىيىلىكنىڭ چاقىرىقى
 6پاۋلۇسالر فرىگىيە ۋە گاالتىيا رايونلىرىغا كىرىپ ئۆتۈپ كەتتى.
چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ،مۇقەددەس روھ ئۇالرنىڭ ئاسىيا ئۆلكىسىدە
خۇش خەۋەر تارقىتىشىغا يول قويمىغانىدى 7 .ئۇالر مىسىيە رايونىغا
كەلگەندىن كېيىن ،بىتىنىيە ئۆلكىسىگە كىرمەكچى بولدى .بىراق،
ھەزرىتى ئەيسانىڭ روھى ئۇالرنىڭ كىرىشىگە يەنە بىر قېتىم
يول قويمىدى 8 .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر مىسىيىدىن ئۆتۈپ ،دېڭىز
بويىدىكى تروئاس شەھىرىگە باردى 9 .شۇ كۈنى كەچتە ،پاۋلۇسقا
بىر غايىبانە ئاالمەت كۆرۈنۈپ ،ماكېدونىيىلىك بىر كىشى ئۇنىڭ
ئالدىدا ئۆرە تۇرۇپ:
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_ دېڭىزدىن ئۆتۈپ ،ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە كېلىپ ،بىزگە ياردەم
بەرسىڭىز! _ دەپ تەلەپ قىلدى.
 10پــاۋلــۇس بۇ ئاالمەتنى كۆرگەندىن كېيىن ،بىز ① دەرھال
ماكېدونىيىگە بېرىشقا تەييارالندۇق .چۈنكى ،خۇدانىڭ بىزنى
ئۇ كىشىلەرنىڭ قېشىغا بېرىپ ،خۇش خــەۋەر يەتكۈزۈشكە
چاقىرغانلىقىنى چۈشەنگەنىدۇق.

لىديانىڭ ئېتىقاد قىلىشى
 11بىز كېمىگە ئولتۇرۇپ ،تروئاستىن يولغا چىقىپ ،سېمادىرەگ
ئارىلىغا قاراپ يول ئېلىپ ،ئەتىسى ماكېدونىيىدىكى نېئاپولىس
شەھىرىگە باردۇق 12 .ئۇ يەردىن ئىچكىرىلەپ ،ماكېدونىيىنىڭ
شۇ رايونىدىكى فىلىپى دېگەن مۇھىم شەھەرگە ئۆتتۇق .بۇمۇ
رىملىقالر ئورۇنلىشىۋالغان ۋە ئۇالر باشقۇرۇۋاتقان شەھەر
ئىدى .بىز بۇ يەردە بىرنەچچە كۈن تۇردۇق 13 .دەم ئېلىش
كۈنى ،شەھەر سىرتىدىكى دەريا ساھىلىگە باردۇق .خۇددى
ئويلىغىنىمىزدەك ،ئۇ يەردە يەھۇدىيالر دۇئا-تىالۋەت قىلىدىغان
بىر جاينى تاپتۇق .بىز ئولتۇرۇپ ،ئۇ يەرگە توپالنغان ئايالالر
بىلەن سۆ ھبەتلەشتۇق 14 .ئاڭلىغۇچىالر ئىچىدە تىياتىرا
شەھىرىدىن كەلگەن لىديا ئىسىملىك بىر ئايال بار ئىدى.
سۆسۈن رەڭلىك رەخت ساتىدىغان لىديا گەرچە يەھۇدىي
بولمىسىمۇ ،خۇداغا ئىبادەت قىالتتى .خۇدانىڭ ئۇنىڭ قەلبىنى
يورۇتۇشى بىلەن ،ئۇ پاۋلۇسنىڭ تەلىمىنى قوبۇل قىلدى 15 .ئۇ
ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن چۆمۈلدۈرۈلگەندىن كېيىن ،بىزنى
ئۆيىگە تەكلىپ قىلىپ:
_ ئەگەر سىلەر مېنى رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى ،دەپ
قارىساڭالر ،مېنىڭ ئۆيۈمگە بېرىپ تۇرۇپ كېتىڭالر! _ دەپ چىڭ
تۇرۇۋالدى.

①  10 :16مۇئەللىپ لۇقا بۇ يەردە «بىز» دېگەن سۆزنى ئىشلىتىش
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مۇشۇ ۋاقىتتىن باشالپ پاۋلۇسالر بىلەن بىللە خۇش خەۋەر
يەتكۈزگەنلىكىنى ئىپادىلىگەن.
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شۇنىڭ بىلەن ،بىز ئۇنىڭغا ماقۇل بولۇپ ،ئۆيىگە باردۇق.

پاۋلۇس بىلەن سىالسنىڭ زىندانغا تاشلىنىشى
 16بىر كۈنى بىز يەھۇدىيالر دۇئا قىلىدىغان جايغا يەنە بىر
قېتىم بارغاندا ،ئالدىمىزغا بىر دېدەك چىقتى .بۇ قىزغا جىن
چاپلىشىۋالغان بولۇپ ،بۇ روھ ئۇنى باشقىالرنىڭ كەلگۈسىدىكى
ئىشلىرىغا پال سالىدىغان قىلىپ قويغانىدى .ئۇ خوجايىنلىرىغا
پال سېلىش ئارقىلىق نۇرغۇن پۇل تېپىپ بەرگەنىدى 17 .ئۇ يول
بويى پاۋلۇس ۋە بىزگە ئەگىشىپ:
_ بۇ كىشىلەر ئۇلۇغ خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرى ،ئۇالر سىلەرگە
قۇتقۇزۇلۇش يولىنى يەتكۈزىدۇ! _ دەپ ۋارقىراپ ماڭدى.
 18ئۇ خېلى كۆپ كۈن ئۇدا شۇنداق ۋارقىرىغانىدى .بۇنىڭدىن
ئىنتايىن بىزار بولغان پاۋلۇس قىزغا جىن چاپلىشىۋالغانلىقىنى
بىلىپ ،ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ ،ھېلىقى جىنغا:
_ ئەيسا مەسىھنىڭ نامى بىلەن بۇيرۇيمەنكى ،ئۇنىڭ تېنىدىن
چىق! _ دېيىشىگىال ،جىن شۇئان چىقىپ كەتتى.
 19دېدەك پال سااللمايدىغان بولۇپ قالغاندىن كېيىن ،خوجايىنلىرى
پۇل تېپىش خىياللىرىنىڭ يوققا چىققانلىقىنى بىلىشىپ ،پاۋلۇس
بىلەن سىالسنى تارتىپ چىقىپ ،ئۇالرنى شەھەر مەيدانىغا،
باشلىقالرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى 20 .ئۇالر پاۋلۇس بىلەن سىالسنى
رىم ئەمەلدارلىرىنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ:
21
_ بۇ يەھۇدىيالر شەھىرىمىزنى قااليمىقانالشتۇرۇۋەتتى .ئۇالر
قانۇنىمىزغا خىالپ قائىدە-تۈزۈملەرنى تارقىتىۋاتىدۇ! بىز رىملىق
بولغاندىكىن ،ئۇالرنىڭ تارقاتقانلىرىنى قوبۇل قىلساق ۋە ئىجرا
قىلساق بولمايدۇ! _ دەپ شىكايەت قىلدى.
 22كۆپچىلىكمۇ ئۇالرغا قوشۇلۇپ ،ھۇجۇمغا ئۆتكەنىدى .ئەمەلدارالر
پاۋلۇس بىلەن سىالسنىڭ كىيىملىرىنى يىرتىپ يالىڭاچالپ ،كالتەك
بىلەن ئۇرۇشقا ئەمر چۈشۈردى 23 .ئۇالر قاتتىق ئۇرۇلغاندىن كېيىن،
زىندانغا تاشالندى .گۇندىپايغا قاتتىق كۆزىتىش بۇيرۇلدى 24 .بۇ
بۇيرۇق بىلەن گۇندىپاي ئۇالرنى زىنداننىڭ ئىچكىرىدىكى كامېرىغا
سوالپ ،پۇتلىرىغا ئىشكەل سالدى.
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 25تۈن يېرىمىغا يېقىن ،پاۋلۇس بىلەن سىالس دۇئا قىلىپ ،خۇداغا
مەدھىيە ناخشىلىرىنى ئېيتىۋاتاتتى .باشقا مەھبۇسالر بولسا قۇالق
سېلىپ ئاڭالۋاتاتتى 26 .تۇيۇقسىز قاتتىق يەر تەۋرەپ ،زىنداننىڭ
ئۇللىرىمۇ سىلكىنىپ كەتتى .زىنداننىڭ پۈتۈن ئىشىكلىرى ئېچىلىپ،
مەھبۇسالردىكى كىشەنلەرمۇ چۈشۈپ كەتتى 27 .ئۇيقۇدىن ئويغىنىپ
زىنداننىڭ ئىشىكلىرىنىڭ ئوچۇق تۇرغانلىقىنى كۆرگەن گۇندىپاي
ھەممە مەھبۇسالر قېچىپ كەتسە ،ئەمەلدارالر چوقۇم مېنى ئۆلتۈرىدۇ
دەپ ،قىلىچىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ ،ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالماقچى بولدى.
 28لېكىن ،پاۋلۇس:
_ جېنىڭغا زامىن بولما ،ھەممىمىز بار! _ دەپ قاتتىق ۋارقىرىدى.
 29گۇندىپاي چىراغ ئەكەلدۈرۈپ ،پاۋلۇس بىلەن سىالسنىڭ ئالدىغا
يۈگۈرۈپ كىرىپ ،تىترىگەن ھالدا ئۇالرنىڭ ئايىغىغا يىقىلدى.
 30كېيىن ،ئۇالرنى تاشقىرىغا ئېلىپ چىقىپ:
_ قۇتقۇزۇلۇش ئۈچۈن قانداق قىلىشىم كېرەك؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 31رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد قىلىشىڭ كېرەك .شۇنداق قىلساڭ،
ئۆزۈڭ ھەم ئائىلەڭدىكىلەرمۇ قۇتقۇزۇلىدۇ! _ دېدى ئۇالر.
 32شۇنىڭ بىلەن ،ئىككىيلەن ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە
رەببىمىز ئەيسا ھەققىدە چۈشەنچە بەردى 33 .شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال
گۇندىپاي ئۇالرنى باشالپ چىقىپ ،يارىلىرىنى يۇيۇپ تازىلىدى.
ئۇ دەرھال ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى.
 34ئۇ پاۋلۇس بىلەن سىالسنى ئۆز ئۆيىگە باشالپ كېلىپ ،ئالدىغا
داستىخان سالدى .ئۇالر خۇداغا ئېتىقاد قىلغانلىقتىن ئائىلە بويىچە
خۇشاللىققا چۆمگەنىدى.
 35ئەتىسى ئەتىگەندە ،رىم ئەمەلدارلىرى زىندانغا ياساۋۇلالرنى
ئەۋەتىپ:
_ ئۇ ئىككىيلەننى قويۇۋېتىڭالر! _ دەپ بۇيرۇدى.
 36گۇندىپاي پاۋلۇسقا:
_ ئەمەلدارالر سىالس ئىككىڭالرنى قويۇۋېتىش ئەمرىنى بەردى.
سىلەر ئەمدى زىنداندىن چىقساڭالر بولىدۇ .تىنچ-ئامان قايتىڭالر،
_ دېدى.
 37بىراق ،پاۋلۇس ياساۋۇلالرغا:
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_ بىز رىم پۇقرالىرى بولساقمۇ ،ئەمەلدارالر بىزنى سوراق
قىلمايال خااليىقنىڭ ئالدىدا قانۇنسىز ھالدا كالتەك بىلەن ئۇرۇپ،
زىندانغا تاشلىدى .ئەمدى ئۇالر بىزنى ئوغرىلىقچە قوغلىماقچىمۇ؟
بۇنداق قىلسا بولمايدۇ .بىزنى رىم ئەمەلدارلىرى ئۆزى كېلىپ
ئېلىپ كەتسۇن! _ دېدى.
38 39-ياساۋۇلالر بۇ سۆزلەرنى رىم ئەمەلدارلىرىغا يەتكۈزدى.
ئۇالر پاۋلۇس بىلەن سىالسنىڭ رىم پۇقراسى ئىكەنلىكىنى ئاڭالپ
قورقۇپ كەتتى ۋە زىندانغا بېرىپ ئۇالردىن كەچۈرۈم سورىدى.
ئۇالرنى زىنداندىن ئېلىپ چىققاندىن كېيىن ،شەھەردىن چىقىپ
كېتىشنى تەلەپ قىلدى.
 40زىنداندىن چىققان پاۋلۇس بىلەن سىالس لىديانىڭ ئۆيىگە
بېرىپ ،ئۇ يــەردە قېرىنداشلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ ،ئۇالرنى
رىغبەتلەندۈرۈپ ،شەھەردىن چىقىپ كەتتى.

سالونىكا شەھىرىدىكى توپىالڭ

17

 1پــاۋلــۇس بىلەن ئۇنىڭ ھەمراھلىرى سەپىرىنى
داۋامالشتۇرۇپ ،ئامفىپولىس ۋە ئاپوللونىيا شەھەرلىرىدىن
ئۆتۈپ ،سالونىكا شەھىرىگە كەلدى .ئۇ يەردە يەھۇدىيالرنىڭ
ئىبادەتخانىسى بار ئىدى2 . 3-پاۋلۇس ئادىتى بويىچە ئىبادەتخانىغا
كىرىپ ،ئۇدا ئۈچ دەم ئېلىش كۈنى ئۇ يەردە جەم بولغان كىشىلەر
بىلەن مۇقەددەس يازمىالرنى ئاساس قىلغان ھالدا مۇنازىرىلىشىپ،
ئۇالرغا قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن
ئۆلتۈرۈلۈپ ،ئاندىن ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلگەنلىكىنى ئېنىق
چۈشەندۈرۈپ بەردى.
_ مەن سىلەرگە جاكارلىغان ھەزرىتى ئەيسا دەل قۇتقۇزغۇچى
_ مەسىھنىڭ ئۆزى! _ دېدى ئۇ.
 4يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىن بەزىلەر قايىل بولۇپ ،پاۋلۇس بىلەن
سىالسقا ئەگىشىپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى .يەھۇدىي
دىنىنى ياقاليدىغان نۇرغۇن گرېك ئەر ۋە يۇقىرى تەبىقىدىكى
گرېك ئايالالرمۇ ھەزرىتى ئەيساغا ئىشەندى 5 .بىراق ،يەھۇدىيالر
بۇنىڭغا ھەسەتخورلۇق قىلدى .ئۇالر كوچىدا بىكار يۈرىدىغان
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ئاقنانچىالرنى توپالپ ،شەھەردە توپىالڭ كۆتۈردى .يەھۇدىيالر
پاۋلۇس بىلەن سىالسنى تۇتۇپ ،توپىالڭچىالرغا تاپشۇرۇپ بېرىش
مەقسىتىدە ياسۇن ئىسىملىك بىر ئېتىقادچىنىڭ ئۆيىگە باستۇرۇپ
كىردى 6 .لېكىن ،ئۇالر پاۋلۇس بىلەن سىالسنى تاپالماي ،ياسۇن
ۋە باشقا بىرنەچچە ئېتىقادچىالرنى يەرلىك ئەمەلدارالرنىڭ ئالدىغا
تارتىپ ئاپىرىپ:
_ ھەممە جايالردا ئالەمنى ئاستىن-ئۈستۈن قىلماقچى بولغان
ھېلىقى ئادەملەر شەھىرىمىزگىمۇ يېتىپ كەلدى 7 .ياسۇن ئۇالرنى
ئۆيىگە قوبۇل قىلدى .ئۇالر ئەيسا ئىسىملىك باشقا بىر پادىشاھ
بار دەپ ،رىم ئىمپېراتورىنىڭ پەرمانىغا خىالپلىق قىلىۋاتىدۇ! _
دەپ چۇقان سېلىپ ،يالغان شىكايەت قىلدى.
 8بۇ سۆزلەر يەرلىك ئەمەلدارالر بىلەن خااليىقنى دەككە-دۈككىگە
سېلىپ قويدى 9 .يەرلىك ئەمەلدارالر ياسۇن ۋە بىللە تۇتۇپ كېلىنگەن
ئېتىقادچىالردىن كاپالەت پۇلى ئالغاندىن كېيىنال ،ئاندىن ئۇالرنى
قويۇۋەتتى.

بېرىيا شەھىرىدە
 10ئېتىقادچىالر پاۋلۇس بىلەن سىالسنى شۇ كۈنى كەچ كىرىش
بىلەنال ،بېرىيا شەھىرىگە ئەۋەتىۋەتتى .ئۇالر ئۇ يەرگە بېرىپ،
يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىسىغا كىردى 11 .ئۇ يەرنىڭ ئادەملىرى
سالونىكادىكىلەرگە قارىغاندا كاللىسى ئېچىلغان بولۇپ ،ئۇالر
پاۋلۇس بىلەن سىالسنىڭ ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدە بەرگەن تەلىمىنى
قىزىقىپ ئاڭلىدى ۋە ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ توغرا-خاتالىقىنى
بىلىش ئۈچۈن ،ھەر كۈنى مۇقەددەس يازمىالرنى ئىزدىنىپ ئۆگەندى.
 12نەتىجىدە ،نۇرغۇن يەھۇدىيالر ،ئۇنىڭدىن باشقا خېلى كۆپ
گرېك ئەرلەر ۋە يۇقىرى تەبىقىدىكى گرېك ئايالالرمۇ ھەزرىتى
ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى 13 .لېكىن ،سالونىكادىكى يەھۇدىيالر
پاۋلۇسنىڭ بېرىيادا ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدىكى خۇش خەۋەرنى
يەتكۈزگەنلىكىنى ئاڭالپ ،ئۇ يەرگە بېرىپ پاۋلۇسقا زىيانكەشلىك
قىلىش مەقسىتىدە توپىالڭ كۆتۈرۈپ ،ئاممىنى قۇتراتتى 14 .شۇڭا،
ئېتىقادچىالر پاۋلۇسنى دەرھال دېڭىز بويىدىكى جايالرغا ئەۋەتىۋەتتى.
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سىالس بىلەن تىموتىي بولسا بېرىيادا قالدى 15 .پاۋلۇسقا ھەمراھ
بولۇپ ماڭغانالر ئۇنى ئافىنا شەھىرىگىچە ئېلىپ بېرىپ ،ئاندىن
بېرىياغا قايتىپ كەلدى .ئۇالر پاۋلۇسنىڭ «سىالس بىلەن تىموتىي
مۇمكىنقەدەر مېنىڭ يېنىمغا تېزرەك كەلسۇن» دېگەن سۆزىنى
ئېلىپ كەلدى.

ئافىنا شەھىرىدە
 16پاۋلۇس ئافىنا شەھىرىدە سىالس بىلەن تىموتىينى كۈتۈپ
تۇرغاندا ،شەھەرنىڭ ھەممە يېرىنى بۇت قاپالپ كەتكەنلىكىنى
كۆرۈپ ،ئىنتايىن بىئارام بولدى 17 .شۇڭا ،ئۇ يەھۇدىيالرنىڭ
ئىبادەتخانىسىدا يەھۇدىيالر ۋە ئۇالرنىڭ دىنىنى ياقاليدىغان يەھۇدىي
ئەمەسلەر بىلەن سۆھبەتلىشەتتى ھەم ھەر كۈنى بازاردا ئۇچرىغانال
كىشىلەر بىلەن بۇ توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشەتتى« 18 .ئېپىكۇرالر»
ۋە «ستوئىكالر» دەپ تونۇلغان بەزى پەيالسوپالرمۇ ئۇنىڭ بىلەن
مۇنازىرىلىشىشكە باشلىدى .بەزىلەر:
_ بۇ جاھانكەزدى پوچى نېمە دەپ جۆيلۈۋاتىدۇ؟ _ دېيىشتى.
يەنە بەزىلەر پاۋلۇسنىڭ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۆلۈپ تىرىلدۈرۈلگەنلىكى
ھەققىدىكى تەلىملىرىنى ئاڭالپ:
_ ئۇ چەت ئەللىكلەرنىڭ خۇدالىرىنى تەشۋىق قىلىۋاتسا كېرەك!
_ دېيىشتى 19 .شۇڭا ،ئۇالر پاۋلۇسنى «ئارېئوپاگۇس» دېگەن چوڭ
كېڭەش مەيدانىغا ئېلىپ بېرىپ:
_ سەن تارقىتىۋاتقان يېڭى تەلىماتلىرىڭدىن بىزنىمۇ ئاز-
توال خەۋەردار قىلىپ قويساڭ قانداق؟  20بەزى ئىشالرنى ئاڭالپ
ئىنتايىن ھەيران بولدۇق ،زادى نېمە دېمەكچى بولغىنىڭنى
بىلمەكچىمىز _ ،دېيىشتى( 21 .ئافىنالىقالر ۋە ئۇ يەردە تۇرۇۋاتقان
چەت ئەللىكلەرنىڭ ھەممىسى كۆپ ۋاقتىنى يېڭى ئوي-پىكىرلەرنى
ئاڭالشقا ۋە ئالماشتۇرۇشقا سەرپ قىلىشاتتى 22 ).شۇڭا ،پاۋلۇس
ئالدىغا چىقىپ مۇنداق دېدى:
_ ئەي ئافىنا خەلقى! سىلەرنىڭ كۈچلۈك ئېتىقادىي قىزغىنلىقىڭالرنىڭ
بارلىقىنى بىلىمەن 23 .چۈنكى ،شەھەر ئىچىدە ھەممە يەرنى ئارىالپ،
سىلەرنىڭ ئىبادەت قىلىدىغان جايلىرىڭالرنى كۆزدىن كەچۈرگىنىمدە،
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قۇربانلىق سۇپىلىرىنىڭ بىرىنىڭ ئۈستىدە «مەلۇم بولمىغان
خۇداغا» دەپ بېغىشلىما يېزىلغانلىقىنى كۆردۈم .مەن ھازىر دەل
سىلەرگە مەلۇم بولمىغان ،لېكىن سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان مانا
شۇ خۇدانى سىلەرگە تونۇشتۇراي.
 24پۈتكۈل دۇنيانى ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق مەۋجۇداتالرنى ياراتقان
خۇدا پۈتۈن ئالەمنىڭ ئىگىسىدۇر .ئۇ ئىنسانالرنىڭ قولى بىلەن بىنا
قىلىنغان بۇتخانىالردا تۇرمايدۇ 25 .ئۇنىڭ ئىنسانالرغا ھېچقانداق
ھاجىتى چۈشمەيدۇ .ئەكسىچە ،ئىنسانالرغا ھاياتلىق ،نەپەس،
شۇنداقال ئۇالر ئېھتىياجلىق بولغان ھەرقانداق نەرسىنى ئاتا قىلىپ،
ئۇالرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى قاندۇرىدۇ 26 .ئۇ بىر ئادەمدىن پۈتكۈل
مىللەتلەرنى ياراتتى ،ئۇالرنى پۈتۈن يەر يۈزىگە ئورۇنالشتۇرۇپ،
ئۇالرنىڭ گۈللىنىشى ۋە زاۋاللىققا يۈزلىنىشى ھەمدە تۇرىدىغان
جايلىرىنى ئالدىن بەلگىلەپ بەردى 27 .ئــۇ« :ئىنسانالر مېنى
ئىزدەپ تاپسۇن» دەپ ،شۇنداق قىلدى .ئەمەلىيەتتە ،ئۇ بىزلەردىن
يىراق ئەمەس 28 .بىز ئۇ ئارقىلىق ياشايمىز ،ھەرىكەت قىلىمىز،
مەۋجۇتمىز .ئاراڭالردىكى بەزى شائىرالر يازغاندەك« :بىز خۇدانىڭ
پەرزەنتلىرى!»  29بىز خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولغاچقا ،ئۇنى
ھۈنەرۋەننىڭ ماھارىتى بىلەن ئويۇپ ياسالغان ئالتۇن-كۈمۈش
ياكى تاش بۇتالرغا ئوخشاتماسلىقىمىز كېرەك!  30بۇرۇنقى زامانالردا،
خۇدا« :بۇتقا ئىشىنىدىغانالر ھازىرچە مېنىڭ يوللىرىمنى بىلمەيدۇ»
دەپ ،ئۇالرنىڭ ھەرىكەتلىرىنى كۆرمەسكە سالدى .لېكىن بۈگۈنكى
كۈندە ،ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى گۇناھلىرىغا توۋا قىلىپ ،ئۇنىڭ يولىغا
قايتىشقا بۇيرۇماقتا!  31چۈنكى ،ئۇ ئۆزى تاللىغان ئادەم ئارقىلىق
پۈتۈن دۇنيانى ئادىللىق بىلەن سوراق قىلىدىغان قىيامەت كۈنىنى
بەلگىلىدى .خۇدانىڭ ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەنلىكى بۇ ئىشنىڭ
مۇقەررەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى.
 32پاۋلۇسنىڭ ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىشى ھەققىدە ئېيتقانلىرىنى
ئاڭلىغان بەزى كىشىلەر ئۇنى مەسخىرە قىلىشقا باشلىدى .يەنە
بەزىلەر:
_ بۇ ئىشنى يەنە بىر ئاڭالشنى ئارزۇ قىلىمىز _ ،دېدى.
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 33بۇنىڭ بىلەن ،پاۋلۇس كېڭەشمە مەيدانىدىن قايتىپ چىقتى.
 34بەزىلەر ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى.
بۇنىڭ ئىچىدە كېڭەشمە ھەيئەتلىرىدىن دىيونىسىيۇس ،دامارىس
ئىسىملىك بىر ئايال ۋە باشقا بىرقانچە كىشىمۇ بار ئىدى.

كورىنت شەھىرىدە

18

 1بۇ ئىشالردىن كېيىن ،پاۋلۇس ئافىنا شەھىرىدىن
كورىنت شەھىرىگە باردى 2 .پاۋلۇس ئۇ يەردە پونتۇس
ئۆلكىسىدە تۇغۇلغان ئاكۋىال ئىسىملىك بىر يەھۇدىي بىلەن ئۇنىڭ
ئايالى پرىسكىالنى ئۇچراتتى .ئۇالر رىملىق كالۋدىيۇس پادىشاھنىڭ
پۈتۈن يەھۇدىيالرنىڭ رىم شەھىرىدىن چىقىپ كېتىشى توغرىسىدىكى
بۇيرۇقى سەۋەبلىك يېقىندا ئىتالىيىدىن كەلگەنىدى .پاۋلۇس ئۇالر
بىلەن كۆرۈشۈپ 3 ،ئۇالرنىڭ يېنىدا قېلىپ ئىشلىدى .چۈنكى،
بۇرۇندىن چېدىر ياساش بىلەن تۇرمۇش كەچۈرىدىغان پاۋلۇس
ئۇالر بىلەن كەسىپداش چىقىپ قالدى 4 .يەھۇدىيالرنىڭ ھەربىر
دەم ئېلىش كۈنىدە ،پاۋلۇس ئىبادەتخانىغا بېرىپ ،يەھۇدىيالر
ۋە گرېكالر بىلەن سۆزلىشىپ ،ئۇالرنى ئۆز تەلىمىنىڭ راست
ئىكەنلىكىگە قايىل قىلىشقا تىرىشاتتى.
 5سىالس بىلەن تىموتىي ماكېدونىيىدىن كەلگەندىن كېيىن،
پاۋلۇس بارلىق ۋاقتىنى خۇدانىڭ خۇش خەۋىرىنى يەتكۈزۈشكە
سەرپ قىلىپ ،يەھۇدىيالرغا ھەزرىتى ئەيسانىڭ قۇتقۇزغۇچى
_ مەسىھ ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەردى 6 .لېكىن ،ئۇالر ئۇنىڭغا
قارشى چىقتى ۋە ئۇنى ھاقارەتلىدى .بۇنىڭ بىلەن پاۋلۇس پېشىنى
قېقىپ ،ئۇالرغا:
_ ئەگەر سىلەر قۇتقۇزۇلمىساڭالر ،مەن جاۋابكار ئەمەس ،ئۆزۈڭالر
جاۋابكار .بۈگۈندىن باشالپ ،مەن خۇش خەۋەرنى سىلەرگە ئەمەس،
يەھۇدىي ئەمەسلەرگە يەتكۈزىمەن _ ،دېدى.
 7بۇنىڭ بىلەن ،پاۋلۇس ئۇالردىن ئايرىلىپ ،تىتىيۇس يۇستۇس
ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ ئۆيىگە بېرىپ تۇردى .ئۇ يەھۇدىي
بولمىسىمۇ ،يەھۇدىي دىنىنى ياقاليدىغان ئادەم بولۇپ ،ئۇنىڭ
ئۆيى ئىبادەتخانىنىڭ يېنىدا ئىدى 8 .ئىبادەتخانىنىڭ مەسئۇلى
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كرىسپۇس پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد
قىلدى .يەنە نۇرغۇن يەھۇدىي ئەمەس كورىنتلىقالرمۇ پاۋلۇسنىڭ
سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىشقا باشلىدى ۋە
چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى.
 9بىر كېچە ،پاۋلۇسقا بىر غايىبانە ئاالمەت كۆرۈندى .بۇ ئاالمەتتە
رەببىمىز ئەيسا ئۇنىڭغا:
_ قورقما ،سۈكۈت قىلماي سۆزلە 10 .مەن سەن بىلەن بىللە .ساڭا
ھېچكىم زىيانكەشلىك قىاللمايدۇ .چۈنكى ،بۇ شەھەردە نۇرغۇن
كىشىلىرىم بار! _ دېدى.
 11شۇنىڭ بىلەن ،پاۋلۇس ئۇ يەردە بىر يېرىم يىل تۇرۇپ ،ئۇ
يەردىكى كىشىلەرگە خۇدانىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزدى.
 12غاللىيو يۇنان ئۆلكىسىنىڭ ۋالىيسى بولغان ۋاقتىدا ،يەھۇدىيالر
بىرلىشىپ پاۋلۇسنى تۇتۇپ سوتقا ئاپىرىپ ،ئۇنىڭ ئۈستىدىن:
 _ 13بۇ ئادەم كىشىلەرنى قانۇنغا خىالپ ھالدا خۇداغا ئىبادەت
قىلىشقا قۇتراتتى! _ دەپ شىكايەت قىلدى.
 14پاۋلۇس سۆز باشالي دەپ تۇرۇشىغا ،ۋالىي غاللىيو ئۇالرغا:
_ ئەي يەھۇدىيالر! ئەگەر سىلەرنىڭ شىكايىتىڭالر بىر ناھەقلىق
ياكى بىرەر ئېغىر جىنايەت توغرىسىدا بولسىدى ،ئەلۋەتتە
سەۋرچانلىق بىلەن سىلەرگە قۇالق سېلىشىمغا توغرا كېلەتتى.
 15بىراق ،تاالش-تارتىشىڭالر دىنىي قانۇنۇڭالردىكى بەزى ئىسىمالر
ۋە سۆزلەر توغرىسىدا ئىكەن ،ئۇنى ئۆزۈڭالر ھەل قىلىڭالر .مەن
بۇنداق كىچىك ئىشالرنى سوراق قىلمايمەن! _ دېدى.
 16بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر سوتتىن ھەيدەپ چىقىرىلدى 17 .خااليىق
يەھۇدىي ئىبادەتخانىسىنىڭ مەسئۇلى سوستېنىسنى تارتىپ چىقىپ،
سوراقخانىنىڭ ئالدىدا قاتتىق ئۇردى .بىراق ،ۋالىي غاللىيو بۇ
ئىشقا قىلچە پىسەنت قىلمىدى.

پاۋلۇسنىڭ ئانتاكيا شەھىرىگە قايتىپ كېلىشى
 18پاۋلۇس كورىنت شەھىرىدە ئېتىقادچىالر بىلەن يەنە بىر مەزگىل
تۇردى .كېيىن ،ئۇالر بىلەن خوشلىشىپ ،پرىسكىال ۋە ئاكۋىالالر بىلەن
كېمىگە ئولتۇرۇپ ،سۈرىيە ئۆلكىسىگە كەتتى .يولغا چىقىشتىن
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ئىلگىرى ،ئۇ دېڭىز بويىدىكى كېنھېرىيە شەھىرىدە چاچلىرىنى
كەستۈرۈۋەتتى .چۈنكى ،ئۇ خۇداغا بىر قەسەم قىلغانىدى 19 .ئۇالر
ئەفەس شەھىرىگە بارغاندىن كېيىن ،پاۋلۇس پرىسكىال ۋە ئاكۋىال
بىلەنمۇ خوشالشتى .ئۇ كېتىشتىن بۇرۇن ئىبادەتخانىغا بېرىپ،
يەھۇدىيالر بىلەن ھەزرىتى ئەيسا ھەققىدە سۆھبەتلەشتى 20 .ئۇالر
ئۇنى بىرنەچچە كۈن ئۇزۇنراق تۇرۇشقا تەكلىپ قىلدى ،لېكىن
پاۋلۇس قوشۇلمىدى 21 .پاۋلۇس ئۇ يەردىن ئايرىلىش ۋاقتىدا ،ئۇالرغا:
_ خۇدا بۇيرۇسا ،سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا يەنە كېلىمەن _ ،دېدى،
ئاندىن ئەفەستىن كېمە بىلەن يولغا چىقتى.
 22پاۋلۇس قەيسەرىيە شەھىرىدە كېمىدىن چۈشۈپ ،يېرۇسالېمغا
باردى .ئۇ يەردىكى ئېتىقادچىالر بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن ،ئانتاكيا
شەھىرىگە كەتتى 23 .ئۇ ئانتاكيادا ئېتىقادچىالر بىلەن خېلى كۆپ
ۋاقىت تۇرۇپ ،يەنە يولغا چىقتى ۋە گاالتىيا ۋە فرىگىيە رايونلىرىنى
ئارىالپ ،بارغانال يېرىدە ئېتىقادچىالرنىڭ ئېتىقادىنى كۈچەيتتى.

ئاپوللوسنىڭ ئەفەس ۋە كورىنت
شەھەرلىرىدە تەلىم بېرىشى
 24بــۇ ئارىدا ،ئىسكەندەرىيە شەھىرىدە تۇغۇلغان ئاپوللوس
ئىسىملىك بىر يەھۇدىي ئەفەس شەھىرىگە كەلدى .ئۇنىڭ سۆز
قابىلىيىتى ئۈستۈن بولۇپ ،مۇقەددەس يازمىالردىن خېلى ساۋاتى
بار ئىدى 25 .رەببىمىزنىڭ يولى توغرۇلۇق مەلۇم دەرىجىدە تەلىم
ئالغان ئاپوللوس رەببىمىز ئەيسا ھەققىدە قىزغىن سۆزلەپ تەلىم
بېرەتتى .ئۇنىڭ تەلىمى توغرا بولسىمۇ تولۇق ئەمەس ئىدى.
چۈنكى ئۇ چۆمۈلدۈرۈلۈش توغرۇلۇق يەھيا پەيغەمبەرنىڭ سۇغا
چۆمۈلدۈرۈشىدىنال بىلەتتى 26 .ئاپوللوس ئىبادەتخانىدا يۈرەكلىك
سۆزلەشكە باشلىدى .ئاڭالۋاتقانالردىن پرىسكىال بىلەن ئاكۋىال ئۇنى
ئۆيىگە تەكلىپ قىلىپ ،ئۇنىڭغا خۇدانىڭ يولىنى تېخىمۇ تولۇق
چۈشەندۈردى 27 .كېيىن ئاپوللوس يۇنان ئۆلكىسىگە بارماقچى
بولغاندا ،ئەفەسلىك ئېتىقادچىالر ئۇنىڭغا ياردەمدە بولۇپ ،يۇناندىكى
ئېتىقادچىالرغا خەت يېزىپ ،ئۇالردىن ئاپوللوسنى كۈتۈۋېلىشنى
سورىدى .ئاپوللوس يۇنانغا بېرىپ ،خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى
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ئارقىلىق ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغانالرغا چوڭ ياردەمدە
بولدى 28 .ئۇ جامائەت ئالدىدا يەھۇدىيالر بىلەن مۇنازىرىلىشىپ،
ئۇالرغا كۈچلۈك رەددىيە بەردى ھەمدە مۇقەددەس يازمىالرنى ئاساس
قىلىپ ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئىكەنلىكىنى
ئېنىقالپ بەردى.

پاۋلۇس ئەفەس شەھىرىدە

19

 1ئاپوللوس كورىنت شەھىرىدىكى ۋاقتىدا ،پاۋلۇس
سەپەر قىلىپ ،ئىچكى قۇرۇقلۇق ئارقىلىق ئەفەس
شەھىرىگە كەلدى .ئۇ يەردە مەرھۇم يەھيا پەيغەمبەرنىڭ بەزى
شاگىرتلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ 2 ،ئۇالردىن:
_ سىلەر خۇدانىڭ يولىغا مېڭىشقا باشلىغاندا ،ئۇنىڭ مۇقەددەس
روھى سىلەرگە ئاتا قىلىنغانمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
_ ياق ،بىز مۇقەددەس روھ بار دېگەننى زادى ئاڭلىماپتىكەنمىز،
_ دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
 3پاۋلۇس يەنە:
_ ئۇنداقتا ،سىلەر چۆمۈلدۈرۈلگەندە ،ئۇنىڭ مەنىسىنى نېمە
دەپ چۈشەندىڭالر؟ _ دەپ سورىدى.
_ بىزنىڭ چۈشەنچىمىز يەھيا پەيغەمبەر بەرگەن تەلىمگە ئاساس
قىلىنغان _ ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر.
 _ 4شۇ چاغدا ،يەھيا پەيغەمبەر كىشىلەرگە چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل
قىلغانالرنىڭ گۇناھىغا توۋا قىلىپ ،خۇداغا يۈزلىنىش نىيىتىنى
ئىپادىلىشى كېرەكلىكىنى ھەم ئۆزىدىن كېيىن كەلگۈچىگە ،يەنى
ھەزرىتى ئەيساغا ئىشىنىشى كېرەكلىكىنى تاپىلىغان _ ،دېدى
پاۋلۇس.
 5ئۇالر بۇ گەپنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،رەببىمىز ئەيساغا ئېتىقاد
قىلىپ ،ئۇنىڭ نامى بىلەن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى 6 .پاۋلۇس
قولىنى ئۇالرغا تەگكۈزۈپ تۇرۇپ دۇئا قىلىۋاتقاندا ،ئۇالرنىڭ
ۋۇجۇدىغا مۇقەددەس روھ چۈشتى .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆزلىرىگە
نامەلۇم بولغان تىلالردا خۇداغا مەدھىيە ئوقۇشتى ھەم خۇدادىن
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كەلگەن ۋەھىيلەرنى يەتكۈزۈشكە باشلىدى 7 .ئۇالر تەخمىنەن ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 8ئۈچ ئاي داۋامىدا ،پاۋلۇس ئەفەس شەھىرىدىكى يەھۇدىيالر
ئىبادەتخانىسىغا كىرىپ ،ئۇالر بىلەن يۈرەكلىك سۆزلىشىپ ،ئۇالرنى
خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدىكى تەلىمگە قايىل قىلىشقا
تىرىشتى 9 .لېكىن ،بەزىلىرى جاھىللىق قىلىپ ئىشەنمەي،
جامائەت ئالدىدا رەببىمىز ئەيسا يولىغا ھاقارەت كەلتۈردى .شۇڭا،
پاۋلۇس ئېتىقادچىالرنى ئېلىپ ئۇالردىن ئايرىلدى ۋە ھەر كۈنى
تىراننۇس ئىسىملىك ئادەمنىڭ مەكتىپىدە سۆھبەتلىشىشنى
داۋامالشتۇردى 10 .بۇ خىزمەت ئىككى يىل داۋامالشتى .نەتىجىدە،
ئاسىيا ئۆلكىسىدىكى پۈتۈن خەلق ،يەھۇدىيالر ياكى يەھۇدىي
ئەمەسلەر بولسۇن ،ھەممەيلەن رەببىمىز ئەيسا ھەققىدىكى
سۆزلەردىن خەۋەردار بولدى.

سكېۋانىڭ ئوغۇللىرى
 11خۇدا پاۋلۇس ئارقىلىق ئاجايىپ مۆجىزىلەرنى ياراتتى 12 .بەزىلەر
ھەتتا قول ياغلىق ۋە لۆڭگىلىرىنى پاۋلۇسنىڭ تېنىغا تەگكۈزۈپ،
ئاندىن كېسەللەرنىڭ يېنىغا ئاپىرىپ ،ئۇالرنىڭ ئۇچىسىغا يېپىپ
قوياتتى .نەتىجىدە ،كېسەللەر ساقىيىپ ،جىنالر ئۇالرنىڭ تېنىدىن
چىقىپ كېتەتتى 13 .شۇ ئەتراپتا ئايەت ئوقۇپ جىن قوغالشنى كەسىپ
قىلىۋالغان بەزى يەھۇدىيالرمۇ بار ئىدى .ئۇالر رەببىمىز ئەيساغا
ئېتىقاد قىلمىغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭ نامىنى ئىشلىتىپ ،جىنالرنى
ھەيدىۋەتمەكچى بولۇشاتتى .ئۇالر جىنالرغا« :پاۋلۇس ئېيتقان
ئەيسانىڭ نامىدىن بۇيرۇيمەنكى ،چىقىپ كېتىڭالر!» دەيدىغان
بولدى 14 .بــۇ ئىشنى قىلغانالرنىڭ ئارىسىدا سكېۋا ئىسىملىك
بىر يەھۇدىي ئالىي روھانىينىڭ يەتتە ئوغلىمۇ بار ئىدى 15 .بىر
كۈنى ئۇالر جىن چاپلىشىۋالغان بىر كىشىنىڭ تېنىدىكى جىننى
قوغلىماقچى بولغاندا ،جىن چىقىشقا ئۇنىماي ،ئۇالردىن:
_ مەن ئەيسانى تونۇيمەن ،پاۋلۇسنىڭ كىم ئىكەنلىكىنىمۇ بىلىمەن،
بىراق ئۆزۈڭالرچۇ؟ ئۆزۈڭالر كىم بولىسىلەر؟ _ دەپ سورىدى.

443

ئەلچىلەر 1 9

 16شۇنىڭ بىلەن ،جىن چاپلىشىۋالغان كىشى شىددەتلىك ھۇجۇمغا
ئۆتۈپ ،جىن قوغلىغۇچىالرنى يەر بىلەن يەكسان قىلىۋەتتى .ئۇالر
يارىلىنىپ ،كىيىملىرى يىرتىلىپ ،يالىڭاچ ھالدا ئۆيدىن قېچىپ
چىقىپ كەتتى.
 17ئەفەس شەھىرىدە ياشايدىغان پۈتۈن يەھۇدىيالر ۋە يەھۇدىي
ئەمەسلەرمۇ بۇ ئىشنى ئاڭالپ ،ناھايىتى قورقۇشتى .شۇنىڭدىن
كېيىن ،رەببىمىز ئەيسانىڭ نامى بۇ يەردىمۇ كۆپ ھۆرمەتكە
سازاۋەر بولدى 18 .نەتىجىدە ،نۇرغۇن ئېتىقادچىالر بۇرۇن قىلغان
يامانلىقلىرىنى ئوچۇق ئېتىراپ قىلىشقا باشلىدى 19 .سېھىرگەرلىك
قىلغان بىرمۇنچە ئادەملەر ئۆزلىرىنىڭ سېھىرگەرلىك توغرىسىدىكى
كىتابلىرىنى ئەكېلىپ بىر يەرگە دۆۋىلەپ ،كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا
كۆيدۈرۈشتى .بۇ كىتابالرنىڭ قىممىتى جەمئىي ئەللىك مىڭ
كۈمۈش تەڭگىگە يېتەتتى 20 .شۇنداق قىلىپ ،رەببىمىزنىڭ تەلىمى
ئومۇميۈزلۈك تارقىلىپ ،زور تەسىر پەيدا قىلدى.

ئەفەس شەھىرىدىكى توپىالڭ
 21بۇ ئىشالردىن كېيىن ،پاۋلۇس ماكېدونىيە ۋە يۇنان ئۆلكىسى
ئارقىلىق يېرۇسالېمغا قايتىش قارارىغا كەلدى .ئۇ:
_ ئۇ يەرگە بارغاندىن كېيىن ،رىم شەھىرىگە بېرىشىم كېرەك،
_ دېدى.
 22بۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ياردەمچىلىرىدىن تىموتىي بىلەن ئېراست
ئىككىيلەننى ئۆزىنىڭ بېرىشىغا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن،
ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە ئەۋەتىۋېتىپ ،ئۆزى يەنە بىر مەزگىل ئاسىيا
ئۆلكىسىدە قالدى.
 23دەل شۇ چاغدا ،ئەفەس شەھىرىدە رەببىمىز ئەيسا يولىغا قارشى
ئېغىر قااليمىقانچىلىق يۈز بەردى 24 .ئايال ئىالھ ئارتېمىسنىڭ
شەرىپىگە ياسالغان بۇتخانىنىڭ كۈمۈش ھەيكەللىرىنى ياسىغان
دىمىترىي ئىسىملىك بىر زەرگەر بار ئىدى .ئۇنىڭ ھۈنەرۋەنلىرى
بۇ ھۈنەر بىلەن كۆپ پايدا ئالغانىدى 25 .دىمىترىي ھۈنەرۋەنلىرى
ۋە ئۆز خىزمىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئۇستىالرنى يىغىپ ،ئۇالرغا:
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_ قېرىنداشالر ،بىزنىڭ راۋاج تېپىشىمىزنىڭ ھۈنىرىمىزگە
باغلىق ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر 26 .ھازىر ھېلىقى پاۋلۇس دېگەن
ئەبلەخنىڭ نېمە ئىشالرنى قىلىپ يۈرگەنلىكىنى ئاڭلىغان ھەم
كۆرگەن بولۇشۇڭالر كېرەك .ئۇ« ،قول بىلەن ياسىۋالغان بۇتلىرىڭالر
خۇدا ئەمەس» دېيىش بىلەن ،ئەفەس ۋە پۈتۈن ئاسىيا ئۆلكىسىدىكى
نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنى قايمۇقتۇرۇپ ،تۇيۇق يولغا باشالۋاتىدۇ.
 27بۇنداق بولغاندا ،بىزنىڭ بۇ كەسپىمىزنىڭ نامىغا داغ چۈشۈش
خەۋپى بولۇپال قالماي ،بەلكى ئۇلۇغ ئايال خۇدايىمىز ئارتېمىسنىڭ
بۇتخانىسىمۇ قەدىرلەنمەي ،ھەتتا ئاسىيا ئۆلكىسى ۋە پۈتۈن يەر
يۈزىدىكىلەر ئىبادەت قىلىپ كەلگەن ئايال خۇدايىمىزنىڭ شان-
شەرىپىنىڭ يوقىلىش خەۋپىمۇ بولىدۇ! _ دېدى.
 28بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان كۆپچىلىكنىڭ غەزىپى ئۆرلەپ ،قايتا-قايتا:
_ بىز ئەفەسلىكلەرنىڭ ئايال خۇداسى ئارتېمىس ئۇلۇغدۇر! _
دەپ چۇقان سېلىشقا باشلىدى.
 29بۇنىڭ بىلەن ،پۈتۈن شەھەر ئاستىن-ئۈستۈن بولۇپ كەتتى.
توپىالڭچىالر پاۋلۇسنىڭ سەپەرداشلىرىدىن ماكېدونىيىلىك گايۇس
ۋە ئارىستارخۇسالرنى تۇتۇۋېلىپ ،ئالدىغا سېلىپ ،ئۈستى ئوچۇق
تىياتىرخانىغا ئېلىپ باردى 30 .پاۋلۇس توپىالڭچىالر ئارىسىغا
كىرىپ سۆزلىمەكچى بولۇۋىدى ،لېكىن ئېتىقادچىالر ئۇنى
كىرىشتىن توسىدى 31 .ھەتتا پاۋلۇسنىڭ دوستلىرى بولغان بەزى
يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارالرمۇ پاۋلۇسقا ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇنى
تىياتىرخانىغا بېرىش خەۋپىگە تەۋەككۈل قىلماسلىققا ئۈندىدى.
 32بــۇ چاغدا ،پۈتۈن تىياتىرخانىنىڭ ئىچى ۋاراڭ-چۇرۇڭغا
تولغان بولۇپ ،بىرى بىرنېمە دەپ ۋارقىرىسا ،يەنە بىرى يەنە
بىرنېمە دەپ ۋارقىرايتتى .كۆپ ساندىكى كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ
نېمىگە يىغىلغانلىقىنىمۇ بىلمەيتتى 33 .يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ
پاۋلۇسنىڭ تەرەپدارلىرى ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن،
ئىسكەندەر ئىسىملىك ئادەمنى ئۆزلىرىنى ئاقالش مەقسىتىدە
ئالدىغا چىقاردى .ئىسكەندەر كۆپچىلىككە قول ئىشارىتى قىلىپ،
يەھۇدىيالرنى ئاقالشقا باشلىدى 34 .بىراق ،كۆپچىلىك ئۇنىڭ
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يەھۇدىي ئىكەنلىكىنى بىلگەندە ،بۇ ئىشتا ئۇنىڭمۇ مەسئۇلىيىتى
بار ئوخشايدۇ ،دەپ قالدى .شۇڭا ،كۆپچىلىك تەڭال:
_ خۇدايىمىز ئارتېمىس ئۇلۇغدۇر! _ دەپ ئىككى سائەتچە چۇقان
سېلىشتى 35 .ئاخىردا ،شەھەرنىڭ يەرلىك ئەمەلدارى خااليىقنى
تىنچالندۇرۇپ مۇنداق دېدى:
_ ئەي ئەفەس خەلقى! بىز ئەفەسلىكلەرنىڭ ئۇلۇغ ئارتېمىس
بۇتخانىسىنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئاسماندىن چۈشكەن مۇقەددەس تېشىنىڭ
قوغدىغۇچىسى ئىكەنلىكىنى بىلمەيدىغان كىشى بارمۇ؟!  36بۇ
ئىشالرنى ھېچكىم يوققا چىقىرىۋېتەلمەيدۇ .شۇڭا ،سىلەر
ئۆزۈڭالرنى بېسىۋېلىشىڭالر ،ئويلىماي بىرەر كۆڭۈلسىز ئىش
چىقىرىپ قويماسلىقىڭالر كېرەك 37 .سىلەر بۇ كىشىلەرنى
بۇ يەرگە سوراق قىلىشقا ئېلىپ كەلدىڭالر .لېكىن ،ئۇالر يا
بۇتخانىنىڭ بىرەر نەرسىسىنى ئوغرىالپ كەتكىنى ،يا بىزنىڭ
ئايال خۇدايىمىزغا كۇپۇرلۇق قىلغىنى يوق 38 .ئەگەر دىمىترىي
ۋە ئۇنىڭ كەسىپداشلىرىنىڭ ھەرقانداق بىر كىشىنىڭ ئۈستىدىن
شىكايىتى بولسا ،سوراقخانىالر ئوچۇق .سوراقچىالرمۇ بار.
شىكايىتىنى شۇ يەرگە بېرىپ قىلسۇن 39 .باشقا مەسىلىلىرىڭالر
بولسىمۇ ،قانۇنىي سورۇنالرغا بېرىپ ،بىر تەرەپ قىلىشىڭالر الزىم.
 40رىملىقالر بۈگۈنكى ۋەقەنى توپىالڭ دەپ ،بىزگە جازا بېرىشى
ئېھتىمالغا ناھايىتى يېقىن .بۇ قااليمىقانچىلىقنىڭ ھېچ سەۋەبى
بولمىغانىكەن ،ھېسابىنىمۇ بېرەلمەيمىز-دە!
 41بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن ،ئۇ خەلقنى تارقىتىۋەتتى.

پاۋلۇسنىڭ ماكېدونىيە ۋە يۇنانغا قايتا كېلىشى

20

 1توپىالڭ بېسىققاندىن كېيىن ،پاۋلۇس ئېتىقادچىالرنى
چاقىرىپ ،ئۇالرنى رىغبەتلەندۈردى ۋە ئۇالر بىلەن
خوشلىشىپ ،ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە كەتتى 2 .ئۇ شۇ ئەتراپتىكى
جايالرنى ئارىالپ ،ئېتىقادچىالرنى رىغبەتلەندۈرىدىغان نۇرغۇن
سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن ،يۇنانغا بېرىپ 3 ،ئۇ يەردە ئۈچ ئاي
تۇردى .پاۋلۇس كېمىگە ئولتۇرۇپ سۈرىيە ئۆلكىسىگە قايتماقچى
بولۇپ تۇرغاندا ،يەھۇدىيالرنىڭ ئۇنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستىدە
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ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تېپىپ ،ماكېدونىيە ئۆلكىسىدىن ئۆتۈپ،
قۇرۇقلۇق بىلەن قايتىپ كېتىش قارارىغا كەلدى 4 .ئۇنىڭ بىلەن بىللە
بولغانالر ،بېرىيالىق پىرۇس ئوغلى سوپاتېر ،سالونىكالىقالردىن
ئارىستارخۇس بىلەن سېكۇندۇس ،دەربەلىك گايۇس ،تىموتىي
ۋە ئاسىيا ئۆلكىسىدىن تىكىكۇس بىلەن تروفىمالر ئىدى 5 .ئۇالر
باشتا تروئاس شەھىرىگە كېمە بىلەن بېرىپ ،بىزنىڭ يېتىپ
بېرىشىمىزنى كۈتۈپ تۇردى 6 .پېتىر نان ھېيتىدىن كېيىن،
بىز فىلىپى شەھىرىدىن كېمىگە ئولتۇرۇپ ،بەش كۈندىن
كېيىن تروئاسقا كېلىپ ،ئۇالر بىلەن ئۇچراشتۇق ۋە ئۇ يەردە
بىر ھەپتە تۇردۇق.

پاۋلۇسنىڭ تروئاسنى ئاخىرقى قېتىم كۆرۈشى
 7يەكشەنبە كۈنى ،بىز ناننى بۆلۈشۈپ ،ھەزرىتى ئەيسانى
خاتىرىلەش ئۈچۈن بىر يەرگە جەم بولدۇق .پاۋلۇس ئەتىسى
كەتمەكچى بولغاچقا ،كۆپچىلىككە تۈن يېرىمگىچە تەلىم بەردى.
 8بىز جەم بولغان يۇقىرىقى قەۋەتتىكى ھۇجرىدا نۇرغۇن ماي
چىراغالر يېنىپ تۇراتتى 9 .ئەفتىكۇس ئىسىملىك بىر يىگىت
دېرىزىدە ئولتۇرغانىدى .پاۋلۇسنىڭ سۆزى داۋامالشقانسېرى ماي
چىراغنىڭ ئىسى ھۇجرىنى قاپالپ ،ھېلىقى يىگىتنى مۈگدەك
باستى .كېيىن ،ئۇ قاتتىق ئۇيقۇغا كېتىپ ،ئۈچىنچى قەۋەتتىن
يەرگە يىقىلىپ چۈشتى .كۆپچىلىك ئۇنى يەردىن كۆتۈرۈپ قارىسا،
ئۇ ئۆلۈپ بوپتىكەن 10 .پاۋلۇس پەسكە چۈشۈپ ،ئۆزىنى ئۇنىڭ
ئۈستىگە ئېتىپ ،قۇچاقالپ تۇرۇپ:
11
_ ھودۇقماڭالر ،ئۇ تىرىك! _ دېدى .كېيىن ،ئۈستۈنكى
قەۋەتكە چىقىپ ،ھەزرىتى ئەيسانى خاتىرىلەش ئۈچۈن ناننى
بۆلۈشۈپ يەپ ،ئىبادەت قىلدۇق .پاۋلۇس تاڭ ئاتقۇچە سۆزىنى
داۋامالشتۇرغاندىن كېيىن ،بىز بۇ يەردىن يولغا چىقتۇق.
 12تروئاستىكى ئېتىقادچىالر بولسا ھېلىقى يىگىتنى ئۆيىگە
ھايات ئاپىرىپ قويدى .كۆپچىلىك بۇ ۋەقەدىن چوڭقۇر
تەسەللى تاپتى.
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 13پــاۋلــۇس تروئاس شەھىرىدىن ئاسوس شەھىرىگە پىيادە
بارماقچى بولدى .شۇڭا ،ئۇ بىزنىڭ كېمە بىلەن ئالدىن يۈرۈپ،
ئۇ شەھەرگە ئۇنىڭدىن بۇرۇن يېتىپ بېرىپ ،ئۇ يەردە بىزنىڭ
ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىشىمىزنى ئورۇنالشتۇرغانىدى 14 .كېيىن،
ئاسوستا ئۇچراشتۇق ۋە كېمىگە چۈشۈپ ،مىدىللى شەھىرىگە
كەلدۇق 15 .ئاندىن ،يەنە يولغا چىقىپ ،ئەتىسى خىيوس ئارىلىنىڭ
يېنىغا كەلدۇق .ئۈچىنچى كۈنى ،ئەفەستىن ئۆتۈپ ،ساموس
ئارىلىغا كەلدۇق ۋە ئۇنىڭ ئەتىسى كېمە بىلەن مىلېت شەھىرىگە
باردۇق 16 .ئاسىيا ئۆلكىسىدە كۆپ ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈۋەتمەسلىك
ئۈچۈن ،پاۋلۇس ئەفەستە توختىماسلىقنى قارار قىلغانىدى .ئۇ
يەھۇدىيالرنىڭ ئورما ھېيتىنى مۇمكىنقەدەر يېرۇسالېمدا ئۆتكۈزۈش
ئۈچۈن ئالدىرايتتى 17 .پاۋلۇس مىلېت شەھىرىدىن ئەفەسكە ئادەم
ئەۋەتىپ ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى يېتەكچىلىرىنى چاقىردى.
 18ئۇالر كەلگەندىن كېيىن ،پاۋلۇس ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ مەن ئاسىيا ئۆلكىسىگە ئاياغ باسقان بىرىنچى كۈندىن تارتىپ،
سىلەر بىلەن قانداق ئۆتكەنلىكىم ھەربىرىڭالرغا مەلۇم 19 .يەھۇدىيالرنىڭ
سۇيىقەستلىرى تۈپەيلىدىن تارتقان ئازابالر ئىچىدە ،كۆزۈمدىن ياش
ئۈزۈلمىگەن ھالدا كەمتەرلىك بىلەن رەببىمىز ئەيسانىڭ خىزمىتىدە
بولدۇم 20 .مەيلى ئاممىۋى سورۇنالردا بولسۇن ياكى ئۆيلىرىڭالردا
بولسۇن ،سىلەرگە تەلىم بەرگەن ۋاقىتلىرىمدا ،سىلەرگە پايدىلىق
بولغانال نەرسىلەرنى ئېيتماي قويمىدىم 21 .يەھۇدىيالر ۋە يەھۇدىي
ئەمەسلەرنى توۋا قىلىپ ،خۇداغا يۈزلىنىشكە ۋە رەببىمىز ئەيساغا
ئېتىقاد قىلىشقا ئۈندىدىم.
 22ھازىر مۇقەددەس روھنىڭ ئەمرىگە ئاساسەن يېرۇسالېمغا
كېتىۋاتىمەن .ئۇ يەردە قانداق ئىشالرغا دۇچ كېلىدىغانلىقىمنى
ئۇقمايمەن 23 .پەقەت شۇنى بىلىمەنكى ،مۇقەددەس روھ مەن
بارىدىغانال شەھەرلەردە مېنى زىندان ۋە ئازابالرنىڭ كۈتۈپ
تۇرىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىپ كەلمەكتە 24 .لېكىن ،مەن ئۆز
مۇساپەمنى تاماملىشىم ،رەببىمىز ئەيسانىڭ تاپشۇرغان خىزمىتىنى
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مۇۋەپپەقىيەتلىك ئورۇندىشىم ،يەنى خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى
توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنىڭ گۇۋاھچىسى بولۇشۇم ئۈچۈن،
ئۆز ھاياتىمنى قىلچە ئايىماي ،يېرۇسالېمغا كېتىۋاتىمەن.
 25مــەن سىلەر بىلەن ئارىلىشىپ ،ھەربىرىڭالرغا خۇدانىڭ
پادىشاھلىقى ھەققىدە چۈشەندۈردۈم .ئەمدى ماڭا مەلۇمكى،
بۇنىڭدىن كېيىن سىلەر مېنى قايتا كۆرەلمەيسىلەر 26 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،بۈگۈن سىلەرگە شۇنى جىددىي ئېيتىپ قويايكى،
ئاراڭالردا ھەرقانداق بىر كىشى قۇتقۇزۇلمىسا ،مەن جاۋابكار
ئەمەسمەن 27 .چۈنكى ،مەن خۇدانىڭ ئىرادىسىنى قىلچە ئېلىپ
قالماي سىلەرگە تولۇق يەتكۈزدۈم 28 .ئۆزۈڭالرغا پەخەس بولۇڭالر،
مۇقەددەس روھ سىلەرنىڭ باشالمچىلىق قىلىشىڭالرغا تاپشۇرغان
بارلىق قېرىندىشىڭالرغىمۇ پەخەس بولۇڭالر! پادىچى قويلىرىنى
باققاندەك ،سىلەرمۇ خۇدانىڭ جامائەتچىلىكىنى بېقىڭالر ،چۈنكى
خۇدا ئۇالرنى ئۆز ئوغلىنىڭ قېنىغا سېتىۋالغان!  29ماڭا ئايانكى،
مەن كەتكەندىن كېيىن ،چىلبۆرىلەر پادىنى قااليمىقانالشتۇرغانغا
ئوخشاش 30 ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردىنمۇ بەزىلەر ئېتىقادچىالرنى
ئۆزلىرىگە ئەگەشتۈرۈش ئۈچۈن ،خاتا تەلىم تارقىتىدۇ 31 .شۇڭا،
ھوشيار بولۇڭالر .مېنىڭ ئۈچ يىل كېچە-كۈندۈز دېمەي ،سىلەرگە
ياش ئاققۇزۇپ نەسىھەت بەرگەنلىكىمنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالر.
 32ئەمدى مەن سىلەرنى خۇداغا ۋە ئۇنىڭ مېھىر-شەپقەتلىك
سۆزلىرىگە تاپشۇردۇم .بۇ سۆزلەر ئارقىلىق خۇدا ئېتىقادىڭالرنى
كۈچەيتىدۇ ۋە ئۆزىنىڭ مۇقەددەس خەلقىگە ئاتىغان مىراستىن
سىلەرنى بەھرىمەن قىلىدۇ 33 .سىلەرگە مەلۇمكى ،مەن ھېچقاچان
ھەرقانداق كىشىنىڭ كىيىملىرىگە ياكى ئالتۇن-كۈمۈشىگە
كۆز قىرىمنىمۇ سالمىدىم 34 .مەن ئىككى بىلىكىمگە تايىنىپ،
ئۆزۈمنىڭ ۋە ھەمراھلىرىمنىڭ ھاجىتىدىن چىقتىم 35 .ھەرقانداق
ئىشتا سىلەرگە مۇشۇنداق ئەجىر ئارقىلىق ھاجەتمەنلەرگە ياردەم
بېرىش الزىملىقىنى كۆرسەتتىم .شۇنداق قىلساڭالر ،رەببىمىز
ئەيسا ئۆزى ئېيتقان« :بەرمەك ئالماقتىنمۇ زور بەخت» دېگىنىنى
ئېسىڭالردىن چىقارمايسىلەر!
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 36پاۋلۇس بۇ سۆزلەرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ھەممەيلەن
بىلەن بىرلىكتە تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ دۇئا قىلدى 37 .كۆپچىلىك كۆز
يېشى قىلىشىپ ،ئۇنىڭ بىلەن قۇچاقلىشىپ ،سۆيۈشۈپ خوشالشتى.
 38ئۇالرنى ئەڭ مەيۈسلەندۈرگىنى پاۋلۇسنىڭ« ،بۇنىڭدىن كېيىن
مېنى قايتا كۆرەلمەيسىلەر» دېگەن سۆزى بولدى .كېيىن ،ئۇالر
ئۇنى كېمىگە چىقىرىپ ئۇزىتىپ قويدى.

پاۋلۇسنىڭ يېرۇسالېمغا بېرىشى

21

 1بىز ئۇالر بىلەن خوشلىشىپ ،كېمە بىلەن ئۇدۇل قوس
ئارىلىغا قاراپ يول ئالدۇق .ئەتىسى ،رودوس ئارىلىغا،
ئۇ يەردىن پاتارايا شەھىرىگە باردۇق 2 .پاتارايادا فەنىكىيە رايونىغا
بارىدىغان بىر كېمىنى تېپىپ ،ئۇنىڭغا ئولتۇرۇپ يولغا چىقتۇق.
 3سىپرۇس ئارىلى كۆرۈنگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ جەنۇبىدىن
ئايلىنىپ ئۆتۈپ ،سۈرىيە ئۆلكىسىگە قاراپ مېڭىپ ،تىر شەھىرىدە
قۇرۇقلۇققا چىقتۇق .چۈنكى ،كېمە بۇ يەردە يۈكىنى چۈشۈرەتتى.
 4بۇ يەردىكى ئېتىقادچىالردىن بەزىلىرىنى تېپىپ ،ئۇالرنىڭ يېنىدا
يەتتە كۈن تۇردۇق .مۇقەددەس روھ ئۇالرغا پاۋلۇسنىڭ يېرۇسالېمدا
تارتىدىغان ئازابلىرىدىن خەۋەر بەرگەنىدى ،شۇڭا ئۇالر ئۇنىڭغا
يېرۇسالېمغا بارما ،دەپ نەسىھەت قىلدى 5 .بىراق ،بىز ئۇ يەردە
بىر ھەپتە تۇرغاندىن كېيىن ،سەپىرىمىزنى داۋامالشتۇردۇق.
ئېتىقادچىالر ۋە ئۇالرنىڭ خوتۇن-بالىلىرىنىڭ ھەممىسى بىزنى
شەھەرنىڭ سىرتىغا ئۇزىتىپ چىقتى .ھەممەيلەن دېڭىز بويىدا
تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ بىللە دۇئا قىلدۇق 6 .خوشالشقاندىن كېيىن،
بىز كېمىگە چىقتۇق ،ئۇالر ئۆيلىرىگە قايتىشتى.
 7تىر شەھىرىدىن دېڭىز سەپىرىمىزنى داۋامالشتۇرۇپ ،پىتولىماي
شەھىرىگە كەلدۇق .ئۇ يەردىكى ئېتىقادچىالر بىلەن كۆرۈشۈپ،
ئۇالرنىڭ يېنىدا بىر كۈن تۇردۇق 8 .ئەتىسى ،ئۇ يەردىن ئايرىلىپ،
كېمە بىلەن قەيسەرىيە شەھىرىگە كېلىپ ،خۇش خەۋەر يەتكۈزگۈچى
فىلىپنىڭ ئۆيىگە بېرىپ قوندۇق .ئۇ بۇرۇن يېرۇسالېمدىكى
ئېتىقادچىالر تەرىپىدىن خىزمەتكە تالالنغان يەتتە كىشىنىڭ بىرى
ئىدى 9 .بۇ كىشىنىڭ خۇدانىڭ ۋەھىيلىرىنى يەتكۈزەلەيدىغان ،تېخى
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تااللىق بولمىغان تۆت قىزى بار ئىدى 10 .بىز ئۇ يەردە بىرنەچچە
كۈن تۇرغاندىن كېيىن ،يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىن ئاگابۇس ئىسىملىك
بىر پەيغەمبەر كەلدى 11 .بۇ كىشى بىزنىڭ ئالدىمىزغا كېلىپ،
پاۋلۇسنىڭ بەلۋېغىنى قولىغا ئېلىپ ،ئۆزىنىڭ پۇت-قولىنى باغالپ:
_ مۇقەددەس روھ دېدىكى ،بۇ بەلۋاغنىڭ ئىگىسى يېرۇسالېمدا
يەھۇدىيالر تەرىپىدىن مۇشۇنداق باغلىنىپ ،رىملىقالرنىڭ سوراق
قىلىنىشىغا تاپشۇرۇلىدۇ! _ دېدى.
 12بىز بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،شۇ يەرلىك كىشىلەر
بىلەن بىرلىكتە پاۋلۇسنى يېرۇسالېمغا بارماسلىققا ئۈندىدۇق.
 13لېكىن ،پاۋلۇس:
_ سىلەر نېمىشقا بۇنچىۋاال قايغۇرۇپ ،يۈرىكىمنى ئېزىسىلەر؟
مەن يېرۇسالېمدا رەببىمىز ئەيسا ئۈچۈن تۇتقۇن بولۇشقىال ئەمەس،
ئۇ يەردە ئۆلۈشكىمۇ تەييارمەن _ ،دەپ جاۋاب بەردى.
 14بىز ئۇنى قايىل قىاللماي ،بولدى قىلدۇق ۋە:
_ خۇدانىڭ خالىغىنىدەك بولسۇن! _ دېدۇق.
 15ئۇ يەردە بىرنەچچە كۈن تۇرۇپ ،يۈك-تاقىمىزنى يىغىشتۇرۇپ،
يېرۇسالېمغا باردۇق 16 .قەيسەرىيىلىك ئېتىقادچىالردىن بىرنەچچىسى
بىز بىلەن ھەمسەپەر بولۇپ ،يېرۇسالېمدا بىزنى مىناسون
ئىسىملىك بىر سىپرۇسلۇقنىڭ ئۆيىگە باشالپ باردى .بۇ كىشى
كونا ئېتىقادچىالردىن ئىدى.

پاۋلۇسنىڭ ياقۇپ بىلەن كۆرۈشۈشى
 17يېرۇسالېمدا ئېتىقادچىالر بىزنى قىزغىن قارشى ئالدى 18 .ئەتىسى،
بىز پاۋلۇس بىلەن بىللە ياقۇپنى كۆرگىلى باردۇق .ياقۇپ بىلەن
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىكى باشقا يېتەكچىلەرنىڭ ھەممىسى
ئۇ يەرگە يىغىلغانىدى 19 .پاۋلۇس ئۇالر بىلەن ئامانالشقاندىن كېيىن،
خۇدانىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەر ئىچىدە ئۆزى ئارقىلىق قىلغان پۈتۈن
ئىشلىرىنى ئۇالرغا تەپسىلىي مەلۇم قىلدى 20 .بۇالرنى ئاڭلىغان
كۆپچىلىك خۇداغا مەدھىيە ئوقۇپ ،پاۋلۇسقا:
_ ئەي قېرىنداش ،يېرۇسالېمدا ئەھۋال مۇنداق :يەھۇدىيالر
ئىچىدە نەچچە مىڭلىغان كىشى ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىدۇ.
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ئۇالرنىڭ ھەممىسى تەۋرات قانۇنىغا قاتتىق ئەمەل قىلىدۇ.
 21ئۇالرنىڭ ئاڭلىشىچە ،سىز يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىدا
ياشىغان پۈتۈن يەھۇدىيالرغا بالىلىرىنى خەتنە قىلدۇرماسلىقىنى،
يەھۇدىيالرنىڭ باشقا ئەنئەنىلىرىگە رىئايە قىلىشنىڭ ھاجىتى
يوقلۇقىنى ئۆگىتىپ ،تەۋراتنى چۆرۈۋېتىپسىز!  22شۇڭا ،بۇ
يەردىكى يەھۇدىيالر سىزنىڭ بۇ يەرگە كەلگەنلىكىڭىزنى
ئاڭلىسا ،سىزگە چوقۇم زىيانكەشلىك قىلماي قالمايدۇ!
ئەمدى قانداق قىلىش كېرەك؟  23بىزنىڭچە مۇنداق قىلسىڭىز:
ئارىمىزدا خۇدانى رازى قىلىش ئۈچۈن قەسەم بەرگەن تۆت
ئادەم ① بار 24 .سىز ئۇالرنى ئېلىپ ،ئۇالر بىلەن بىرلىكتە
تەۋراتتىكى تازىلىنىش دىنىي قائىدىسىدىن ئۆتۈڭ ،ئۇالرنىڭ
قۇربانلىق چىقىملىرىنى ئۆزىڭىز كۆتۈرۈڭ .قۇربانلىق
قىلغاندىن كېيىن ،ئۇالر قەسەملىرىنىڭ ئادا بولغانلىقىنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن چاچلىرىنى چۈشۈرىدۇ .بۇنىڭ بىلەن،
خااليىق سىز توغرۇلۇق ئاڭلىغانلىرىنىڭ ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن
ئەمەسلىكىنى چۈشىنىدۇ ھەمدە ئۆزىڭىزنىڭمۇ تەۋراتقا رىئايە
قىلىدىغانلىقىڭىزنى كۆرىدۇ 25 .يەھۇدىي ئەمەس ئېتىقادچىالرغا
كەلسەك ،ئۇالر يەھۇدىيالرنىڭ ئەنئەنىلىرىگە رىئايە قىلمىسىمۇ
بولىدۇ .پەقەتال ئۆتكەنكى خېتىمىزدە تاپىلىغىنىمىزدەك ،بۇتقا
ئاتاپ قۇربانلىق قىلىنغان يېمەكلىكلەرنى يېمىسۇن ،قاننى ۋە
بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋاننىڭ گۆشىنىمۇ يېمىسۇن ،جىنسىي
ئەخالقسىزلىق قىلمىسۇن _ ،دېيىشتى.
 26بۇنىڭ بىلەن ،پاۋلۇس ئۇ تۆت كىشىنى ئېلىپ ،ئەتىسى ئۇالر
بىلەن بىللە تازىلىنىش دىنىي قائىدىسىنى ئۆتكۈزۈشكە باردى .ئۇ
مەركىزىي ئىبادەتخانىغا كىرىپ ،روھانىيالرغا ئۆزلىرىنىڭ پاكلىنىش
مۇددىتىنىڭ توشۇپ ،ھەرقايسىسى ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنىدىغان
كۈننى مەلۇم قىلىپ قويدى.

① 21 23:بۇ كىشىلەر ئۆزلىرىنى خۇداغا ۋاقىتلىق ئاتىغانالر بولۇپ ،ئۇالر ھاراق
ئىچىشتىن ساقلىناتتى ،چاچلىرىنى ئۇزۇن قويۇۋېتەتتى .ۋاقىت توشقاندىن
كېيىن ،خۇداغا قۇربانلىق قىلىپ چاچلىرىنى كەستۈرۈۋېتەتتى.
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پاۋلۇسنىڭ مەركىزىي ئىبادەتخانىدا تۇتقۇن قىلىنىشى
 27يەتتە كۈنلۈك مۇددەت توشۇشقا ئاز قالغاندا ،ئاسىيا ئۆلكىسىدىن
كەلگەن بەزى يەھۇدىيالر پاۋلۇسنى مەركىزىي ئىبادەتخانىدا كۆرۈپ،
جامائەتنى قۇترىتىپ ،ئۇنىڭغا قول سېلىپ:
 _ 28ئەي ئىسرائىلالر ،ياردەمدە بولۇڭالر! بۇ ئادەم ھەممە يەردە
خەلقىمىزگە ،تەۋرات قانۇنىمىزغا ۋە مەركىزىي ئىبادەتخانىمىزغا
قارشى سۆزلەرنى تارقىتىۋاتىدۇ .ئەمدىلىكتە ،ئۇ يەھۇدىي ئەمەسلەرنى
مەركىزىي ئىبادەتخانىمىزغا باشالپ كىرىپ ،بۇ مۇقەددەس جاينى
بۇلغىماقتا! _ دەپ چۇقان كۆتۈردى( 29 .ئۇالرنىڭ بۇنداق دېيىشىنىڭ
سەۋەبى ،بۇنىڭدىن بۇرۇن ئۇالر يەھۇدىي ئەمەس ئەفەسلىك
تروفىمنى پاۋلۇس بىلەن بىللە شەھەردە كۆرۈپ ،پاۋلۇس ئۇنى
مەركىزىي ئىبادەتخانىغا باشالپ كىردى ،دەپ خاتا ئويلىغانىدى).
 30شۇنىڭ بىلەن ،پۈتۈن شەھەر تــەۋرەپ كەتتى .تەرەپ-
تەرەپتىن يۈگۈرۈپ كەلگەن خااليىق پاۋلۇسنى تۇتۇپ ،مەركىزىي
ئىبادەتخانىدىن سۆرەپ ئېلىپ چىقتى .ئىبادەتخانا قاراۋۇللىرى
ئىبادەتخانىدا قااليمىقانچىلىق چىقمىسۇن دەپ ،ئىبادەتخانىنىڭ
دەرۋازىلىرىنى دەرھال تاقىۋەتتى 31 .توپىالڭچىالر پاۋلۇسنى
ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولۇپ تۇرغاندا ،پۈتۈن يېرۇسالېمنىڭ
قااليمىقانچىلىق ئىچىدە قالغانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەر ئۇ يەردە
تۇرۇشلۇق رىم لەشكەرلىرىنىڭ قوماندانىغا يېتىپ باردى 32 .قوماندان
دەرھال لەشكەر ۋە بىرقانچە يۈزبېشىنى ئېلىپ ،توپىالڭ بولۇۋاتقان
يەرگە يۈگۈرۈپ كەلدى .ئۇالرنى كۆرگەن خااليىق پاۋلۇسنى ئۇرۇشنى
توختاتتى 33 .قوماندان ئالدىغا ئۆتۈپ ،لەشكەرلەرنى پاۋلۇسنى
تۇتۇپ ،ئىككى زەنجىر بىلەن باغالشقا بۇيرۇدى .كېيىن ،ئۇ:
_ بۇ ئادەم كىم؟ ئۇ نېمە گۇناھ قىلدى؟ _ دەپ سورىدى.
 34توپىالڭچىالرنىڭ ئىچىدە بەزىلەر ئۇنى دېسە ،بەزىلەر بۇنى
دېيىشىپ ،قااليمىقانچىلىق بولۇپ كەتتى .شۇڭا ،ھەقىقىي
ئەھۋالنى ئېنىقالشقا ئامالسىز قالغان قوماندان ئاخىر پاۋلۇسنى
ياندىكى قەلئەگە ئېلىپ كېتىشنى بۇيرۇدى 35 .پاۋلۇس قەلئەنىڭ
پەلەمپىيىگە كەلگەندە ،توپىالڭچىالر تېخىمۇ زوراۋانلىشىپ كەتتى.
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شۇنىڭ بىلەن ،لەشكەرلەر ئۇنى قەلئەگە كۆتۈرۈپ ئەكېتىشكە
مەجبۇر بولدى 36 .ئۇالرنىڭ كەينىدىن ئەگىشىپ ماڭغان خااليىق:
_ ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر! _ دەپ ۋارقىرىشاتتى.

پاۋلۇسنىڭ ئۆزىنى ئاقلىشى
 37لەشكەرلەر پاۋلۇسنى قەلئەگە ئەكىرىپ كېتىشكە ئاز قالغاندا،
پاۋلۇس گرېك تىلىدا قومانداندىن:
_ بىر ئېغىز سۆزۈم بار ئىدى ،ئېيتسام بوالمدىكىن؟ _ دەپ
سورىدى.
38
_ گرېكچە بىلىدىكەنسەن! ئۇنداقتا ،ئىلگىرى قااليمىقانچىلىق
چىقىرىپ ،خەنجەرلىك تۆت مىڭ توپىالڭچىنى باشالپ چۆلگە
قېچىپ كەتكەن ھېلىقى مىسىرلىق سەن ئوخشىمامسەن؟ _ دەپ
سورىدى قوماندان.
 _ 39ياق! مەن يەھۇدىي! كىلىكىيە ئۆلكىسىنىڭ تارسۇس شەھىرىدە
تۇغۇلغان .شۇ مۇھىم شەھەرنىڭ پۇقراسىمەن .خااليىققا بىرنەچچە
ئېغىز سۆز قىلىشىمغا ئىجازەت قىلسىڭىز! _ دېدى پاۋلۇس.
 40قوماندان ئىجازەت قىلدى .پاۋلۇس پەلەمپەيدە تۇرۇپ ،خااليىققا
قول ئىشارىتى قىلدى .كۆپچىلىك تىنچىغاندا ،ئۇ ئارامىي تىلىدا
سۆزلەشكە باشلىدى.
 _ 1ھۆرمەتلىك يەھۇدىي ئاتىالر ۋە ئاكا-ئۇكىالر! ئەمدى
ئۆزۈمنى ئاقاليدىغان سۆزلىرىمگە قۇالق سېلىڭالر_ ،
دېدى پاۋلۇس.
 2ئۇالر پاۋلۇسنىڭ ئارامىي تىلىدا سۆزلىگىنىنى ئاڭالپ ،تېخىمۇ
جىم بولۇشتى .پاۋلۇس سۆزىنى داۋامالشتۇردى:
 _ 3مەنمۇ بىر يەھۇدىي ،كىلىكىيە ئۆلكىسىنىڭ تارسۇس
شەھىرىدە تۇغۇلدۇم ،لېكىن يېرۇسالېمدا چوڭ بولدۇم .داڭلىق
تەۋرات ئۇستازى غامالىيىلدىن تەلىم ئېلىپ ،ئەجدادلىرىمىزدىن
قالغان تەۋرات قانۇنىغا قاتتىق رىئايە قىلىپ كەلدىم .سىلەرگە
ئوخشاش ،خۇدا يولىدا پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلەن قىزغىن ئىشلىگەنىدىم.
 4ھەزرىتى ئەيسا يولىدا ماڭغانالرغا زىيانكەشلىك قىلىپ ،ئۇالرنىڭ
ئۆلۈشىگە سەۋەبچى بولدۇم .ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكەنلەرنى
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ئەر-ئايال دېمەي تۇتۇپ ،زىندانغا تاشالتتىم 5 .بۇ توغرۇلۇق باش
روھانىي ۋە پۈتۈن ئالىي كېڭەشمە مېنىڭ سۆزلىرىمنىڭ راستلىقىنى
ئىسپاتالپ بېرەلەيدۇ .مەن ئۇالردىن دەمەشقتىكى يەھۇدىي باشلىقالرغا
يېزىلغان خەتلەرنى ئېلىپ ،ئۇ يەردىكى ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد
قىلىدىغانالرنى جازاالش ئۈچۈن يېرۇسالېمغا كىشەنلەپ ئېلىپ
كېلىش نىيىتىدە يولغا چىققانىدىم 6 .چۈشكە يېقىن ،دەمەشققە
يېتىپ كېلىشكە ئاز قالغىنىمدا ،توساتتىن ئاسماندىن كۈچلۈك بىر
نۇر چۈشۈپ ،ئەتراپىمنى يورۇتۇۋەتتى 7 .يەرگە يىقىلدىم .ئاندىن،
«سائۇل ،سائۇل ماڭا نېمىشقا زىيانكەشلىك قىلىسەن؟» دېگەن
ئاۋازنى ئاڭلىدىم« 8 .ئى رەببىم ،سەن كىمسەن؟» دەپ سورىسام،
ئۇ« ،مەن سەن زىيانكەشلىك قىلىۋاتقان ناسىرەلىك ئەيسا!» دېدى.
 9مەن بىلەن بىللە كېتىۋاتقانالر ئۇ نۇرنى كۆرگەن بولسىمۇ ،لېكىن
ماڭا قىلغان سۆزلەرنى چۈشەنمەپتۇ 10 .مەن يەنە« ،ئى رەببىم،
مەن نېمە قىالي؟» دەپ سورىسام ،ئۇ ماڭا« ،ئورنۇڭدىن تۇر،
دەمەشققە كىر ،خۇدا ساڭا تاپشۇرغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇ
يەردە ئۇقىسەن!» دېدى 11 .ھېلىقى كۈچلۈك نۇردىن كۆزلىرىم
كۆرمەس بولۇپ قالدى .شۇڭا ،يېنىمدىكىلەر قولۇمدىن يېتەكلەپ،
دەمەشققە ئېلىپ كىردى.
 12ئۇ يەردە ھانانىيا ئىسىملىك بىر كىشى بار ئىدى .ئۇ خۇداغا
ئىخالسمەن ،تەۋرات قانۇنىمىزغا قاتتىق ئەمەل قىلىدىغان كىشى
بولۇپ ،دەمەشقتىكى پۈتۈن يەھۇدىيالرنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر
ئىدى 13 .ئــۇ كېلىپ ،يېنىمدا تۇرۇپ« :قېرىندىشىم سائۇل،
كۆزلىرىڭ ئەسلىگە كەلسۇن!» دېدى .شۇئان كۆزلىرىم ئەسلىگە
كېلىپ ،ئۇنى كۆردۈم 14 .ئۇ ماڭا« :ئەجدادلىرىمىز ئېتىقاد قىلىپ
كەلگەن خۇدا سېنى ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى بىلىشىڭگە تاللىدى.
ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئادىل خىزمەتكارى بولغان ھەزرىتى ئەيسانى
كۆرۈشۈڭ ۋە ئۇنىڭ ئاغزىدىن چىققان سۆزلەرنى ئاڭلىشىڭ ئۈچۈن
سېنى تاللىدى 15 .چۈنكى ،سەن كۆرگەن-ئاڭلىغانلىرىڭنى پۈتۈن
ئىنسانالرغا يەتكۈزىسەن!  16شۇنداق ئىكەن ،سەن يەنە نېمىنى
ساقالپ تۇرىسەن؟ ئورنۇڭدىن تۇرۇپ چۆمۈلدۈرۈلگىن ۋە رەببىمىزگە
دۇئا قىلىپ ،گۇناھلىرىڭدىن پاكالن!» دېدى.
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 17كېيىن ،يېرۇسالېمغا قايتىپ كەلدىم .مەركىزىي ئىبادەتخانىدا
دۇئا قىلىۋاتقىنىمدا ،كۆزۈمگە بىر غايىبانە ئاالمەت كۆرۈندى 18 .بۇ
ئاالمەتتە مەن رەببىم ئەيسانى كۆردۈم .ئۇ ماڭا« ،يېرۇسالېمدىن
دەرھال كەت .چۈنكى ،بۇ يەرنىڭ ئادەملىرى سېنىڭ ماڭا قىلغان
گۇۋاھلىقىڭنى قوبۇل قىلمايدۇ!» دېدى 19 .مەن« ،ئى رەببىم،
ئۇالر مېنىڭ ھەممە يەردە ئىبادەتخانىالرغا كىرىپ ،ساڭا ئېتىقاد
قىلغانالرنى تۇتقۇن قىلىپ ،ئۇرغانلىقىمنى بىلىدۇ 20 .خەلقنى ساڭا
ئېتىقاد قىلىشقا دەۋەت قىلغان ئىستىپان ئۆلتۈرۈلگەندە ،مەنمۇ
شۇ يەردە ئىدىم! ئۇنى ئۆلتۈرگەنلەرنىڭ كىيىملىرىنى ساقالپ،
قىلمىشلىرىغا قوشۇلغانىدىم! مەن بۇ يەردە تۇرسام ،ئۇالر مېنىڭ
گېپىمگە چوقۇم ئىشىنىدۇ» دېدىم 21 .بىراق ،رەببىم ئەيسا ماڭا
يەنە« ،يېرۇسالېمدىن چىقىپ كەت! سېنى يىراق جايالرغا ،يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىغا ئەۋەتىمەن!» دېدى.
 22پاۋلۇسنىڭ سۆزلىرىگە باشتىن-ئاياغ قۇالق سېلىۋاتقان خااليىق
ئۇنىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەر ھەققىدىكى سۆزىنى ئاڭالش بىلەنال:
_ ئۇنى يوقىتىش كېرەك! ئۆلتۈرۈش كېرەك! ئۇ ئۆلۈشكە
تېگىشلىك! _ دەپ چۇقان سېلىشتى 23 .ئۇالر بىر تەرەپتىن چۇقان
سېلىپ ،بىر تەرەپتىن كىيىملىرىنى پۇالڭلىتىپ ،توپا سورۇپ،
چاڭ چىقىرىۋەتتى 24 .رىم قوماندانى پاۋلۇسنى قەلئەگە ئەكىرىپ
كېتىشكە ئەمر قىلدى ۋە خااليىقنىڭ ئۇنىڭغا نېمە ئۈچۈن بۇنداق
چۇقان سالىدىغانلىقىنى تەكشۈرمەكچى بولۇپ ،لەشكەرلىرىگە ئۇنى
قامچىالپ سوراق قىلىشنى بۇيرۇدى 25 .ئۇالر پاۋلۇسنى تۈۋرۈككە
باغالپ قامچىلىماقچى بولغاندا ،پاۋلۇس يېنىدا تۇرغان يۈزبېشىغا:
_ بىر رىم پۇقراسىنى سوتلىمايال قامچىلىشىڭالر قانۇنغا
ئۇيغۇنمۇ؟ _ دېدى.
 26بۇ سۆزنى ئاڭلىغان يۈزبېشى قومانداننىڭ ئالدىغا بېرىپ:
_ ئۇ كىشى رىم پۇقراسى ئىكەن .سىز نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى
بىلمەمسىز؟! _ دېدى.
 27قوماندان پاۋلۇسنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۇنىڭدىن:
_ ئېيتقىن ،سەن راستتىنال رىم پۇقراسىمۇ؟ _ دەپ سورىدى.
_ راست _ ،دەپ جاۋاب بەردى پاۋلۇس.
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 _ 28مەن نۇرغۇن پۇل خەجلەپ ،ئاران پۇقرالىق ساالھىيىتىگە
ئىگە بولدۇم _ ،دېدى قوماندان.
پاۋلۇس:
_ مەن تۇغۇلۇشۇمدىن شۇنداق! _ دېدى.
 29شۇنىڭ بىلەن ،پاۋلۇسنى سوراققا تارتماقچى بولغان لەشكەرلەر
دەرھال ئۆزىنى چەتكە ئالدى .ئۇنى باغالتقان قوماندانمۇ ئۇنىڭ رىم
پۇقراسى ئىكەنلىكىنى بىلىپ ،قورقۇپ كەتتى .چۈنكى ،ئۇ بىر رىم
پۇقراسىنى قانۇنسىز ھالدا باغالپ ،قامچىالشقا ئەمر قىلغانىدى.

پاۋلۇسنىڭ ئالىي كېڭەشمىدە ئۆزىنى ئاقلىشى
 30قوماندان يەھۇدىيالرنىڭ پاۋلۇسنىڭ ئۈستىدىن قىلغان شىكايىتىنىڭ
سەۋەبىنى ھەقىقىي بىلىش ئۈچۈن ،ئەتىسى ئۇنى يېشىۋېتىپ ،ئالىي
روھانىيالر ۋە پۈتۈن يەھۇدىي ئالىي كېڭەشمىسىدىكىلەرنىڭ بىر
يەرگە يىغىلىشىنى بۇيرۇدى .ئاندىن ،پاۋلۇسنى ئېلىپ كېلىپ،
ئۇالرنىڭ ئالدىغا تۇرغۇزدى.
 1پاۋلۇس ئالىي كېڭەشمە ھەيئەتلىرىگە تىكىلىپ تۇرۇپ:
_ قېرىنداشالر ،مەن بۈگۈنگىچە خۇدانىڭ ئالدىدا پاك
ۋىجدانىم بىلەن ياشاپ كەلدىم _ ،دېدى.
 2بۇنى ئاڭلىغان باش روھانىي ھانانىيا پاۋلۇسنىڭ يېنىدا
تۇرغانالرغا ئۇنىڭ ئاغزىغا ئۇرۇشنى بۇيرۇدى 3 .پاۋلۇس ئۇنىڭغا:
_ ئەي تېشى پال-پال ساختىپەز! سېنى خۇدا ئۇرىدۇ! سەن ئۇ
يەردە ئولتۇرۇپ ،مېنى تەۋرات قانۇنى بويىچە سوراققا تارتماقچى،
لېكىن مېنى ئۇرغۇزۇپ ،ئــۆزۈڭ تــەۋرات قانۇنىغا خىالپلىق
قىلىۋاتىسەن! _ دېدى.
 _ 4سەن خۇدانىڭ باش روھانىيسىغا ھاقارەت كەلتۈرۈۋاتامسەن؟!
_ دېيىشتى يېنىدا تۇرغانالر 5 .پاۋلۇس:
_ مېنى كەچۈرۈڭالر! مەن ئۇنىڭ باش روھانىي ئىكەنلىكىنى
بىلگەن بولسام ،ئۇنداق دېمەيتتىم .چۈنكى تەۋراتتا« :خەلقىڭنى
ئىدارە قىلىدىغان باشلىققا تۆھمەت قىلما!» دېيىلگەن _ ،دېدى.
 6پاۋلۇس بۇ بىر توپ كىشىلەرنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى سادۇقىي
دىنىي ئېقىمىدىكىلەر ،يەنە بەزىلىرى پەرىسىي دىنىي ئېقىمىدىكىلەر
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ئىكەنلىكىنى بىلىپ ،ئۇالرنى تاالش-تارتىشقا سېلىش ئۈچۈن،
ئالىي كېڭەشمىدە يۇقىرى ئاۋاز بىلەن:
_ قېرىنداشالر ،مەن بولسام پەرىسىيلەردىن بولىمەن ۋە بىر
پەرىسىينىڭ ئوغلىمەن .مەن ئۆلگەنلەرنىڭ قايتا تىرىلىشىنى ئۈمىد
قىلغانلىقىم ئۈچۈنال بۈگۈن بۇ يەردە سوراققا تارتىلىۋاتىمەن! _
دەپ ۋارقىرىدى.
 7بۇ سۆز ئۇنىڭ ئاغزىدىن چىقىشى بىلەن تەڭ ،پەرىسىيلەر
بىلەن سادۇقىيالر تاالش-تارتىش قىلىشىپ كەتتى .كېڭەشمىدىكىلەر
ئىككىگە بۆلۈنۈپ كەتتى 8 .چۈنكى ،سادۇقىيالر ئۆلگەنلەرنىڭ قايتا
تىرىلىشىگە ،پەرىشتە ۋە روھالرنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا ئىشەنمەيدۇ.
لېكىن ،پەرىسىيلەر بۇالرغا ئىشىنىدۇ 9 .بۇنىڭ بىلەن ،چۇقان-
سۈرەن بارغانسېرى كۈچەيدى .پەرىسىي ئېقىمىدىكى بەزى تەۋرات
ئۇستازلىرى ئورنىدىن تۇرۇپ:
_ بىز بۇ ئادەمدىن ھېچقانداق خاتالىق تاپالمىدۇق! ئېھتىمال
راستتىن بىر روھ ياكى پەرىشتە ئۇنىڭ بىلەن سۆزلەشكەن بولسا
ئەجەب ئەمەس! _ دەپ ،قاتتىق مۇنازىرىلەشتى.
 10تاالش-تارتىش ئەۋج ئېلىپ كەتتى .يەھۇدىيالرنىڭ پاۋلۇسنى
تارتىپ پارچە-پارچە قىلىۋېتىشتىن قورقۇپ قالغان قوماندان
لەشكەرلىرىنىڭ زالغا كىرىپ ،كىشىلەرنىڭ ئارىسىدىن پاۋلۇسنى
زورلۇق بىلەن تارتىپ چىقىپ ،قەلئەگە ئەكىرىپ كېتىشىنى بۇيرۇدى.
 11شۇ كۈنى كېچىسى ،رەببىمىز ئەيسا پاۋلۇسنىڭ يېنىدا تۇرۇپ:
_ غەيرەتلىك بول! سەن يېرۇسالېمدا مەن ئۈچۈن گۇۋاھلىق
بەرگىنىڭدەك ،ئەمدى رىم شەھىرىدىمۇ شۇنداق قىلىشىڭ
كېرەك! _ دېدى.

پاۋلۇسنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى
 12ئەتىسى ئەتىگەندە ،بەزى يەھۇدىيالر مەخپىي سۇيىقەست پىالنالپ،
پاۋلۇسنى ئۆلتۈرمىگۈچە ھېچ نەرسە يېمەيمىز ،ئىچمەيمىز ،دەپ
قەسەم قىلىشتى 13 .بۇ سۇيىقەستنى پىالنلىغۇچىالر قىرىق نەچچە
كىشى ئىدى 14 .ئۇالر ئالىي روھانىيالر ۋە يەھۇدىي ئاقساقالالرنىڭ
ئالدىغا بېرىپ:
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_ بىز پاۋلۇسنى ئۆلتۈرمىگۈچە ھېچ نەرسە يېمەيمىز ،دەپ قاتتىق
قەسەم قىلدۇق 15 .ھازىر سىلەر ۋە ئالىي كېڭەشمە پاۋلۇسنىڭ
ئىشلىرىنى تېخىمۇ تەپسىلىي تەكشۈرۈش باھانىسى بىلەن ئۇنى
كېڭەشمىگە ئېلىپ كېلىشنى رىم قوماندانىدىن تەلەپ قىلىڭالر.
بىز تەييار تۇرۇپ ،ئۇنى كېڭەشمىگە ئېلىپ كېلىنىشتىن ئىلگىرىال
جايلىۋېتىمىز _ ،دېدى.
 16بىراق ،بۇ سۇيىقەستتىن خەۋەر تاپقان پاۋلۇسنىڭ سىڭلىسىنىڭ
ئوغلى دەرھال قەلئەگە كىرىپ ،پاۋلۇسقا خەۋەر قىلىپ قويدى.
 17بۇنىڭ بىلەن ،پاۋلۇس يۈزبېشىلىرىدىن بىرىنى چاقىرتىپ ،ئۇنىڭغا:
_ بۇ ياشنى قوماندان بىلەن كۆرۈشتۈرۈپ قويسىڭىز .ئۇنىڭ
قوماندانغا مەلۇم قىلىدىغان ئىشى بار ئىكەن _ ،دېدى.
 18يۈزبېشى بۇ ياشنى قومانداننىڭ ئالدىغا باشالپ كىرىپ:
_ مەھبۇس پاۋلۇس مېنى چاقىرتىپ ،بۇ ياشنى سىز بىلەن
كۆرۈشتۈرۈپ قويۇشۇمنى تەلەپ قىلدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ سىزگە
مەلۇم قىلىدىغان ئىشى بار ئىكەن _ ،دېدى.
 19قوماندان ئۇنى قولىدىن تۇتۇپ ،بىر چەتكە تارتىپ:
_ مەلۇم قىلىدىغان نېمە ئىشىڭ بار؟ _ دەپ سورىدى.
 20ئۇ جاۋابەن مۇنداق دېدى:
_ يەھۇدىي ئاقساقالالر پاۋلۇسنىڭ ئىشلىرىنى تەپسىلىي
تەكشۈرۈش باھانىسى بىلەن ئۆزلىرىدىن ئەتە ئۇنى يەھۇدىي
ئالىي كېڭەشمىسىگە ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشقا كېلىشتى.
 21ئۇالرغا ماقۇل بولمىغايسىز ،چۈنكى قىرىق نەچچە ئادەم ئۇنى
يوشۇرۇن كۈتۈپ تۇرىدۇ .ئۇالر پاۋلۇسنى ئۆلتۈرمىگۈچە ھېچ
نەرسە يېمەيمىز ،ئىچمەيمىز ،دەپ قەسەم قىلىشىپتۇ .ھازىر
ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ تەلىپىگە قوشۇلۇشلىرىنى كۈتۈپ تۇرىدۇ.
 22قوماندان ئۇنىڭغا:
_ بۇ ئىشنى ماڭا مەلۇم قىلغانلىقىڭنى ھېچكىم ئۇقمىسۇن! _
دەپ تاپىالپ ،ئۇنى قايتۇردى.

پاۋلۇسنىڭ ۋالىي فېلىكسكە تاپشۇرۇلۇشى
 23قوماندان يۈزبېشىدىن ئىككىنى چاقىرتىپ:
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_ ئىككى يۈز پىيادە لەشكەر ،يەتمىش ئاتلىق لەشكەر ۋە ئىككى
يۈز نەيزىۋاز لەشكەر ھازىرالپ ،بۈگۈن كېچە سائەت توققۇزدا
قەيسەرىيە شەھىرىگە قاراپ يولغا چىقىڭالر!  24شۇنىڭ بىلەن بىللە،
پاۋلۇسنى ۋالىي فېلىكسنىڭ يېنىغا ساق-ساالمەت يەتكۈزۈش
ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئۇالغ تەييارالڭالر! _ دەپ بۇيرۇدى.
 25قوماندان لىسىياس پاۋلۇس ھەققىدە فېلىكسكە يەنە مۇنداق
بىر خەت يازدى:
« 26ھۆرمەتلىك ۋالىي فېلىكس جانابلىرىغا كالۋدىيۇس
لىسىياستىن ئېھتىرام بىلەن ساالم!
 27مەقسەتكە كەلسەم ،بۇ كىشىنى يەھۇدىيالر تۇتۇۋالغان بولۇپ،
ئۆلتۈرمەكچى بولغانىدى .لېكىن ،ئۇنىڭ رىم پۇقراسى ئىكەنلىكىنى
بىلىپ قېلىپ ،لەشكەر باشالپ بېرىپ ئۇنى قۇتقۇزدۇم 28 .مەن
ئۇالرنىڭ بۇ كىشى ئۈستىدىن قىلغان شىكايىتىنىڭ سەۋەبىنى
تەكشۈرۈپ ئېنىقلىماقچى بولۇپ ،ئۇنى يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي
كېڭەشمىسىگە ئېلىپ باردىم 29 .نەتىجىدە ،مەن ئۇالرنىڭ
ئۇنىڭ ئۈستىدىن قىلغان شىكايىتىنىڭ دىنىي قانۇنىغا دائىر
مەسىلىلەردىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەنلىكىنى بايقىدىم.
ئۇنىڭدىن ئۆلۈم جازاسى بېرىشكە ياكى زىندانغا تاشالشقا اليىق
بىرەر جىنايەت تاپالمىدىم 30 .كېيىن ،مەن بەزى يەھۇدىيالرنىڭ
ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىش قەستىدە بولۇۋاتقانلىقىدىن خەۋەر تېپىپ،
دەرھال ئۇنى جانابلىرىغا يولالشنى توغرا تاپتىم .شۇنىڭ بىلەن
بىللە ،ئەرز قىلغۇچىالرنىڭ شىكايەتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئالدىدا
قىلىشىنى بۇيرۇدۇم».
 31لەشكەرلەر بۇيرۇق بويىچە پاۋلۇسنى كېچىلەپ ئانتىپاترىس
شەھىرىگە يەتكۈزدى 32 .ئەتىسى ،پاۋلۇس ئاتلىق لەشكەرلەرنىڭ
ئېلىپ بېرىشىغا تاپشۇرۇلدى .پىيادە لەشكەرلەر بولسا يېرۇسالېمدىكى
قەلئەگە قايتىپ كەلدى 33 .ئاتلىقالر قەيسەرىيىگە بېرىپ ،خەتنى
ۋالىيغا سۇندى ۋە پاۋلۇسنىمۇ تاپشۇردى 34 .ۋالىي خەتنى ئوقۇغاندىن
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كېيىن ،پاۋلۇسنىڭ قايسى ئۆلكىدىن ئىكەنلىكىنى سوراپ ،ئۇنىڭ
ئۆز باشقۇرۇشىدىكى كىلىكىيىدىن كەلگەنلىكىنى بىلىپ 35 ،ئۇنىڭغا:
_ سېنى ئۈستۈڭدىن ئەرز قىلغۇچىالر كەلگەندە بىر تەرەپ قىلىمەن،
_ دېدى ۋە لەشكەرلەرگە ئۇنى ھىرود خان سالغان ئوردىدىكى بىر
ئۆيگە نەزەربەند قىلىپ قويۇشنى بۇيرۇدى.

يەھۇدىيالرنىڭ پاۋلۇس ئۈستىدىن شىكايەت قىلىشى

24

 1بــەش كۈندىن كېيىن ،باش روھانىي ھانانىيا ۋە
ئاقساقالالردىن بىرنەچچەيلەن تەرتۇلۇس ئىسىملىك
بىر ئادۋوكات بىلەن قەيسەرىيىگە كېلىپ ،پاۋلۇس توغرىسىدىكى
شىكايەتلىرىنى ۋالىي فېلىكسكە سۇندى 2 .پاۋلۇس چاقىرتىلدى.
تەرتۇلۇس ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ مۇنداق دېدى:
_ ھۆرمەتلىك فېلىكس جانابلىرى! بىز ئۆزلىرىنىڭ قولى ئاستىدا
ئۇزۇندىن بۇيان ئامان-ئېسەن ياشاپ كەلمەكتىمىز ،خەلقىمىزدە
ناچار ئىللەتلەر تۈگىتىلىپ ،چوڭ ئۆزگىرىشلەر بارلىققا كەلدى.
 3بۇنىڭدىن ھەر ۋاقىت ،ھەر جايدا چەكسىز مىننەتدارمىز 4 .مەنكى
تەرتۇلۇس ئۆزلىرىنى ئارتۇقچە ئاۋارە قىلىشنى خالىمايمەن .قىسقىغىنا
ئەرزلىرىمىزنى سەۋرچانلىق بىلەن ئاڭالشلىرىنى ئۆتۈنۈپ سورايمەن.
 5بىز شۇنى تونۇپ يەتتۇقكى ،بۇ جېدەلخور پۈتۈن دۇنيادىكى
يەھۇدىيالر ئارىسىدا قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلىپ ،ئۇالرنى رىم
ھاكىمىيىتىگە قارشى چىقىشقا كۈشكۈرتۈۋاتقان بۆلگۈنچى ۋە شۇنداقال
«ناسىرەلىكلەر» دەپ ئاتالغان بىر گۇرۇھنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن
بىرىدۇر6 . 7-ئۇ بىزنىڭ مەركىزىي ئىبادەتخانىمىزنىمۇ بۇلغىماقچى
بولغانىدى .شۇڭا ،بىز ئۇنى تۇتۇۋالدۇق 8 .ئۇنى سوراق قىلىپ
كۆرسىلە ،بىزنىڭ ئەرزلىرىمىزنىڭ توغرىلىقىنى چۈشىنەلەيدىال!
 9سورۇندا بولغان يەھۇدىيالرمۇ بىر ئېغىزدىن شىكايەت قىلىشىپ،
ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى تەستىقالشتى.

پاۋلۇسنىڭ ئۆزىنى ئاقلىشى
 10پاۋلۇس ۋالىي فېلىكسنىڭ رۇخسىتىنى ئالغاندىن كېيىن ،سۆز
قىلىپ مۇنداق دېدى:
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_ جانابلىرىنىڭ ئۇزۇن يىلالردىن بېرى يەھۇدىي خەلقىنى سوراپ
كەلگەنلىكىدىن خەۋىرىم بار .شۇڭا ،ئالدىلىرىدا ئۆزۈمنى ئاقالشقا
رازىمەن 11 .ئاسانال بىلەلەيدىلىكى ،مەن يېرۇسالېمغا ئىبادەت
قىلىشقا بارغىنىمدىن ھازىرغىچە پەقەت ئون ئىككى كۈنال ئۆتتى.
 12مېنىڭ مەركىزىي ئىبادەتخانىدا بىرەر ئادەم بىلەن تاالش-تارتىش
قىلغانلىقىمنى كۆرگەن كىشى يوق ۋە مېنىڭ باشقا ئىبادەتخانىالردا
ياكى شەھەرنىڭ باشقا جايلىرىدا ئاممىنى قۇتراتقانلىقىمنىمۇ
كۆرگەن كىشى يوق 13 .ئۇالر جانابلىرىغا مېنىڭ ئۈستۈمدىن قىلغان
شىكايەتلىرىگە ئىسپات كۆرسىتىپ بېرەلمەيدۇ.
 14بىراق بىرال ئىشنى ئېتىراپ قىلىمەنكى :مەن يەھۇدىيالر
خاتا ئېقىم دەپ قارىغان ھەزرىتى ئەيسا يولى بىلەن مېڭىپ،
ئەجدادلىرىمىز ئەزەلدىن ئېتىقاد قىلغان خۇداغا ئىبادەت قىلىمەن.
تەۋراتتا ۋە باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ يازمىلىرىدا يېزىلغانالرنىڭمۇ
ھەممىسىگە ئىشىنىمەن 15 .مۇشۇ يەھۇدىيالرغا ئوخشاش ،مەنمۇ
پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ياخشى-يامان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر،
ھەممىسىنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن سوراق قىلىنىش ئۈچۈن قايتا
تىرىلدۈرۈلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن 16 .شــۇ سەۋەبتىن ،ئۆزۈم
ھەمىشە خۇدا ئالدىدىمۇ ،ئىنسانالر ئالدىدىمۇ پاك ۋىجدانلىق
بولۇشقا تىرىشىمەن 17 .مــەن يېرۇسالېمدىن ئايرىلغىلى خېلى
يىلالر بولغان بولۇپ ،بۇ قېتىم ئۇ يەرگە يەھۇدىي قېرىنداشلىرىمغا
ياردەم پۇلى يەتكۈزۈپ بەرگىلى ۋە خۇداغا قۇربانلىق قىلغىلى
بارغانىدىم 18 .ئۈستۈمدىن شىكايەت قىلغان يەھۇدىيالر مېنى
مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىسىدا ئۇچراتقىنىدا ،مەن تازىلىنىش
دىنىي قائىدىسىدىن ئۆتۈپ سەدىقەمنى سۇنۇۋاتاتتىم ،ئەتراپىمغا
ئادەم توپلىغىنىممۇ يوق .قااليمىقانچىلىق چىقارغىنىممۇ يوق.
 19ئاسىيا ئۆلكىسىلىك ئاشۇ يەھۇدىيالرنىڭ مېنىڭ ئۈستۈمدىن
شىكايەتلىرى بولسا ،ئەسلى ئۇالر ئۆزلىرى كېلىپ ،جانابلىرىنىڭ
ئالدىدا دېيىشى كېرەك ئىدى 20 .بولمىسا ،قېنى مۇشۇ سورۇندىكىلەر
يېرۇسالېمدىكى يەھۇدىي ئالىي كېڭەشمىسىدە سوراق قىلىنغان
ۋاقتىمدا ،مېنىڭدىن قانداق جىنايەت تېپىلغانلىقىنى ئېيتىپ
باقسۇن 21 .پەقەت شۇنى ئېتىراپ قىلىمەنكى ،يەھۇدىي ئالىي
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كېڭەشمىسىدە سوراق قىلىنغان ۋاقتىمدا« ،بۈگۈن ئۆلگەنلەرنىڭ
قايتا تىرىلىشىگە ئىشەنگەنلىكىم ئۈچۈنال سىلەرنىڭ سورىقىڭالرغا
تارتىلىۋاتىمەن!» دەپ ۋارقىرىغانىدىم .بۇنىڭدا نېمە گۇناھ بار؟!
 22رەببىمىزنىڭ يولىغا نىسبەتەن خېلى بىلىمى بولغان فېلىكس
سوراقنى توختىتىپ ،ئۇالرغا:
_ دەۋايىڭالر توغرىسىدىكى ھۆكۈمنى قوماندان لىسىياس كەلگەندە
چىقىرىمەن _ ،دېدى.
 23ئۇ يۈزبېشىغا پاۋلۇسنى داۋاملىق تۇتۇپ تۇرۇشنى ،لېكىن
ئۇنىڭغا بىرئاز كەڭ مۇئامىلە قىلىپ ،دوست-بۇرادەرلىرىنىڭ ئۇنىڭ
تۇرمۇش ئېھتىياجىنى تەمىنلەپ تۇرۇشىغا يول قويۇشنى بۇيرۇدى.

پاۋلۇس ۋالىي فېلىكس بىلەن درۇسىالنىڭ ئالدىدا
 24بىرنەچچە كۈندىن كېيىن ،ۋالىي فېلىكس يەھۇدىي ئايالى
درۇسىال بىلەن بىللە كېلىپ ،پاۋلۇسنى چاقىرتىپ ،ئۇنىڭدىن
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئەيساغا ئېتىقاد قىلىش يولىنى ئاڭلىدى.
 25پاۋلۇس خۇدانىڭ ئالدىدا ھەققانىي ياشاش ،ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش،
قىيامەت كۈنىدىكى سوئال-سوراق قىلىنىش قاتارلىقالر توغرىسىدا
توختالغاندا ،ۋەھىمىگە چۈشكەن فېلىكس ئۇنىڭغا:
_ ھازىرچە قايتىپ تۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ .كېيىن ۋاقتىم چىققاندا،
يەنە چاقىرتىمەن _ ،دېدى.
 26ئــۇ پاۋلۇسنىڭ پارا بېرىشىنى كۈتەتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئۇنى پات-پات چاقىرتىپ ،ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشەتتى 27 .ئىككى
يىلدىن كېيىن ،ۋالىي فېلىكسنىڭ ئورنىغا پوركىيۇس فېستۇس
ۋالىي بولدى .فېلىكس يەھۇدىيالرغا ياخشى كۆرۈنۈش ئۈچۈن
پاۋلۇسنى سوالقتا قالدۇردى.

پاۋلۇسنىڭ ۋالىي فېستۇسنىڭ
ئالدىدا سوراق قىلىنىشى

25

 1فېستۇس فېلىكسنىڭ ئورنىغا ۋالىي بولۇپ ،يەھۇدىيە
ئۆلكىسىدىكى قەيسەرىيىگە كېلىپ ،ئۈچ كۈندىن كېيىن
يېرۇسالېمغا بارغانىدى 2 .ئالىي روھانىيالر بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ
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ئاقساقاللىرى فېستۇسقا پاۋلۇسنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ،
ئۇنىڭدىن پاۋلۇسنى  3يېرۇسالېمغا ئەۋەتىپ بېرىشنى ئۆتۈنۈپ
سورىدى .چۈنكى ،ئۇالر يول ئۈستىدە پاۋلۇسنى ئۆلتۈرۈشنى
قەستلىگەنىدى 4 .لېكىن ،فېستۇس ئۇالرغا:
_ پاۋلۇس ھازىر قەيسەرىيىدە سوالقتا .مەن يېقىندا ئۇ يەرگە
قايتىپ كېتىمەن 5 .سىلەرنىڭ ئاقساقاللىرىڭالر مەن بىلەن بىللە
بارسۇن .ئەگەر ئۇنىڭ بىرەر قانۇنسىز قىلمىشلىرى بولسا ،ئۇالر
شۇ يەردە شىكايەت قىلسا بولىدۇ _ ،دەپ جاۋاب بەردى.
 6فېستۇس ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئون كۈنچە تۇرۇپ ،قەيسەرىيىگە
قايتىپ كەلدى .ئەتىسى سوت ئېچىپ ،پاۋلۇسنى سوت مەيدانىغا
ئېلىپ كېلىشنى بۇيرۇدى 7 .پاۋلۇس كىرگەندىن كېيىن ،يېرۇسالېمدىن
كەلگەن يەھۇدىيالر ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىپ ،ئۇنىڭغا نۇرغۇن
ئېغىر جىنايەتلەرنى ئارتىپ ،ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلدى.
بىراق ،ھېچقايسىسىغا ئىسپات كۆرسىتىپ بېرەلمىدى 8 .شۇنىڭ
بىلەن ،پاۋلۇس ئۆزىنى ئاقالپ:
_ مەن يەھۇدىيالرنىڭ قانۇنىغا ،مەركىزىي ئىبادەتخانىسىغا ياكى
رىم ئىمپېراتورىغا قارشى ھېچقانداق جىنايەت ئۆتكۈزمىدىم_ ،
دېدى.
 9لېكىن ،فېستۇس يەھۇدىيالرغا ياخشى كۆرۈنۈش ئۈچۈن،
پاۋلۇستىن:
_ سېنى يېرۇسالېمغا ئاپىرىپ ،ئۇ يەردە بۇ شىكايەتلەرگە ئاساسەن
سوتلىسام قانداق؟ _ دەپ سورىدى.
 _ 10بولمايدۇ! _ دەپ جاۋاب بەردى پاۋلۇس _ ،مەن ھازىر رىم
ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ ھوقۇقى بىلەن تەيىنلەنگەن سوراقچى
ئالدىدا تۇرىمەن .مېنى سوراق قىلىشقا تېگىشلىك يەر مانا مۇشۇ.
ئۆزىڭىزگە مەلۇم ،مەن يەھۇدىيالرغا قارشى ھېچقانداق جىنايەت
ئۆتكۈزمىدىم 11 .ئەگەر جىنايىتىم بولسا ۋە ئۆلۈمگە اليىق بىرەر
ئىش قىلغان بولسام ،مېنى جازالىماڭ ،دەپ تەلەپ قىلمىغان
بوالتتىم .ئۇالرنىڭ مېنىڭ ئۈستۈمدىن قىلغان شىكايەتلىرى
ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەس .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھېچكىمنىڭ مېنى
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ئۇالرغا تاپشۇرۇپ بېرىشكە ھەققى يوق .مەن رىم ئىمپېراتورىغا
ئەرز قىلىمەن! ئۆزى مېنى سوراق قىلسۇن!
 12ۋالىي فېستۇس مەسلىھەتچىلىرى بىلەن مەسلىھەتلەشكەندىن
كېيىن ،پاۋلۇسقا:
_ سەن رىم ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ سوراق قىلىشىنى تەلەپ
قىلدىڭ .شۇڭا ،ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىلىسەن _ ،دېدى.

ۋالىي فېستۇسنىڭ ئاگرىپا خانغا
پاۋلۇس توغرىسىدا ئېيتقانلىرى
 13بىرنەچچە كۈندىن كېيىن ،ئاگرىپا خان بىلەن سىڭلىسى بەرنىكى
فېستۇسنىڭ ۋالىيلىق مەنسىپىگە ئولتۇرغانلىقىنى تەبرىكلەش
ئۈچۈن ،قەيسەرىيىگە كەلدى 14 .ئۇ يەردە بىرنەچچە كۈن تۇرغاندىن
كېيىن ،فېستۇس پاۋلۇس توغرىسىدا ئاگرىپاغا مۇنداق دېدى:
_ بۇ يەردە فېلىكس قالدۇرۇپ كەتكەن بىر مەھبۇس بار ئىدى.
 15مەن يېرۇسالېمغا بارغىنىمدا ،يەھۇدىي ئالىي روھانىيلىرى بىلەن
ئاقساقاللىرى ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ ،مەندىن ئۇنى
جازاالشنى تەلەپ قىلىشتى 16 .مەن ئۇالرغا ،رىملىقالرنىڭ قانۇنى
بويىچە سوراق قىلىنغۇچى ئەرز قىلغۇچى بىلەن يۈزلەشتۈرۈلۈشتىن
ۋە ئۇنىڭغا ئۆزىنى ئاقالش پۇرسىتى بېرىلىشتىن ئىلگىرى ،ئۇنىڭ
ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقىرىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتىم 17 .ئۇالر
بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن ،مەن ۋاقىتنى كېچىكتۈرمەي ،ئەتىسىال
سوراقنى باشالپ ،ئۇ كىشىنى سوراققا ئەكېلىشنى بۇيرۇدۇم 18 .ئەرز
قىلغۇچىالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت
قىلىشتى .لېكىن ،ئۇالرنىڭ شىكايەتلىرى مېنىڭ ئويلىغىنىمدەك
جىنايەت ھەققىدە ئەمەس ئىدى 19 .ئەكسىچە ،ئۇالرنىڭ بۇ كىشى
بىلەن تاالش-تارتىش قىلىشقىنى ئۆز دىنى ھەققىدىكى مەسىلىلەر
ۋە ئەيسا ئىسىملىك بىر كىشى ھەققىدە ئىدى .ئۇ كىشى ئۆلگەن
بولۇپ ،پاۋلۇس بولسا ئۇ تىرىلدى دەيدىكەن 20 .بۇ مەسىلىنى مەن
زادى قانداق ئېنىقالشنى بىلمىدىم .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مەن پاۋلۇستىن
يېرۇسالېمغا بېرىپ ،ئۇ يەردە بۇ شىكايەتلەرگە ئاساسەن سوراققا
تارتىلىشقا رازى بولۇش-بولماسلىقىنى سورىغانىدىم 21 .ھالبۇكى،
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پاۋلۇس رىمدا ،رىم ئىمپېراتورىنىڭ ئالدىدا سوراق قىلىنىشنى
تەلەپ قىلدى .شۇڭا ،مەن ئۇنى ئىمپېراتورىنىڭ ئالدىغا ئەۋەتكەنگە
قەدەر ،سوالقتا تۇتۇپ تۇرۇشنى بۇيرۇدۇم.
 22ئاگرىپا فېستۇسقا:
_ مەنمۇ بۇ كىشىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ باقاي _ ،دېدى.
_ ئەتە ئاڭاليسىز _ ،دېدى فېستۇس.
 23ئەتىسى ،ئاگرىپا بىلەن بەرنىكى ھەيۋەتلىك تەنتەنە بىلەن
يىغىن زالىغا كىرىپ كەلدى .ھەرقايسى قوماندان ۋە شەھەر
كاتتىۋاشلىرىمۇ ئۇالر بىلەن بىللە كېلىشتى .فېستۇسنىڭ ئەمر
بېرىشى بىلەن پاۋلۇس ئېلىپ كىرىلدى.
 24ۋالىي فېستۇس مۇنداق دېدى:
_ ئاگرىپا خان ئالىيلىرى ۋە سورۇنغا قاتناشقان جانابالر!
بۇ كىشىنى كۆرۈپ تۇرۇپسىلەر .پۈتۈن يەھۇدىيالر بۇ يەردە
ۋە يېرۇسالېمدا ئۆلۈم جازاسى بېرىشنى قاتتىق تەلەپ قىلغان
كىشى مانا شۇ 25 .لېكىن ،مەن ئۇنىڭدىن ئۆلۈم جازاسى بېرىشكە
تېگىشلىك بىرەر جىنايەت تاپالمىدىم .ھازىر ئۇ« ،مېنى رىم
ئىمپېراتورى سوراق قىلسۇن» دەپ ئىلتىماس قىلدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇنى رىمغا ئەۋەتىشنى قارار قىلدىم 26 .بىراق ،بۇ كىشى
ھەققىدە مەندە پادىشاھقا مەلۇم قىلغۇدەك ئوچۇق مەلۇمات يوق.
شۇڭا ،ئەھۋالنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق بىرەر مەلۇماتقا ئىگە بولۇش
مەقسىتىدە ئۇنى ھەربىرلىرىنىڭ ئالدىغا ،بولۇپمۇ ئاگرىپا خان
ئالىيلىرىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدىم 27 .چۈنكى مېنىڭچە ،مەھبۇسنى
رىمغا ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭ ئۈستىدىن قىلىنغان شىكايەتتىن تەپسىلىي
مەلۇمات بەرمەسلىك توغرا ئەمەس.

پاۋلۇسنىڭ ئاگرىپا خان ئالدىدا ئۆزىنى ئاقلىشى

26

 1شۇنىڭ بىلەن ،ئاگرىپا خان پاۋلۇسقا:
_ ئۆزۈڭنى ئاقلىشىڭغا رۇخسەت _ ،دېدى.
پاۋلۇس قولىنى كۆتۈرۈپ ئۆزىنى ئاقالشقا باشلىدى:
 _ 2ئى ئاگرىپا خان ،بۈگۈن ئالدىلىرىدا يەھۇدىيالر مېنىڭ ئۈستۈمدىن
شىكايەت قىلغان پۈتۈن ئىشالردىن ئۆزۈمنى ئاقالش پۇرسىتىگە
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ئىگە بولغانلىقىم ئۈچۈن ،ئۆزۈمنى بەختلىك ھېس قىلىمەن!
 3بولۇپمۇ خۇشاللىنارلىق يېرى شۇكى ،ئۆزلىرى يەھۇدىيالرنىڭ
ئەنئەنىلىرى ۋە تاالش-تارتىش قىلىدىغان مەسىلىلىرىنى ياخشى
بىلىدىال .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەرز-ھالىمنى سەۋرچانلىق بىلەن ئاڭالپ
بېقىشلىرىنى ئۆتۈنىمەن.
 4مېنىڭ دەسلەپتە ئۆز يۇرتۇمدا ھەمدە كېيىن يېرۇسالېمدا قانداق
ياشاپ كەلگەنلىكىم ھەممە يەھۇدىيالرغا ئايان 5 .ئۇالر مېنىڭ
ئۇزۇندىن بېرى يەھۇدىي دىنىنىڭ پەرىسىي ناملىق ئەڭ كۈچلۈك
ئېقىمىغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىمنى بىلىدۇ .ئەگەر خالىسا ،گۇۋاھلىق
بېرەلەيدۇ 6 .خۇدا ئەجدادلىرىمىزغا ۋەدە قىلغىنىنى ئۈمىد قىلغىنىم
ئۈچۈن ،ئەمدى بۈگۈن ئۆزلىرىنىڭ ئالدىدا سوتلىنىۋاتىمەن 7 .بىزنىڭ
خەلقىمىزنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىدىكى پۈتۈن قېرىنداشالرمۇ
كېچە-كۈندۈز خۇداغا ئىبادەت قىلىپ ،ئۇنىڭ ئۇالرغا قىلغان دەل
مۇشۇ ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتۈپ
كەلدى .ئى خان ،يەھۇدىيالرنىڭ مېنىڭ ئۈستۈمدىن شىكايەت
قىلىشى دەل مانا شۇ ئۈمىد بىلەن مۇناسىۋەتلىك 8 .سىلەر نېمىشقا
خۇدانىڭ ئۆلگەنلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنمەيدىغانسىلەر؟
 9بۇرۇن مەنمۇ ناسىرەلىك ئەيسانىڭ نامىغا پۈتۈن كۈچۈم بىلەن
قارشى تۇرۇشۇم كېرەك ،دەپ قارايتتىم  10ۋە يېرۇسالېمدا مانا
شۇنداق قىلغانىدىم .ئالىي روھانىيالردىن ئالغان ھوقۇقۇم بىلەن،
نۇرغۇن ئېتىقادچىالرنى زىندانغا تۇتۇپ بەرگەن ،ئۇالر ئۆلۈمگە
ھۆكۈم قىلىنغاندىمۇ ،ھۆكۈمگە قوشۇلغانىدىم 11 .مەن ھەرقايسى
ئىبادەتخانىالردا ئۇالرنى ئىزدەپ ،كۆپ قېتىم ئۇالرنى جازالىتىپ،
ئۇالرنى ئېتىقادىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇرالشقا تىرىشقانىدىم.
مەن ئۇالرغا شۇ قەدەر ئۆچ ئىدىمكى ،ھەتتا باشقا دۆلەتلەردىكى
شەھەرلەرگە بېرىپ ،ئۇالرغا زىيانكەشلىك قىلغان.
 12ئى خان ،بىر كۈنى ئالىي روھانىيالر بەرگەن ھوقۇق بىلەن،
ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشكەنلەرگە زىيانكەشلىك قىلغىلى دەمەشق
شەھىرىگە قاراپ يولغا چىقتىم 13 .چۈش ۋاقتىدا يولدا كېتىۋېتىپ،
ئاسماندىن چۈشكەن قۇياش نۇرىدىنمۇ كۈچلۈك بىر نۇرنىڭ
ئەتراپىمنى ۋە بىللە كېتىۋاتقانالرنى يورۇتۇۋەتكەنلىكىنى كۆردۈم.
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 14ھەممىمىز يەرگە يىقىلدۇق .مەن ئارامىي تىلىدا ئېيتىلغان،
«سائۇل ،سائۇل! ماڭا نېمىشقا زىيانكەشلىك قىلىسەن؟ سەن خۇددى
خوجايىنى ئۇرسىمۇ ماڭمىغان جاھىل ئېشەككە ئوخشاش ،ئۆزۈڭ
زىيان تارتىسەن!» دېگەن بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم« 15 .ئى رەببىم ،سەن
كىمسەن؟» دەپ سورىدىم مەن .رەببىم ئەيسا جاۋابەن« ،مەن ،سەن
زىيانكەشلىك قىلىۋاتقان ئەيسا!  16ئورنۇڭدىن تۇر! سېنى ئۆزۈمگە
خىزمەت قىلىشقا ھەم گۇۋاھلىق بېرىشكە تاللىغانلىقىم ئۈچۈن،
ساڭا كۆرۈندۈم .سەن بۈگۈن مېنىڭدىن كۆرگەن ئىشالرنى ھەم
كەلگۈسىدە ساڭا كۆرسىتىدىغان ئىشلىرىمنى باشقىالرغا يەتكۈزىسەن.
 17مــەن سېنى يەھۇدىيالرنىڭمۇ ۋە يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭمۇ
قولىدىن قۇتقۇزىمەن .مەن سېنى يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ يېنىغا
ئەۋەتمەكچىمەن 18 .سەن قاراڭغۇلۇقتا ياشاۋاتقانالرنىڭ كۆزلىرىنى
ئېچىپ ،ئۇالرنى زۇلمەتتىن يورۇقلۇققا ،شەيتاننىڭ ئىلكىدىن
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا باشاليسەن .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ
گۇناھلىرى كەچۈرۈم قىلىنىدۇ .شۇنداقال ،ئۇالر ماڭا ئېتىقاد قىلىش
ئارقىلىق پاك قىلىنغانالرنىڭ ئارىسىدىن ئورۇن ئالىدۇ!» دېدى.
 19ئى ئاگرىپا خان ،شۇنىڭ ئۈچۈن مەن خۇدادىن كەلگەن غايىبانە
ئاالمەتتە كۆرۈنگەن ھەزرىتى ئەيساغا قاتتىق ئىتائەت قىلدىم.
 20ئــالــدى بىلەن دەمەشق خەلقىگە ،يېرۇسالېم شەھىرىدىكى
يەھۇدىيالرغا ،پۈتۈن يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى كىشىلەرگە ،ئاندىن
يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ خۇش خەۋەر يەتكۈزدۈم .ئۇالرغا« ،يامان
يوللىرىڭالردىن يېنىپ ،خۇدا يولىغا قايتىڭالر! ‹توۋا قىلدۇق!›
دېسەڭالر ،ئۇنى سۆز بىلەن ئەمەس ،ياخشى ئەمەلىيىتىڭالر بىلەن
ئىسپاتالڭالر!» دەپ ،ئۇالرنىمۇ توۋا قىلىشقا دەۋەت قىلدىم 21 .شۇ
سەۋەبتىن ،يەھۇدىيالر مېنى مەركىزىي ئىبادەتخانا ھويلىسىدا
تۇتۇپ ،ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولۇشتى 22 .بىراق ،خۇدا بۈگۈنگىچە
ماڭا ياردەم قىلىپ ،مېنى قوغدىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۈگۈن
بۇ يەردىكى چوڭ-كىچىك ھەممەيلەننىڭ ئالدىدىمۇ ھەزرىتى
ئەيساغا گۇۋاھلىق بېرىمەن .مېنىڭ ئېيتقانلىرىم مۇسا ۋە باشقا
پەيغەمبەرلەرنىڭ كېلىدىغان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ھەققىدە
ئالدىن ئېيتقانلىرىدىن باشقا نەرسە ئەمەس 23 .ئۇالر قۇتقۇزغۇچى
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_ مەسىھنىڭ جەزمەن ئۆلتۈرۈلۈپ ،ھەممىدىن بۇرۇن ئۆلۈمدىن
مەڭگۈگە تىرىلدۈرۈلۈپ ،ئۆز خەلقى ھەم پۈتكۈل دۇنيا خەلقىگە
نىجاتلىق نۇرىنى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ئالدىن ئېيتقانىدى.
 24پاۋلۇس ئۆزىنى مانا شۇنداق ئاقلىغاندا ،ۋالىي فېستۇس يۇقىرى
ئاۋاز بىلەن ئۇنىڭغا:
_ پاۋلۇس ،ساراڭ بولۇپسەن! يۇقىرى بىلىمىڭ ئەقلىڭنى
ئازدۇرۇپتۇ! _ دېدى.
 _ 25ھۆرمەتلىك ۋالىي فېستۇس! _ دېدى پاۋلۇس _ ،مەن ساراڭ
بولغىنىم يوق ،مېنىڭ ئېيتقانلىرىم راست ۋە ئەقىلگە مۇۋاپىق.
 26بۇ ئىشالردىن ئاگرىپا خاننىڭمۇ خەۋىرى بار .شۇڭا ،مەن خانغا
ئوچۇق ئېيتااليمەن .بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىگە خاننىڭ دىققەت
قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن .چۈنكى ،ھەزرىتى ئەيسانىڭ بېشىدىن
ئۆتكەن ئىشالر ئادەم كۆرمەيدىغان بۇلۇڭ-پۇچقاقالردا بولغان
ئىشالر ئەمەستە!
 27ئاندىن ،پاۋلۇس ئاگرىپا خانغا قاراپ ،مۇنداق دېدى:
_ ئى خان ،ئۆزلىرى پەيغەمبەرلەرنىڭ قۇتقۇزغۇچى ھەققىدە
ئېيتقانلىرىغا ئىشىنەمدىال؟ ئىشىنىدىغانلىقلىرىنى بىلىمەن!
 28ئاگرىپا خان پاۋلۇسقا:
_ سەن مېنى مۇشۇنچىلىك قىسقىغىنا ۋاقىتتا ئەيساغا ئېتىقاد
قىلىشقا قايىل قىالاليمەن ،دەپ ئويالۋاتامسەن؟ _ دېدى.
 29پاۋلۇس:
_ مەيلى بالدۇر ياكى كېيىن بولسۇن ،ئۆزلىرىنىڭ ۋە بۈگۈن
مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ماڭا ئوخشاش
ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمەن .پەقەتال
ماڭا ئوخشاش ،زەنجىردە بولۇشۇڭالرنى خالىمايمەن! _ دېدى.
 30شۇنىڭ بىلەن ،ئاگرىپا خان ،ۋالىي فېستۇس ،ئاگرىپانىڭ
سىڭلىسى بەرنىكى ۋە باشقىالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ 31 ،ئۇ يەردىن
چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،بىر-بىرىگە:
_ بۇ كىشىنىڭ ئۆلۈمگە ياكى تۈرمىگە سوالشقا تېگىشلىك بىرەر
جىنايىتى يوق ئىكەن! _ دېيىشتى.
 32ئاگرىپا خان فېستۇسقا:
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_ بۇ ئادەم« ،مېنى رىم ئىمپېراتورى ئۆزى سوراق قىلسۇن»
دېمىگەن بولسا ،قويۇپ بېرىلسە بولىدىكەنتۇق! _ دېدى.

پاۋلۇسنىڭ رىم شەھىرىگە قىلغان دېڭىز سەپىرى

27

 1بىزنىڭ سۇ يولى بىلەن ئىتالىيىنىڭ رىم شەھىرىگە
بېرىشىمىز قارار قىلىنغاندىن كېيىن ،رىملىق ئەمەلدارالر
پاۋلۇس بىلەن باشقا مەھبۇسالرنى شاھانە قوشۇندىكى يۇلىيۇس
ئىسىملىق بىر يۈزبېشىغا تاپشۇرۇپ بەردى 2 .بىز ئەدرەمىت
شەھىرىدىن ئاسىيا ئۆلكىسىنىڭ دېڭىز بويلىرىدىكى شەھەرلەرگە
بارىدىغان كېمىگە ئولتۇرۇپ ،سەپەرگە ئاتالندۇق .ماكېدونىيە
ئۆلكىسىنىڭ سالونىكا شەھىرىدىن بولغان ئارىستارخۇس
ئىسىملىك بىر كىشى بىز بىلەن ھەمسەپەر بولدى 3 .ئەتىسى،
سىدون شەھىرىگە يېتىپ كەلدۇق .يۇلىيۇس پاۋلۇسقا كەڭچىلىك
قىلىپ ،ئېھتىياجلىرىنى ھەل قىلىشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ شۇ يەردىكى
دوست-بۇرادەرلىرىنىڭ يېنىغا بېرىشىغا رۇخسەت قىلدى 4 .بىز
ئۇ يەردىن يەنە يولغا چىقتۇق .قارشى تەرىپىمىزدىن شامال
چىققانلىقى ئۈچۈن ،سىپرۇس ئارىلىنىڭ شامالغا دالدا تەرىپى
بىلەن ماڭدۇق 5 .كىلىكىيە ۋە پامفىلىيە ئۆلكىلىرىنىڭ دېڭىز
تەۋەلىكىدىن ئۆتۈپ ،لىكىيە ئۆلكىسىدىكى مىرا شەھىرىگە
كەلدۇق 6 .بىز ئۇ يەردە كېمىدىن چۈشتۇق .يۇلىيۇس ئىسكەندەرىيە
شەھىرىدىن ئىتالىيىگە بارىدىغان كېمىنى تېپىپ ،بىزنى ئېلىپ
ئۇنىڭغا چۈشتى.
 7دېڭىزدىكى سەپىرىمىز ناھايىتى ئاستا بولدى .بىرنەچچە كۈندىن
كېيىن ،ناھايىتى تەسلىكتە كىنىدوس شەھىرىنىڭ بويىغا كەلدۇق.
شامالغا قارشى ماڭغانلىقىمىز ئۈچۈن ،بۇرۇنقى يۆنىلىشىمىز
بويىچە ئىلگىرىلىيەلمىدۇق .شۇڭا ،كرىت ئارىلىنىڭ شامالغا
دالدا تەرىپى بىلەن مېڭىپ ،سالمونىي يېرىم ئارىلىدىن ئۆتۈپ،
 8دېڭىز قىرغىقىنى بويالپ ،ناھايىتى تەسلىكتە ئىلگىرىلىدۇق ۋە
السېيا شەھىرىگە يېقىن بولغان «ئارامگاھ» دەپ ئاتىلىدىغان بىر
يەرگە كەلدۇق.
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 9سەپىرىمىز خېلى ۋاقىت كەينىگە سۈرۈلۈپ ،كۈز پەسلى بولۇپ
قالغانىدى .ئونىنچى ئايدىن كېيىن بوران كۆپ بولغانلىقتىن،
دېڭىزدا سەپەر قىلىش خەتەرلىك ئىدى .شۇڭا ،پاۋلۇس كۆپچىلىككە:
 _ 10قېرىنداشالر ،مېنىڭچە بۇ يەردىن سەپەرنى داۋامالشتۇرۇش
ناھايىتى خەتەرلىك .مال ۋە كېمە زىيانغا ئۇچراپال قالماي،
ھاياتىمىزنى ساقالپ قېلىشمۇ تەس! _ دەپ ئاگاھالندۇردى.
 11بىراق ،يۈزبېشى يۇلىيۇس بولسا كېمە خوجايىنى بىلەن كېمە
باشلىقىنىڭ سۆزىگە ئىشىنىپ ،پاۋلۇسنىڭ سۆزىگە ئىشەنمىدى.
 12ئۇنىڭ ئۈستىگە ،بۇ يەرمۇ قىشالپ قېلىشقا مۇۋاپىق جاي ئەمەس
ئىدى .شۇڭا ،كۆپچىلىك سەپەرنى داۋامالشتۇرۇپ ،مۇمكىنقەدەر
فېنىكس شەھىرىگە يېتىۋېلىپ شۇ يەردە قىشالشنى قۇۋۋەتلىدى.
چۈنكى ،كرىت ئارىلىدىكى بۇ ياخشى پورت شەھىرىگە پەقەت
شەرقىي جەنۇب ۋە شەرقىي شىمال شامىلى تېگىدىغان بولۇپ ،ئۇ
شەھەر قىشالشقا ناھايىتى مۇۋاپىق جاي ئىدى.

دېڭىزدىكى بوران-چاپقۇن
 13جەنۇبتىن مەيىن شامال چىقىپ تۇراتتى ،كۆپچىلىك ئەسلى
پىالن بويىچە ماڭساق بولىدۇ دەپ ،دېڭىزدىن لەڭگەرنى چىقىرىپ،
كېمىنى ھەيدەپ يولغا چىقتى ۋە كرىت ئارىلىنى بويالپ ماڭدى.
 14ئۇزۇن ئۆتمەي ،ئارالدىن قاتتىق شەرقىي شىمال بورىنى چىقىپ
كەلدى 15 .كېمە بوراننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغانلىقتىن ،ئالغا
ئىلگىرىلەشكە ئامالسىز قالدۇق .شۇنىڭ بىلەن ،كېمىنى بوراننىڭ
ھەيدەپ مېڭىشىغا قويۇپ بەردۇق 16 .كاۋدا دېگەن بىر كىچىك
ئارالنىڭ شامالغا دالدا تەرىپىگە ئۆتۈۋېلىپ ،قولۋاقنى كېمىگە
چىقىرىۋېلىش ئارقىلىق ،ئۇنى ناھايىتى تەستە ساقالپ قااللىدۇق.
 17كېمىچىلەر كېمە پارچىلىنىپ كەتمىسۇن دەپ ،كېمىنى ئارغامچا
بىلەن سىرتىدىن ئوراپ باغلىۋالدى .كېمىنىڭ لىۋىيە دۆلىتىگە
يېقىن يەردە دېڭىز ئاستىدىكى قۇم دۆۋىسىگە پېتىپ قېلىشىدىن
ئەنسىرەپ ،يەلكەنلەرنى چۈشۈرۈپ ،كېمىنى مېڭىشىغا قويۇپ
بەردى 18 .شىددەتلىك بوران توختىمىغانىدى .ئەتىسى ،ئۇالر كېمىنى
يېنىكلىتىش ئۈچۈن ،مالنى دېڭىزغا تاشالشقا باشلىدى 19 .ئۇنىڭ
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ئەتىسى كېمىدىكى قورال-سايمانالرنىمۇ دېڭىزغا تاشلىۋەتتى.
 20بىز بىرقانچە كۈنلەرگىچە كۈن ۋە يۇلتۇزالرنىمۇ كۆرەلمىدۇق.
بوران-چاپقۇن يەنىال شىددەتلىك داۋاملىشىۋەردى .ئاخىر ،قۇتۇلۇپ
قېلىش ئۈمىدىمىزدىنمۇ ۋاز كەچتۇق.
 21كېمىدىكىلەر بىرنەرسە يېمىگىنىگە خېلى كۈنلەر بولغانىدى.
پاۋلۇس ئۇالرنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ:
_ قېرىنداشالر ،سىلەر بالدۇرال مېنىڭ «كرىتتىن يولغا چىقمايلى»
دېگەن سۆزۈمنى ئاڭلىغان بولساڭالر ،بۇ زىيان-زەخمەتلەرگە
ئۇچرىمىغان بوالتتۇق 22 .لېكىن ،ئەمدى سىلەرنىڭ غەيرەتلىك
بولۇشۇڭالرنى ئۆتۈنىمەن .كېمە غەرق بولغان تەقدىردىمۇ،
ھېچقايسىڭالرنىڭ ھاياتى زىيانغا ئۇچرىمايدۇ 23 .چۈنكى ،مېنىڭ
ئىگەم بولغان ۋە مەن خىزمەت قىلىپ كەلگەن خۇدا تۈنۈگۈن كېچە بىر
پەرىشتىسىنى يېنىمغا ئەۋەتتى 24 ،پەرىشتە ماڭا« :پاۋلۇس ،قورقما!
سەن خۇداغا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن ،رىم ئىمپېراتورىنىڭ ئالدىغا
بېرىشىڭ كېرەك .مېھرىبان خۇدا دۇئايىڭنى قوبۇل قىلىپ ،سەن
بىلەن بىللە سەپەر قىلغانالرنىڭ ھەممىسىنى قۇتقۇزىدۇ!» دېدى.
 25شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھەممىڭالر غەيرەتلىك بولۇڭالر ،ئىشىنىمەنكى
خۇدا ماڭا قىلغان سۆزلىرىنى جەزمەن ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ 26 .بىراق،
بىز قىرغاققا ئۇرۇلۇپ كېتىشتىن ساقلىنالمايمىز.
 27سەپىرىمىزنىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى كېچىسى ،كېمىمىز تېخىچە
ئادرىئاتىك دېڭىزىدا لەيلەپ يۈرەتتى .يېرىم كېچىدە ،كېمىچىلەر
قۇرۇقلۇققا يېقىنالپ قالدۇق ،دەپ قاراپ 28 ،دېڭىزغا ئارغامچا تاشالپ،
سۇنىڭ چوڭقۇرلۇقىنى ئۆلچەپ كۆرگەنىدى ،قىرىق مېتىر چىقتى.
سەل ئالدىغا مېڭىپ يەنە ئۆلچىۋىدى ،ئوتتۇز مېتىر چىقتى 29 .ئۇالر
كېمىنىڭ خادا تاشالرغا ئۇرۇلۇپ كېتىشىدىن قورقۇپ ،كېمىنى
توختىتىش ئۈچۈن كېمىنىڭ كەينىدىن تۆت لەڭگەر تاشالپ ،تاڭ
ئېتىشنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتۈپ تۇردى 30 .كېمىدىن قاچماقچى
بولغان كېمىچىلەر كېمىنىڭ بېشىدىنمۇ لەڭگەر تاشاليمىز دەپ
باھانە تېپىپ ،قولۋاقنى دېڭىزغا چۈشۈردى 31 .لېكىن ،پاۋلۇس
يۈزبېشى يۇلىيۇس ۋە لەشكەرلەرگە:
_ بۇ كېمىچىلەر كېمىدە قالمىسا ،سىلەر قۇتۇاللمايسىلەر! _ دېدى.
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 32بۇنىڭ بىلەن ،لەشكەرلەر كېمىدىكى قولۋاقنىڭ ئارغامچىسىنى
كېسىپ ،ئۇنى دېڭىزغا تاشلىۋەتتى 33 .تاڭ ئېتىشقا ئاز قالغاندا،
پاۋلۇس كۆپچىلىكنى بىرئاز غىزالىنىۋېلىشقا چاقىردى .ئۇ:
_ سىلەرنىڭ غەم-قايغۇ ئىچىدە ئاچ يۈرگىنىڭالرغا ئون تۆت
كۈن بولدى 34 .ئەمدى بىرئاز غىزالىنىشىڭالرنى ئۆتۈنىمەن .ھايات
قېلىشىڭالر ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلىش كېرەك .ھېچقايسىڭالرنىڭ
بىر تال مويىمۇ زىيانغا ئۇچرىمايدۇ! _ دېدى.
 35پاۋلۇس بۇ سۆزنى قىلىپ بولۇپ ،قولىغا بىر پارچە ناننى ئېلىپ،
كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ ناننى ئوشتۇپ يېدى.
 36بۇنى كۆرگەن ھەممەيلەن غەيرەتلىنىپ ،غىزالىنىشقا باشلىدى.
 37كېمىدە بىز جەمئىي ئىككى يۈز يەتمىش ئالتە كىشى ئىدۇق.
 38ھەممەيلەن قورساقنى تويدۇرغاندىن كېيىن ،كېمىچىلەر كېمىنى
يېنىكلىتىش ئۈچۈن ،كېمىدىكى بۇغدايالرنىمۇ دېڭىزغا تاشلىۋەتتى.

كېمىنىڭ غەرق بولۇشى
 39تاڭ ئاتقاندا ،كېمىچىلەر قۇرۇقلۇقنى كۆردى .ئۇالر ئۇ يەرنىڭ
نەلىكىنى ئېنىق بىلەلمىگەن بولسىمۇ ،بىراق ئۇنىڭدىكى بىر
قۇملۇق قولتۇقنى بايقاپ ،كېمىنى بىر ئامال قىلىپ شۇ يەردە
قۇرۇقلۇققا چىقارماقچى بولدى 40 .ئۇالر ئالدى بىلەن لەڭگەرلەرنىڭ
ئارغامچىسىنى كېسىپ ،لەڭگەرلەرنى دېڭىزغا تاشلىۋەتتى .شۇنىڭ
بىلەن بىر ۋاقىتتا ،كېمىنى يەنە ھەيدەش ئۈچۈن ،كېمىنىڭ
يۆنىلىشىنى باشقۇرىدىغان ئىككى تاختاينىڭ يىپىنى بوشىتىپ،
تاختايالرنى دېڭىزغا چۈشۈرۈۋەتتى .ئاندىن ،كېمىنىڭ بېشىدىكى
يەلكەننى چىقىرىپ ،شامالنىڭ ياردىمى بىلەن كېمىنى قىرغاققا
يېقىنالتتى 41 .لېكىن ،كېمە قىرغاققا يەتكۈچە ،دېڭىز ئاستىدىكى
قۇم دۆۋىسىگە ئۇرۇلۇپ پېتىپ قالدى .كېمىنىڭ بېشى قۇمغا
پېتىپ ،مىدىرلىيالماي قالدى ،كېمىنىڭ ئارقا تەرىپى دولقۇنالرنىڭ
زەربىسى بىلەن چۇۋۇلۇپ كېتىشكە باشلىدى.
 42لەشكەرلەر مەھبۇسالرنىڭ سۇغا سەكرەپ قېچىپ كېتىشىدىن
ساقلىنىش ئۈچۈن ،ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولدى.
 43لېكىن ،پاۋلۇسنى قۇتقۇزۇشنى خالىغان يۈزبېشى لەشكەرلەرنىڭ
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بۇنداق قىلىشىغا يول قويمىدى .ئۇ ئالدى بىلەن سۇ ئۈزۈشنى
بىلىدىغانالرنىڭ سۇغا سەكرەپ قىرغاققا چىقىشىنى 44 ،ئاندىن
قالغانالرنىڭ كېمىنىڭ چۇۋۇلۇپ كەتكەن تاختايلىرىغا ۋە ياغاچالرغا
ئېسىلىۋېلىپ ،قىرغاققا چىقىشىنى بۇيرۇدى .شۇنداق قىلىپ،
ھەممەيلەن قۇرۇقلۇققا ساق-ساالمەت چىقىۋالدى.

مالتا ئارىلىدا

28

 1بىز قۇتۇلۇپ قىرغاققا چىققاندىن كېيىن ،ئۇ ئارالنىڭ
مالتا ئىكەنلىكىنى بىلدۇق 2 .ئارال خەلقى بىزگە ئىنتايىن
ياخشى مۇئامىلە قىلدى .ئۇ چاغدا ،يامغۇر يېغىپ ،ھاۋا سوغۇق
بولغاچقا ،ئۇالر گۈلخان يېقىپ بىزنى كۈتۈۋالدى 3 .پاۋلۇس بىر
باغالم ئوتۇن تېرىپ كېلىپ ئوتقا تاشلىۋىدى ،ئىسسىقتىن قاچقان
بىر زەھەرلىك يىالن ئۇنىڭ قولىغا يېپىشىۋالدى 4 .يەرلىكلەر
پاۋلۇسنىڭ قولىغا يېپىشىپ تۇرغان يىالننى كۆرۈپ ،بىر-بىرىگە:
_ بۇ ئادەم جەزمەن بىر قاتىل! دېڭىزدىن قۇتۇلۇپ چىققان
بولسىمۇ« ،تەقدىر» ئۇنىڭ ياشىشىغا يول قويمىدى _ ،دېيىشتى.
 5لېكىن ،پاۋلۇس قولىنى سىلكىپ ،يىالننى ئوتنىڭ ئىچىگە
ئاتتى ،ئۆزى بولسا ھېچقانداق زەخىم يېمىدى 6 .خەلق پاۋلۇسنىڭ
بەدىنىنىڭ ئىششىپ كېتىشىنى ياكى ئۇنىڭ تۇيۇقسىز يىقىلىپ
ئۆلۈشىنى كۈتەتتى .لېكىن ،بىر دەم كۈتۈپ ،ئۇنىڭ ھېچنېمە
بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ ،خىيالىنى ئۆزگەرتىپ:
_ بۇ بىر خۇدا بولسا كېرەك! _ دېيىشتى.
 7ئۇ يەردىن ئانچە يىراق بولمىغان جايدا ،ئارال باشلىقى پۇبلىيۇسنىڭ
بىر پارچە يېرى بار ئىدى .ئۇ بىزنى ئۆيىگە باشالپ ،چىن كۆڭلى
بىلەن ئۈچ كۈن كۈتتى 8 .ئۇ چاغدا ،پۇبلىيۇسنىڭ ئاتىسى تولغاق
كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ ،قىزىتمىسى ئۆرلەپ ،ئورۇن تۇتۇپ
يېتىپ قالغانىكەن .پاۋلۇس ئۇنىڭ ھۇجرىسىغا كىرىپ ،دۇئا قىلىپ
ئۇچىسىغا قولىنى تەگكۈزۈپ ،ساقايتىپ قويدى 9 .بۇنىڭ بىلەن،
ئارالدىكى كېسەللەرنىڭ ھەممىسى پاۋلۇسنىڭ ئالدىغا كېلىشىپ
ساقىيىپ قايتىشتى 10 .ئۇالر بىزنى ھۆرمەتلەپ ،نۇرغۇن سوۋغاتالرنى
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ئەكېلىشتى .ئۈچ ئايدىن كېيىن ،بۇ يەردىن كېتىدىغان ۋاقتىمىزدا،
بىزنى يولدا الزىملىق نەرسە-كېرەكلەر بىلەن تەمىنلىدى.

مالتادىن رىم شەھىرىگە بېرىش
 11مالتا ئارىلىدا ئىسكەندەرىيىدىن كەلگەن ،بېشىغا رىملىقالرنىڭ
قوشكېزەك خۇدالىرى كاستور بىلەن پوللۇكسنىڭ نەقىشلىرى
ئويۇلغان بىر كېمە قىشلىغانىدى .قىش پەسلىدىن كېيىن ،بىز بۇ
كېمە بىلەن يولغا چىقتۇق 12 .سىراكوزا شەھىرىگە كېلىپ ،ئۇ يەردە
ئۈچ كۈن تۇردۇق 13 .ئاندىن سەپىرىمىزنى يەنە داۋامالشتۇرۇپ،
ئىتالىيىدىكى رېگىيۇم شەھىرىگە كەلدۇق .ئەتىسى ،جەنۇبتىن
چىققان شامالنىڭ ياردىمى بىلەن ئىككى كۈندە پۇتېيولى شەھىرىگە
يېتىپ كەلدۇق 14 .ئۇ يەردە ئۇچراتقان ئېتىقادچىالرنىڭ تەكلىپى
بىلەن بىر ھەپتە تۇردۇق .ئاندىن ،رىم شەھىرىگە قاراپ يولغا
چىقتۇق 15 .رىمغا كېلىۋاتقانلىقىمىزدىن خەۋەر تاپقان رىمدىكى
ئېتىقادچىالر بىزنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن رىمدىن چىقىپ،
ئەللىك نەچچە چاقىرىم يول بېسىپ ،بەزىلىرى «ئۈچ ساراي»
دېگەن يەرگىچە ۋە بەزىلىرى تېخىمۇ يىراق يول مېڭىپ ،ئاپىيۇس
بازىرىغىچە كەلگەنىدى .ئۇالرنى كۆرگەن پاۋلۇس خۇداغا رەھمەت
ئېيتىپ ،تېخىمۇ غەيرەتلەندى.

پاۋلۇس رىم شەھىرىدە
 16رىم شەھىرىگە كىرگىنىمىزدە ،پاۋلۇسنىڭ بىرال كۆزەتكۈچى
لەشكەر بىلەن بىر ئۆيدە تۇرۇشىغا رۇخسەت قىلىندى 17 .ئۈچ
كۈندىن كېيىن ،پاۋلۇس ئۇ يەردىكى يەھۇدىيالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنى
ئۆزى بىلەن كۆرۈشۈشكە تەكلىپ قىلدى .ئۇالر كەلگەندە ،پاۋلۇس
مۇنداق دېدى:
_ قېرىنداشالر! مەن خەلقىمىزگە ياكى ئەجدادلىرىمىزدىن
قالغان ئەنئەنىلەرگە قارشى ھېچقانداق ئىش قىلمىغان بولساممۇ،
يېرۇسالېمدا يە ۇدىيالر تەرىپىدىن سوالققا تۇتۇلۇپ ،رىملىقالرنىڭ
قولىغا تاپشۇرۇلدۇم 18 .رىملىقالر مېنى سوراققا تارتقاندىن كېيىن،
قويۇۋەتمەكچى بولدى .چۈنكى ،مەندە ئۆلۈم جازاسى بېرىشكە
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تېگىشلىك بىرەر جىنايەت يوق ئىدى 19 .لېكىن ،يەھۇدىيالر
بۇنىڭغا قارشىلىق بىلدۈرگەچكە ،گەرچە ئۆز خەلقىم ئۈستىدىن
بىرەر شىكايىتىم بولمىسىمۇ ،رىم ئىمپېراتورىغا ئەرز قىلىشقا
مەجبۇر بولدۇم 20 .شۇ سەۋەبتىن ،مەن ھەربىرىڭالر بىلەن يۈز
كۆرۈشۈش ۋە بۇ ھەقتە سۆزلىشىش ئۈچۈن ،سىلەرنى بۇ يەرگە
تەكلىپ قىلدىم .شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى ،خەلقىمىز كۈتۈپ
كەلگەن قۇتقۇزغۇچىغا ئىشەنگەنلىكىم ئۈچۈنال ،بۇ زەنجىر بىلەن
باغلىنىپ ،تۇتقۇن بولۇپ قالدىم.
 21ئۇالر پاۋلۇسقا:
_ يەھۇدىيىدىن سەن توغرۇلۇق خەت ئالمىدۇق .ئۇ يەردىن
كەلگەن قېرىنداشالرنىڭ ھېچقايسىسىمۇ سەن توغرۇلۇق بىرەر
يامان خەۋەر ئەكەلمىدى ياكى يامان گېپىڭنى قىلمىدى 22 .لېكىن،
سېنىڭ پىكىرلىرىڭنى ئاڭالپ باقماقچىمىز .چۈنكى ،سەن تەئەللۇق
بولغان بۇ ئېقىمنىڭ ھەممە يەردە قارشىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىدىن
خەۋىرىمىز بار! _ دېيىشتى.
 23شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر پاۋلۇس بىلەن كۆرۈشۈشكە بىر كۈننى
بەلگىلىدى .ئۇ كۈنى ،پاۋلۇسنىڭ تۇرغان يېرىگە تېخىمۇ كۆپ
كىشى كەلگەنىدى .پاۋلۇس ئەتىگەندىن كەچكىچە ئۇالرغا خۇدانىڭ
پادىشاھلىقى ھەققىدە چۈشەندۈرۈش بېرىپ ،تــەۋرات ھەم
پەيغەمبەرلەرنىڭ يازمىلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ ،ئۇالرنى ھەزرىتى
ئەيسانىڭ يەھۇدىيالر كۈتۈپ كەلگەن قۇتقۇزغۇچى ئىكەنلىكىگە
قايىل قىلىشقا تىرىشتى 24 .ئۇنىڭ سۆزلىرىگە بەزىلەر ئىشەندى،
بەزىلەر ئىشەنمىدى 25 .ئــۇالر ئۆزئارا كېلىشەلمەي ،قايتماقچى
بولغاندا ،پاۋلۇس ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
_ مۇقەددەس روھنىڭ ئەجدادلىرىڭالرغا ئېيتقان سۆزلىرى
سىلەرگىمۇ توغرا كېلىدۇ! مۇقەددەس روھ يەشايا پەيغەمبەرگە
مۇنداق دېگەنىدى:
« 26بېرىپ بۇ خەلققە مېنىڭ سۆزلىرىمنى ئېيتقىن:
‹سۆزلىرىمنى ئاڭاليسىلەر ،ئاڭاليسىلەر ،چۈشەنمەيسىلەر.
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قىلغانلىرىمغا قارايسىلەر ،قارايسىلەر ،مەنىسىنى
ئۇقمايسىلەر.
 27چۈنكى ،بۇ خەلقنىڭ زېھنى زەئىپلەشكەن.
ئۇالر قۇالقلىرىنى ئېتىۋالغان ،كۆزلىرىنىمۇ يۇمۇۋالغان.
ئۇنداق بولمىسىدى ،كۆزلىرى كۆرەتتى ،قۇالقلىرىمۇ
ئاڭاليتتى،
زېھنى ئويغىنىپ ،ماڭا قايتاتتى .مەنمۇ ئۇالرنى
ساقايتاتتىم»›.
28 29-ئاندىن ،پاۋلۇس:
_ شۇڭا بىلىشىڭالر كېرەككى ،خۇدانىڭ قۇتقۇزۇشى يەھۇدىي
ئەمەسلەرگىمۇ بېرىلمەكتە .ئۇالر ئۇنى قوبۇل قىلماي قالمايدۇ!
_ دېدى.
 30پاۋلۇس ئۆزى ئىجارىگە ئالغان ئۆيدە ئىككى يىل تۇردى ۋە بۇ
يەردە ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشكە كەلگەن ھەممە كىشىلەرنى قوبۇل
قىلىپ 31 ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى
يۈرەكلىك تارقىتىپ ،رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە دائىر ھەقىقەتلەرنىمۇ
يەتكۈزدى ،ئۇنىڭغا ھېچكىم توسقۇنلۇق قىلمىدى.

رىملىقالرغا يېزىلغان خەت
مۇقەددىمە

1

 1ئەلچى بولۇشقا چاقىرىلىپ ،خۇدانىڭ خۇش خەۋىرىنى
تارقىتىشقا تالالنغان ،ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى بولغان
مەنكى پاۋلۇستىن ساالم!
 2بۇ خۇش خەۋەرنى خۇدا ئەلمىساقتا ئۆز پەيغەمبەرلىرى ئارقىلىق
مۇقەددەس يازمىالردا ۋەدە قىلغانىدى 3 .بۇ خۇش خەۋەر خۇدانىڭ
ئۆز ئوغلى ،يەنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىدۇر .جىسمانىي
جەھەتتىن ،ئەيسا مەسىھ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدىدىن تۇغۇلغان.
 4لېكىن روھىي جەھەتتىن ،ئۇنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەنلىكى
ئۇنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلۈشى ئارقىلىق زور قۇدرەت بىلەن
ئىسپاتالنغان 5 .خۇدا ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ماڭا مېھىر-شەپقەت
كۆرسىتىپ ،مېنى ئەلچىلىككە تاللىدى .شۇڭا ،مەن ھەر مىللەت
كىشىلىرىنى خۇداغا ئىتائەت قىلسۇن دەپ ،ئۇالرنى ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلىشقا چاقىرىمەن .بۇ ،ئەيسا مەسىھنىڭ نامىغا شان-
شەرەپ كەلتۈرۈش ئۈچۈندۇر 6 .ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان
سىلەرمۇ خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغانالر قاتارىدىسىلەر.
 7مەن بۇ خەتنى ھەممىڭالرغا ،يەنى خۇدا مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسەتكەن ۋە ئۇ مۇقەددەس خەلقىم ،دەپ چاقىرغان سىلەر
رىملىقالرغا يېزىۋاتىمەن .خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھ
سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

پاۋلۇسنىڭ رىمغا بېرىشنى ئارزۇ قىلىشى
 8ئالدى بىلەن ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ھەممىڭالر ئۈچۈن خۇداغا
شۈكۈر ئېيتىمەن .چۈنكى ،ئېتىقادىڭالر دۇنيانىڭ ھەممىال يېرىدە
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سۆزلەنمەكتە9 . 10-مەن چىن قەلبىم بىلەن خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان
خۇدا مېنىڭ ئۆز ئوغلى توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش
يولىدا سىلەرنى دۇئالىرىمدا دائىم ئەسلەپ تۇرۇۋاتقانلىقىمغا گۇۋاھتۇر.
خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا بېرىشىم ئۈچۈن ،ئاخىر
بىر پۇرسەتنىڭ بولۇشىنى ئۇنىڭدىن تىلەيمەن 11 .چۈنكى ،سىلەرگە
ئېتىقادىڭالرنى مۇستەھكەملەشتە بىرەر ياردەم بېرىش ئۈچۈن ،سىلەر
بىلەن كۆرۈشۈشنى ئىنتايىن ئارزۇ قىلىمەن 12 .دېمەك ،مەن ئاراڭالردا
بولسام ،بىر-بىرىمىزنىڭ ئېتىقادىدىن ئۆزئارا ئىلھام ئاالاليمىز.
 13قېرىنداشالر ،شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى ،مەن يېنىڭالرغا
بېرىشنى كۆپ قېتىم پىالنلىغان بولساممۇ ،لېكىن بۈگۈنگىچە
توسالغۇغا ئۇچراپ كەلدىم .ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش
خەۋەرنى يەتكۈزۈش يولىدا باشقا يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىدا
ياخشى نەتىجىلەرگە ئېرىشكىنىمدەك ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردىمۇ
ياخشى نەتىجىلەرگە ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىپ كەلدىم 14 .چۈنكى،
مەن ھەرقانداق ئادەمگە ،مەيلى ئۇ مەدەنىيەتلىك ياكى مەدەنىيەتسىز
بولسۇن ،بىلىملىك ياكى بىلىمسىز بولسۇن ،ھەممىسىگە بۇ
خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشكە قەرزدارمەن 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەر
رىملىقالرغىمۇ بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشكە تەشنامەن.

خۇش خەۋەرنىڭ كۈچ-قۇدرىتى
 16بۇ خۇش خەۋەردىن نومۇس قىلمايمەن .چۈنكى ،بۇ خۇش خەۋەر
ئارقىلىق خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ئايان بولۇپ ،ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلغان ھەربىر كىشى قۇتقۇزۇلىدۇ .بۇ خۇش خەۋەر ئاۋۋال
يەھۇدىيالرغا ،كېيىن يەھۇدىي ئەمەسلەرگە تارقىتىلغان 17 .بۇ
خۇش خەۋەردە خۇدانىڭ ئىنسانالرنى نېمىگە ئاساسەن ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكاراليدىغانلىقى ① ئاشكارىالنغان .بۇنداق جاكارالش
①  17 :1ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىش _ پۈتكۈل ئىنسان گۇناھكار
بولۇپ ،ھېچكىم ھەققانىي ئادەم دەپ ھېسابلىنالمايدۇ .لېكىن ،بىر ئادەم
خۇدا تەرىپىدىن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان بولسا ،ئۇ ئادەمنىڭ گۇناھى
كەچۈرۈلۈپ ،خۇدانىڭ جازاسىغا تارتىلمايدۇ .بەلكى خۇدانىڭ نەزىرىدە ئۇ ئادەم
ھەققانىي دەپ ھېسابلىنىپ ،خۇدا بىلەن ياراشتۇرۇلۇش ئىمتىيازىغا ئېرىشىدۇ.
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باشتىن-ئاخىر ئېتىقادقا ئاساسالنغاندۇر .بۇ خۇددى مۇقەددەس
يازمىالردا يېزىلغىنىدەك« :ئادەم ئېتىقاد بىلەن ھەققانىي ئادەم
دەپ جاكارلىنىپ ،ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ».

ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرى
 18خۇدا ئەرشتىن ئادەملەرنىڭ بارلىق گۇناھكارلىق ۋە يامانلىقلىرىغا
قارشى ئۆز غەزىپىنى بىلدۈردى .سەۋەبى ،ئۇالر ئادالەتسىز ئىشلىرى
ئارقىلىق خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى بىلىشنى توسۇۋاتىدۇ 19 .ئۇالر
خالىغان بولسىدى ،خۇدانى بىلەلەيتتى .چۈنكى ،خۇدا توغرىسىدىكى
ئىشالر ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا تۇرۇپتۇ .خۇدا بۇالرنى ئۇالرغا ئوچۇق
كۆرسىتىپ بەرگەن 20 .دۇنيا يارىتىلغاندىن بېرى ،خۇدانىڭ كۆزگە
كۆرۈنمەس ئۆزگىچىلىكلىرى ،يەنى ئۇنىڭ مەڭگۈلۈك قۇدرىتى ۋە
بىردىنبىر خۇدا ئىكەنلىكى ئۆزى ياراتقان مەۋجۇداتالر ئارقىلىق
ئوچۇق كۆرسىتىلمەكتە .شۇ سەۋەبتىن ،ئىنسانالر خۇدانى بىلمەيمىز،
دەپ باھانە كۆرسىتەلمەيدۇ.
 21لېكىن ،ئىنسانالر خۇدانى بىلسىمۇ ،ئۇنى خۇدا ،دەپ ئۇلۇغلىمىدى
ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېيتمىدى .ئەكسىچە ،ئۇالرنىڭ خۇدا توغرىسىدىكى
ئوي-پىكىرلىرى بىمەنە بولۇپ ،نادان قەلبى قاراڭغۇلۇققا تولدى.
 22گەرچە ئۇالر ئۆزلىرىنى ئەقىللىق ھېسابلىسىمۇ ،لېكىن ئەقىلسىز
بولۇپ چىقتى 23 .ئۇالر مەڭگۈ ھايات بولغان شانۇشەۋكەتلىك خۇداغا
ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا ،ئادەمزاتقا ،قۇشالرغا ،تۆت پۇتلۇق ۋە
يەر بېغىرلىغۇچى ھايۋانالرغا ئوخشايدىغان بۇتالرغا چوقۇندى.
 24شۇ سەۋەبتىن ،خۇدا ئۇالرنى قەلبىدىكى شەھۋانىي ھەۋەسلىرىگە
قويۇپ بەردى .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھەر خىل ناپاكلىقالرنى قىلدى.
ھەتتا بىر-بىرىنىڭ تەنلىرىنى بۇلغاشقا باشلىدى 25 .خۇدا توغرىسىدىكى
ھەقىقەتلەرگە ئىشىنىشنىڭ ئورنىغا ،يالغان گەپلەرگە ئىشىنىشكە
باشلىدى .ياراتقۇچى خۇداغا ئىتائەت قىلىشنىڭ ئورنىغا ،يارىتىلغان
نەرسىلەرگە چوقۇنۇپ ،شۇالرنى مەدھىيىلىدى .ھالبۇكى ،پۈتكۈل
مەۋجۇدات تەرىپىدىن مەڭگۈ مەدھىيىلىنىشكە اليىق بولغىنى
ياراتقۇچىمىز خۇدادۇر ،ئامىن!
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 26مانا شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدا ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ پەسكەش
ھەۋەسلىرىگە قويۇپ بەردى .ئايالالر تەبىئىي جىنسىي مۇناسىۋەتنى
تەبىئىي بولمىغان مۇناسىۋەتكە ،يەنى ئوخشاش جىنسلىقالر
مۇناسىۋىتىگە ئايالندۇردى 27 .خــۇددى شۇنىڭدەك ،ئەرلەرمۇ
ئايالالر بىلەن بولىدىغان تەبىئىي جىنسىي مۇناسىۋەتنى تاشالپ،
باشقا ئەرلەرگە شەھۋانىي ھەۋەسلەر بىلەن كۆيۈپ پىشىدىغان
بولدى .ئەرلەر ئەرلەر بىلەن شەرمەندە جىنسىي مۇناسىۋەتلەرگە
كىرىشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆز تەنلىرىدە بۇ قىلمىشلىرىغا
اليىق جازانى تارتتى.
 28ئۇالر خۇدانى بىلىشنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدا ئۇالرنى
يامان نىيەتلىرىگە قويۇپ بەردى .بۇنىڭ بىلەن ئۇالر قىلماسلىقى
كېرەك بولغان ئىشالرنى قىلىشقا كىرىشتى 29 .ئۇالرنىڭ ھاياتى
ھەر خىل رەزىللىك ،يامانلىق ،ئاچكۆزلۈك ،ئۆچمەنلىك،
ھەسەتخورلۇق ،قاتىللىق ،ئۇرۇشقاقلىق ،ھىيلىگەرلىك ،سۇيىقەست
ۋە ئىغۋاگەرچىلىك بىلەن تولدى 30 .ئــۇالر تۆھمەتخور ،خۇداغا
نەپرەتلىنىدىغان ،زوراۋانلىق قىلىدىغان ،تەكەببۇر ،ماختانچاق،
ھەر خىل ئەسكىلىكلەرنى ئويالپ چىقىرىدىغان ،ئاتا-ئانىسىنىڭ
سۆزىنى ئاڭلىمايدىغان 31 ،نادان ،ۋەدىسىدە تۇرمايدىغان ،كۆيۈمسىز
ۋە رەھىمسىز ئىنسانالردۇر 32 .ئۇالر خۇدانىڭ بۇنداق ئىشالرنى
قىلغانالرنى ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرسىمۇ،
بۇ ئەسكىلىكلەرنى ئۆزلىرى قىلىپال قالماي ،باشقىالرنىڭمۇ شۇنداق
قىلىشىنى قولالپ-قۇۋۋەتلەيدۇ.

خۇدا ئايرىمىچىلىق قىلمايدۇ

2

 1شۇڭا ،سەن بۇنداق رەزىل ئىشالرنى قىلغۇچىالر ئۈستىدىن
ھۆكۈم قىلىشىڭ مۇمكىن .بىراق ئەي بۇرادەر ،سەنمۇ
بۇنداق ئىشالرنى قىلىۋاتىسەنغۇ! ئۇنداقتا ،سېنىڭ كىم بولۇشۇڭدىن
قەتئىينەزەر ،خۇدا سوراق قىلىدىغان ئاشۇ كۈندە ئۆزۈڭنى ئاقالشقا
باھانە كۆرسىتەلمەيسەن .چۈنكى ،باشقىالر ئۈستىدىن مۇنداق
ئىشالردا ھۆكۈم قىلساڭ ،ئۆز ئۈستۈڭدىمۇ شۇ ئىشالردىن ھۆكۈم
قىلغان بولىسەن 2 .بىزگە مەلۇمكى ،خۇدانىڭ بۇنداق ئىشالرنى
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قىلغانالر ئۈستىدىن چىقارغان ھۆكۈمى ھەقتۇر 3 .بىراق ئەي بۇرادەر،
سەنمۇ بۇنداق ئىشالرنى قىلىپ تۇرۇپ ،يەنىال باشقىالر ئۈستىدىن
ھۆكۈم قىلساڭ ،خۇدانىڭ ھۆكۈمىدىن قاچااليمەن ،دەپ ئويالمسەن؟
 4خۇدانىڭ ساڭا كۆرسەتكەن چوڭقۇر مېھرىبانلىقى ،كەڭچىلىكى ۋە
مول سەۋر-تاقىتىنى سەل چاغالۋاتامسەن؟ ئۇنىڭ ساڭا مېھرىبانلىق
كۆرسىتىشتىكى مەقسىتىنىڭ سېنى توۋا قىلىدىغان يولغا باشالش
ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟  5گۇناھىڭغا توۋا قىلماي ،جاھىللىق
قىلىشىڭ بىلەن خۇدانىڭ غەزىپىنى تېخىمۇ قوزغايسەن .خۇدا
غەزەپكە كېلىپ ،ئۆزىنىڭ ئادىل ھۆكۈمىنى يۈرگۈزىدىغان كۈنى،
سەن ئۆز بېشىڭغا ئۆزۈڭ چىققان بولىسەن 6 .خۇدا ھەركىمنىڭ
ئەمەلىيىتىگە قاراپ ئىش كۆرىدۇ 7 ،ھەمىشە سەۋرچانلىق بىلەن
ياخشى ئەمەللەرنى قىلىپ ،خۇدادىن شان-شەرەپ ،ھۆرمەت-ئېھتىرام
ۋە ئۆزىنىڭ مەڭگۈلۈك مەۋجۇتلۇقىنى ئىزدىگەنلەرگە ئۇ مەڭگۈلۈك
ھايات بېرىدۇ 8 .لېكىن ،ھەقىقەتنى رەت قىلىپ ،يامانلىققا ئەگەشكەن
شەخسىيەتچىلەرگە ئۇ غەزەپ-نەپرەت ياغدۇرىدۇ 9 .خۇدا بارلىق
يامانلىق قىلغۇچىالرغا ،بولۇپمۇ ئالدى بىلەن ئۆز خەلقى بولغان
يەھۇدىيالرغا ،ئاندىن يەھۇدىي ئەمەسلەرگە ئوخشاشال ئېغىر كۈنلەر
ۋە دەرد-ئەلەم كەلتۈرىدۇ 10 .بىراق ،بارلىق ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا،
ئالدى بىلەن يەھۇدىيالرغا ،ئاندىن يەھۇدىي ئەمەسلەرگە ئوخشاشال
شان-شەرەپ ،ھۆرمەت-ئېھتىرام ۋە ئامان-ئېسەنلىك ئاتا قىلىدۇ.
 11چۈنكى ،خۇدا ھەممە ئىنسانالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىدۇ.
 12تەۋرات قانۇنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە چۈشۈرۈلمىگەنلىكتىن،
ئۇالر ئۇنى بىلمەيدۇ .شۇنداقتىمۇ ،ئۇالر گۇناھ سادىر قىلسا،
سوراققا تارتىلىدۇ .تەۋرات قانۇنى چۈشۈرۈلگەن يەھۇدىيالر
بولسا ئۇنى پۇختا بىلىدۇ .لېكىن ،ئۇالرمۇ گۇناھ سادىر قىلسا،
ئوخشاشال سوراققا تارتىلىدۇ 13 .چۈنكى ،خۇدانىڭ ئالدىدا قانۇننى
بىلگەنلەر ئەمەس ،بەلكى قانۇننىڭ بارلىق ئەمرلىرىگە ئەمەل
قىلغانالر ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ( 14 .تەۋرات قانۇنىنى
بىلمەيدىغان يەھۇدىي ئەمەسلەر تەبىئىي ھالدا بۇ قانۇنغا ئۇيغۇن
ئىشالرنى قىلسا ،ئۇالر گەرچە بۇ قانۇندىن خەۋەرسىز بولسىمۇ ،بۇ
قانۇن ئۇالرنىڭ ئۆز قانۇنىدەك بولىدۇ 15 .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ئۆز
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قەلبىدە نېمىنىڭ توغرا ،نېمىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى بىلەلىشى بۇ
قانۇننىڭ ئەمرلىرى قەلبىگە پۈتۈكلۈك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
ۋىجدانىمۇ بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ۋىجدانى
ئۇالر خاتالىق ئۆتكۈزگەندە ئۇالرنى ئەيىبلەيدۇ ،توغرا قىلغاندا بولسا
ئۇالرنى ئاقاليدۇ 16 ).مەن يەتكۈزۈپ كېلىۋاتقان بۇ خۇش خەۋەر
بويىچە ،خۇدانىڭ ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ يوشۇرۇن
ئىشلىرى ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقىرىدىغان كۈنىدە ،يۇقىرىدا
ئېيتىلغان ئىشالر چوقۇم يۈز بېرىدۇ.

يەھۇدىيالر ۋە تەۋرات قانۇنى
 17ئۇنداقتا سەنچۇ ،سەن ئۆزۈڭنى يەھۇدىي دەيسەن ۋە تەۋرات
قانۇنىغا ئىگە بولغانلىقىڭ ئۈچۈن ،مەن خۇدا بىلەن يېقىن ،دەپ
ماختىنىسەن 18 .ساڭا تەۋرات قانۇنى ئۆگىتىلگەنلىكتىن خۇدانىڭ
ئىرادىسىنى بىلىسەن ھەم ھەق بىلەن ناھەقنى پەرق ئېتەلەيسەن.
19 20-تەۋرات قانۇنىدىكى ھەممە بىلىم ۋە ھەقىقەتلەرنى بىلىمەن دەپ
قاراپ ،ئۆزۈڭنى كورالرنىڭ يول باشلىغۇچىسى ،قاراڭغۇدا قالغانالرنىڭ
چىرىغى ،نادانالرنىڭ يېتەكچىسى ،گۆدەكلەرنىڭ ئۇستازى ،دەپ
ئۆزۈڭگە ئىشىنىسەن 21 .سەن باشقىالرغا خۇدا توغرىسىدا تەلىم
بېرىپ تۇرۇپ ،ئۆزۈڭگە بەرمەمسەن؟ باشقىالرغا ئوغرىلىق
قىلما دەپ تۇرۇپ ،ئۆزۈڭ ئوغرىلىق قىالمسەن؟  22باشقىالرغا
زىنا قىلما دەپ تۇرۇپ ،ئۆزۈڭ زىنا قىالمسەن؟ بۇتالردىن بىزار
بولۇپ تۇرۇپ ،ئۆزۈڭ بۇتخانىالردىكى نەرسىلەرنى ئوغرىالمسەن؟
 23بىز يەھۇدىيالر تەۋرات قانۇنىغا ئىگە بولدۇق ،دەپ ماختىنىپ
تۇرۇپ ،ئۆزۈڭ دەل شۇ قانۇنغا خىالپلىق قىلىپ ،خۇدانىڭ نامىغا
داغ كەلتۈرەمسەن؟  24خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا دېيىلگىنىدەك:
«سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىن يەھۇدىي ئەمەسلەر خۇداغا
كۇپۇرلۇق قىلماقتا».
 25تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلساڭ ،خەتنە قىلىنغىنىڭنىڭ ئەھمىيىتى
بولىدۇ .لېكىن ،ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلساڭ ،خەتنە قىلىنغىنىڭنىڭ
قىلچىلىكمۇ ئەھمىيىتى بولمايدۇ ،خەتنە قىلىنمىغان ئادەمدىن
ھېچ پەرقىڭ قالمايدۇ 26 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،خەتنە قىلىنمىغان
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يەھۇدىي ئەمەسلەر قانۇننىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلسا ،خۇدا
تەرىپىدىن يەنىال خەتنە قىلىنغان بولۇپ ھېسابلىنىدۇ 27 .سەن
تەۋرات قانۇنىدىن خەۋەردار ھەم خەتنە قىلىنغان تۇرۇقلۇق ،شۇ
قانۇنغا ئەمەل قىلمىساڭ ،جىسمانىي جەھەتتە خەتنە قىلىنمىغان،
لېكىن تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىدىغان يەھۇدىي ئەمەسلەر سېنى
گۇناھكار ،دەپ ئەيىبلىمەمدۇ؟
 28پەقەت سىرتقى كۆرۈنۈشتە يەھۇدىي بولغاننىڭ ھەممىسىنىال
ھەقىقىي يەھۇدىي دېگىلى بولمايدۇ .پەقەت جىسمانىي جەھەتتە
خەتنە قىلىنىشىغا قاراپال ،ئۇنى ھەقىقىي خەتنە دېگىلى بولمايدۇ.
 29قەلبىدە خۇدانىڭ يولىنى تۇتقان ئادەم ھەقىقىي يەھۇدىيدۇر.
ئۇنىڭ ھەقىقىي خەتنىسى يازما قانۇنغا ئېسىلىۋېلىش ئارقىلىق
ئەمەس ،بەلكى مۇقەددەس روھ تەرىپىدىن ئۆزگەرتىلگەن قەلب
ئارقىلىق بولىدۇ .بۇنداق ئادەم ئىنسانالر تەرىپىدىن ئەمەس،
بەلكى خۇدا تەرىپىدىن ماختىلىشقا سازاۋەر بولىدۇ.
 1ئۇنداقتا ،يەھۇدىيالرنىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەردىن نېمە
ئارتۇقچىلىقى بار ،ياكى خەتنە قىلىنىشنىڭ نېمە ئەھمىيىتى
بار؟  2ئەلۋەتتە ،ئۇالرنىڭ ھەر جەھەتتىن كۆپ ئارتۇقچىلىقى بار.
بىرىنچىدىن ،خۇدانىڭ سۆزى يەھۇدىيالرغا ئامانەت قىلىنغان.
 3بەزى يەھۇدىيالر خۇداغا ساداقەتسىزلىك قىلدىمۇ دەيلى .ئۇنداقتا،
ئۇالرنىڭ ساداقەتسىزلىكى سەۋەبىدىن خۇدا ئۆزىنىڭ ئۇالرغا بەرگەن
ۋەدىسىدە تۇرمامدۇ؟  4ياق ،ھەرگىز ئۇنداق قىلمايدۇ! ھەممە
ئىنسان يالغانچى بولغان تەقدىردىمۇ ،خۇدا يەنىال راستچىلدۇر.
بۇ ھەقتە زەبۇردا مۇنداق دېيىلگەن:

3

«سۆزلىگىنىڭدە ئادىل بولۇپ ئىسپاتلىنىسەن،
ئەيىبلىنىشكە ئۇچرىغىنىڭدا غەلىبە قىلىسەن».
 5لېكىن ،بىز يەھۇدىيالرنىڭ ئادالەتسىزلىكى خۇدانىڭ ئادىللىقىنى
تېخىمۇ ئېنىق كۆرسىتىپ بەرسە ،بۇنىڭغا نېمە دەيمىز؟ خۇدا
بىزنى جازالىسا ،ئۇنى ئادىل ئەمەس ،دېسەك بوالمدۇ؟ (بەزىلەر
شۇنداق دەپ ،ئويالپ يۈرىدىكەن!)  6يــاق ،مۇنداق دېيىشكە
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ھەرگىز بولمايدۇ! ئەگەر خۇدا بىز يەھۇدىيالرنى ئادىللىق بىلەن
جازالىمايدىغان بولسا ،قىيامەتتە قانداقمۇ دۇنيا ئۈستىدىن ھۆكۈم
چىقىرااليدۇ؟
 7لېكىن ،بەزىلەر« :مېنىڭ ساداقەتسىزلىكىم خۇدانىڭ
راستچىللىقىنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرسىتىپ ،ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى
يورۇتۇپ بەرسە ،مەن يەنە نېمە ئۈچۈن گۇناھكار ،دەپ قارىلىپ
سوراققا تارتىلىمەن؟» دېيىشى مۇمكىن 8 .ئەگەر شۇنداق بولسا،
«يامانلىق قىاليلى ،بۇنىڭدىن ياخشىلىق چىقىدۇ!» دېگەن مەنە
كېلىپ چىقمامدۇ؟ بەزىلەر بىزنى مۇشۇنداق دېدى ،دەپ تۆھمەت
قىلىدۇ .مۇنداق تۆھمەت قىلغانالرنىڭ جازاغا تارتىلىشى ھەقلىقتۇر.

گۇناھسىز ئادەم يوقتۇر
 9ئۇنداقتا ،خۇدانىڭ سوراق قىلىدىغان كۈنىدە بىز يەھۇدىيالر
يەھۇدىي ئەمەسلەردىن ئۈستۈن تۇرامدۇق؟ ياق ،ئەلۋەتتە ئۇنداق
ئەمەس! چۈنكى ،مەن ھەممىمىزنىڭ ،مەيلى يەھۇدىي بواليلى ياكى
بولمايلى ،گۇناھنىڭ ئىلكىدە ئىكەنلىكىمىزنى يۇقىرىدا كۆرسىتىپ
ئۆتتۈم 10 .مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«ھەققانىي ئادەم يوقتۇر ،ھەتتا بىرىمۇ،
 11ھەق-ناھەقنى چۈشىنىدىغىنىمۇ يوقتۇر.
خۇدانى ئىزدەيدىغىنىمۇ ھەم.
 12چەتنىدى ھەممە ئادەم خۇدا يولىدىن،
قالدى كىرىپ تۇيۇق يولغا.
ياخشىلىق قىلغۇچى يوقتۇر ،ھەتتا بىرىمۇ».
« 13ئېغىزلىرىدىكى گەپ ئوچۇق قەبرىدەك سېسىق،
كاززاپلىق قىلىدۇ ھەم تىللىرى.
لەۋلىرى خۇددى يىالننىڭ زەھەرخەندىسى».
« 14زۇۋانى لەنەت ۋە زەردىگە تولغان».
« 15ئۇالر ئالدىرايدۇ قان تۆكۈشكە،
 16قىلىدۇ بارغانال يېرىدە ۋەيرانچىلىق ۋە پاجىئە.
 17يوقتۇر خەۋىرى ئامانلىق يولىدىن قىلچە».
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« 18بىلمەيدۇ خۇدادىن ھەم قورقۇشنى».
 19مۇقەددەس يازمىالردىكى بۇ ئايەتلەرنىڭ تەۋرات قانۇنى ئاستىدا
ياشايدىغان يەھۇدىيالرغا قارىتا ئېيتىلغانلىقىنى بىلىمىز .شۇنداق
بولغاندا ،يەھۇدىيالر ھەم يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ باھانە كۆرسىتىدىغان
ئېغىزلىرى تۇۋاقلىنىدۇ ۋە پۈتكۈل دۇنيادىكى ئىنسانالر خۇدانىڭ
ھۆكۈمى ئاستىدا تۇرىدۇ 20 .دېمەك ،ھەرقانداق كىشى خۇدانىڭ
ئالدىدا تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش بىلەن ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارالنمايدۇ .بەلكى ،شۇ قانۇنغا تولۇق ئەمەل قىاللمايدىغانلىقىنى
بىلىپ ،ئۆزىنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىدۇ.

خۇدانىڭ ئىنسانالرنى ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكارلىشى
 21لېكىن ،ھازىر خۇدانىڭ قانداق يول بىلەن ئىنسانالرنى ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكاراليدىغانلىقى ئوچۇق ئاشكارىالندى .بۇ ،تەۋرات
قانۇنىغا ئەمەل قىلىشقا باغلىق ئەمەس .بۇنىڭغا تەۋرات قانۇنى
ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىماتلىرىمۇ گۇۋاھلىق بەرگەن 22 .خۇدا
ئادەملەرنى ئۇالرنىڭ ئەيسا مەسىھكە بولغان ئېتىقادى ئارقىلىق
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكاراليدۇ .خۇدا ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغان
ھەممە ئادەمگە شۇنداق مۇئامىلە قىلىدۇ ،بۇ يەردە ئايرىمىچىلىق
يوقتۇر 23 .چۈنكى ،ھەممە ئادەم گۇناھ سادىر قىلىپ ،خۇدانىڭ
ئىنسانالرنى ياراتقاندا ئاتا قىلغان شان-شەرىپىدىن مەھرۇم قالغان.
 24لېكىن ،خۇدا بىزگە مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىپ ،بىزنى بەدەلسىز
ھالدا ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىدى .بۇ ،ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى .چۈنكى ،ئۇ بىزنى گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن ئازاد
قىلدى 25 .خۇدا ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى
ئۈچۈن ،ئۇالرنى جازاالشنىڭ ئورنىغا ،ئەيسا مەسىھنى قۇربان
بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى .ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستتە ئاققۇزغان
قېنى ئارقىلىقال ،خۇدا ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانالرنى ئۆزى
بىلەن ياراشتۇردى .خۇدا ئەيسا مەسىھنى قۇربان بولۇشقا ئەۋەتىش
بىلەن ،ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى زاماندىكى كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىغا
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سەۋر-تاقەتلىك بولۇپ ،ئۇالرنى دەرھال جازالىمىغانلىقىنىڭ
ئادىللىق ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى .چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ ئۇالرنىڭمۇ
گۇناھلىرى ئۈچۈن قۇربان بولدى 26 .مانا ھازىرمۇ خۇدا يەنە ئۆزىنىڭ
ئادىللىقىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ .چۈنكى ،ئىنسانالر گۇناھكار بولسىمۇ،
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدا ئۇالرنى يەنىال
ئادىللىق بىلەن كەچۈرىدۇ.
 27شۇنداق ئىكەن ،بىز تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش بىلەن
خۇدا تەرىپىدىن قوبۇل قىلىندۇق ،دەپ ماختىنىمىزمۇ؟ ياق!
بىزنىڭ ماختىنىشىمىزنىڭ ئورنى يوق .نېمە سەۋەبتىن؟ چۈنكى،
ئىنسانالر تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ئەمەس ،بەلكى
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىقال كەچۈرۈمگە ئېرىشىدۇ.
 28دېمەك ،خۇدانىڭ بىزنى تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىشىمىز
بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشىمىز بىلەن
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكاراليدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز 29 .سىلەر خۇدا
پەقەت تەۋرات قانۇنىغا ئىگە بولغان يەھۇدىيالرنىال قوبۇل قىلىدۇ،
دەپ ئويالمسىلەر؟ ياق ،ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس! ئۇ يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىمۇ قوبۇل قىلىدۇ 30 .چۈنكى ،خۇدا بىردۇر .ئۇ خەتنە
قىلىنغان يەھۇدىيالرنى ،شۇنداقال خەتنە قىلىنمىغان يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىمۇ بىرال يول بىلەن ،يەنى ئۇالرنىڭ ئەيسا مەسىھكە
بولغان ئېتىقادى بىلەن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكاراليدۇ 31 .ئۇنداقتا،
بىز ئېتىقادىمىز ئارقىلىق تەۋرات قانۇنىنى بىكار قىالمدۇق؟ ياق،
دەل بۇنىڭ ئەكسىچە ،بىز ئېتىقادىمىز ئارقىلىق تەۋرات قانۇنىنىڭ
توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليمىز.

ئىبراھىم توغرىسىدا مىسال

4

 1ئۇنداقتا ،بىز يەھۇدىي ئەۋالدلىرى ئاتىمىز ئىبراھىمنىڭ
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغانلىقىدىن نېمىلەرنى
بىلىۋېلىشىمىز كېرەك؟  2ئەگەر ئىبراھىم ياخشى ئەمەللىرى
ئارقىلىق ھەققانىي ئــادەم دەپ جاكارالنغان بولسا ،ئۇنىڭ
ماختىنىشقا ھەققى بوالتتى .لېكىن ،خۇدانىڭ ئالدىدا ئۇنىڭ
ماختىنىشقا ھەققى يوق 3 .چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق
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دېيىلگەن« :ئىبراھىم خۇدانىڭ سۆزلىرىگە ئىشەندى .خۇدا ئۇنىڭ
ئېتىقادىنى كۆرۈپ ،ئۇنى ھەققانىي ئادەم دەپ ھېسابلىدى».
 4ئەمگەك قىلغۇچىنىڭ ئالغىنى سوۋغات ئەمەس ،بەلكى ئۆزىنىڭ
ئېرىشىشكە تېگىشلىك ھەققى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ 5 .لېكىن ،بىر
ئادەم خۇدا تەرىپىدىن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان بولسا ،بۇ
ئۇنىڭ ياخشى ئەمەللىرىدىن ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ ئېتىقادىدىن
بولغان .چۈنكى ،بۇ ئادەم گۇناھكارالرنى ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىغۇچى خۇداغا ئېتىقاد قىلىدۇ 6 .داۋۇت پادىشاھمۇ خۇدا
بىر ئادەمدە ياخشى ئەمەللەرنىڭ بار-يوقلۇقىغا قارىماستىن ئۇنى
ھەققانىي ئادەم دەپ ھېسابلىسا ،ئۇ ئادەمنىڭ نەقەدەر بەختلىك
بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق دېگەن:
« 7سەۋەنلىكلىرى كەچۈرۈم قىلىنغان،
گۇناھلىرى ئەپۇ قىلىنغانالر نەقەدەر بەختلىك!
 8پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ھېسابلىمىسا ،ئۇالر
نەقەدەر بەختلىك!»
 9بۇنىڭدىن قارىغاندا ،بۇ بەخت يالغۇز خەتنە قىلىنغانالر ،يەنى
يەھۇدىيالرغىال مەنسۇپمۇ؟ ياق ،ئۇنداق ئەمەس .ئۇ ،خەتنە
قىلىنمىغان ،يەنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ مەنسۇپتۇر .چۈنكى ،بىز
ئېيتقاندەك« :خۇدا ئىبراھىمنىڭ ئېتىقادىنى كۆرۈپ ئۇنى ھەققانىي
ئادەم دەپ ھېسابلىدى 10 ».بۇ ئىش قاچان بولغان؟ خۇدا ئىبراھىمنى
ھەققانىي ئادەم دەپ ھېسابلىغان چاغدا ،ئىبراھىم خەتنە قىلىنغانمۇ
ياكى قىلىنمىغان؟ بۇ ئىشالر ئىبراھىم تېخى خەتنە قىلىنمىغان
ۋاقىتتا بولغانىدى 11 .ئۇنىڭ خەتنە قىلىنىشى كېيىن بولدى .بۇ،
ئۇنىڭ خۇدا تەرىپىدىن ئاللىقاچان قوبۇل قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ئىبراھىمنىڭ بۇرۇنال ئېتىقادى بار بولۇپ ،خەتنە پەقەت ئۇنىڭ
ھەققانىي ئادەم دەپ ھېسابالنغانلىقىنىڭ بەلگىسى بولدى .بۇنىڭ
بىلەن ،ئىبراھىم خەتنە قىلىنمىغان ،لېكىن خۇداغا ئېتىقاد قىلىپ
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئاتىسى
بولدى 12 .ئەگەر خەتنە قىلىنغانالر ،يەنى يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ
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خەتنە قىلىنغانلىقىغا تايانماي ،ئەجدادىمىز ئىبراھىمغا ئوخشاش،
ئۇنىڭ خەتنە قىلىنمىغان ۋاقتىدىكى ئېتىقادى بويىچە ياشىسا،
ئىبراھىم ئۇالرنىڭمۇ ئاتىسى بولىدۇ.
 13خۇدا ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا ئۇالرنىڭ بۇ دۇنياغا
ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەرگەنىدى .بۇ ،ئۇالرنىڭ تەۋرات
قانۇنىغا ئەمەل قىلغانلىقىدىن ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنىڭ خۇداغا
ئېتىقاد قىلىپ ،ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغانلىقىدىن بولغان.
 14ئەگەر تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق خۇدانىڭ ۋەدىلىرىگە
ئېرىشكىلى بولسىدى ،ئۇ چاغدا ئېتىقادنىڭ ھېچقانداق قىممىتى
قالمىغان ،خۇدانىڭ ۋەدىسىنىڭمۇ ئەھمىيىتى بولمىغان بوالتتى.
 15تەۋرات قانۇنى بۇ قانۇننىڭ ئەمر-پەرمانلىرىغا ئەمەل قىلمىغانالرغا
خۇدانىڭ غەزىپىنى ئېلىپ كېلىدۇ .قانۇن بولمىسا ،قانۇنغا خىالپلىق
قىلىشمۇ بولمايدۇ.
 16شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئېتىقادىمىز ئارقىلىق خۇدانىڭ بىزگە ۋەدە
قىلغان بەخت-سائادىتىگە ئېرىشىمىز .بۇ ،بىز ئېرىشىشكە تېگىشلىك
ھەق ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىدىن كەلگەن .بۇ ۋەدە
ئىبراھىمنىڭ پۈتكۈل ئەۋالدلىرى ،يەنى ئىبراھىمغا ئوخشاش ئېتىقاد
يولىدا ماڭغانالر ئۈچۈن بېرىلگەندۇر .مەيلى ئۇالر يەھۇدىي ئەمەسلەر
بولسۇن ياكى تەۋرات قانۇنىدىكى قائىدىلەر بويىچە ياشايدىغان
يەھۇدىيالر بولسۇن ،بۇ ۋەدە ھەممىسىنىڭ بۇ بەخت-سائادەتكە
ئېرىشىدىغانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ .چۈنكى ،ئىبراھىم بارلىق
ئېتىقادچىالرنىڭ ئاتىسىدۇر 17 .بۇ خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا
خۇدا ئىبراھىمغا« :سېنى نۇرغۇن مىللەتلەرنىڭ ئاتىسى قىلدىم»
دەپ ئېيتقىنىدەك .خۇدانىڭ نەزىرىدە ئىبراھىم ھەممىمىزنىڭ
ئاتىسىدۇر .چۈنكى ،ئىبراھىم ئۆلگەنلەرنى تىرىلدۈرىدىغان،
مەۋجۇداتنى يوقلۇقتىن بارلىققا كەلتۈرىدىغان خۇداغا ئىشەنچ باغلىدى.
 18ئاتا بولۇش مۇمكىنچىلىكى يوق ئەھۋالدىمۇ ،ئىبراھىم يەنىال
ئۈمىدىنى ئۈزمەي ،خۇداغا داۋاملىق ئىشەنچ باغلىدى .نەتىجىدە ،ئۇ
نۇرغۇن مىللەتلەرنىڭ ئاتىسى بولدى .بۇ توغرىسىدا خۇدا ئۇنىڭغا
مۇنداق دېگەن« :سېنىڭ ئەۋالدىڭ يۇلتۇزالردەك سان-ساناقسىز
بولىدۇ 19 ».ئىبراھىم ئۆزىنىڭ يۈز ياشقا يېقىنالپ ،پەرزەنت تېپىش

489

رىملىقالر 5-4

ئىقتىدارىدىن قالغانلىقىنى ،شۇنداقال ئايالى سارەنىڭمۇ پەرزەنت
كۆرۈش ئىقتىدارىدىن قالغانلىقىنى بىلگەن بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ
يەنىال خۇداغا بولغان ئىشەنچىنى ئاجىزالشتۇرمىدى 20 .ئۇ خۇدانىڭ
ۋەدىسىدىن گۇمانالنمىدى .ئەكسىچە ،ئۇنىڭ ئىشەنچى تېخىمۇ
كۈچىيىپ ،خۇدانى ئۇلۇغلىدى 21 .ئۇ ،خۇدانىڭ ئۆز ۋەدىسىنى
ئەمەلگە ئاشۇرۇش قۇدرىتىگە ئىگە ئىكەنلىكىگە پۈتۈنلەي ئىشەندى.
 22شۇڭا ،مۇقەددەس يازمىالردا« :خۇدا ئۇنى ھەققانىي ئادەم دەپ
ھېسابلىدى» دەپ يېزىلغان23 . 24-بۇ ئايەت يالغۇز ئىبراھىم ئۈچۈنال
ئەمەس ،بەلكى ھەققانىي ئادەم دەپ ھېسابلىنىدىغان بىزلەر ،يەنى
رەببىمىز ئەيسانى تىرىلدۈرگەن خۇداغا ئېتىقاد قىلىدىغان بىزلەر
ئۈچۈنمۇ يېزىلغان 25 .ئەيسا مەسىھ گۇناھلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈلۈشى
ئۈچۈن قۇربانلىق سۈپىتىدە ئۆلۈمگە تاپشۇرۇلۇپ ،بىزنىڭ ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكارلىنىشىمىز ئۈچۈن تىرىلدۈرۈلدى.

خۇدا بىلەن ئىناق مۇناسىۋەتتە بولۇش

5

 1شۇڭا ،بىز ئېتىقادىمىز ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنىپ ،رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق خۇدا بىلەن
ئىناق مۇناسىۋەتتە بولدۇق 2 .ئېتىقادىمىز بولغاچقا ،ئەيسا مەسىھ
بىزنى بىز ھازىر بەھرىمەن بولۇۋاتقان بۇ مېھىر-شەپقەتكە ئىگە
قىلدى .شۇڭا ،بىز خۇدانىڭ شان-شەرىپىگە ئېرىشىش ئۈمىدىدە
شاد-خۇرام بولماقتىمىز 3 .بىز قىيىن ئەھۋالالردىمۇ يەنىال شاد-خۇرام
بولىمىز .چۈنكى ،بىزگە مەلۇمكى ،قىيىنچىلىق سەۋرچانلىقنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ 4 ،سەۋرچانلىقىمىز بىزنى خۇدانى خۇرسەن
قىلىدىغان ئېتىقادچىالردىن قىلىدۇ؛ خۇدانى خۇرسەن قىلىدىغان
ئېتىقادچىالردىن بولساق ،بىزدە تەۋرەنمەس ئۈمىد پەيدا بولىدۇ.
 5بۇ ئۈمىد بىزنى ھەرگىز ئۇياتتا قالدۇرمايدۇ .چۈنكى ،خۇدا بىزگە
ئاتا قىلغان مۇقەددەس روھ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىنى
قەلبىمىزگە سىڭدۈرگەن.
 6بىز گۇناھتىن قۇتۇلۇشقا ئامالسىز قالغاندا ،ئەيسا مەسىھ بىز
گۇناھكارالر ئۈچۈن خۇدا بەلگىلىگەن ۋاقىتتا ئۆزىنى پىدا قىلدى.
 7دۇرۇس ئادەم ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدىغانالرنىڭ تېپىلىشى
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ناتايىن .لېكىن ،ئاالھىدە ياخشى ئادەملەر ئۈچۈن جېنىنى پىدا
قىلىدىغانالرنىڭ تېپىلىشى مۇمكىن 8 .ئەيسا مەسىھ بىز تېخى
گۇناھكار ۋاقتىمىزدىال ،بىز ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلدى .مانا
بۇ ئارقىلىق خۇدا ئۆزىنىڭ بىزگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىنى
ئىسپاتلىدى 9 .بىز ئەيسا مەسىھنىڭ قۇربانلىق قېنى ئارقىلىق
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالندۇق .شۇنداق ئىكەن ،ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق خۇدانىڭ غەزىپىدىن قۇتۇلۇشىمىز تېخىمۇ ئېنىقتۇر.
 10بىز بۇرۇن خۇداغا دۈشمەن ئىدۇق .بىراق ،خۇدا ئۆز ئوغلىنىڭ
قۇربان قىلىنىشى ئارقىلىق بىزنى ئۆزى بىلەن ياراشتۇردى.
بىز خۇدا بىلەن يارىشىۋالغانىكەنمىز ،ئۇنداقتا ئەيسا مەسىھنىڭ
ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلگەن ھاياتى ئارقىلىق خۇدانىڭ جازاسىدىن
چوقۇم قۇتۇلدۇرۇلىمىز 11 .بۇنىڭ بىلەنال قالماي ،بىزنى خۇدا
بىلەن ياراشتۇرغان رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق خۇدا بىلەن
بولغان يېڭى مۇناسىۋىتىمىزدىمۇ شاد-خۇرام بولىمىز.

ئادەمئاتا ۋە ئەيسا مەسىھ
 12گۇناھ دۇنيادا بىر ئادەم ،يەنى ئادەمئاتا ئارقىلىق پەيدا بولغاندەك،
ئۆلۈممۇ ئادەمئاتىنىڭ گۇناھى ئارقىلىق پەيدا بولدى .نەتىجىدە،
ئۆلۈم پۈتكۈل ئىنسان ئىچىگە تارقالدى ،چۈنكى ھەممە ئادەم
گۇناھ سادىر قىلدى 13 .گۇناھ تەۋرات قانۇنى مۇسا پەيغەمبەرگە
چۈشۈرۈلۈشتىن ئىلگىرىال دۇنيادا بار ئىدى .بىراق ،ئۇ چاغدا ھەق-
ناھەقنى ئايرىيدىغان تەۋرات قانۇنى بولمىغانلىقتىن ،گۇناھنىڭ
ھېسابى ئېلىنمايتتى 14 .شۇنداق بولسىمۇ ،ئۆلۈم ئادەمئاتىدىن
تاكى مۇسا پەيغەمبەرگىچە ئىنسانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلدى.
ھەتتا ئادەمئاتىنىڭ گۇناھىدەك گۇناھ سادىر قىلمىغان ئىنسانالرمۇ
ئۆلۈمدىن خالىي بواللمىدى.
ئادەمئاتا پۈتكۈل ئىنسانغا تەسىر كۆرسەتكىنىدەك ،كېيىن
كەلگەن مەسىھمۇ پۈتكۈل ئىنسانغا تەسىر قىلدى 15 .ۋەھالەنكى،
ئادەمئاتا تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلگەن گۇناھ خۇدانىڭ بەرگەن مېھىر-
شەپقەتلىك سوۋغىتىغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ .چۈنكى ،بىر ئادەم،
يەنى ئادەمئاتىنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈشى بىلەن نۇرغۇن ئادەم ئۆلگەن
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بولسا ،ئوخشاشال بىر ئادەم ،يەنى ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى
ئارقىلىق خۇدا ئىنسانالرغا تېخىمۇ كۆپ مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىپ،
كەچۈرۈلۈش سوۋغىتىنى نۇرغۇن ئادەمگە ئاتا قىلدى 16 .خۇدانىڭ
سوۋغىتىنىڭ نەتىجىسى ئادەمئاتىنىڭ گۇناھىنىڭ ئاقىۋىتىگە
پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ .چۈنكى ،ئادەمئاتىنىڭ بىر قېتىملىق گۇناھى
ئارقىلىق بىز ھەممىمىز گۇناھكار ،دەپ ھۆكۈم قىلىندۇق .ئەمما
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقەتلىك سوۋغىتى ئارقىلىق بىز گۇناھكارالر
گەرچە نۇرغۇن گۇناھ ئۆتكۈزگەن بولساقمۇ ،ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارالندۇق 17 .بىر ئادەمنىڭ گۇناھى تۈپەيلىدىن ئۆلۈم ئىنسانالرغا
ھۆكۈمرانلىق قىلغان يەردە ،خۇدانىڭ مول مېھىر-شەپقىتى ۋە
ھەققانىي بولۇش سوۋغىتىغا ئېرىشكەن كىشىلەر يەنە بىر ئادەم،
يەنى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ھاياتىدا گۇناھ ۋە ئۆلۈم ئۈستىدىن
غەلىبە قىلماسمۇ؟
 18دېمەك ،بىر قېتىملىق گۇناھ پۈتكۈل ئىنساننى گۇناھقا مەھكۇم
قىلغان بولسا ،بىر قېتىملىق ھەققانىي ئەمەلىيەت ،يەنى ئەيسا
مەسىھنىڭ قۇربان بولۇشى ئارقىلىق پۈتكۈل ئىنسان ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكارلىنىپ ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشەلەيدۇ 19 .بىر
ئادەمنىڭ ئىتائەتسىزلىكى تۈپەيلىدىن نۇرغۇن ئىنسانالر گۇناھكار
بولۇپ كەتكىنىدەك ،بىر ئادەمنىڭ ئىتائەتمەنلىكى بىلەنمۇ نۇرغۇن
ئىنسانالر ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ 20 .تەۋرات قانۇنىنىڭ
بېرىلىشى كىشىلەرگە ئۆز گۇناھىنىڭ ئىنتايىن كۆپلۈكىنى ئوچۇق
كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر .لېكىن ،قەيەردە گۇناھ كۆپ بولسا ،خۇدانىڭ
مېھىر-شەپقىتىمۇ شۇ يەردە ھەسسىلەپ ئاشتى 21 .دېمەك ،گۇناھ
ئىنسانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆلۈمگە ئاپارغان بولسا،
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ئىنسانالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ،رەببىمىز
ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئۇالرنى ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالپ،
ئۇالرغا مەڭگۈلۈك ھايات ئېلىپ كەلدى.

ئەيسا مەسىھكە باغلىنىپ ،يېڭى ھاياتقا ئېرىشىش

6

 1ئۇنداقتا ،بىز نېمە دەيمىز؟ خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى
تېخىمۇ ئاشسۇن دەپ ،داۋاملىق گۇناھ ئىچىدە ياشايمىزمۇ؟
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 2ياق ،ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس! گۇناھقا نىسبەتەن بىز ئاللىقاچان
ئۆلگەن .شۇنداق ئىكەن ،بىز يەنە داۋاملىق گۇناھ ئىچىدە
ياشىماسلىقىمىز كېرەك 3 .سىلەر چوقۇم شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى،
بىز چۆمۈلدۈرۈلۈشنى قوبۇل قىلغىنىمىزدا ،ئەيسا مەسىھكە
باغالنغانلىقىمىز ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئۆلۈمى بىلەنمۇ باغالندۇق.
 4شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىز چۆمۈلدۈرۈلۈش ئارقىلىق ئەيسا مەسىھ
بىلەن بىللە ئۆلۈپ ،بىللە كۆمۈلدۇق .خۇدائاتىمىزنىڭ بۇنداق
ئورۇنالشتۇرۇشتىكى مەقسىتى شۇكى ،ئەيسا مەسىھنى ئۆزىنىڭ
ئۇلۇغ كۈچ-قۇدرىتى ئارقىلىق تىرىلدۈرگەندەك ،بىزنىمۇ يېڭى
ھاياتقا ئېرىشتۈرۈشتۇر.
 5بىز ئەيسا مەسىھكە باغلىنىپ ،ئۇنىڭغا ئوخشاش ئۆلگەنىكەنمىز،
ئۇنداقتا بىز چوقۇم ئۇنىڭغا ئوخشاش تىرىلدۈرۈلىمىز 6 .شۇنى
بىلىشىمىز كېرەككى ،كونا تەبىئىتىمىز ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە
كرېستكە مىخالندى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،گۇناھكار نەپسىمىزنىڭ ئىلكىدە
بولماي ،گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن قۇتۇلدۇق 7 .چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ
بىلەن بىللە ئۆلگەن ھەرقانداق كىشى گۇناھنىڭ كۈچىدىن خاالس
بولغان بولىدۇ 8 .ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە ئۆلگەنىكەنمىز ،ئۇنداقتا
ئۇنىڭغا باغلىنىپ ،يېڭى ھاياتقا ئېرىشىشىمىزگىمۇ ئىشىنىمىز.
 9بىزگە مەلۇمكى ،ئەيسا مەسىھ تىرىلگەندىن كېيىن قايتا ئۆلمەيدۇ.
ئۆلۈم ئەمدى ئەيسا مەسىھكە ئۆز كۈچىنى كۆرسىتەلمەيدۇ.
 10ئەيسا مەسىھ ئۆزىنىڭ بىرال قېتىملىق ئۆلۈمى ئارقىلىق گۇناھ
ئۈستىدىن غەلىبە قىلدى .ئۇ ھازىر ھايات بولۇپ ،ئۇنىڭ ھاياتلىقى
خۇداغا شان-شەرەپ كەلتۈرۈش ئۈچۈندۇر 11 .شۇنىڭغا ئوخشاش،
سىلەرمۇ ھازىر ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن،
ئۆزۈڭالرنى گۇناھقا نىسبەتەن ئۆلگەن ،لېكىن خۇداغا خىزمەت
قىلىشقا نىسبەتەن تىرىك ھېسابالڭالر.
 12شۇنداق ئىكەن ،گۇناھ ھەرگىزمۇ ھامان ئۆلىدىغان تېنىڭالرنى
باشقۇرمىسۇن .بولمىسا ،ئارزۇ-ھەۋەسلەرگە بېرىلىپ كېتىسىلەر.
 13تېنىڭالرنىڭ ھەرقانداق بىر ئەزاسىنى يامان ئىشالرغا قورال
قىلىپ ،گۇناھقا تۇتۇپ بەرمەڭالر .ئەكسىچە ،ئۆزۈڭالرنى خۇداغا
ئاتاڭالر .چۈنكى ،سىلەر ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلدۈڭالر .تېنىڭالرنىڭ
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ھەربىر ئەزاسىنى ھەققانىي ئىشالرنىڭ قورالى قىلىڭالر 14 .گۇناھ
سىلەرنىڭ ھۆكۈمرانىڭالر ئەمەس .چۈنكى ،سىلەر تەۋرات قانۇنىنىڭ
ئىلكىدە ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ بىزنى گۇناھنىڭ كۈچىدىن خاالس
قىلىدىغان مېھىر-شەپقىتى ئاستىدا ياشاۋاتىسىلەر.

ھەققانىيلىقنىڭ قۇلى
 15ئۇنداقتا ،قانداق قىلىش كېرەك؟ تەۋرات قانۇنىنىڭ ئىلكىدە
ئەمەس ،خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ئاستىدا ياشاۋاتىمىز دەپ ،گۇناھ
سادىر قىلىۋەرسەك بوالمدۇ؟ ياق ،ئەلۋەتتە بولمايدۇ 16 .كىمگە
بويسۇنساڭالر ،شۇنىڭ قۇلى بولىدىغانلىقىڭالرنى بىلمەمسىلەر؟
گۇناھقا بوي ئەگسەڭالر ،ئۇ سىلەرنى ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدۇ .خۇداغا
بويسۇنساڭالر ،ئۇ ھەققانىي ھاياتلىققا ئېلىپ بارىدۇ17 . 18-خۇداغا
شۈكۈر! گەرچە سىلەر بۇرۇن گۇناھنىڭ قۇلى بولغان بولساڭالرمۇ،
لېكىن ھازىر گۇناھنىڭ كۈچىدىن ئەركىن قىلىنىپ ،ھەققانىيلىقنىڭ
قۇللىرى بولدۇڭالر .چۈنكى ،خۇدا سىلەرگە بەرگەن تەلىمگە چىن
دىلىڭالردىن بويسۇندۇڭالر 19 .مەن سىلەرنىڭ تەبىئىتىڭالردىكى
ئاجىزلىقالرنى بىلگەچكە ،بۇالرنى سىلەرگە ئادەتتىكى مىسال
بىلەن ئېيتىۋاتىمەن .ئىلگىرى سىلەر گۇناھنىڭ قۇلى بولۇپ،
تېنىڭالردىكى ئەزاالرنى ناپاك ۋە تەۋرات قانۇنىغا خىالپ ئىشالرغا
بېغىشلىغانىدىڭالر .ئەمدى پاك بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،ئۆزۈڭالرنى
ھەققانىيلىقنىڭ قۇلى بولۇشقا بېغىشالڭالر.
 20سىلەر گۇناھنىڭ قۇلى بولغان ۋاقتىڭالردا ،ھەققانىي ھايات
كەچۈرۈش بىلەن كارىڭالر يوق ئىدى 21 .سىلەر ھازىر نومۇس دەپ
قارىغان بۇرۇنقى ئىشالردىن شۇ چاغدا زادى نېمە پايدا تاپقانىدىڭالر؟
ئۇ ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ئۆلۈمدۇر 22 .بىراق ،ھازىر سىلەر گۇناھنىڭ
قۇللۇقىدىن ئەركىن قىلىنىپ ،خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرى بولدۇڭالر.
بۇ ،ھاياتىڭالرغا پايدىلىق بولۇپ ،سىلەرنى پاك ياشاشقا يېتەكلەيدۇ.
ئەڭ ئاخىرىدا سىلەر مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىسىلەر 23 .چۈنكى،
گۇناھنىڭ بەدىلى ئۆلۈم .بىراق ،خۇدانىڭ رەببىمىز ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق بىزگە ئاتا قىلغان سوۋغىتى مەڭگۈلۈك ھاياتلىقتۇر.
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 1قېرىنداشالر ،سىلەر قانۇننى چۈشىنىسىلەر .شۇڭا ،شۇنىمۇ
ئېسىڭالرغا سېلىپ قويايكى ،قانۇن پەقەت ھايات ئادەمگىال
ھۆكۈمرانلىق قىالاليدۇ 2 .مەسىلەن ،ئېرى بار ئايال ئېرى ھاياتال
بولىدىكەن ،قانۇن بويىچە ئېرىگە باغلىنىدۇ .لېكىن ،ئېرى ئۆلۈپ
كەتسە ،نىكاھ قانۇنىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايدۇ 3 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئايال ئېرى ھايات ۋاقتىدا باشقا بىر ئەر بىلەن بىرگە
بولسا ،بۇزۇق ئايال ،دەپ قارىلىدۇ .لېكىن ،ئېرى ئۆلۈپ كەتسە،
ئايال نىكاھ قانۇنىدىن ئەركىن بولىدۇ .ئۇ چاغدا ،باشقا بىر ئەرگە
تەگسە ،زىنا قىلغان بولمايدۇ 4 .خۇددى شۇنىڭدەك ،قېرىنداشلىرىم،
سىلەر ئەيسا مەسىھنىڭ قۇربان بولۇشى بىلەن تەۋرات قانۇنىغا
نىسبەتەن ئۆلدۈڭالر .سىلەر ھازىر باشقا بىرىگە باغالندىڭالر ،يەنى
ئۆلۈمدىن تىرىلگەن ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولدۇڭالر .بۇنىڭ
بىلەن ،سىلەر خۇدانىڭ خىزمىتىدە بولۇپ ،ئۇنىڭغا شان-شەرەپ
كەلتۈرەلەيسىلەر 5 .بۇرۇن بىز گۇناھكار تەبىئىتىمىزنىڭ ئىلكىدە
بولغاچقا ،بىزنى گۇناھقا ئېلىپ بارىدىغان ھەۋەسلىرىمىزنىڭ كەينىگە
كىرىپ كەتتۇق .بۇ ھەۋەسلىرىمىز تەۋرات قانۇنىنى بىلىشىمىز
بىلەن تېخىمۇ قوزغىلىپ ،تېنىمىزدىكى ئەزاالرنى قۇتراتتى.
نەتىجىدە ،بىز ئۆزىمىزنى ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدىغان ئىشالرنى
قىلدۇق 6 .لېكىن ،ھازىر بىز تەۋرات قانۇنىنىڭ ھۆكۈمىدىن ئازاد
قىلىندۇق .چۈنكى ،بىز ئۆزىمىزنى بوغۇپ تۇرىدىغان بۇ قانۇنغا
نىسبەتەن ئۆلگەن .بىز كونا ئۇسۇل بويىچە ،يەنى تەۋرات قانۇنىغا
بۇرۇنقىدەك ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ئەمەس ،بەلكى يېڭى ئۇسۇل
بويىچە ،يەنى مۇقەددەس روھنىڭ يېتەكچىلىكىدە ياشاش ئارقىلىق
خۇداغا خىزمەت قىلىمىز.

تەۋرات قانۇنى ۋە گۇناھ
 7ئۇنداقتا ،بىز نېمە دەيمىز؟ تەۋرات قانۇنىنىڭ ئۆزى گۇناھنىڭ
مەنبەسى بوالمدۇ؟ ياق ،ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس! گۇناھ تەۋرات
قانۇنىدا كۆرسىتىلمىگەن بولسا ،مەن قىلمىشلىرىمنىڭ گۇناھ
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ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتىم .مەسىلەن ،تەۋرات قانۇنىدا« :باشقىالرنىڭ
تەئەللۇقاتلىرىغا كۆز قىرىڭنى سالما» دېيىلمىگەن بولسا ،ئۇنداق
قىلىشنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى بىلمىگەن بوالتتىم 8 .لېكىن،
گۇناھ تەۋرات قانۇنىنىڭ بۇ ئەمرى ئارقىلىق پۇرسەت تېپىپ،
ئىچىمدىكى ھەر خىل ئاچكۆزلۈكلەرنى قوزغىدى .بۇ قانۇن بولمىسا،
گۇناھنىڭ بۇنداق كۈچىمۇ بولمايتتى9 ① . 10-تەۋرات قانۇنىنىڭ
مەندىن نېمىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى چۈشەنمەيدىغان ۋاقتىمدا،
ئۆزۈمدىن رازى بولۇپ ،ئۆزۈمنى ئەركىن-ئازادە ھېس قىالتتىم.
لېكىن ،تەۋرات قانۇنىنى ھەقىقىي چۈشىنىشىم بىلەنال ،ئۆزۈمنىڭ
گۇناھكار ئىكەنلىكىمنى ۋە روھىي جەھەتتە ئۆلگەنلىكىمنى ئېنىق
بىلدىم .تەۋرات قانۇنى ئىنسانالرنى ھاياتلىققا يېتەكلەش ئۈچۈن
بېرىلگەن .ۋەھالەنكى ،بۇ قانۇنغا بويسۇنالمايدىغانلىقىمدىن
ئۇنىڭ ماڭا ئۆلۈمنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى بايقىدىم 11 .گۇناھ
تەۋرات قانۇنىنىڭ ئەمرلىرىدىن پۇرسەت تېپىپ ،مېنى ئازدۇرۇپ،
ئۆلۈمگە دۇچار قىلدى.
 12دېمەك ،تەۋرات قانۇنى ھەقىقە تەن پاكتۇر .ئۇنىڭدىكى
ئەمرلەرمۇ پاك ،توغرا ۋە ياخشىدۇر 13 .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،بۇ
ياخشى قانۇن مېنى ئۆلۈمگە دۇچار قىلدىمۇ؟ ياق ،ئەلۋەتتە ئۇنداق
ئەمەس! بەلكى ،ئەنە شۇ گۇناھ بۇ ياخشى قانۇندىكى ئەمرلەردىن
پايدىلىنىپ ،مېنى ئۆلۈمگە دۇچار قىلدى .بىز ئەمدى گۇناھنىڭ
ھەقىقىي قىياپىتىنى تونۇۋاالاليمىز .چۈنكى ،تەۋرات قانۇنىدىكى
ئەمرلەر ئارقىلىق گۇناھنىڭ قانچىلىك قەبىھ ئىكەنلىكى ئاشكارىالندى.

ئىنسان قەلبىدىكى توقۇنۇش
 14تــەۋرات قانۇنى خۇدادىن چۈشۈرۈلگەن بولغاچقا ،ئۇنىڭ
ياخشى ئىكەنلىكىنى بىلىمىز .بىراق ،گۇناھكار تەبىئىتىمنىڭ
باشقۇرۇشىدا بولغان مەن بولسام گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىدۇرمەن.

①  8 :7تەۋرات قانۇنى پەقەت ئادەمنىڭ گۇناھىنى كۆرسىتىپ بېرىپال
قالماستىن ،ئۇالرنى گۇناھ قىلىشقا قىزىقتۇرىدۇ .چۈنكى ،مەنئى قىلىنغان
ئىشالرنى قىلىشقا قىزىقىش ئادەمنىڭ تەبىئىتىدۇر.
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 15ئۆزۈمنىڭ نېمە قىلىۋاتقىنىمنى بىلمەيمەن .چۈنكى ،ئۆزۈم نىيەت
قىلغان ئىشالرنى قىلمايمەن ،ئەكسىچە نەپرەتلىنىدىغان ئىشالرنى
قىلىمەن 16 .ئەگەر مەن يامان ئىشالرنى قىلىشنى خالىماي تۇرۇپ،
يەنىال ئۇالرنى قىلغان بولسام ،ئۇ چاغدا ۋىجدانىم تەۋرات قانۇنىنىڭ
ياخشى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان بولىدۇ 17 .شۇڭا ،بۇ ئىشالرنى
قىلدۇرۇۋاتقىنى مەن ئەمەس ،بەلكى ئىچىمدە ياشاۋاتقان گۇناھ.
 18ئىچىمدە ،يەنى گۇناھكار تەبىئىتىمدە ياخشىلىقنىڭ يوقلۇقىنى
بىلىمەن .چۈنكى ،ياخشىلىق قىلىش نىيىتىم بار بولسىمۇ ،ئىقتىدارىم
يوق 19 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۆزۈم نىيەت قىلغان ياخشى ئىشالرنى
قىلماي ،ئەكسىچە نىيەت قىلمىغان يامان ئىشالرنى قىلىمەن.
 20ئۆزۈم نىيەت قىلمىغان ئىشنى قىلسام ،بۇنى قىلدۇرۇۋاتقىنى
مەن ئەمەس ،بەلكى ئىچىمدە ياشاۋاتقان گۇناھتۇر.
 21بۇنىڭدىن ئۆزۈمدىكى شۇ قانۇنىيەتنى چۈشەندىمكى ،ياخشى
ئىشالرنى قىلماقچى بولساممۇ ،يامانلىق ماڭا ھامان ھەمراھ
بولۇپ تۇرغاچقا ،مەن يەنىال يامان ئىشالرنى قىلىمەن 22 .خۇدانىڭ
قانۇنىدىن ئىچ-ئىچىمدىن سۆيۈنىمەن 23 .بىراق ،تېنىمدە باشقا
بىر قانۇنىيەتنى سېزىمەن .بۇ قانۇنىيەت قەلبىمدىن قايىل
بولغان قانۇن بىلەن جەڭ قىلىپ ،تەن ئەزالىرىمنى گۇناھ سادىر
قىلدۇرغانلىقتىن ،مېنى گۇناھقا ئەسىر قىلىدۇ 24 .مەن نېمىدېگەن
بىچارە ئادەممەن-ھە! گۇناھنىڭ ئەسىرى بولغان ۋە ئۆلۈمگە ئېلىپ
بارىدىغان بۇ تېنىمدىن كىممۇ مېنى قۇتقۇزار؟!  25خۇداغا شۈكۈر،
خۇدا مېنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزىدۇ!
مېنىڭ ئەھۋالىم مانا مۇنداق :قەلبىم بىلەن خۇدانىڭ قانۇنىغا
ئىتائەت قىلىشنى خااليمەن ،لېكىن ئەمەلىيىتىمدە گۇناھكار
تەبىئىتىم سەۋەبىدىن گۇناھنىڭ قۇلى بولىمەن.

مۇقەددەس روھنىڭ يېتەكچىلىكىدە ياشاش

8

 1يىغىنچاقالپ ئېيتساق ،ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانالر
ئەمدى گۇناھقا مەھكۇم قىلىنمايدۇ 2 .چۈنكى ،ھاياتلىق
ئېلىپ كېلىدىغان مۇقەددەس روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتى بىزنى ئۆلۈمگە
مەھكۇم قىلىدىغان گۇناھنىڭ كۈچىدىن ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
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خاالس قىلدى 3 .گۇناھكار تەبىئىتىمىز تۈپەيلىدىن تەۋرات قانۇنى
بىزنى گۇناھنىڭ ئاسارىتىدىن ئازاد قىاللمىدى .بىراق ،خۇدا ئۆز
ئوغلىنى بىز گۇناھكار ئىنسانالرنىڭ تېنىدەك تەن بىلەن يەر يۈزىگە
ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭ گۇناھسىز تېنىدە گۇناھلىرىمىزنىڭ جازاسىنى
تارتىشى بىلەن بىزنى باشقۇرۇۋاتقان گۇناھنىڭ كۈچىنى بىكار
قىلدى 4 .بۇنىڭ بىلەن ،گۇناھكار تەبىئىتىمىزگە ئەمەس ،بەلكى
مۇقەددەس روھقا بويسۇنىدىغان بىزلەر ئارقىلىق تەۋرات قانۇنىنىڭ
ئادىل تەلەپلىرى ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ 5 .گۇناھكار تەبىئىتىگە
بويسۇنىدىغانالر شۇ تەبىئىتىگە خاس ئارزۇ-ھەۋەسلەرنى ئوياليدۇ.
مۇقەددەس روھقا بويسۇنىدىغانالر بولسا مۇقەددەس روھقا خاس
ئىشالرنى ئوياليدۇ 6 .بىر ئادەمنىڭ گۇناھكار تەبىئىتى ئۇنىڭ ئوي-
پىكىرلىرىنى باشقۇرسا ،بۇ ئۇ ئادەمگە مەڭگۈلۈك ئۆلۈم ئېلىپ
كېلىدۇ .ئەمما ئۇ ئادەمنىڭ ئوي-پىكىرلىرىنى مۇقەددەس روھ
باشقۇرسا ،بۇ ئۇنىڭغا ھاياتلىق ۋە ئامانلىق ئېلىپ كېلىدۇ 7 .بىر
ئادەمنىڭ گۇناھكار تەبىئىتى ئۇنىڭ ئوي-پىكىرلىرىنى باشقۇرسا،
ئۇ ئادەم خۇدا بىلەن دۈشمەنلەشكەن بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇ خۇدانىڭ
قانۇنىغا بويسۇنمايدۇ ھەم بويسۇنالمايدۇ 8 .گۇناھكار تەبىئىتى
تەرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغانالر خۇدانى خۇرسەن قىاللمايدۇ.
 9بىراق سىلەرگە كەلسەك ،خۇدانىڭ روھى ھەقىقەتەن قەلبىڭالردا
ياشىغانلىقتىن ،گۇناھكار تەبىئىتىڭالرنىڭ باشقۇرۇشىدا ئەمەس،
بەلكى مۇقەددەس روھنىڭ باشقۇرۇشىدا تۇرۇۋاتىسىلەر .قەلبىدە
مۇقەددەس روھ ،يەنى ئەيسا مەسىھنىڭ روھى بولمىغان ئادەم
ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ ئەمەستۇر 10 .تېنىڭالر گۇناھ تۈپەيلىدىن
ئۆلۈمنىڭ ئىلكىدە بولسىمۇ ،ئەمما قەلبىڭالردا ئەيسا مەسىھ
بولغانلىقى ئۈچۈن ،سىلەر خۇدا تەرىپىدىن ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنىپ ،روھىڭالر ھايات بولدى 11 .خۇدانىڭ روھى ئەيسا
مەسىھنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈردى .بۇ روھ سىلەرنىڭ قەلبىڭالردا
ياشايدۇ .ئەيسا مەسىھنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەن خۇدا قەلبىڭالردىكى
ئۆز روھى ئارقىلىق سىلەرنىڭ چىرىپ كېتىدىغان تېنىڭالرغا
ھاياتلىق ئاتا قىلىدۇ.
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 12شۇنىڭ ئۈچۈن ،قېرىنداشلىرىم ،گۇناھكار تەبىئىتىمىزگە
بويسۇنۇپ ياشاشقا ئەمەس ،مۇقەددەس روھقا بويسۇنۇشقا
قەرزدارمىز 13 .چۈنكى ،گۇناھكار تەبىئىتىڭالرغا بويسۇنۇپ
ياشىساڭالر ،مەڭگۈلۈك ھاالك بولىسىلەر .لېكىن ،مۇقەددەس
روھقا تايىنىپ ،گۇناھكار تەبىئىتىڭالر ئارزۇ قىلغان گۇناھتىن
قول ئۈزسەڭالر ،مەڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىسىلەر 14 .خۇدانىڭ
روھىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ياشىغانالرنىڭ ھەممىسى خۇدانىڭ
پەرزەنتلىرىدۇر 15 .ئەمدى سىلەر قوبۇل قىلغان مۇقەددەس روھ
سىلەرنى قۇل قىلىپ ،قۇل خوجايىنىدىن قورققاندەك قورقۇنچقا
سالمايدۇ .ئەكسىچە ،سىلەر بۇ مۇقەددەس روھ ئارقىلىق خۇدانىڭ
ئەتىۋارالپ بېقىۋالغان پەرزەنتلىرى بولۇپ ،خۇدانى «ئى سۆيۈملۈك
ئاتا!» دەپ چاقىرااليدىغان بولدۇڭالر 16 .بۇ مۇقەددەس روھ قەلب
روھىمىز بىلەن بىللە بىزنىڭ خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى ئىكەنلىكىمىزگە
گۇۋاھلىق بېرىدۇ 17 .خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى ئىكەنمىز ،ئۇنىڭ ۋەدە
قىلغان ھەقىقىي بايلىقىغا مىراسخورمىز ،شۇنداقال ئۇنىڭغا ئەيسا
مەسىھ بىلەن بىللە مىراسخورلۇق قىلىمىز .كەلگۈسىدە ئەيسا
مەسىھ بىلەن بىرلىكتە خۇدانىڭ شان-شەرىپىدىن بەھرىمەن
بولۇش ئۈچۈن ،بىزمۇ ھازىر ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش ،ئازاب-
ئوقۇبەتلەرنى تارتىۋاتىمىز.

كەلگۈسىدە شان-شەرەپكە ئېرىشىش
 18مېنىڭچە ،ھازىر بىز تارتىۋاتقان ئازاب-ئوقۇبەتلەر كەلگۈسىدە
بىزدە ئايان بولىدىغان شان-شەرەپكە سېلىشتۇرغاندا ھېچ
نەرسىگە ئەرزىمەيدۇ 19 .يارىتىلغان پۈتكۈل مەۋجۇدات خۇدانىڭ
ئۆز پەرزەنتلىرىنى ئايان قىلىشىنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتمەكتە.
20 21-چۈنكى ،پۈتكۈل مەۋجۇدات ئۆزى ھەققىدىكى كۆزلىگەن
مەقسىتىگە ئېرىشەلمىگەنىدى .بۇ ،مەۋجۇداتنىڭ ئۆز ئىختىيارى
بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئۇنى ياراتقان خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن
بولغان .شۇنداق بولسىمۇ ،يارىتىلغان پۈتكۈل مەۋجۇداتتا چىرىپ
تۈگەشتىن قۇتۇلۇپ ،خۇدا پەرزەنتلىرىگە بېرىدىغان شەرەپلىك
ئەركىنلىكتىن بەھرىمەن بولۇش ئۈمىدى بار ئىدى 22 .تا ھازىرغىچە
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پۈتكۈل مەۋجۇداتالرنىڭ خۇددى تولغاق ئازابى تارتىۋاتقان ئايالدەك
ئاھ ئۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلىمىز 23 .پەقەت پۈتكۈل مەۋجۇداتال ئەمەس،
ھەتتا مۇقەددەس روھنىڭ قەلبىمىزگە سېلىنىشى بىلەن خۇدانىڭ
كەلگۈسىدە بېرىدىغان شان-شەرىپىنى تېتىپ باققان بىزلەرمۇ
دىلىمىزدا ئاھ ئۇرماقتىمىز .خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى ئىكەنلىكىمىز
ئايان قىلىنىشى بىلەن بىرگە يېڭى تەنگە ئېرىشىشنى كۈتمەكتىمىز.
 24قۇتقۇزۇلغاندىن بېرى بىزدە مۇشۇنداق ئۈمىد بولۇپ كەلمەكتە.
ئۈمىد ئەمەلىيەتكە ئايالنغاندا ،ئۇ ئۈمىد بولۇشتىن قالىدۇ .كىممۇ
ئەمەلىيەتكە ئايالنغاننى قايتا ئۈمىد قىلسۇن؟  25بىراق ،بىز تېخى
ئەمەلىيەتكە ئايالنمىغانغا ئۈمىد باغلىغانىكەنمىز ،ئۇنى سەۋرچانلىق
بىلەن كۈتىمىز.
 26ئۇنىڭ ئۈستىگە ،مۇقەددەس روھ بىزنىڭ ئاجىزلىقىمىزنى
بىلىپ ،بىزگە يــاردەم قىلىدۇ .بىز قانداق دۇئا قىلىشىمىز
كېرەكلىكىنى بىلمەيمىز .لېكىن ،مۇقەددەس روھنىڭ ئۆزى سۆز
بىلەن ئىپادىلىگۈسىز ئاھ ئۇرۇش ئارقىلىق بىز ئۈچۈن خۇداغا
مۇراجىئەت قىلىدۇ 27 .ئىنسانالرنىڭ قەلبىنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان
خۇدا مۇقەددەس روھنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى چۈشىنىدۇ.
چۈنكى ،مۇقەددەس روھ خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە خۇدانىڭ
مۇقەددەس خەلقى ئۈچۈن مۇراجىئەت قىلىدۇ 28 .خۇدانىڭ ئۆزىنى
سۆيىدىغانالرنىڭ ،يەنى ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بويىچە چاقىرىلغانالرنىڭ
ھاياتىدا مەيلى قانداق ئىشالر يۈز بەرسۇن ،ئۇالرنىڭ پۈتكۈل
ئىشلىرىنى ماسالشتۇرۇپ ،ھەممىنى شۇالرنىڭ مەنپەئىتى ئۈچۈن
ئورۇنالشتۇرىدىغانلىقىنى بىلىمىز 29 .چۈنكى ،خۇدا ئەلمىساقتىال
بۇ كىشىلەرنى بىلگەن .ئۇ ،بۇ كىشىلەرنىڭ كەلگۈسىدە ئۆز ئوغلىغا
ئوخشاش بولۇشىنى ئالدىن بەلگىلىگەن .بۇنىڭدىن مەقسەت،
ئەيسا مەسىھنى بۇ نۇرغۇن قېرىنداشالرنىڭ ئارىسىدا تۇنجى
ئوغلى قىلىش ئىدى 30 .خۇدا ئالدىن بەلگىلىگەن بۇ كىشىلەرنى
چاقىردى ۋە ئۆزى چاقىرغان بۇ كىشىلەرنى ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىدى .ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان بۇ كىشىلەرگە خۇدا
چوقۇم شان-شەرەپ ئاتا قىلىدۇ.
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خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببىتى

 31ئۇنداقتا ،بىز بۇنىڭغا نېمە دەيمىز؟ خۇدا بىز تەرەپتە
تۇرغانىكەن ،كىممۇ بىزگە قارشى چىقالىسۇن؟  32ئۆز ئوغلىنىمۇ
ئايىماي ،ئۇنى ھەممىمىز ئۈچۈن قۇربان بولۇشقا ئەۋەتكەن خۇدا
بارلىقىنى بىزگە ئاتا قىلماي قاالمدۇ؟  33كىممۇ خۇدانىڭ تاللىغان
بەندىلىرى ئۈستىدىن شىكايەت قىاللىسۇن؟ ھېچكىم! چۈنكى،
بىز خۇدا تەرىپىدىن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان 34 .كىم بىزنى
گۇناھقا مەھكۇم قىالاليدۇ؟ ھېچكىم! چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ بىز
گۇناھكارالر ئۈچۈن ئۆلدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە ،ئۇ تىرىلدۈرۈلۈپ،
خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ھوقۇق تۇتۇپ ،بىز ئۈچۈن مۇراجىئەت
قىلماقتا 35 .ھېچكىم بىزنى ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىدىن
ئايرىۋېتەلمەيدۇ! ھەرقانداق قىيىن ئەھۋال ،جاپا-مۇشەققەت،
زىيان-زەخمەت ،ئاچ-يالىڭاچلىق ۋە خېيىمخەتەر ،ھەتتا قىلىچمۇ
بىزنى ئۇنىڭدىن ئايرىۋېتەلمەيدۇ!  36خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا
يېزىلغىنىدەك:
«سېنى دەپ كۈن بويى ئۆلۈم گىردابىدا تۇرۇۋاتىمىز.
سويۇلىدىغان قويالر ئورنىدا قارىلىۋاتىمىز».
 37لېكىن ،بىزنى سۆيىدىغان خۇدانىڭ كۈچى بىلەن بۇالرنىڭ
ھەممىسى ئۈستىدىن پۈتۈنلەي غەلىبە قىلىمىز 38 .شۇنىڭغا
قە تئىي ئىشىنىمە نكى  ،ئۆ لۈ م يا كى ھا يا تلىق بو لسۇ ن ،
پەرىشتىلەر ياكى جىن-شەيتانالر بولسۇن ،ھازىرقى ياكى
كەلگۈسىدىكى ھەرقانداق ئىشالر بولسۇن ،ياكى روھالر
دۇنياسىدىكى ھەرقانداق كۈچلەر بولسۇن 39 ،ياكى پۈتكۈل
كائىناتتا يارىتىلغان باشقا ھەرقانداق بىر شەيئى بولسۇن،
مەيلى بىز ئېگىز ئاسماندا ياكى چوڭقۇر ھاڭنىڭ تېگىدە
بواليلى ،بىزنى خۇدانىڭ رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئاتا
قىلغان مېھىر-مۇھەببىتىدىن ئايرىۋېتەلمەيدۇ.
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9

 1مــەن ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىم ئۈچۈن،
ھەقىقەتنى سۆزلەيمەن ،يالغان سۆزلىمەيمەن .مۇقەددەس
روھنىڭ يېتەكچىلىكىدە بولغان ۋىجدانىممۇ بۇنىڭغا ئىسپات
بوالاليدۇ 2 .دېمەكچى بولغىنىم ،ئىسرائىلالر ،يەنى يەھۇدىيالرنىڭ
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغانلىقىغا كەلسەك ،مەن ئۇالر ئۈچۈن
ئىنتايىن كۆپ غەم-قايغۇ قىلىۋاتىمەن ،قەلبىممۇ ھەمىشە ئازاب
ئىچىدە ئۆرتىنىۋاتىدۇ 3 .ئەگەر مېنىڭ خۇدا تەرىپىدىن لەنەت ئاستىدا
قېلىپ ،ئەيسا مەسىھتىن ئايرىلىپ قېلىشىم قېرىنداشلىرىم ۋە
جانجىگەرلىرىم بولغان ئىسرائىلالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى ئۈچۈن ياردەم
بېرەلىسە ،مەن مۇنداق قېلىشقىمۇ رازى بوالتتىم 4 .ئىسرائىلالر
بولسا خۇدانىڭ تاللىغان خەلقىدۇر .خۇدا ئۇالرغا پەرزەنتلىك
ساالھىيىتىنى بەردى ،ئۆز ئۇلۇغلۇقىنى كۆرسەتتى ،ئۇالر بىلەن
ئەھدىلەرنى تۈزۈپ ،ئۇالرغا تەۋرات قانۇنىنى ئاتا قىلدى .ئىسرائىلالر
خۇداغا ھەقىقىي ئىبادەت قىلىشنى ئۆگىنىپ ،خۇدانىڭ ۋەدىلىرىگە
ئېرىشتى 5 .ئۇالر ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالرنىڭ ئەۋالدلىرىدۇر.
ئەيسا مەسىھمۇ ئۇالرنىڭ ئەۋالدى بولۇپ ،بۇ دۇنياغا ئىنسان تېنىدە
كەلدى .ئۇ بارلىق مەۋجۇدات ئۈستىدىن ھۆكۈم سۈرىدىغان ،مەڭگۈ
مەدھىيىلىنىدىغان خۇدادۇر ،ئامىن!
 6مەن ھەرگىزمۇ ئىسرائىلالرنىڭ ئەيسا مەسىھنى رەت قىلغانلىقى
بىلەن خۇدانىڭ ئۇالرغا قىلغان ۋەدىسى بىكار بولدى ،دېمەكچى
ئەمەسمەن .چۈنكى ،خۇدانىڭ نەزىرىدە ئىسرائىلنىڭ ئەۋالدى
بولغانالرنىڭ ھەممىسىال ھەقىقىي ئىسرائىل ھېسابالنمايدۇ.
 7گەرچە ئۇالر ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدلىرى بولسىمۇ ،خۇدانىڭ نەزىرىدە
ئۇالرنىڭ ھەممىسىال ئىبراھىمنىڭ پەرزەنتلىرى ھېسابالنمايدۇ.
مۇقەددەس يازمىالردا خۇدا ئەجدادىمىز ئىبراھىمغا« :مەن ساڭا
ۋەدە قىلغان ئەۋالدلىرىڭ ئىسھاقتىن كېلىپ چىقىدۇ» دېگەن.
 8دېمەك ،جىسمانىي جەھەتتىن ،ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ
ھەممىسىال خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولۇۋەرمەيدۇ .پەقەت خۇدانىڭ
ئىبراھىمغا قىلغان ۋەدىسىگە ئاساسەن تۇغۇلغان ئەۋالدالرال خۇدانىڭ
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پەرزەنتلىرىدۇر 9 .چۈنكى ،ئىسھاقنىڭ تۇغۇلۇشى توغرىسىدا خۇدا
ئەجدادىمىز ئىبراھىمغا ۋەدە بەرگەن .بۇ ۋەدە مۇنداق ئىدى:
«كېلەر يىلى بۇ چاغدا قايتىپ كېلىمەن .شۇ چاغدا ،ئايالىڭ سارە
بىر ئوغۇلغا ئانا بولىدۇ».
 10بۇنىڭدىن باشقا ،رىبەقا ئەجدادىمىز ئىسھاقتىن قوشكېزەكگە
ھامىلىدار بولغاندا11 ، 12-خۇدا ئۇنىڭغا« :چوڭى كىچىكىگە خىزمەت
قىلىدۇ» دېگەنىدى .چۈنكى ،بىر ئاتىدىن بولغان بۇ قوشكېزەكلەر،
يەنى ئەساۋ بىلەن ياقۇپ تېخى تۇغۇلمىغان ،دېمەك ئۇالر بىرەر
ياخشى ياكى يامان ئىشمۇ قىلماستا ،خۇدا ئاللىقاچان ئۇالردىن
بىرنى تاللىغانىدى .بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى،
خۇدانىڭ ئادەملەرنى تاللىشى ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەلىيىتىگە ئەمەس،
پەقەت ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگە ،يەنى ئۆز چاقىرىقىغا ئاساسالنغان.
 13بۇ خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا« :ياقۇپنى تاللىدىم ،ئەساۋنى
رەت قىلدىم» دەپ يېزىلغىنىدەك.
 14ئۇنداقتا ،بۇالرغا نېمە دەيمىز؟ بۇ يەردە خۇدانى ئادىل ئەمەس
دەيمىزمۇ؟ ياق ،ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس!  15چۈنكى ،خۇدا مۇسا
پەيغەمبەرگە مۇنداق دېگەن:
«كىمگە مېھرىبانلىق قىلغۇم كەلسە ،شۇنىڭغا
مېھرىبانلىق قىلىمەن،
كىمگە ئىچ ئاغرىتقۇم كەلسە ،شۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىمەن».
 16دېمەك ،خۇدا كىمگە رەھىمدىللىك كۆرسىتىشنى ئۆزى
تالاليدۇ .بۇ ،ئىنساننىڭ ئىرادىسىگە ياكى ئۇالرنىڭ تىرىشچانلىقىغا
باغلىق ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ رەھىمدىللىكىگە باغلىقتۇر.
 17خــۇدا مۇقەددەس يازمىالردا مىسىرنىڭ پادىشاھىغا مۇنداق
دېگەن« :مېنىڭ سېنى تىكلىشىمدىكى مەقسەت ،پەقەت سېنىڭ
ئۈستۈڭدە كۈچۈمنى ئايان قىلىپ ،نامىمنى پۈتۈن يەر-زېمىنغا
تارقىتىشتۇر 18 ».دېمەك ،خۇدا خالىغىنىغا رەھىم قىلىدۇ،
خالىغىنىنى جاھىلالشتۇرىدۇ.
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 19بۇنداق بولغاندا ،بەلكىم ئاراڭالردىن بەزىلەر ماڭا« :ھەممە
ئىشنى خۇدا بەلگىلەيدىغان تۇرسا ھەمدە بىز ئۇنىڭ ئىرادىسىگە
قارشى چىقالمايدىغان تۇرساق ،خۇدا نېمە ئۈچۈن يەنە بىزنى
ئەيىبلەيدۇ؟» دېيىشى مۇمكىن 20 .بىراق ،ئەي ئىنسان ،خۇدا بىلەن
تاكاللىشىدىغان سەن كىمسەن؟ بىر ساپال قاچا ئۆزىنى ياسىغان
خۇمدانچىغا« :مېنى نېمە ئۈچۈن بۇنداق ياسىدىڭ؟» دېيەلەمدۇ؟
 21خۇمدانچىنىڭ بىر كاللەك اليدىن ئاالھىدە ئىشلىتىلىدىغان ياكى
ئادەتتە ئىشلىتىلىدىغان قاچا ياساش ھوقۇقى يوقمۇ؟  22خۇدادا ئەنە
شۇنداق ھوقۇق يوقمۇ؟! خۇدا گۇناھ سادىر قىلغانالرغا ئەسلى
ئۆز غەزىپىنى ۋە كۈچ-قۇدرىتىنى كۆرسەتمەكچى بولغانىدى.
لېكىن ،ئۇ بۇ ھاالكەت گىردابىغا بېرىپ قالغانالرغا غەزىپىنى
كۆرسەتمەي ،بەلكى سەۋرچانلىق بىلەن ئۇالرغا كەڭچىلىك قىلدى.
 23خۇدانىڭ مەقسىتى ئۆزىنىڭ رەھىم-شەپقىتىنىڭ نىشانى بولغان
بىزلەرگە ئۆزىنىڭ يۈكسەك ئۇلۇغلۇقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر.
چۈنكى ،بىز بۇ ئۇلۇغلۇققا ئېرىشىشكە ئالدىن تالالنغان 24 .بىز
خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغانالر بولۇپ ،يەھۇدىيالر ئارىسىدىنال
ئەمەس ،بەلكى يەھۇدىي ئەمەسلەر ئارىسىدىنمۇ چاقىرىلغانمىز.
 25بۇ خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا خۇدانىڭ ھوشىيا پەيغەمبەر
ئارقىلىق ئېيتقىنىدەك:
«ئەسلى خەلقىم ھېسابالنمىغان خەلقنى خەلقىم،
ئەسلى سۆيگەنلىرىم ھېسابالنمىغانالرنى سۆيگەنلىرىم
دەيمەن».
ھوشىيا پەيغەمبەر يەنە ئېيتقانكى:
« 26بۇرۇن خۇدا ئۇالرنى‹ :سىلەر مېنىڭ خەلقىم
ھېسابالنمايسىلەر› دېگەن بولسىمۇ،
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لېكىن كەلگۈسىدە خۇدا ئۇالرغا ‹مەڭگۈ ھايات خۇدانىڭ
پەرزەنتلىرى› دەپ ،نام بېرىدۇ».

 27يەشايا پەيغەمبەرمۇ ئىسرائىلالر توغرىسىدا مۇنداق جاكارلىغانىدى:
«ئىسرائىلالرنىڭ سانى دېڭىز ساھىلىدىكى قۇمدەك كۆپ
بولسىمۇ ،لېكىن ئۇالرنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسمى
قۇتقۇزۇلىدۇ.
 28چۈنكى ،پەرۋەردىگار بۇ دۇنيا ئۈستىدىن چىقارغان
ھۆكۈملەرنى تەلتۆكۈس ۋە تېز ئىجرا قىلىدۇ».
 29يەشايا پەيغەمبەر يەنە ئالدىن ئېيتقىنىدەك:
«ئەگەر ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگار بىزنىڭ نەسلىمىزنى
ساقالپ قالمىغان بولسا،
بىزمۇ خۇدا ئوت ياغدۇرۇپ يوق قىلىۋەتكەن سودوم ۋە
گومورا شەھىرىدىكىلەردەك بوالتتۇق».

ئىسرائىلالرنىڭ ئېتىقادسىزلىقى
 30ئۇنداقتا ،بۇنى مۇنداق يىغىنچاقاليمىز :ھەققانىيلىقنى
ئىزدىمىگەن يەھۇدىي ئەمەسلەر خۇدا تەرىپىدىن ھەققانىي ئادەم
دەپ جاكارالندى ،ئۇالر ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق
بۇنىڭغا ئېرىشتى 31 .تــەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق
ھەققانىيلىقنى ئىزدىگەن ئىسرائىلالر ،يەنى يەھۇدىيالر بولسا
ئۇنىڭغا ئېرىشەلمىدى 32 .بۇ نېمە ئۈچۈن؟ چۈنكى ،ئۇالر ئېتىقادقا
ئەمەس ،بەلكى ياخشى ئەمەللىرىگە تايىنىپ ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنىشقا تىرىشتى .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر تاشقا ،يەنى ئەيسا
مەسىھكە پۇتلىشىپ يىقىلىپ چۈشتى 33 .بۇ خۇددى خۇدا مۇقەددەس
يازمىالردا ئېيتقاندەك:
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«خەلق پۇتلىشىدىغان،
خەلقنى يىقىتىدىغان،
بىر تاش سىئونغا ① قويدۇم.
بىراق ،ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ھەرگىز نائۈمىدتە
قالمايدۇ».

10

 1قېرىنداشالر ،مەن جانجىگىرىم ئىسرائىلالرنىڭ
قۇتقۇزۇلۇشىنى بەكمۇ ئارزۇ قىلىمەن ھەمدە بۇنى
خۇدادىن دائىم تىلەيمەن 2 .شۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمەنكى ،ئۇالردا
خۇداغا نىسبەتەن ھەقىقەتەنمۇ قىزغىنلىق بار .بىراق ،ئۇالرنىڭ
بۇ قىزغىنلىقى ھەقىقىي بىلىمگە ئاساسالنمىغان 3 .چۈنكى ئۇالر
خۇدادىن كەلگەن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىش يولىنى بىلمەي،
تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىشى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ھەققانىي ئادەم
دەپ جاكارلىنىشىغا تىرىشىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر خۇدادىن كەلگەن
ئۇشبۇ يولنى قوبۇل قىلمايدۇ 4 .ۋەھالەنكى ،ئەيسا مەسىھ تەۋرات
قانۇنىنىڭ مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇردى .نەتىجىدە ،ئۇنىڭغا ئېتىقاد
قىلغان ھەممە ئادەم خۇدا ئالدىدا ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ.
 5تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم
دەپ جاكارلىنىشقا نىسبەتەن مۇسا پەيغەمبەر مۇنداق يازغان:
«قانۇنغا بويسۇنغانالر ئۇنىڭ ئەمرلىرىگە تولۇق ئەمەل قىلىش
بىلەن ھاياتلىق تاپااليدۇ6 ». 7 -لېكىن ،ئېتىقاد ئارقىلىق
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىشقا نىسبەتەن مۇقەددەس
يازمىالردا مۇنداق دېيىلگەن« :ئۆز-ئۆزۈڭالردىن‹ :ئاسمانغا
كىم چىقىدۇ؟› (يەنى ئەيسا مەسىھنى ئېلىپ چۈشۈش ئۈچۈن)
ياكى بولمىسا ‹گۆرگە كىم چۈشىدۇ؟› (يەنى ئەيسا مەسىھنى
ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن ئېلىپ چىقىش ئۈچۈن)» دەپ سوراپ
يۈرمەڭالر 8 .ئۇالرنىڭ دېمەكچى بولغىنى دەل «خۇدانىڭ
سۆزى ساڭا يېقىندۇر ،ئۇ تىلىڭدا ۋە دىلىڭدىدۇر ».مانا بۇ،
①  33 :9سىئون _ قەدىمكى ئىسرائىلىيىنىڭ پايتەختى يېرۇسالېمنىڭ يەنە بىر
ئاتىلىشىدۇر.
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ھەم بىز يەتكۈزۈۋاتقان ئېتىقاد توغرىسىدىكى سۆزلەردۇر.
 9دېمەك ،ئەيسا مەسىھنىڭ رەب ئىكەنلىكىنى ئۆز ئاغزىڭ
بىلەن ئېتىراپ قىلساڭ ۋە خۇدانىڭ ئۇنى تىرىلدۈرگەنلىكىگە
چىن قەلبىڭدىن ئىشەنسەڭ ،قۇتقۇزۇلىسەن 10 .چۈنكى،
ئىنسان چىن قەلبىدىن ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكارلىنىدۇ ،ئۆز ئاغزى بىلەن ئېتىراپ قىلىش
ئارقىلىق قۇتقۇزۇلىدۇ 11 .مۇقەددەس يازمىالردا« :ئۇنىڭغا
ئېتىقاد قىلغانلىكى كىشى نائۈمىدتە قالمايدۇ» دېيىلگەن 12 .بۇ
جەھەتتە ،يەھۇدىيالر بىلەن يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ پەرقى
يوق .ئەيسا مەسىھ ھەر ئىككىسىنىڭ رەببىدۇر .ئۇ ئۆزىگە
ئىلتىجا قىلغانالرنىڭ ھەممىسىگە مېھىر-شەپقەت ياغدۇرىدۇ.
 13دەل مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك« :رەببىمىزگە
ئىلتىجا قىلغانالرنىڭ ھەممىسى قۇتقۇزۇلىدۇ 14 ».لېكىن،
ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلەر ئۇنىڭغا قانداقمۇ ئىلتىجا قىلسۇن؟
ئۇ توغرۇلۇق ئاڭلىمىغانالر ئۇنىڭغا قانداقمۇ ئىشەنسۇن؟ ئۇ
توغرىسىدا خەۋەر يەتكۈزگۈچىلەر بولمىسا ،كىشىلەر قانداقمۇ
ئاڭلىيالىسۇن؟  15خۇش خەۋەر يەتكۈزگۈچىلەر ئەۋەتىلمىسە،
خۇش خەۋەر قانداق يەتكۈزۈلسۇن؟ مۇقەددەس يازمىالردا
يېزىلغىنىدەك« :خۇش خەۋەرنى يەتكۈزگەنلەرنىڭ قەدىمى
نەقەدەر مۇبارەك-ھە!»  16بىراق ،خۇددى يەشايا پەيغەمبەرنىڭ:
«ئى پەرۋەردىگار ،بىز يەتكۈزگەن سۆزلەرگە كىممۇ ئىشەندى؟»
دېگىنىدەك ھەممە ئادەم خۇش خەۋەرنى قوبۇل قىلغان ئەمەس.
 17ئېتىقاد خۇش خەۋەرنى ئاڭالشتىن كېلىدۇ؛ خۇش خەۋەر
بولسا ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىدۇر.
 18لېكىن سىلەردىن شۇنى سورايمەنكى ،ئىسرائىلالر بۇ خۇش
خەۋەرنى ئاڭلىمىغاندىمۇ؟ ئەلۋەتتە ئاڭلىدى .بۇ خۇددى مۇقەددەس
يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«ئۇالرنىڭ ساداسى پۈتۈن دۇنياغا،
سۆزلىرى زېمىننىڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغا يەتتى».
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 19سىلەردىن يەنە شۇنى سورايمەنكى ،ئىسرائىلالر خۇش خەۋەرنى
چۈشەنمىگەندىمۇ؟ باشقا خەلقلەر چۈشەنگەن يەردە ،ئۇالر چوقۇم
چۈشەندى .چۈنكى ،خۇدا مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئاللىبۇرۇن
مۇنداق ئېيتقان:
«ئۆز خەلقىم بولمىغان بىر خەلق ئارقىلىق
سىلەر ئىسرائىلالردا ھەسەت قوزغايمەن،
سىلەر ئەقىلسىز دەپ قارايدىغان خەلق ئارقىلىق
غەزىپىڭالرنى قوزغايمەن».
 20كېيىن ،يەشايا پەيغەمبەر تېخىمۇ يۈرەكلىك ھالدا خۇدانىڭ
سۆزلىرىنى يەتكۈزۈپ ،مۇنداق دېدى:
«مېنى ئىزدىمىگەنلەر مېنى تاپتى،
مېنى سورىمىغانالرغا ئۆزۈمنى كۆرسەتتىم».
 21لېكىن ،ئىسرائىلالر ھەققىدە خۇدا يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق
مۇنداق دېدى:
«مەن بويسۇنماس ۋە جاھىل بىر خەلققە
كۈن بويى قوللىرىمنى ئۇزىتىپ تۇردۇم».

خۇدا ئۆز خەلقىنى ئۇنتۇمايدۇ

11

 1ئۇنداقتا ،شۇنى سورىماقچىمەن :خۇدا ئۆز خەلقى
ئىسرائىلالردىن ۋاز كەچتىمۇ؟ ياق ،ھەرگىز ئۇنداق
ئەمەس! مەنمۇ ئىبراھىم ئەۋالدىدىن ،يەنى بىنيامىن قەبىلىسىدىن
بولغان بىر ئىسرائىلغۇ!  2خــۇدا ئەلمىساقتىال تاللىغان ئۆز
خەلقىدىن ۋاز كەچكىنى يوق .مۇقەددەس يازمىالرنىڭ ئىلياس
پەيغەمبەر ھەققىدىكى قىسمىدا نېمە دېيىلگەنلىكى سىلەرگە
ئايان .ئىلياس پەيغەمبەر ئىسرائىلالردىن ئاغرىنىپ ،خۇداغا

508

رىملىقالر 11

يالۋۇرۇپ« 3 :ئى پەرۋەردىگار ،ئۇالر سېنىڭ پەيغەمبەرلىرىڭنى
ئۆلتۈرۈشتى ،قۇربانلىق سۇپىلىرىڭنى چېقىشتى؛ پەقەت
ئۆزۈم يالغۇزال قالدىم ،ئۇالر يەنە مېنىڭمۇ جېنىمغا زامىن
بولماقچى بولۇشۇۋاتىدۇ» دېگەن 4 .خۇدا ئۇنىڭغا قانداق جاۋاب
قايتۇرغان؟ خۇدا ئۇنىڭغا« :بائالغا ① چوقۇنمىغان سەندىن
باشقا يەنە يەتتە مىڭ ئادەمنى ئۆزۈمگە ئېلىپ قالدىم» دېگەن.
 5خۇددى شۇنىڭدەك ،بۈگۈنكى كۈندە خۇدا ئۆز مېھىر-شەپقىتى
بىلەن تاللىغان ئىسرائىلالردىنمۇ ئاز بىر قىسمى يەنىال بار.
 6بۇالرنىڭ تاللىنىشى ئۆزلىرى قىلغان ياخشى ئەمەللىرى
بىلەن ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى بىلەن بولغان.
ئۇنداق بولمىغاندا ،بۇ مېھىر-شەپقەتنى مېھىر-شەپقەت
دېگىلى بولمايتتى.
 7نەتىجىدە قانداق بولدى؟ ئىسرائىلالر ئىزدىگىنىگە ،يەنى
قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشەلمىدى .پەقەت تالالنغانالرنىڭ ئاز بىر قىسمىال
ئۇنىڭغا ئېرىشتى .قالغانالر بولسا قەلبلىرى بىخۇدالشتۇرۇلۇپ،
خۇدانىڭ چاقىرىقىغا قۇالق سالمىدى 8 .بۇ خۇددى مۇقەددەس
يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«خۇدا ئۇالرنىڭ قەلبىنى غەپلەتتە قالدۇردى،
بۈگۈنگىچە كۆزلىرىنى كۆرمەس،
قۇالقلىرىنى ئاڭلىماس قىلدى».
 9خــۇددى شۇنىڭدەك ،داۋۇت پادىشاھمۇ ئۆز دۈشمەنلىرى
توغرىسىدا مۇنداق دېگەن:
«ئۇالرنىڭ داستىخىنى ئۆزلىرىگە قاپقان ۋە تور
بولسۇن،
ئۇالر پۇتلىشىپ يىقىلسۇن ،جازاالنسۇن!
 10كۆزلىرى قاراڭغۇلىشىپ ،كۆرەلمىسۇن،
①  4 :11بائال _ بىر خىل قەدىمكى بۇتنىڭ نامى.
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 11ئۇنداقتا ،شۇنى سورايكى :ئىسرائىلالر پۇتلىشىپ شۇ
يىقىلغىنىچە پۈتۈنلەي گۇمران بولدىمۇ؟ ياق ،ھەرگىز ئۇنداق
ئەمەس! لېكىن ،ئىسرائىلالر ئىتائەتسىزلىك قىلغانلىقتىن،
خۇدا يەھۇدىي ئەمەسلەرنى نىجاتلىققا ئېرىشتۈردى .بۇنىڭدىن
مەقسەت ،ئىسرائىلالرنىڭ ئۇالرغا بولغان ھەسەتخورلۇقىنى
قوزغاشتۇر 12 .دېمەك ،ئىسرائىلالرنىڭ گۇناھى ،يەنى ئۇالرنىڭ
ئەيسا مەسىھنى رەت قىلغانلىقى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە بەخت
ئېلىپ كەلگەنىكەن ،ئۇنداقتا خۇدا تاللىغان بارلىق ئىسرائىلالر
قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشكەندە ،دۇنياغا تېخىمۇ چوڭ بەخت ئېلىپ
كەلمەمدۇ؟

يەھۇدىي ئەمەسلەر ماختانماسلىقى كېرەك
 13ئەمدى يەھۇدىي ئەمەس بولغان سىلەرگە شۇنى ئېيتايكى،
سىلەرگە ئەلچى بولغانلىقىم ئۈچۈن ،بۇ ۋەزىپەمنى ئۇلۇغ
ھېساباليمەن 14 .بۇنىڭ بىلەن ،بەلكىم خۇش خەۋەرنى رەت
قىلغان جانجىگەرلىرىم ئىسرائىلالرنىڭ ھەسەت ئوتلىرىنى
قوزغاپ ،ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنى قۇتقۇزۇلۇش يولىغا باشلىياالرمەن.
 15چۈنكى ،ئۇالرنىڭ رەت قىلىنىشى ئارقىلىق دۇنيادىكى باشقا
مىللەتلەر خۇدا بىلەن ياراشتۇرۇلغان بولسا ،ئۇنداقتا ئۇالرنىڭ
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ ،خۇدا تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشى
ئۆلۈمدىن تىرىلگەنلىك بولماي نېمە؟  16ئەگەر دەسلەپكى
ھوسۇلدىن پىشۇرۇلۇپ خۇداغا سۇنۇلغان نان مۇقەددەس
بولسا ،ئۇ ناندىن قالغان خېمىرمۇ مۇقەددەستۇر .شۇنىڭدەك،
ئەگەر بىر دەرەخنىڭ يىلتىزى مۇقەددەس بولسا ،شاخلىرىمۇ
مۇقەددەستۇر① .

①  16 :11ئىسرائىلالرنىڭ ئاتا-بوۋىلىرى خۇداغا تەۋە بولغىنىدەك ،ئۇالرنىڭ
ئەۋالدلىرىمۇ خۇداغا تەۋە بولىدۇ .دېمەك ،خۇدا سۆزىدە تۇرۇپ ،ئۇالرنى
قايتىدىن قوبۇل قىلىدۇ.
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 17خــۇددى ياۋا زەيتۇن دەرىخىنىڭ شاخلىرى باغدىكى
شاخلىرى سۇندۇرۇۋېتىلگەن زەيتۇن دەرىخىگە ئۇالنغانغا
ئوخشاش ،يەھۇدىي ئەمەس سىلەرمۇ سۇندۇرۇۋېتىلگەن
ئاشۇ شاخالرنىڭ ،يەنى يەھۇدىيالرنىڭ ئورنىغا ئېتىقادىڭالر
ئارقىلىق ئۇالندىڭالر .دېمەك ،سىلەر بۇ دەرەخنىڭ
يىلتىزىدىن ئوزۇقلۇق ئېلىپ ،شىرنىسىدىن بەھرىمەن
بولۇۋاتقاندەك ،خۇدا ئىبراھىمغا ۋەدە قىلغان بەختتىن
بەھرىمەن بولۇۋاتىسىلەر.
 18شۇنداق ئىكەن ،سىلەر سۇندۇرۇۋېتىلگەن ئاشۇ شاخالر ئالدىدا
ماختانماڭالر .ئەگەر ماختانساڭالر ،شۇنى ئۇنتۇماڭالركى ،سىلەر
يىلتىزنى ئەمەس ،بەلكى يىلتىز سىلەرنى بېقىۋاتىدۇ 19 .سىلەر:
«مېنىڭ ئۇلىنىشىم ئۈچۈن ،بۇ شاخالر سۇندۇرۇۋېتىلدى»
دېيىشىڭالر مۇمكىن 20 .توغرا ،بۇ شاخالر ،يەنى يەھۇدىيالر
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغانلىقتىن سۇندۇرۇلدى .سىلەر
بولساڭالر ئەيسا مەسىھكە بولغان ئېتىقادىڭالر بىلەن ئۇالندىڭالر،
شۇڭا سىلەر مەغرۇرالنماڭالر ،ئەكسىچە خۇدادىن قورقۇڭالر!
 21چۈنكى ،ئېتىقادسىزلىق قىلساڭالر ،دەرەخنىڭ ئەسلىدىكى
شاخلىرىنى ،يەنى يەھۇدىيالرنى ئايىمىغان خۇدا سىلەرنىمۇ
ئايىمايدۇ 22 .بۇنىڭدىن خۇدانىڭ مېھرىبانلىقى ،شۇنداقال ئۇنىڭ
قاتتىق قول ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .ئۇ ئۆز يولىدىن
چەتنىگەنلەرگە قاتتىق قولدۇر .لېكىن ،سىلەر داۋاملىق ئۇنىڭ
مېھرىبانلىقىدا تۇرساڭالر ،ئۇ سىلەرگە مېھرىباندۇر .ئۇنداق
بولمىغاندا ،سىلەرمۇ كېسىپ تاشلىنىسىلەر 23 .يەھۇدىيالر
ئېتىقادسىزلىقىدىن ۋاز كېچىپ ،ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد
قىلسا ،ئۇالرمۇ ئەسلىدىكى دەرەخكە ئۇلىنىدۇ .چۈنكى ،خۇدا
ئۇالرنى قايتا ئۇالشقا قادىردۇر 24 .يەھۇدىي ئەمەس سىلەر ياۋا
زەيتۇن دەرىخىدىن كېسىپ ئېلىنىپ ،قانۇنىيەتكە خىالپ ھالدا
تۈجۈپىلەپ ئۆستۈرۈلگەن زەيتۇن دەرىخىگە ئۇالنغان يەردە،
ئەسلىدىكى شاخالرنىڭ ئۆز دەرىخىگە ئۇلىنىشى تېخىمۇ
ئاسان ئەمەسمۇ؟
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خۇدانىڭ مېھرىبانلىقى پۈتكۈل ئىنسانالر ئۈچۈندۇر
 25قېرىنداشالر ،ئۆزۈڭالرنى يەھۇدىيالردىن ئۈستۈن تۇتۇشتىن
ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن ،مۇنداق بىر سىردىن خەۋەرسىز
قېلىشىڭالرنى خالىمايمەن .بۇ سىر بولسا :بىر قىسىم ئىسرائىلالر
خۇدا ئەۋەتكەن قۇتقۇزغۇچىنى ھازىرغىچە تەرسالىق بىلەن
رەت قىلسىمۇ ،بىراق بۇ ئەھۋال پەقەتال قۇتقۇزۇلغان يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىڭ سانى تولۇقالنغۇچە داۋاملىشىدۇ 26 .كېيىن ،پۈتۈن
ئىسرائىلالر قۇتقۇزۇلىدۇ .بۇ توغرۇلۇق مۇقەددەس يازمىالردا
مۇنداق دېيىلگەن:
«قۇتقۇزغۇچى سىئوندىن كېلىپ،
ياقۇپنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ گۇناھكارلىقىنى يوقىتىۋېتىدۇ.
 27مانا بۇ ،ئۇالر بىلەن تۈزىدىغان ئەھدەمدۇر،
ئۇ چاغدا ،ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كۆتۈرۈۋېتىمەن».
 28يەھۇدىيالر خۇش خەۋەرنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن،
خۇداغا دۈشمەن بولۇپ قالدى .بۇ ،يەھۇدىي ئەمەس سىلەرگە
كۆپ مەنپەئەت يەتكۈزدى .لېكىن ،يەھۇدىيالر خۇدانىڭ
تاللىغان خەلقىدۇر .خۇدا ئۇالرنىڭ ئەجدادلىرى بىلەن ئەھدە
تۈزگەنلىكتىن ،يەنىال ئۇالرنى سۆيىدۇ 29 .چۈنكى ،خۇدا ئۆزى
بەرگەن سوۋغاتلىرىنى ۋە چاقىرىقىنى قايتۇرۇۋالمايدۇ 30 .يەھۇدىي
ئەمەس سىلەر بىر چاغالردا خۇداغا ئىتائەت قىلمايتتىڭالر .لېكىن،
يەھۇدىيالر خۇداغا ئىتائەتسىزلىك قىلغانلىقى ئۈچۈن ،سىلەر
ھازىر خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتىگە ئېرىشتىڭالر 31 .يەھۇدىيالر
بولسا ئىتائەت قىلماي كېلىۋاتىدۇ .لېكىن شۇنداق نەتىجە
بولىدۇكى ،خۇدا سىلەرگە رەھىم-شەپقەت كۆرسەتكەندەك،
يەھۇدىيالرغىمۇ رەھىم-شەپقەت كۆرسىتىدۇ 32 .چۈنكى،
خۇدا رەھىم-شەپقىتىنى پۈتكۈل ئىنسانغا كۆرسىتىش ئۈچۈن،
ھەممەيلەننى ،يەنى يەھۇدىيالر ۋە يەھۇدىي ئەمەسلەرنى
ئۆزلىرىنىڭ ئىتائەتسىزلىكىكە قويۇۋەتتى.
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 33ئاھ! خۇدانىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە ئىلىم-ھېكمىتى نېمىدېگەن
مول ،نېمىدېگەن چوڭقۇر-ھە! ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىنى كىممۇ
چۈشىنەلىسۇن؟ ئۇنىڭ يوللىرىنى كىممۇ ئويالپ يېتەلىسۇن؟
مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
« 34كىممۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئوي-پىكرىنى چۈشەنسۇن؟
كىممۇ ئۇنىڭ مەسلىھەتچىسى بواللىسۇن؟
 35كىممۇ ئۇنىڭغا بىرنەرسە بېرىپ،
ئۇنى قەرزدار قىاللىسۇن؟»
 36ھېچكىم! چۈنكى ،پەرۋەردىگارىمىز بارلىق مەۋجۇداتنىڭ
ياراتقۇچىسىدۇر ،بارلىق مەۋجۇدات ئۇ ئارقىلىق مەۋجۇت بولۇپ
تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن مەۋجۇتتۇر .بارلىق شان-شەرەپ
ئەبەدىلئەبەد ئۇنىڭغا مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!

ئۆزىنى خۇداغا بېغىشالش

12

 1شۇڭا ،ئەي قېرىنداشالر ،خۇدا بىزگە شۇنداق رەھىم-
شەپقەت كۆرسەتكەنىكەن ،ئۆزۈڭالرنى خۇدانى خۇرسەن
قىلىدىغان ،ئۇنىڭغا ئاتالغان تىرىك قۇربانلىق سۈپىتىدە ئۇنىڭغا
بېغىشلىشىڭالرنى ئۆتۈنىمەن .مانا بۇ ،سىلەرنىڭ خۇداغا قىلىدىغان
ھەقىقىي ئىبادىتىڭالردۇر 2 .بۇ دۇنيانىڭ ئېقىملىرىغا ئەگىشىپ
يۈرمەڭالر ،ئەكسىچە ئوي-پىكرىڭالر خۇدانىڭ يېڭىلىشى بىلەن
پۈتۈنلەي ئۆزگەرسۇن .شۇ چاغدا ،خۇدانىڭ ھاياتىڭالرغا بولغان
ئىرادىسىنى ھەمدە بۇ ئىرادىنىڭ نەقەدەر ياخشى ،نەقەدەر خۇرسەن
قىالرلىق ۋە نەقەدەر مۇكەممەل ئىكەنلىكىنى بىلەلەيسىلەر.
 3خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ماڭا ئاتا قىلىنغانلىقى ئۈچۈن،
ھەربىرىڭالرغا شۇنى ئېيتىمەنكى ،ئۆزۈڭالرنى ئارتۇقچە
باھالىماڭالر .ئەكسىچە ،ئېغىر-بېسىقلىق بىلەن خۇدا سىلەرگە
بەرگەن ئېتىقاد جەھەتتىكى قابىلىيىتىڭالرغا قاراپ ،ئۆزۈڭالرنى
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دەڭسەپ كۆرۈڭالر 4 .بىزنىڭ تېنىمىز كۆپلىگەن ئەزاالردىن تەركىب
تاپقان ھەمدە ھەربىر ئەزايىمىزنىڭ ئوخشاش بولمىغان رولى
بار 5 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،بىز ئېتىقادچىالر كۆپ بولساقمۇ،
ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ھەممىمىز بىر
تەن بولۇپ ،بىر-بىرىمىزگە باغلىنىپ تۇرىمىز  6ھەمدە خۇدانىڭ
بىزگە ئاتا قىلغان مېھىر-شەپقىتىگە ئاساسەن ھەربىرىمىزدە
ئوخشاش بولمىغان قابىلىيەتلەر بار بولىدۇ .ئەگەر خۇدانىڭ
سىلەرگە بەرگەن قابىلىيىتى ئۆزىنىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈش
بولسا ،ئۇنىڭ سىلەرگە ۋەھىي ئارقىلىق سۆزلەۋاتقانلىقىغا
ئىشەنگىنىڭالردەك ،ئىشەنچ بىلەن بۇ ۋەھىينى باشقىالرغا
يەتكۈزۈڭالر 7 .خۇدانىڭ سىلەرگە بەرگەن قابىلىيىتى باشقىالرغا
خىزمەت قىلىش بولسا ،خىزمەت قىلىڭالر؛ خۇدا توغرىسىدا
تەلىم بېرىش بولسا ،تەلىم بېرىڭالر؛  8رىغبەتلەندۈرۈش بولسا،
رىغبەتلەندۈرۈڭالر؛ ئىئانە بېرىش بولسا ،چىن كۆڭلۈڭالر بىلەن
ئىئانە بېرىڭالر؛ باشالمچىلىق قىلىش بولسا ،مەسئۇلىيەتچانلىق
بىلەن باشالمچىلىق قىلىڭالر؛ رەھىم قىلىش بولسا ،خۇشاللىق
بىلەن قىلىڭالر.
 9مېھىر-مۇھەببىتىڭالر ساختا بولمىسۇن .يامانلىقتىن
يىرگىنىڭالر ،ياخشى ئىشالردا چىڭ تۇرۇڭالر 10 .بــىــر-
بىرىڭالرنى قېرىنداشالرچە سۆيۈپ ،ئۆزئارا قىزغىن بولۇڭالر.
باشقىالرنى ئۆزۈڭالردىن يۇقىرى كۆرۈپ ،ئۇالرنى ھۆرمەتلەڭالر.
 11قىزغىنلىقىڭالر سوۋۇپ كەتمىسۇن .ئەكسىچە ،ئوتتەك
قىزغىن قەلبىڭالر بىلەن رەببىمىزگە خىزمەت قىلىڭالر 12 .ئۈمىد
ئىچىدە شاد-خۇرام ياشاڭالر ،قىيىنچىلىقالرغا بەرداشلىق
بېرىڭالر .ھەر ۋاقىت دۇئادا بولۇڭالر 13 .خۇدانىڭ مۇقەددەس
خەلقى ئارىسىدىن ئېھتىياجى چۈشكەنلەرگە ياردەم قىلىڭالر
ۋە ئۇالرغا مېھماندوست بولۇڭالر.
 14سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلغۇچىالرغا بەخت تىلەڭالر .ئۇالرغا
پەقەت بەخت تىلەڭالركى ،ئۇالرنى قارغىماڭالر 15 .خۇشال بولغانالر
بىلەن بىللە خۇشال بولۇڭالر ،قايغۇرغانالر بىلەن بىللە قايغۇرۇڭالر.
 16ئۆزئارا ئىناق ئۆتۈڭالر ،مەغرۇرالنماڭالر .ئەكسىچە ،تۆۋەن
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تەبىقىدىكى كىشىلەر بىلەن بېرىش-كېلىش قىلىڭالر .ھەرگىز
بىلەرمەن بولۇۋالماڭالر.
 17ھېچكىمنىڭ يامانلىقىغا يامانلىق بىلەن جاۋاب قايتۇرماڭالر،
كۆپچىلىك ياخشى دەپ قارىغان ئىشالرنى كۆڭۈل قويۇپ قىلىڭالر.
 18ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە كۆپچىلىك بىلەن ئىناق ئۆتۈڭالر 19 .قەدىرلىك
دوستالر ،ئىنتىقام ئالماڭالر ،بۇنى خۇداغا تاپشۇرۇڭالر .چۈنكى،
مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق يېزىلغان« :پەرۋەردىگار دەيدۇكى،
ئىنتىقام ئالغۇچى مەندۇرمەن ،ئۇنى مەن چوقۇم قىلىمەن».
 20مۇقەددەس يازمىالردا يەنە مۇنداق يېزىلغان« :دۈشمىنىڭ ئاچ
بولسا ،ئۇنى تويدۇر ،ئۇسسىغان بولسا ،قاندۇر .بۇنداق قىلىش بىلەن
ئۇنىڭ يۈزىنى چىمىلدىتىپ ،ئۇنى خىجالەتچىلىكتە قالدۇرىسەن».
سىلەرمۇ ئىنتىقام ئېلىشنىڭ ئورنىغا شۇنداق قىلىڭالر 21 .دېمەك،
يامانلىق ئالدىدا تىز پۈكمەڭالر ،يامانلىقنى ياخشىلىق بىلەن يېڭىڭالر.

ھۆكۈمەت ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىمىز

13

 1ھەممە ئادەم ھۆكۈمەتكە بويسۇنۇشى كېرەك .چۈنكى،
ھەرقانداق ھاكىمىيەت خۇدادىن كەلگەن ھەم ھۆكۈمەتنى
خۇدا ئۆزى تىكلىگەن 2 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھۆكۈمەتكە قارشىلىق
قىلغۇچىالر خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا قارشىلىق قىلغان بولىدۇ.
بۇنداق قارشىلىق قىلغۇچىالر ھۆكۈمەت تەرىپىدىن جازاغا تارتىلىدۇ.
 3توغرا يولدا ماڭغانالر ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىدىن قورقمايدۇ .لېكىن،
يامان يولدا ماڭغانالر ئۇنىڭدىن قورقىدۇ .ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىدىن
قورقۇشنى خالىمايمەن دېسەڭ ،ئۇنداقتا توغرا يولدا ماڭ .ئۇ چاغدا،
ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولىسەن 4 .چۈنكى،
ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى خۇدانىڭ خىزمەتچىلىرى بولۇپ ،ئۇالر سېنىڭ
مەنپەئىتىڭ ئۈچۈن ئىشلەيدۇ .لېكىن ،يامان يولدا ماڭساڭ ،ئەلۋەتتە
قورقۇشۇڭ كېرەك .چۈنكى ،ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ جازاالش
ھوقۇقى بار-دە! ئۇالر خۇدانىڭ خىزمەتچىسى بولۇپ ،يامان يولدا
ماڭغۇچىالرنى جازاالشقا تەيىنلەنگەن 5 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھۆكۈمەت
ئەمەلدارلىرىغا بويسۇنۇش كېرەك .بۇ ،پەقەت جازالىنىشتىن ساقلىنىش
ئۈچۈنال ئەمەس ،بەلكى خۇدا ئالدىدىمۇ ۋىجدانلىق بولۇش ئۈچۈندۇر.
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 6بــاج تاپشۇرۇشۇڭالرنىڭ سەۋەبىمۇ مانا شۇدۇر .ھۆكۈمەت
ئەمەلدارلىرى بولسا خۇدانىڭ مەخسۇس بۇ ئىشالرنى باشقۇرۇپ
بېرىدىغان خىزمەتكارلىرىدۇر 7 .ھەركىمگە ئۆزىگە تېگىشلىك
ھەققىنى تۆلەڭالر .غەللە-پاراق يىغقۇچىغا غەللە-پاراقنى ،باج
يىغقۇچىغا باجنى تاپشۇرۇڭالر ،ھۆرمەت قىلىشقا تېگىشلىك
بولغانالرنى ھۆرمەت قىلىڭالر ،ئىززەتلەشكە تېگىشلىك بولغانالرنى
ئىززەتلەڭالر.

باشقىالر ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىمىز
 8مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىشتە ئۆزئارا بىر-بىرىڭالرغا قەرزدار
بولغاندىن باشقا ،ھېچكىمگە ھېچقانداق قەرزدار بولماڭالر.
چۈنكى ،باشقىالرنى سۆيگەن كىشى تەۋرات قانۇنىنىڭ تەلىپىنى
ئەمەلگە ئاشۇرغان بولىدۇ« 9 .زىنا قىلما ،قاتىللىق قىلما،
ئوغرىلىق قىلما ،باشقىالرنىڭ تەئەللۇقاتلىرىغا كۆز قىرىڭنى
سالما» دېگەن پەرزلەر ۋە بۇنىڭدىن باشقا بارلىق پەرزلەر
«قوشناڭنى ئۆزۈڭنى سۆيگەندەك سۆي» دېگەن بۇ ئەمرگە
يىغىنچاقالنغان 10 .باشقىالرنى سۆيگەن كىشى ئۇالرغا يامانلىق
قىلمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مېھىر-مۇھەببەت تەۋرات قانۇنىنىڭ
تەلىپىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ.
 11ھازىر مۇھىم بىر دەۋردە ياشاۋاتقانلىقىمىزنى بىلىپ ،بۇالرنى
سىلەرگە دەۋاتىمەن .ئۇيقۇدىن ئويغىنىدىغان ۋاقتىڭالر يېتىپ
كەلدى .چۈنكى ،بىزنىڭ دەسلەپكى ئېتىقاد قىلغان ۋاقتىمىزغا
قارىغاندا ،ئەڭ ئاخىرقى ئۈزۈل-كېسىل قۇتقۇزۇلۇش كۈنىمىز
تېخىمۇ يېقىنالپ قالدى 12 .قاراڭغۇ كېچە ئۆتۈپ كەتتى ،كۈندۈز،
يەنى ئەيسا مەسىھنىڭ قايتىپ كېلىدىغان كۈنى يېقىنالپ قالدى.
شۇڭا ،قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىشلىرىنى تاشالپ ،يورۇقلۇقنىڭ ساۋۇتىنى
كىيىڭالر 13 .ئەيش-ئىشرەت ۋە شارابخورلۇققا ،زىنا ۋە بۇزۇقچىلىق،
ئۇرۇشقاقلىق ۋە ھەسەتخورلۇققا بېرىلمەڭالر .يورۇقلۇقتىكى
كىشىلەردەك پاك ھايات كەچۈرۈڭالر 14 .ئەيسا مەسىھنىڭ تەبىئىتىنى
ئۆزۈڭالرغا ئۆزلەشتۈرۈڭالر .گۇناھكار تەبىئىتىڭالردىكى ئارزۇ-
ھەۋەسلەرنى قاندۇرۇشنى ئويلىماڭالر.
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14

 1ئېتىقادى ئاجىز قېرىنداشالرنىڭ ① پىكىرلىرى ئۈستىدە
ھۆكۈم قىلماي ،ئۇالرنى قوبۇل قىلىڭالر 2 .بــەزى
ئېتىقادچىالر ھەرقانداق يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە بولىدىغانلىقىغا
ئىشىنىدۇ .لېكىن ،بەزىلەرنىڭ ئېتىقادى ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن،
گۆش يېمەيدۇ 3 .ھەرقانداق يېمەكلىكلەرنى يەيدىغانالر گۆش
يېمەيدىغانالرنى كەمسىتمىسۇن ھەمدە گۆش يېمەيدىغانالرمۇ
ھەرقانداق يېمەكلىكلەرنى يەيدىغانالر ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلمىسۇن.
چۈنكى ،خۇدا ئۇالرنى قوبۇل قىلغان 4 .خۇدانىڭ خىزمەتكارى
ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلىدىغان سەن كىم ئىدىڭ؟ ئۇالرغا ئىگىسى
بولغان خۇدا ئۆزى مەسئۇل .خىزمەتكارى ئۈستىدىن ھۆكۈم
قىلىش ياكى ئۇنى ئاقالش خۇدانىڭ ئىشىدۇر .خۇدا ئۇنى ئەيىبسىز
قىالاليدۇ .چۈنكى ،رەببىمىز بۇنداق قىلىشقا قادىردۇر.
 5بەزىلەر مەلۇم كۈنلەرنى باشقا كۈنلەردىن مۇھىم دەپ قارايدۇ② ،
يەنە بەزىلەر ھەممە كۈننى ئوخشاش دەپ قارايدۇ .بۇ ئىشتا ھەركىم
ئۆز ۋىجدانى بويىچە قارار چىقارسۇن 6 .بەزىلەر مەلۇم بىر كۈننى
قەدىرلەپ ،بۇنىڭ بىلەن رەببىمىزگە بولغان ھۆرمىتىنى ئىپادىلەيدۇ.
بەزىلەر ،يەنى ھەرقانداق يېمەكلىكلەرنى يەيدىغانالرمۇ شۇ يېگ ن
يېمەكلىكلىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ رەببىمىزگە بولغان ھۆرمىتىنى
ئىپادىلەيدۇ .چۈنكى ،ئۇالر خۇدا بەرگەن رىزقى ئۈچۈن شۈكۈر
ئېيتىدۇ .گۆش يېمەيدىغانالرمۇ خۇدا بەرگەن رىزقى ئۈچۈن
①  1 :14ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغۇچىالر ئىلگىرى يەھۇدىي ۋە باشقا
ھەر خىل غەيرىي دىنالرغا ئىشىنەتتى .ئۇالرنىڭ كۆپ قىسىملىرىدا خۇدانى
«خۇرسەن قىلىش» ئۈچۈن يېمەكلىك جەھەتتە كۈچلۈك قائىدىلەر بار ئىدى.
لېكىن ،خۇش خەۋەردە بولسا مۇنداق قائىدىلەر يوق .چۈنكى ،ئادەم ياخشى
ئەمەللەر ئارقىلىق ئەمەس ،بەلكى ئېتىقاد ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنىدۇ .بىراق ،بىر قىسىم ئېتىقادچىالر بۇ يېڭى «ئەركىنلىك»نى تولۇق
چۈشەنمىگەچكە ،كونا ئادەتلىرى بويىچە ياشاشنى داۋام قىلدى .پاۋلۇس مۇنداق
ئېتىقادچىالرنى «ئېتىقادى ئاجىز قېرىنداشالر» دەپ ئاتىدى.
②  5 :14ئېتىقادچىالرنىڭ بىر قىسمى يەھۇدىي بولۇپ ،ئۇالر يەنىال
تەۋراتتا بەلگىلەنگەن ھېيت-بايرام ۋە دەم ئېلىش كۈنلىرىنى بۇرۇنقىدەك
داۋامالشتۇرۇش كېرەك ،دەپ قارايتتى.
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خۇداغا شۈكۈر ئېيتىدۇ 7 .ھېچقايسىمىز پەقەتال ئۆزىمىز ئۈچۈن
ياشىمايمىز ۋە ھېچقايسىمىز پەقەتال ئۆزىمىز ئۈچۈن ئۆلمەيمىز.
 8بەلكى ،ياشىساقمۇ ،ئۆلسەكمۇ رەببىمىز ئۈچۈندۇر ،قىسقىسى،
قانداقال بولساق ،رەببىمىزگە مەنسۇپمىز 9 .ئەيسا مەسىھ ھەم
ئۆلگەنلەرنىڭ ،ھەم تىرىكلەرنىڭ رەببى بولۇش ئۈچۈن ئۆلۈپ
تىرىلدى 10 .ئۇنداقتا ،گۆش يېمەيدىغان سەن نېمە ئۈچۈن
ھەممە يېمەكلىكلەرنى يەيدىغان قېرىندىشىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم
قىلىسەن؟ ھەممە يېمەكلىكلەرنى يەيدىغان سەنمۇ نېمە ئۈچۈن
گۆش يېمەيدىغان قېرىندىشىڭنى كەمسىتىسەن؟ ھەممىمىزنىڭ
خۇدانىڭ ھۆكۈم تەختىنىڭ ئالدىدا ھېساب بېرىدىغانلىقىمىزنى
بىلمەمسەن؟  11بۇ خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«پەرۋەردىگار دەيدۇكى:
مەڭگۈ مەۋجۇتلۇقۇم بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
پۈتكۈل ئىنسان ئالدىمدا تىزلىنىپ سەجدە قىلىدۇ،
پۈتكۈل ئىنسان مېنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىمنى ئېتىراپ
قىلىدۇ».
 12دېمەك ،ھەربىرىمىز خۇدا ئالدىدا ئۆزىمىزدىن ھېساب بېرىمىز.

ھەربىر ئادەم ۋىجدان بىلەن ياشىشى كېرەك
 13شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىر-بىرىڭالرنى ئەيىبلەشنى توختىتىڭالر.
قېرىندىشىڭالرنى توغرا يولدىن ئــازدۇرۇپ ،ئۇالرنى گۇناھقا
يىقىتىشقا سەۋەب بولىدىغان ھەرقانداق ئىش قىلماسلىقنى قارار
قىلىڭالر 14 .رەببىمىز ئەيساغا مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن،
مەن شۇنىڭغا ھەقىقىي ئىشىنىمەنكى ،ھەرقانداق يېمەكلىكنىڭ
ئۆزى ھارام ئەمەستۇر .لېكىن ،مەلۇم يېمەكلىكنى ھارام دەپ
قارىغان كىشى ئۈچۈن ،ئۇ يېمەكلىك ھارامدۇر 15 .ئەگەر سىلەر
يېمەكلىكىڭالر سەۋەبىدىن ئېتىقادى ئاجىز بولغان قېرىندىشىڭالرنى
ئۆز ۋىجدانى كۆتۈرمەيدىغان ئىشالرغا دەۋەت قىلساڭالر ،مېھىر-
مۇھەببەت يولىدا ماڭمىغان بولىسىلەر .سىلەر بۇ قېرىندىشىڭالرنى
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يېمەكلىك سەۋەبىدىن نابۇت قىلماڭالر .چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ
ئۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۆز جېنىنى پىدا قىلغان 16 .ئەگەر سىلەر ئۆزۈڭالر
ياخشى دەپ قارىغان ئىشالرنى قىلغاندا باشقىالرنىڭ ئەيىبلىشىگە
ئۇچرىساڭالر ،ئۇنداقتا بۇنداق ئىشالرنى قىلماڭالر!  17چۈنكى،
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا يېمەك-ئىچمەك قائىدىلىرىگە رىئايە قىلىپ
ياشاش ئەمەس ،بەلكى ھەققانىيلىق ،ئىناقلىق ۋە مۇقەددەس روھ
ئاتا قىلغان شاد-خۇراملىق ئىچىدە ياشاش مۇھىمدۇر 18 .مۇنداق
ياشاش بىلەن ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلغان كىشى خۇدانى
خۇرسەن قىلىدۇ ۋە ئىنسانالرنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولىدۇ.
 19شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۆزىمىزنى ئىناقلىقنى ئىلگىرى سۈرىدىغان
ۋە بىر-بىرىمىزنىڭ ئېتىقادىنى مۇستەھكەملەيدىغان ئىشالرغا
ئاتايلى 20 .يېمەكلىك سەۋەبىدىن ،خۇدانىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى
بۇزمايلى .ئەلۋەتتە ،ھەممە يېمەكلىك ھااللدۇر .بىراق ،بىر ئادەم
ئۆزىنىڭ يېمەكلىكى سەۋەبىدىن باشقىالرنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈشىگە
سەۋەبچى بولۇپ قالسا ،بۇ دۇرۇس بولمايدۇ 21 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
گۆش يېيىش ،شاراب ئىچىش ،شۇنداقال باشقا ئىشالرنى قىلىشىڭالر
قېرىندىشىڭالرنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈشىگە سەۋەبچى بولسا ،بۇالرنى
قىلمىغىنىڭالر تۈزۈك 22 .سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنىڭ
توغرا ئىكەنلىكىگە بولغان ئىشەنچىڭالر ئۆزۈڭالر بىلەن خۇدا
ئوتتۇرىسىدا بولسۇن .ئۆزى توغرا دەپ قارىغان ئىشالرنى قىلىپ،
ئۆزى ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلمىغان كىشى نېمىدېگەن بەختلىك-
ھە!  23لېكىن ،بىرەر يېمەكلىككە شەك كەلتۈرۈپ تۇرۇپ ،يەنە شۇ
يېمەكلىكنى يېگەن كىشى ۋىجدانىنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۇچرايدۇ.
چۈنكى ئۇ كىشى ئۆزى يېگەن يېمەكلىكنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە
ئىشەنچ قىاللمىدى .توغرا ئىكەنلىكىگە ئىشەنچ يوق ھالدا قىلىنغان
ھەرقانداق ئىش گۇناھتۇر.

ئۆزىمىزنى قانائەتلەندۈرۈشنىال ئويلىمايلى

15

 1ئېتىقادىمىز كۈچلۈك بولغان بىزلەر ھەرقانداق ئىش
قىلغاندا ،ئۆزىمىزنى قانائەتلەندۈرۈشنىال ئويلىماستىن،
ئېتىقادى ئاجىز قېرىنداشلىرىمىزغىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشىمىز كېرەك.
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 2ھەربىرىمىز قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئېتىقادىنىڭ مۇستەھكەملىنىشى
ئۈچۈن ئۇالرنىڭ مەنپەئىتىنى نەزەردە تۇتۇپ ،ئۇالرنى خۇرسەن
قىلىشىمىز كېرەك 3 .ئەيسا مەسىھمۇ ئۆزىنى ئەمەس ،خۇدائاتىسىنى
خۇرسەن قىلىشنى ئويلىدى .بۇ توغرىسىدا مۇقەددەس يازمىالردا
مۇنداق دېيىلگەن« :ئى خۇدا ،سەن ھاقارەت قىلىنغان چاغالردا،
ئۆزۈم ھاقارەت قىلىنغاندەك بولدۇم 4 ».مۇقەددەس يازمىالردىكى
سۆزلەرنىڭ ھەممىسى بىزگە تەلىم بولسۇن دەپ بۇرۇنال يېزىپ
قالدۇرۇلغان .خۇدانىڭ ۋەدىسىگە ئېرىشكەنگە قەدەر ئۇ سۆزلەر
بىزنى رىغبەتلەندۈرىدۇ ۋە سەۋر-تاقەتلىك قىلىدۇ 5 .سەۋر-تاقەت
ۋە رىغبەت ئاتا قىلىدىغان خۇدا سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھنى ئۈلگە
قىلىپ ،ئۆزئارا ئىناق ياشىشىڭالر ئۈچۈن ياردەم قىلغاي 6 .بۇنىڭ
بىلەن ،سىلەر خۇدانى ،يەنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسىنى
بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە ۋە بىر ئېغىزدىن ئۇلۇغلىغايسىلەر.

بىر-بىرىڭالرنى قوبۇل قىلىڭالر
 7شۇڭا ،ئەيسا مەسىھ سىلەرنى قوبۇل قىلغىنىدەك ،سىلەرمۇ
بىر-بىرىڭالرنى قوبۇل قىلىڭالر .شۇنداق بولغاندا ،خۇداغا شان-
شەرەپ ئېلىپ كېلىسىلەر 8 .سىلەرگە شۇنى ئېيتماقچىمەنكى،
ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ ئۆز ۋەدىسىدە ،يەنى ئىبراھىم،
ئىسھاق ۋە ياقۇپالرغا قىلغان ۋەدىسىدە تۇرىدىغانلىقىنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن ،يەھۇدىيالرنىڭ خىزمەتكارى بولدى 9 .ئۇ
يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭمۇ خۇدانىڭ مېھرىبانلىقىنى كۆرۈپ،
خۇدانى مەدھىيىلىشى ئۈچۈن شۇنداق قىلدى .بۇ خۇددى
مۇقەددەس يازمىالردا« :شۇڭا ،سېنى باشقا مىللەتلەر ئارىسىدا
مەدھىيىلەيمەن ۋە نامىڭنى كۈيلەيمەن» دېگىنىدەك بولدى.
 10مۇقەددەس يازمىالرنىڭ بىر يېرىدە« :ئەي باشقا مىللەتلەر،
خۇدانىڭ تاللىغان خەلقى بىلەن بىللە شاد-خۇرام بولۇڭالر!»
دېيىلگەن بولسا 11 ،يەنە بىر يېرىدە« :ئەي باشقا مىللەتلەر،
رەببىمىزنى مەدھىيىلەڭالر ،ئەي پۈتكۈل خەلقلەر ،ئۇنى
ئۇلۇغالڭالر!» دېيىلگەن 12 .يەشايا پەيغەمبەرمۇ مۇقەددەس
يازمىالردا مۇنداق دېگەن:
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«يىشاينىڭ ① ئەۋالدىدىن بىرى چىقىپ،
باشقا مىللەتلەرگە ھاكىملىق قىلىدۇ.
يەھۇدىي ئەمەسلەر ئۇنىڭغا ئۈمىد باغاليدۇ».

 13ئېتىقاد يولىدا ماڭغىنىڭالردا ،ئۈمىدنىڭ مەنبەسى بولغان
خۇدا قەلبىڭالرنى شاد-خۇراملىق ۋە تىنچ-ئامانلىققا تولدۇرغاي!
بۇنىڭ بىلەن ،سىلەر مۇقەددەس روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتى ئارقىلىق
ئۈمىدكە تولۇپ تاشقايسىلەر.

پاۋلۇسنىڭ ئۆز خىزمىتى توغرىسىدا سۆزلىگەنلىرى
 14قېرىنداشالر ،مەن سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭالرنىڭ ياخشىلىققا
تولغانلىقىغا ۋە ئۆزۈڭالرغا كېرەكلىك بىلىمگە تولۇق ئىگە بولۇپ،
بىر-بىرىڭالرغا نەسىھەت بېرەلەيدىغانلىقىڭالرغا قايىلمەن.
 15شــۇنــداق بولسىمۇ ،بەزى ئىشالرنى سىلەرنىڭ سەمىڭالرغا
سېلىش ئۈچۈن ،بۇ خېتىمنى جۈرئەتلىك ھالدا ئوچۇق يازدىم.
مەن خۇدا ماڭا ئاتا قىلغان مېھىر-شەپقەت ئارقىلىق  16خۇدانىڭ
خۇش خەۋىرىنى يەتكۈزۈش خىزمىتىدە يەھۇدىي ئەمەسلەر ئۈچۈن
خۇددى روھانىيالردەك ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى بولدۇم.
بۇنىڭدىن مەقسەت ،يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ مۇقەددەس روھ ئارقىلىق
پاكلىنىپ ،خۇددى خۇدانى خۇرسەن قىلىدىغان قۇربانلىقتەك ،خۇدا
تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈندۇر.
 17شــۇڭــا ،ئەيسا مەسىھكە تايىنىپ ،خۇدا ئۈچۈن قىلغان
خىزمىتىمدىن پەخىرلىنىمەن18 . 19-يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ خۇداغا
ئىتائەت قىلىشى ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھنىڭ مەن ئارقىلىق قىلغان
ئىشلىرىدىن باشقا ھېچنەرسە توغرۇلۇق ماختىنىشقا جۈرئەت
قىاللمايمەن .يەھۇدىي ئەمەسلەر مېنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىم،
قىلغان ئىشلىرىم ۋە كۆرسەتكەن مۆجىزىلىرىم ئارقىلىق مۇقەددەس
روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى كۆرۈپ ،خۇش خەۋەرنى قوبۇل قىلدى.

①  12 :15يىشاي _ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئاتىسى.
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مەن يېرۇسالېمدىن باشالپ ئىللىرىيە ئۆلكىسىگىچە بولغان ھەممە
يەردە ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى بۇ خۇش خەۋەرنى تارقاتتىم.
 20باشقا كىشىلەر سالغان ئۇلنىڭ ئۈستىگە بىنا سالماسلىق
ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھنىڭ نامى ئەزەلدىن ئاڭالنمىغان يەرلەردە
بۇ خۇش خەۋەرنى تارقىتىشقا تىرىشىپ كەلدىم 21 .بۇ توغرىسىدا
مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك« :خۇدادىن خەۋەرسىزلەر ئۇنى
تونۇيدۇ ،ئاڭلىمىغانالر ئاڭالپ چۈشىنىدۇ».

پاۋلۇسنىڭ رىمغا بېرىش پىالنى
 22يېنىڭالرغا بېرىشنى كۆپ قېتىم ئويلىغان بولساممۇ ،لېكىن مانا
شۇ خىزمەتلىرىم سەۋەبىدىن بارالمىدىم23 . 24-ھازىر بۇ يەرلەردە
خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش خىزمىتىنى ئورۇنداپ بولدۇم .ئۇنىڭ
ئۈستىگە ،كۆپ يىلالردىن بېرى ،سىلەرنى يوقالپ بېرىش ئارزۇيۇم
بار ئىدى .شۇڭا ،مەن ئىسپانىيىگە كېتىۋاتقىنىمدا يول ئۈستىدە
سىلەرگە يولۇققاچ ،بىر مەزگىل سىلەر بىلەن بىللە تۇرماقچىمەن.
ئاندىن ،سىلەرنىڭ ياردەم قىلىپ ،يولغا سېلىپ قويۇشۇڭالرنى
ئۈمىد قىلىمەن 25 .بىراق ،ھازىر يېرۇسالېمغا بېرىپ ،ئۇ يەردىكى
ئېتىقادچىالرغا ھەدىيىنى تاپشۇرۇپ بېرىشىمگە توغرا كېلىۋاتىدۇ.
 26چۈنكى ،ماكېدونىيە ۋە يۇنان ئۆلكىلىرىدىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى ئىئانە توپالپ ،يېرۇسالېمدىكى ئېتىقادچىالر
ئارىسىدىكى يوقسۇلالرغا ياردەم بېرىشنى اليىق تاپتى 27 .ئۇالر بۇ
ئىشنى ئۆز ئىختىيارى بىلەن قىلدى .ئەمەلىيەتتە ،بۇ ئۇالرنىڭمۇ
قەرزى ئىدى .چۈنكى ،يەھۇدىي ئەمەسلەر يەھۇدىيالرغا خاس
بولغان روھىي جەھەتتىكى بەختتىن بەھرىمەن بولغانىكەن،
ئۇنداقتا يەھۇدىي قېرىنداشلىرىمىزمۇ ئۇالرنىڭ ماددىي جەھەتتىكى
ياردىمىگە ئېرىشىشكە اليىقتۇر 28 .مەن بۇ ئىئانىنى ئۇالرغا تىنچ-
ئامان تاپشۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ،سىلەرگە يولۇقۇپ ،ئاندىن
ئىسپانىيىگە بارىمەن 29 .ماڭا مەلۇمكى ،يېنىڭالرغا بارغىنىمدا،
ئەيسا مەسىھ مەن ئارقىلىق سىلەرگە مول بەخت ئاتا قىلىدۇ.
 30قېرىنداشالر ،سىلەرنىڭ خىزمىتىمنى قولالش يۈزىسىدىن
مەن ئۈچۈن خۇداغا دۇئا قىلىشىڭالرنى ئۆتۈنىمەن .رەببىمىز
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ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ۋە مۇقەددەس روھ ئاتا
قىلغان مېھىر-مۇھەببەتكە ئىگە بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،شۇنداق
قىلغايسىلەر 31 .مېنىڭ يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلمىغانالرنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىماسلىقىم ۋە مەن
ئالغاچ بارىدىغان بۇ ئىئانىنى يېرۇسالېمدىكى ئېتىقادچىالرنىڭ
قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن ،دۇئا قىلغايسىلەر 32 .شۇنداق قىلساڭالر،
خۇدا بۇيرۇسا ،شاد-خۇراملىق بىلەن يېنىڭالرغا بېرىپ ،سىلەر
بىلەن بىللە ئىستىراھەت قىالاليمەن 33 .ئامانلىق بەرگۈچى خۇدا
ھەممىڭالر بىلەن بىللە بولغاي ،ئامىن!

پاۋلۇسنىڭ سالىمى

16

 1كېنھېرىيە شەھىرىدىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ
خىزمەتچىسى بولغان سىڭلىمىز فىبىنى سىلەرگە
تونۇشتۇرىمەن 2 .سىلەر ئۇنى رەببىمىزگە مەنسۇپ دەپ قاراپ،
خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقىدە بولۇشقا تېگىشلىك قىزغىنلىق بىلەن
كۈتۈۋالغايسىلەر .ئۇنىڭ سىلەردىن كۈتكەن ھەرقانداق ئېھتىياجىغا
ياردەم قىلغايسىلەر .چۈنكى ،ئۇ نۇرغۇن كىشىلەرگە ،شۇنىڭدەك
ماڭىمۇ چوڭ ياردەم قىلغان.
 3ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلىش يولىدا بىرگە ئىشلىگەن
خىزمەتداشلىرىم پرىسكىال بىلەن ئېرى ئاكۋىالغا ساالم ئېيتقايسىلەر.
 4ئــۇالر مەن ئۈچۈن ئۆز ھاياتىنىڭ خېيىمخەتەرگە ئۇچرىشىغا
قارىمىدى .يالغۇز مەنال ئەمەس ،يەھۇدىي بولمىغان ھەممە
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىمۇ ئۇالردىن مىننەتداردۇر 5 .ئۇالرنىڭ
ئۆيىدە جەم بولىدىغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگىمۇ ساالم
ئېيتقايسىلەر.
ئاسىيا ئۆلكىسىدە بىرىنچى بولۇپ ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغان
سۆيۈملۈك ئېپەنىتكە ساالم ئېيتقايسىلەر 6 .سىلەر ئۈچۈن كۆپ
ئەجىر سىڭدۈرگەن مەريەمگە ساالم ئېيتقايسىلەر 7 .زىنداندا مەن
بىلەن بىللە ياتقان يەھۇدىي قېرىنداشلىرىم ئاندرونىك ۋە يۇنىيەگە
ساالم ئېيتقايسىلەر .ئۇالر مەندىن بۇرۇن ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد
قىلغان بولۇپ ،تونۇلغان ئەلچىلەردۇر.
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 8رەببىمىزگە مەنسۇپ بولغان قەدىرلىك قېرىندىشىم ئامپىلىياتقا
ساالم ئېيتقايسىلەر 9 .ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلىش يولىدا بىرگە
ئىشلىگەن خىزمەتدىشىمىز ئۇربان ۋە قەدىرلىك ستاخىسالرغا ساالم
ئېيتقايسىلەر 10 .سىناقالردىن ئۆتكەن ،ئەيسا مەسىھكە باشتىن-ئاخىر
سادىق بولۇپ كەلگەن ئاپېلىسقا ساالم ئېيتقايسىلەر .ئارىستوۋۇلنىڭ
ئائىلىسىدىكى ئېتىقادچىالرغا ساالم ئېيتقايسىلەر 11 .يەھۇدىي
قېرىندىشىم ھىرودىيونغا ،ناركىسنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردىن
رەببىمىزگە مەنسۇپ بولغانالرغا ساالم ئېيتقايسىلەر.
 12رەببىمىزنىڭ خىزمىتىدە جاپالىق ئىشلەۋاتقان ترىفېنا ۋە ترىفوسا
خانىمالرغا ساالم ئېيتقايسىلەر .رەببىمىزنىڭ خىزمىتىدە جاپالىق
ئىشلەۋاتقان قەدىرلىك دوستۇم پېرسىس خانىمغا ساالم ئېيتقايسىلەر.
 13رەببىمىزنىڭ خىزمىتىدە ئاالھىدە تونۇلغان رۇفۇسقا ۋە ئۇنىڭ
ماڭا ئانىلىق مېھرىنى يەتكۈزگەن ئانىسىغا ساالم ئېيتقايسىلەر.
 14ئاسىنكرىت ،فىلىگون ،ھېرمىس ،پاتروۋاس ،ھېرمىس ۋە ئۇالر
بىلەن دائىم جەم بولىدىغان قېرىنداشالرغا ساالم ئېيتقايسىلەر.
 15فىلولوگ ۋە يۇلياغا ،نېرىي ۋە ئۇنىڭ سىڭلىسىغا ،ئولىمپاس ۋە
ئۇالر بىلەن دائىم جەم بولىدىغان بارلىق ئېتىقادچىالرغا ساالم
ئېيتقايسىلەر 16 .بىر-بىرىڭالر بىلەن مېھرىبانالرچە ساالملىشىڭالر.
بۇ يەردىكى ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان ھەممە جامائەتچىلىكتىن
سىلەرگە ساالم.

ئاخىرقى نەسىھەت
 17قېرىنداشالر ،سىلەردىن شۇنى ئۆتۈنىمەنكى ،سىلەر ئۆگەنگەن
تەلىمگە زىت تەلىم بېرىش بىلەن ،ئاراڭالردا بۆلۈنۈش ۋە ئېتىقادىڭالردا
تەۋرىنىش پەيدا قىلىدىغان كىشىلەردىن پەخەس بولۇڭالر ،ئۇالردىن
يىراقلىشىڭالر 18 .بۇنداق كىشىلەر رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە ئەمەس،
بەلكى ئۆز نەپسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ .ئۇالر سىلىق-سىپايە
گەپلەر ۋە خۇشامەتچىلىك قىلىش بىلەن ساددا ئادەملەرنىڭ كاللىسىنى
قايمۇقتۇرىدۇ 19 .سىلەرنىڭ رەببىمىزگە ئىتائەتمەن ئىكەنلىكىڭالردىن
ھەممەيلەن خەۋەر تاپتى .شۇڭا ،سىلەردىن ناھايىتى خۇرسەنمەن.
بىراق ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشتا ئاقىل بولۇشۇڭالرنى ،يامان
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ئىشالردىن خالىي بولۇشۇڭالرنى خااليمەن 20 .ئامانلىق بەرگۈچى
خۇدا ئۇزۇن ئۆتمەي شەيتاننى ئاياغ ئاستىڭالردا ئېزىدۇ .رەببىمىز
ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولغاي.
 21خىزمەتدىشىم تىموتىي ۋە يەھۇدىي قېرىنداشلىرىم لۇكى،
ياسۇن ھەم سوسىپاتېرالردىن سىلەرگە ساالم( 22 .مەنكى ئۇشبۇ
خەتنى پاۋلۇسنىڭ ئېيتقانلىرى بويىچە يېزىپ بېرىۋاتقان تېرتىيمۇ
رەببىمىز يولىدا سىلەرگە ساالم يولاليمەن 23 ).مەنكى پاۋلۇسقا ۋە
ئۆز ئۆيىدە جەم بولىدىغان پۈتۈن ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە
ساھىبخانىلىق قىلىدىغان گايۇستىن سىلەرگە ساالم .شەھەرنىڭ
خەزىنىچىسى ئېراست ۋە قېرىندىشىمىز كۋارتالردىن سىلەرگە
ساالم 24 { .رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە
يار بولغاي ،ئامىن!}

دۇئا ۋە مەدھىيە
 25بارلىق شان-شەرەپ خۇداغا مەنسۇپ بولغاي! خۇدا مەن
يەتكۈزگەن خۇش خەۋەر ئارقىلىق ئېتىقادىڭالرنى مۇستەھكەملەيدۇ.
بۇ خۇش خەۋەر ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش خەۋەر بولۇپ،
ئۇ قەدىمدىن بېرى ساقلىنىپ كەلگەن سىردۇر 26 .ئەمدى بۇ سىر
خۇدانىڭ ئەمرى بويىچە ۋە بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ يازمىلىرىدا
يېزىلغىنىدەك ئاشكارىالندى ھەمدە يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشى ئۈچۈن ئۇالرغا
يەتكۈزۈلمەكتە 27 .بارلىق شان-شەرەپ ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق دانا
ۋە يېگانە خۇداغا ئەبەدىلئەبەد مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!

كورىنتلىقالرغا يېزىلغان
بىرىنچى خەت

1

1 2-خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى
بولۇشقا چاقىرىلغان مەنكى پاۋلۇستىن ۋە مەن ئارقىلىق
قېرىندىشىمىز سوستېنىستىن كورىنت شەھىرىدىكى خۇداغا
مەنسۇپ بولغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ساالم .ئەيسا
مەسىھكە ئىبادەت قىلىۋاتقان ھەرقايسى جايدىكى كىشىلەرگە
ئوخشاش ،سىلەرمۇ بىزنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ رەببى بولغان ئەيسا
مەسىھ ئارقىلىق خۇدا تەرىپىدىن پاك قىلىنىپ ،خۇدانىڭ
مۇقەددەس خەلقى بولۇشقا چاقىرىلدىڭالر 3 .خۇدائاتىمىز ۋە
رەببىمىز ئەيسا مەسىھ سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق
ئاتا قىلغاي!

خۇدانىڭ كۆرسەتكەن ئىلتىپاتى
 4سىلەر ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن،
خۇدا سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ئاتا قىلدى .شۇ سەۋەبتىن،
مەن سىلەر ئۈچۈن دائىم خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمەن 5 .چۈنكى،
سىلەر ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،خۇدا
سىلەرگە كۆپ ئىلتىپات كۆرسىتىپ ،سىلەرنى ئۆزى ھەققىدە
مول بىلىمگە ۋە بۇ بىلىمنى باشقىالرغا يەتكۈزىدىغان سۆز
قابىلىيىتىگە ئىگە قىلدى 6 .بۇ ،مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن ئەيسا
مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنىڭ ھەقىقىي ئىكەنلىكىنى
ئىسپاتاليدۇ 7 .سىلەر رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا كېلىشىنى
ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتۈۋاتقان مۇشۇ كۈنلەردە ،مۇقەددەس
روھ ئاتا قىلغان ھېچقانداق ھەدىيىدىن كەم قالمىدىڭالر.
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 8سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھ قايتا كەلگەن كۈندە ئەيىبسىز بولۇشۇڭالر
ئۈچۈن ،خۇدا ئېتىقادىڭالرنى تا ئاخىرغىچە مۇستەھكەملەيدۇ.
 9سىلەرنى ئوغلى ،يەنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھ بىلەن زىچ
باغلىنىشقا چاقىرغان خۇدا چوقۇم شۇنداق قىلىدۇ ،چۈنكى
ئۇ ئىشەنچلىكتۇر.

ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىكى بۆلۈنۈش
 10قېرىنداشالر ،رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ نامى بىلەن
ھەممىڭالرنى ئىتتىپاقلىشىشقا ،بۆلۈنمەسلىككە ،بىر نىيەت،
بىر مەقسەتتە بىرلىشىشكە ئۈندەيمەن 11 .قېرىنداشلىرىم،
كلوۋىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردىن ئاڭلىشىمچە ،ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىڭالردا تاالش-تارتىشالر بار ئىكەن 12 .دېمەكچى
بولغىنىم ،ئاڭلىسام بەزىلىرىڭالر «مەن پاۋلۇس تەرەپدارى»،
بەزىلىرىڭالر «مەن ئاپوللوس تەرەپدارى» ،بەزىلىرىڭالر
بولسا «مەن پېترۇس تەرەپدارى» ،يەنە بەزىلىرىڭالر «مەن
ئەيسا مەسىھ تەرەپدارى» دەپ يۈرۈپسىلەر 13 .ئەجەبا ،ئەيسا
مەسىھنى پارچىالش مۇمكىنمۇ؟ سىلەر ئۈچۈن كرېستكە
مىخالنغان ئادەم مەنمىدىم؟ سىلەر مېنىڭ نامىم بىلەن
چۆمۈلدۈرۈلگەنمىدىڭالر؟  14مەن ئاراڭالردىن كرىسپۇس بىلەن
گايۇستىن باشقا ھېچقايسىڭالرنى چۆمۈلدۈرمىگەنلىكىم
ئۈچۈن ،خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمەن 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھېچكىم
پاۋلۇسنىڭ نامى بىلەن چۆمۈلدۈرۈلدۈم ،دېيەلمەيدۇ 16 .دۇرۇس،
يەنە ئىستىپاناسنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنىمۇ چۆمۈلدۈردۈم.
بۇالردىن باشقىالرنى چۆمۈلدۈرگەن-چۆمۈلدۈرمىگەنلىكىمنى
ئەسلىيەلمەيمەن 17 .ئەيسا مەسىھ مېنى كىشىلەرنى چۆمۈلدۈرۈشكە
ئەمەس ،بەلكى خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشكە ئەۋەتتى .مەن بۇ
ۋەزىپىنى ئورۇنالشتا ناتىقلىق قىلىپ ،ئىنسان تەرىپىدىن دانا
سانالغان سۆزلەرنى ئىشلەتمىدىم .ئەگەر مەن بۇنداق سۆزلەرنى
ئىشلەتسەم ،ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقى توغرىسىدىكى
خۇش خەۋەرنىڭ كۈچ-قۇدرىتى يوقىلىپ كەتكەن بوالتتى.
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قۇتقۇزۇلۇش ئىنساننىڭ دانالىقىدىن
ئەمەس ،خۇدانىڭ شەپقىتىدىن كېلىدۇ

 18ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقى توغرىسىدىكى بۇ
خۇش خەۋەر مەڭگۈلۈك ئۆلۈمگە يۈز تۇتقانالرغا نىسبەتەن بىر
ئەخمىقانىلىكتۇر .لېكىن ،قۇتقۇزۇلۇش يولىدا مېڭىۋاتقان بىزلەر
ئۈچۈن ،ئۇ خۇدانىڭ بىزنى قۇتقۇزىدىغان كۈچ-قۇدرىتىدۇر.
 19مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق يېزىلغان:
«ئۆزلىرىنى دانىشمەن سانايدىغانالرنىڭ دانالىقىنى يوققا
چىقىرىمەن،
ئۆزلىرىنى ئەقىللىق چاغاليدىغانالرنىڭ ئەقلىنى بىكار
قىلىمەن».
 20ئۇنداقتا ،قېنى ئۇ ،ئىنسان تەرىپىدىن دانا سانالغانالر؟ قېنى
ئۇ ،ئۆزىنى ئەقىللىق سانايدىغان ئۆلىماالر؟ قېنى ئۇ ،بۇ زاماندىكى
پەيالسوپالر؟ خۇدا بۇ دۇنيادىكى دانالىقنىڭ ئەمەلىيەتتە ئەخمىقانىلىك
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن ئەمەسمۇ؟  21چۈنكى ،خۇدا ئۆزىنىڭ
دانالىقى بىلەن شۇنى بەلگىلىگەنكى ،ئىنسانالر ئۆز ئەقىل-پاراسىتىگە
تايىنىپ ،ھەرگىز خۇدانى تونۇيالمايدۇ .خۇدانىڭ ئىرادىسى بولسا
«ئەخمىقانىلىك» دەپ قارالغان بۇ خۇش خەۋەر ئارقىلىقال ئۆزىگە
ئېتىقاد قىلغانالرنى قۇتقۇزۇشتۇر 22 .يەھۇدىيالر بۇ خۇش خەۋەرنىڭ
راستلىقىنىڭ مۆجىزىلەر ئارقىلىق ئىسپاتلىنىشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
گرېكالر بولسا بۇ دۇنيادىكى دانالىقنى قوغالشقاچقا ،بۇ خۇش
خەۋەر ئۇالرنى جەلپ قىاللمايدۇ 23 .شۇنداقتىمۇ ،بىز يەتكۈزۈۋاتقان
خۇش خەۋەر يەنىال ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخلىنىپ قۇربان
بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر .يەھۇدىيالر ئۇنى ھاقارەت دەپ قارىسا،
گرېكالر ئۇنى ئەخمىقانىلىك دەپ قارايدۇ 24 .ھالبۇكى ،مەيلى
يەھۇدىي ياكى يەھۇدىي ئەمەسلەر بولسۇن ،خۇدا تەرىپىدىن
چاقىرىلغانالرنىڭ ھەممىسى ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخلىنىپ
ئۆلۈشىنى خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە دانالىقى ،دەپ بىلىدۇ.
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 25چۈنكى ،خۇدانىڭ بۇ دانالىقىنى ئىنسانالر نادانلىق دەپ ھېسابلىغان
بولسىمۇ ،بۇ «نادانلىق» ئۇالرنىڭ دانالىقىدىن ئۈستۈن ،خۇدانىڭ
بۇ كۈچ-قۇدرىتىنى ئىنسانالر ئاجىز دەپ ھېسابلىغان بولسىمۇ ،بۇ
«ئاجىزلىق» ئۇالرنىڭ كۈچ-قۇدرىتىدىن كۈچلۈكتۇر.
 26قېرىنداشالر ،خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغان ۋاقىتتىكى ئەھۋالىڭالرنى
ئەسلەپ كۆرۈڭالر .كۆپچىلىكىڭالر بۇ دۇنيانىڭ ئۆلچىمى بويىچە
قارىغاندا ،ئاقىلالر ،كۈچلۈكلەر ياكى ئاقسۆڭەكلەردىن ئەمەس
ئىدىڭالر 27 .لېكىن ،خۇدا بۇ دۇنيانىڭ ئۆلچىمى بويىچە ئاقىل
سانالغانالرنى خىجالەتچىلىكتە قالدۇرۇش ئۈچۈن ،ئىنسانالرنىڭ
ئىچىدىكى نادان ھېسابالنغانالرنى تاللىدى .بۇ دۇنيانىڭ ئۆلچىمى
بويىچە كۈچلۈك سانالغانالرنى خىجالەتچىلىكتە قالدۇرۇش ئۈچۈن،
خۇدا ئىنسانالر ئاجىز دەپ قارىغانالرنى تاللىدى 28 .خۇدا ،بۇ دۇنيادا
مۇھىم دەپ قارالغان ئىشالرنىڭ ئۆزىنىڭ نەزىرىدە ھېچ نەرسە
ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ،ئەھمىيەتسىز ،قەدىرسىز دەپ
قارالغان ۋە كۆزگە ئىلىنمايدىغان ئىشالرنى تاللىدى 29 .بۇنىڭدىكى
مەقسەت ،خۇدانىڭ ئالدىدا ھېچقانداق ئادەمنىڭ «مەن تاللىنىشقا
ئەرزىيمەن» دەپ ماختىنالماسلىقىدۇر 30 .سىلەر خۇدانىڭ ئىرادىسى
بويىچە ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولدۇڭالر .خۇدا ئۇنى بىزنىڭ
دانالىقىمىزنىڭ مەنبەسى قىلدى .بىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق خۇدا
ئالدىدا ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالندۇق .ئۇ بىزنى پاك قىلىپ،
گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن ئازاد قىلدى 31 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۇقەددەس
يازمىالردا« :ماختىنىدىغانالر رەببىمىز بىلەن ماختانسۇن» دەپ
يېزىلغان.

ئەيسا مەسىھنىڭ قۇربانلىقى ھەققىدىكى تەلىم

2

 1قېرىنداشالر ،مەن يېنىڭالرغا بېرىپ ،خۇدانىڭ سۆزلىرىنى
سىلەرگە جاكارلىغىنىمدا ،ناتىقلىق قىلغىنىم يوق ،ئىنسانالر
دانا دەپ ھېسابلىغان سۆزلەرنىمۇ ئىشلەتكىنىم يوق 2 .چۈنكى،
ئاراڭالردىكى ۋاقتىمدا پەقەت ئەيسا مەسىھ ۋە ئۇنىڭ كرېستكە
مىخالنغانلىقىدىن باشقا بىرنەرسە دېمەسلىكنى قارار قىلغانىدىم.
 3سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا بارغىنىمدا ،ئاجىزلىقىمدىن بۇ ۋەزىپىنى
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قانداق ئورۇنالرمەن دەپ قورقۇپ ،ھەتتا تىترەپ كەتكەنىدىم 4 .مەن
سىلەرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈپ ،تەلىم بەرگىنىمدە ،ئىنسانالر
دانا دەپ ھېساباليدىغان ،سىلەرنى قايىل قىالاليدىغان سۆزلەرنى
ئىشلەتمىدىم .لېكىن ،مۇقەددەس روھ ئۆزىنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى
كۆرسىتىپ ،مەن يەتكۈزگەن خۇش خەۋەرنىڭ ھەقىقەتەن خۇدادىن
كەلگەنلىكى ھەققىدە سىلەرگە ئىشەنچ بەردى 5 .بۇنداق قىلىشتىكى
مەقسىتىم ،ئېتىقادىڭالر ئىنسانالرنىڭ دانالىقىغا ئەمەس ،بەلكى
خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە ئاساسالنسۇن دېگەندىن ئىبارەت ئىدى.

خۇدانىڭ دانالىقى
 6ئەلۋەتتە ،ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغۇچىالر ① بىزنىڭ
يەتكۈزۈۋاتقانلىرىمىزدا دانالىقنىڭ بارلىقىنى تونۇپ يېتەلەيدۇ.
بىراق ،بۇ دانالىق دۇنيانىڭ دانالىقى ئەمەس ،شۇنداقال بۇ دۇنيانىڭ
زاۋاللىققا يۈز تۇتقان ھوقۇقدارلىرىنىڭ دانالىقىمۇ ئەمەس؛  7ئەكسىچە،
خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بۇرۇن ئاشكارىلىمىغان دانالىقىدۇر .بۇ
دانالىقنى خۇدا دۇنيانى يارىتىشتىن ئىلگىرى ،بىزنىڭ ئەرشتىكى
شان-شەرەپكە ئېرىشىشىمىز ئۈچۈن ئالدىنئاال بەلگىلىگەن 8 .بۇ
دانالىقنى بۇ دۇنيانىڭ ھوقۇقدارلىرىدىن ھېچقايسىسى چۈشىنىپ
يەتمىدى .چۈشىنىپ يەتكەن بولسىدى ،ئۇلۇغلۇقنىڭ ئىگىسى
بولغان رەببىمىزنى كرېستكە مىخلىمىغان بوالتتى 9 .ھالبۇكى،
مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«خۇدانى سۆيگەنلەرگە خۇدانىڭ تەييارلىغانلىرى
دەل ھېچقانداق كۆز كۆرۈپ باقمىغان،
ھېچقانداق قۇالق ئاڭالپ باقمىغان،
ھېچقانداق ئادەم ئويالپ باقمىغان نەرسىلەردۇر».
 10لېكىن ،خۇدا بۇ سىرالرنى بىزگە مۇقەددەس روھ ئارقىلىق
ئاشكارىلىدى .چۈنكى ،مۇقەددەس روھ ھەممە ئىشنى ،ھەتتا
①  6 :2ياكى «ئېتىقادتا يېتىلگەنلەر».
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خۇدانىڭ چوڭقۇر ئوي-پىكىرلىرىنىمۇ بىلىدۇ 11 .بىر ئادەمنىڭ
قەلبىدىكى ئويلىرىنى شۇ ئادەمدىن باشقا ھېچكىم بىلەلمىگىنىدەك،
خۇدانىڭ قەلبىدىكى ئويلىرىنىمۇ خۇدانىڭ روھىدىن باشقا ھېچكىم
بىلەلمەيدۇ 12 .بىز بولساق بۇ دۇنيانىڭ ئاقىللىقىنى ئەمەس،
بەلكى خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىنى قوبۇل قىلدۇق .شۇڭا ،بىز
خۇدانىڭ بىزگە سېخىيلىق بىلەن ئاتا قىلغان مېھىر-شەپقىتىنى
چۈشىنەلەيمىز.
 13بۇ مېھىر-شەپقەت توغرىسىدا سۆزلىگىنىمىزدە ،دۇنيادىكى
داناالردىن ئۆگەنگەن سۆزلەرنى ئەمەس ،بەلكى مۇقەددەس روھ
ئارقىلىق ئۆگەنگەن سۆزلەرنى ئىشلىتىمىز .بىز بۇنداق سۆزلەر
بىلەن خۇدادىن كەلگەن ھەقىقەتلەرنى چۈشەندۈرىمىز 14 .لېكىن،
قەلبىدە خۇدانىڭ روھى بولمىغان كىشىلەر خۇدانىڭ روھى ئاتا
قىلغان بۇ ھەقىقەتلەرنى قوبۇل قىاللمايدۇ ،شۇنداقال بۇ ئىشالر ئۇالرغا
بىمەنە تۇيۇلىدۇ .بۇنداق كىشىلەر بۇ ئىشالرنى چۈشىنەلمەيدۇ.
چۈنكى ،بۇ ئىشالرنى پەقەت خۇدانىڭ روھىنىڭ ياردىمى ئارقىلىقال
چۈشەنگىلى بولىدۇ 15 .قەلبىدە خۇدانىڭ روھى بار بولغان كىشى
ھەممە ئىشقا باھا بېرەلەيدۇ .لېكىن ،ئۇنىڭغا قەلبىدە خۇدانىڭ
روھى بولمىغان ھېچقانداق كىشى باھا بېرەلمەيدۇ 16 .مۇقەددەس
يازمىالردا مۇنداق يېزىلغان:
«پەرۋەردىگارنىڭ ئوي-پىكىرلىرىنى كىم بىلەلىسۇن؟
ئۇنىڭغا كىم يول كۆرسىتەلىسۇن؟»
لېكىن ،بىز بولساق خۇدانىڭ ئوي-پىكىرلىرىنى چۈشىنەلەيمىز.
چۈنكى ،بىزنىڭ ئوي-پىكرىمىز ئەيسا مەسىھنىڭكىگە ئوخشاشتۇر.

خۇدا يولىدىكى خىزمەتداشالر

3

 1قېرىنداشالر ،مەن ئاراڭالردا بولغان چېغىمدا ،سىلەرگە
مۇقەددەس روھنىڭ يېتەكچىلىكىدە ياشاۋاتقانالرغا تەلىم
بەرگەندەك تەلىم بېرەلمىدىم .ئەكسىچە ،سىلەرگە گۇناھنىڭ
ئىلكىدە ياشاۋاتقانالرغا ياكى ئېتىقاد جەھەتتە خۇددى بوۋاقالرغا
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ئوخشاش ئادەملەرگە سۆزلىگەندەك سۆزلەشكە مەجبۇر بولدۇم.
 2مەن سىلەرگە بەرگەن تەلىم چوڭالرنىڭ ئوزۇقى ئەمەس ،بەلكى ئۇ
خۇددى بوۋاقالر ئىچىدىغان سۈتكە ئوخشايدۇ .بۇنداق قىلىشىمدىكى
سەۋەب ،سىلەر يىرىك يېمەكلىكنى يېيەلمەيتتىڭالر ،ھازىرمۇ
يېيەلمەيۋاتىسىلەر 3 .چۈنكى ،سىلەر تېخىچە گۇناھنىڭ ئىلكىدە
ياشاۋاتىسىلەر .ئاراڭالردىكى ھەسەتخورلۇق ۋە جېدەل-ماجىراالرنىڭ
بولۇشى بۇنى ئىسپاتلىمامدۇ؟ بۇ يەنە سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە
مەنسۇپ بولمىغان كىشىلەردەك ياشاۋاتقىنىڭالرنى كۆرسەتمەمدۇ؟
 4بىرىڭالر« :مەن پاۋلۇس تەرەپدارى» ،يەنە بىرىڭالر« :مەن
ئاپوللوس تەرەپدارى» دېسەڭالر ،ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغان
كىشىلەردىن نېمە پەرقىڭالر بولسۇن؟
 5ئاپوللوس ياكى مەنكى پاۋلۇس سىلەرنىڭ بۆلۈنۈشۈڭالرغا
سەۋەب بولغۇدەك مۇھىم كىشىلەردىن ئەمەسمىز .بىز پەقەت
خۇدا يولىدا سىلەرنى رەببىمىزگە ئېتىقاد قىلىشقا باشاليدىغان
خىزمەتكارالرمىز .رەببىمىز ھەربىرىمىزگە بىردىن ۋەزىپە بەرگەن.
 6مەن سىلەرگە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش بىلەن ئېتىقاد ئۇرۇقىنى
تېرىدىم ،ئاپوللوس سىلەرگە تەلىم بېرىش ئارقىلىق ئۇنى سۇغاردى،
بىراق قەلبىڭالردىكى ئۇرۇقنى ئۆستۈرگۈچى يەنىال خۇدادۇر.
 7دېمەك ،مۇھىمى تېرىغۇچى ياكى سۇغارغۇچى ئەمەس ،بەلكى
ئۇنى ئۆستۈرگۈچى خۇدادۇر .چۈنكى ،پەقەت خۇداال سىلەرنى
ئېتىقاد جەھەتتە پىشىپ يېتىلدۈرەلەيدۇ 8 .تېرىغۇچى بىلەن
سۇغارغۇچىنىڭ ئىشى ئۆزئارا ماسالشقان بولۇپ ،ئىككىسىنىڭ
مەقسىتى بىردۇر ۋە ھەر ئىككىسى قىلغان ئەجرىگە يارىشا خۇدانىڭ
ئىنئامىغا ئېرىشىدۇ 9 .بىز ئىككىمىز خۇدا ئۈچۈن ئىشلەيدىغان
خىزمەتداشالر .سىلەر بولساڭالر گويا بىز ئىشلەۋاتقان ،خۇداغا
مەنسۇپ بولغان ئېتىزغا ئوخشايسىلەر.
شۇنداقال ،سىلەر يەنە بىز ئارقىلىق سېلىنىۋاتقان خۇدانىڭ ئىمارىتىگە
ئوخشايسىلەر 10 .مەن خۇدا ماڭا ئاتا قىلغان مېھىر-شەپقەت بىلەن
بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش ئارقىلىق بۇ ئىمارەتنىڭ ئۇلىنى
خۇددى بىر ئۇستا قۇرۇلۇشچىدەك قويدۇم .باشقىالر سىلەرگە
تەلىم بېرىش ئارقىلىق بۇ ئۇلنىڭ ئۈستىگە ئىمارەت سېلىۋاتىدۇ.
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بىراق ،ھەركىم بۇ ئىمارەتنىڭ توغرا سېلىنىشىغا دىققەت قىلسۇن.
 11چۈنكى ،ھېچكىم قويۇلۇپ بولغان ئۇلدىن ،يەنى ئەيسا مەسىھ
توغرىسىدىكى خۇش خەۋەردىن باشقا ھېچقانداق ئۇل قويالمايدۇ.
 12بىر كىشى توغرا تەلىم بەرسە ،ئۇ خۇددى ئۇل ئۈستىگە ئالتۇن،
كۈمۈش ياكى باشقا چىداملىق ۋە قىممەتلىك تاشالرنى قويغاندەك
ئىش قىلغان بولىدۇ .لېكىن ،بىر كىشى نامۇۋاپىق تەلىم بەرسە،
ئۇ خۇددى ئۇل ئۈستىگە ياغاچ ،سامان ياكى قومۇشتىن ئىبارەت
ئاسان كۆيۈپ كېتىدىغان نەرسىلەرنى قويغاندەك ئىش قىلغان
بولىدۇ 13 .قىيامەت كۈنى ،ھەركىمنىڭ سىڭدۈرگەن ئەجرىنىڭ
قانداقلىقى ئاشكارا بولىدۇ .ئۇ كۈنى ،ھەممە ئادەمنىڭ سىڭدۈرگەن
ئەجرىنىڭ قىممىتى ئوتتا سىنىلىدۇ 14 .ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئۇل
ئۈستىگە قويغان ماتېرىياللىرى ئوتقا بەرداشلىق بېرەلىسە ،ئۇ كىشى
خۇدادىن ئىنئام ئالىدۇ 15 .قويغان ماتېرىياللىرى كۆيۈپ كەتسە ،ئۇ
ئىنئامدىن مەھرۇم بولىدۇ .ھالبۇكى ،ئۇ ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ
بولغانلىقى ئۈچۈن ،قۇتقۇزۇلىدۇ .لېكىن ،ئۇ خۇددى ئوت ئىچىدىن
قۇتۇلۇپ چىققان ئادەمگە ئوخشايدۇ.
 16ئــەجــەبــا ،سىلەر ئۆزۈڭالرنىڭ خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسى
ئىكەنلىكىڭالرنى ۋە خۇدانىڭ روھىنىڭ سىلەرنىڭ ئاراڭالردا
بولىدىغانلىقىنى بىلمەمسىلەر؟  17ئەگەر بىر كىشى خۇدانىڭ
ئىبادەتخانىسىنى خاراب قىلسا ،خۇدامۇ ئۇنى خاراب قىلىدۇ .چۈنكى،
خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسى خۇداغا بېغىشالنغاندۇر .سىلەر ھەممىڭالر،
يەنى خۇداغا مەنسۇپ بولغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى دەل
خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسى.
 18سىلەر ئۆزۈڭالرنى باشقىالردىن دانا چاغالپ ،ئۆز-ئۆزۈڭالرنى
ئالدىماڭالر .ئەگەر ئاراڭالردىن بىرەرسى خۇدانى تونۇمايدىغانالرنىڭ
كۆز قارىشى بويىچە ئۆزىنى دانا دەپ ھېسابلىسا ،ئۇنداقتا ئۇ بۇ
دانالىقىدىن ۋاز كەچسۇن .بۇنداق بولغاندا ،ئۇ گەرچە خۇدانى
تونۇمايدىغانالرنىڭ نەزىرىدە «نادان» دەپ قارالسىمۇ ،لېكىن خۇدانىڭ
نەزىرىدە دانا ھېسابلىنىدۇ 19 .چۈنكى ،خۇدانى تونۇمايدىغانالر نېمىنى
دانالىق دەپ ھېسابلىسا ،خۇدانىڭ نەزىرىدە بۇ خىل «دانالىق»
ئەقىلسىزلىقتۇر .مۇقەددەس يازمىالردا بۇنداق داناالر توغرىسىدا:
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«خۇدا ئۆزلىرىنى دانا دەپ سانايدىغانالرنى ئۆزلىرىنىڭ ھىيلە-
مىكىرلىرى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ قاپقىنىغا دەسسىتىدۇ» دەپ يېزىلغان.
 20مۇقەددەس يازمىالرنىڭ يەنە بىر يېرىدە« :خۇدا دانىشمەنلەرنىڭ
ئوي-پىكرىنىڭ بىھۇدە خىيال ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ» دەپ يېزىلغان.
21 22-شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھېچكىم« :مەن بۇ كىشى ياكى ئۇ كىشىنىڭ
تەرەپدارى» دەپ ماختانمىسۇن .چۈنكى ،مەيلى پاۋلۇس ،ئاپوللوس
ياكى پېترۇسالر بولسۇن ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى خۇدا تەرىپىدىن
ئەۋەتىلگەن ،سىلەر ئۈچۈن ئىشلەۋاتقان كىشىلەردۇر .ھەتتا بۇ
دۇنيا ،ھايات-ماماتلىق ،ھازىر ياكى كەلگۈسى بولسۇن ،ھەممىسى
سىلەرگە مەنسۇپتۇر 23 .سىلەر بولساڭالر ئەيسا مەسىھكە ،ئەيسا
مەسىھ بولسا خۇداغا مەنسۇپتۇر.

ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىلىرى

4

 1شۇنداق ئىكەن ،سىلەر بىزنى پەقەت ئەيسا مەسىھنىڭ
خىزمەتكارلىرى ،دەپ قارىشىڭالر كېرەك .خۇدا بىزگە
ئۆزىنىڭ بــۇرۇن ئاشكارىلىمىغان ھەقىقەتلىرىنى سىلەرگە
چۈشەندۈرۈش ۋەزىپىسىنى تاپشۇرغان 2 .بىرەر ۋەزىپىنى ئىجرا
قىلغۇچىالردىن تەلەپ قىلىنىدىغىنى ئىشەنچلىك بولۇشتۇر.
 3سىلەر ئېيتىڭالرچۇ ،مەن ئىشەنچلىك خىزمەتكارمۇ؟ كىشىلەر ماڭا
قانداق باھا بەرسە بېرىۋەرسۇن .ئىشقىلىپ ،ئۇالرنىڭ باھاسى ماڭا
نىسبەتەن ئەرزىمەس بىر ئىشتۇر .ھەتتا ئۆزۈممۇ ئۆزۈمگە باھا
بەرمەيمەن 4 .مەن ئۆز خىزمىتىمدە خاتالىق يوق دەپ قارىساممۇ،
لېكىن بۇ پىكرىم ئۆزۈمنى ئاقلىيالمايدۇ .خىزمىتىمنى باھالىغۇچى
پەقەت رەببىمدۇر 5 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،رەببىمىز قايتىپ كەلمىگۈچە،
باشقىالرنىڭ خىزمىتىگە باھا بەرمەڭالر .چۈنكى ،ئۇ قايتىپ
كەلگەندە ،كىشىلەرنىڭ قاراڭغۇلۇق ئىچىدە يوشۇرۇنغان بارلىق
ئىشلىرىنى يورۇقلۇققا چىقىرىدۇ ۋە ئىنسانالرنىڭ قەلبىدىكى
مەقسەتلىرىنى ئاشكارىاليدۇ .ئۇ چاغدا ،خۇدا ھەركىمنى ئۆزىگە
تېگىشلىك ماختاشقا سازاۋەر قىلىدۇ.
 6قېرىنداشالر ،سىلەرنىڭ مەنپەئىتىڭالر ئۈچۈن بۇ ئىشالرغا
ئۆزۈمنى ۋە ئاپوللوسنى مىسال قىلدىم .مېنىڭ مەقسىتىم ،سىلەرنىڭ
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«مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغانالرغا خىالپلىق قىلماڭالر» دېگەن
سۆزنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىپ ،بىرىمىزنى يەنە بىرىمىزدىن ئۈستۈن
باھاالپ ماختانماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر 7 .نېمىشقا سىلەر ئۆزۈڭالرنى
باشقىالردىن ئۈستۈن دەپ قارايسىلەر؟ ئەجەبا ،سىلەردە بار بولغان
بارلىق ئىلتىپاتالر خۇدا تەرىپىدىن بېرىلمىگەنمۇ؟ ئۇنداقتا ،سىلەر
نېمىشقا بۇ ئىلتىپاتالرغا خۇددى ئۆزۈڭالرغا تايىنىپ ئېرىشكەندەك
ماختىنىسىلەر؟
 8سىلەر ھازىر بىز موھتاج بولغان ھەممە ئىلتىپاتالرغا ئىگە
بولدۇق ،ئېتىقاد جەھەتتىكى بارلىق قابىلىيەتلەرگە ئېرىشتۇق ،دەپ
ئوياليدىكەنسىلەر-دە!؟ سىلەر ئۆزۈڭالرچە كۆرەڭلەپ ،بىزنى كۆزگە
ئىلماي ،ئۆزۈڭالرال پادىشاھتەك بولۇۋاپسىلەر-دە!؟ مەن ھەقىقەتەنمۇ
سىلەرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا ھۆكۈم سۈرۈشۈڭالرنى ئۈمىد
قىلىمەن .چۈنكى ،راستتىنال شۇنداق بولغان بولساڭالر ،بىزمۇ سىلەر
بىلەن بىللە ھۆكۈم سۈرگەن بوالتتۇق!  9لېكىن مېنىڭچە ،خۇدا
بىز ئەلچىلەرنى ئەڭ تۆۋەن ئورۇنغا قويدى .چۈنكى ،بىز خۇددى
ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىپ ،سازايى قىلىنغان مەھبۇسالردەك ،پۈتكۈل
كائىنات ،يەنى پەرىشتىلەر ۋە ئىنسانالر ئالدىدا تاماشىغا قالدۇق.
 10بىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،كۆپچىلىك
تەرىپىدىن نادانالر دەپ قارالدۇق ،لېكىن سىلەر بولساڭالر ئەيسا
مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ئۆزۈڭالرنى «ئەقىللىق»
دەپ قاراۋاتىسىلەر .بىز ئاجىز دەپ قارالدۇق .لېكىن ،سىلەر بولساڭالر
ئۆزۈڭالرنى ئېتىقادىمىز «كۈچلۈك» دەپ ھېسابالۋاتىسىلەر .سىلەر
ھۆرمەتكە سازاۋەر بولدۇڭالر ،لېكىن بىز بولساق كەمسىتىلدۇق!
 11بىز تا ھازىرغىچە پات-پاتال ئاچ-يالىڭاچ ،ئۇرۇپ-سوقۇلۇش،
سەرسانلىق-سەرگەردانلىقتا يۈرۈۋاتىمىز 12 .ئىككى بىلىكىمىزگە
تايىنىپ ،ئىشلەپ جان بېقىۋاتىمىز .بىزگە تىل-ئاھانەت قىلغانالرغا
بەخت تىلەۋاتىمىز ،زىيانكەشلىككە ئۇچرىساق ،بەرداشلىق بېرىۋاتىمىز.
 13تۆھمەت قىلىنساق ،مېھرىبانالرچە جاۋاب قايتۇرۇۋاتىمىز .بىز
تا ھازىرغىچە دۇنيانىڭ ئەخلىتى ،ئىنسانالرنىڭ سۈپۈرۈندىسى،
دەپ قارىلىۋاتىمىز.
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 14بۇ سۆزلەرنى يېزىشتىكى مەقسىتىم ،سىلەرنى خىجىل قىلىش
ئەمەس ،بەلكى سىلەرنى سۆيۈملۈك پەرزەنتلىرىم دەپ قاراپ ،سىلەرگە
تەلىم بېرىشتۇر 15 .ئەيسا مەسىھكە باغالنغان يېڭى ھاياتىڭالردا
سىلەرگە تەلىم بەرگۈچىلەر كۆپ بولسىمۇ ،لېكىن ئاتاڭالر پەقەت
مەن بىرال .چۈنكى ،سىلەر مەن يەتكۈزگەن خۇش خەۋەرنى قوبۇل
قىلغاندا ،مەن سىلەرنىڭ ئېتىقاد جەھەتتىكى ئاتاڭالر بولدۇم.
 16شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ مېنى ئۈلگە قىلىشىڭالرنى ئۆتۈنىمەن.
 17ئېتىقاد يولىدا ئۆز ئوغلۇمدەك قەدىرلىك ۋە ئىشەنچلىك بولغان
تىموتىينى مۇشۇنداق قىلىشىڭالرغا ياردەم بەرسۇن دەپ ،يېنىڭالرغا
ئەۋەتىمەن .ئۇ سىلەرگە مېنىڭ ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان
يېڭى ھاياتىمنى قانداق ئۆتكۈزگەنلىكىمنى ئەسلىتىدۇ .بۇ دەل
مېنىڭ ھەرقايسى جايالردىكى جامائەتچىلىككە ئۆگەتكەنلىرىم
بىلەن بىردەك.
 18ئاراڭالردا بەزىلەر مېنى يېنىمىزغا كەلمەيدۇ دەپ ئويالپ،
تەكەببۇرلۇق قىلىۋاتىدۇ 19 .لېكىن ،خۇدا بۇيرۇسا ،يېقىندا
چوقۇم يېنىڭالرغا بارىمەن .ئۇ چاغدا ،بۇ ھاكاۋۇرالرنىڭ نېمىنى
سۆزلەيدىغانلىقىنى ئەمەس ،بەلكى ئۇالردا مۇقەددەس روھنىڭ
كۈچ-قۇدرىتىنىڭ زادى بار ياكى يوقلۇقىنى كۆرۈپ باقىمەن.
 20چۈنكى ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقى سۆز ئارقىلىقال ئەمەس ،بەلكى
مۇقەددەس روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتى ئارقىلىق ئايان بولىدۇ 21 .سىلەرگە
تاياق ئېلىپ بارايمۇ ياكى مېھىر-مۇھەببەت ۋە مۇاليىملىقمۇ؟
قايسىسىنى خااليسىلەر؟

ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىكى ئەخالق مەسىلىسى

5

 1مەن ھەقىقەتەن ئاراڭالردا جىنسىي ئەخالقسىزلىقنىڭ
بار ئىكەنلىكىنى ئاڭلىدىم .بۇ خىل ئەخالقسىزلىق ھەتتا
بۇتپەرەسلەرنىڭ ئىچىدىمۇ ئۇچرىمايدۇ .بىرى ئۆگەي ئانىسى
بىلەن داۋاملىق بىر ئورۇندا يېتىپتۇ!  2شۇنداق تۇرۇقلۇق ،سىلەر
يەنە ئېتىقادىمىز كامالەتكە يەتتى ،دەپ ماختىنىپ يۈرىسىلەر .سىلەر
بۇ ئىشقا قاتتىق قايغۇرۇپ ،بۇنداق قىلغۇچىنى ئاراڭالردىن قوغالپ
چىقىرىشىڭالر كېرەك ئەمەسمۇ؟  3مەن سىلەردىن يىراقتا بولساممۇ،
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قەلبىم سىلەر بىلەن بىللە .خۇددى مەن ئاراڭالردا تۇرغاندەك ،بۇ
گۇناھنى سادىر قىلغۇچىنى رەببىمىز ئەيسانىڭ نامى بىلەن كۆڭلۈمدە
سوراققا تارتتىم 4 .شۇڭا ،سىلەر ھەممە ئېتىقادچىالرنى چاقىرىپ،
رەببىمىز ئەيسانىڭ نامى بىلەن بىر يەرگە جەم بولغاندا ،مېنىمۇ
سىلەر بىلەن بىللە دەپ قاراپ ،رەببىمىز ئەيسانىڭ كۈچ-قۇدرىتى
بىلەن  5ئۇ ئادەمنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىن قوغالپ چىقىرىپ،
شەيتاننىڭ ئىلكىگە قايتۇرۇڭالر .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇ يامان يولدىن
يېنىپ ،گۇناھكار تەبىئىتىنىڭ كۈچىدىن قۇتۇلۇپ ،رەببىمىز ئەيسا
قايتا كەلگەن كۈنى قۇتقۇزۇلسۇن 6 .سىلەرنىڭ ماختىنىشىڭالر توغرا
ئەمەس« .كىچىككىنە خېمىرتۇرۇچ پۈتۈن خېمىرنى بولدۇرااليدۇ»
دېگەن سۆزنى ياخشى بىلىسىلەرغۇ؟  7شۇڭا ،جامائەتچىلىكنىڭ پاك
بولۇشى ئۈچۈن ،بۇنداق گۇناھكارنى ئاراڭالردىن چىقىرىۋېتىڭالر.
سىلەر ئاللىبۇرۇن پاكالنغانسىلەر .چۈنكى ،ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنىڭ
قۇربانلىق قوزىسى بولغان ئەيسا مەسىھ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ
كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنغان 8 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
خۇددى يەھۇدىيالر ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى ئۆتكۈزۈشتىن ئىلگىرى
ئۆيلىرىنى خېمىرتۇرۇچتىن خالىي قىلغاندەك ،بىزمۇ بۇرۇنقى
ھاياتىمىزدىكى خېمىرتۇرۇچنى ،يەنى يامانلىق ۋە ئۆچمەنلىكنى
تاشالپ ،ئەيسا مەسىھكە باغالنغان يېڭى ھاياتىمىزنى سەمىمىيلىك
ۋە ھەقىقەت ئىچىدە شاد-خۇراملىقتا ئۆتكۈزەيلى.
 9ئالدىنقى خېتىمدە سىلەرگە شەھۋانىي ھەۋەسلەرگە بېرىلگەن
ئەخالقسىز ئادەملەر بىلەن ئاالقە قىلماسلىق توغرىسىدا يازغانىدىم.
 10شۈبھىسىزكى ،مەن ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمايدىغانالر ئارىسىدىكى
شەھۋانىي ھەۋەسلەرگە بېرىلگەن ئەخالقسىزالر ،ئاچكۆزلۈكلەر،
ئالدامچىالر ياكى بۇتپەرەسلەر بىلەن ئاالقە قىلماڭالر ،دېمەكچى
ئەمەسمەن .ئەگەر شۇنداق دېگەن بولسام ،بۇ دۇنيادىن ئايرىلىشقا
مەجبۇر بوالتتىڭالر 11 .لېكىن ،ھازىر مەن ئۆزىنى ئېتىقادچى دەپ
ئاتىۋالغان ،ئەمەلىيەتتە شەھۋانىي ،ئاچكۆز ،بۇتپەرەس ،تۆھمەتخور،
ھاراقكەش ياكى ئالدامچى كىشىلەر بىلەن ئاالقە قىلماسلىقىڭالرنى،
ھەتتا ئۇالر بىلەن ھەمداستىخانمۇ بولماسلىقىڭالرنى يازدىم.
12 13-چۈنكى ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ ئەزاسى ئەمەسلەرنى
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سوراق قىلىشقا بىزنىڭ نېمە ھوقۇقىمىز بار؟ ئۇالرنى خۇدا ئۆزى
سوراق قىلىدۇ .لېكىن ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ ئەزالىرىنى
ســوراق قىلىشقا بىزنىڭ ھوقۇقىمىز بار .شۇڭا ،مۇقەددەس
يازمىالردا يېزىلغىنىدەك« :يامانلىق قىلغۇچىنى ئاراڭالردىن
قوغالپ چىقىرىڭالر».

ئېتىقادچىالر ئارىسىدىكى دەۋاالر

6

 1ئــاراڭــاردا بىر ئېتىقادچىنىڭ يەنە بىر ئېتىقادچى
ئۈستىدىن دەۋالىرى بولسا ،ئۇنى ئېتىقادچىالرنىڭ بىر
تەرەپ قىلىشىغا تاپشۇرماي ،خۇدانى تونۇمايدىغان سوراقچىغا
ئەرز قىلىپ بارغىنى قانداق بولغىنى؟  2ئەيسا مەسىھ قايتىپ
كەلگەندىن كېيىن بۇ دۇنيانى سوراق قىلىدىغانالرنىڭ خۇدانىڭ
مۇقەددەس خەلقى ئىكەنلىكىنى بىلمەمسىلەر؟ سىلەر دۇنيانى سوراق
قىلىدىغانالردىن ئىكەنسىلەر ،ئۇنداقتا بۇنداق كىچىككىنە دەۋاالرنى
بىر تەرەپ قىلىشقا يارىمامسىلەر؟  3كەلگۈسىدە پەرىشتىلەرنى
سوراق قىلىدىغانلىقىڭالرنى بىلمەمسىلەر؟! شۇنداق ئىكەن،
ھازىرقى تۇرمۇشۇڭالردا ئېتىقادچىالر ئارىسىدىكى كىچىك دەۋاالرنى
ھەل قىلىشنى چوقۇم بىلىشىڭالر كېرەك 4 .شۇنداق تۇرۇقلۇق،
ئاراڭالردا دەۋاالر كۆرۈلگىنىدە ،نېمىشقا ئۇنى ھەل قىلىش ئۈچۈن
ئەيسا مەسىھنى تونۇمايدىغان ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى بىلەن
ئوخشىمايدىغان كۆزقاراشتا بولغان سوراقچىالرغا بارىسىلەر؟  5بۇ
نېمىدېگەن شەرمەندە ئىش-ھە! ئېتىقادچىالر ئارىسىدا بۇ دەۋاالرنى
ھەل قىلغۇدەك پاراسەتلىك بىرەر كىشى يوقمۇ؟  6يەنە كېلىپ،
سىلەر قېرىنداشالر بىر-بىرىڭالر بىلەن دەۋالىشىۋاتىسىلەر ،يەنە
كېلىپ ئېتىقادسىزالر ئالدىدا دەۋالىشىۋاتىسىلەر!
 7ئەمەلىيەتتە ،بىر-بىرىڭالر ئۈستىدىن دەۋالىشىش سىلەر
ئۈچۈن چوڭ مەغلۇبىيەتتۇر .ئۇنداق قىلىشتىن كۆرە ،ئۆزئارا
بەزىبىر ناھەقلىقكە ئۇچرىساڭالر ياكى ئاز-توال ئالدانساڭالر
نېمە بوپتۇ؟  8بىراق سىلەر ناھەقلىقكە ئۇچرىماي ،ئەكسىچە
ئۆزۈڭالر ناھەقلىق قىلىۋاتىسىلەر ۋە باشقىالرنى ئالداۋاتىسىلەر،
ھەتتا قېرىنداشلىرىڭالرغىمۇ شۇنداق قىلىۋاتىسىلەر!  9يامانلىق
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قىلغۇچىالرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرەلمەيدىغانلىقىنى
بىلمەمسىلەر؟ سىلەر ئۆز-ئۆزۈڭالرنى ئالدىماڭالر! بارلىق
جىنسىي ئەخالقسىزلىق قىلغۇچىالر ،بۇتپەرەسلەر ،زىناخورالر،
ھەزىلەكلەر ،ئەر بىلەن ئەر ياكى ئايال بىلەن ئايال ئارا جىنسىي
مۇناسىۋەت قىلغۇچىالر 10 ،ئوغرىالر ،ئاچكۆزلەر ،ھاراقكەشلەر،
تۆھمەتخورالر ۋە ئالدامچىالرغا خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا ئۇرۇن
يوق 11 .بەزىلىرىڭالر بۇرۇن مانا شۇنداقالردىن ئىدىڭالر .لېكىن،
رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە خۇدانىڭ روھى
ئارقىلىق گۇناھىڭالر يۇيۇلۇپ ،خۇداغا ئاتالدىڭالر ۋە خۇدا تەرىپىدىن
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالندىڭالر.

تېنىڭالرنى خۇدانى ئۇلۇغالشقا ئاتاڭالر
 12بەزىلەر« :خۇدا تەرىپىدىن مەنئى قىلىنمىغان بولسا ،نېمە
قىلىمەن دېسەم ئۆز ئىختىيارىم» دېيىشى مۇمكىن .لېكىن،
ھەممە ئىش پايدىلىق بولۇۋەرمەيدۇ« .نېمە قىلىمەن دېسەم ،ئۆز
ئىختىيارىم» دېيىلسىمۇ ،لېكىن ھېچ نەرسىگە قۇل بولماسلىقىمىز
كېرەك« 13 .تاماق قورساق ئۈچۈن ،قورساق تاماق ئۈچۈن»
دېگەنلىك توغرا .لېكىن بەزىلەر خۇددى شۇنىڭدەك ،جىنسىي
ئەخالقسىزلىقمۇ تەن ئۈچۈندۇر ،دەپ قارايدۇ .بۇنداق قاراش
توغرا ئەمەس .قورساق ۋە تاماق پەقەت بۇ دۇنيادىال بولۇپ ،خۇدا
ھەر ئىككىلىسىنى يوقىتىدۇ .تېنىمىز بولسا ئۇ دۇنيادىمۇ بولىدۇ.
بىلىشىڭالر كېرەككى ،تېنىمىز ئۇ جىنسىي ئەخالقسىزلىق ئۈچۈن
ئەمەس ،بەلكى رەببىمىز ئۈچۈندۇر .رەببىمىز بولسا تېنىمىزنىڭ
ئېھتىياجىنى تەمىنلەيدۇ 14 .خۇدا ئۆز قۇدرىتى بىلەن رەببىمىزنى
تىرىلدۈرگىنىدەك ،بىزنىمۇ تىرىلدۈرىدۇ 15 .بىزنىڭ تېنىمىزنىڭ
ئەيسا مەسىھنىڭ تېنىنىڭ ئەزالىرى ئىكەنلىكىنى بىلمەمسىلەر؟
ئۇنداقتا ،ئاراڭالردا بىرى ئەيسا مەسىھنىڭ تېنىنىڭ ئەزاسى بولغان
ئۆز تېنىنى ،بىر پاھىشە ئايالنىڭ تېنى بىلەن بىرلەشتۈرسە بوالمدۇ؟
ھەرگىز بولمايدۇ!  16پاھىشە ئايال بىلەن بىرگە بولغان كىشىنىڭ
ئۇنىڭ بىلەن بىر تەن بولىدىغانلىقىنى بىلمەمسىلەر؟ چۈنكى،
مۇقەددەس يازمىالردا ئەر-ئايال توغرۇلۇق« :ئىككىسى بىر تەن
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بولىدۇ» دېيىلگەن 17 .ۋەھالەنكى ،رەببىمىز بىلەن بىرلەشكەن
كىشى بولسا ئۇنىڭ بىلەن روھىي جەھەتتە بىر بولىدۇ.
 18شۇنىڭ ئۈچۈن ،جىنسىي ئەخالقسىزلىقتىن يىراق بولۇڭالر.
ئىنسانالر سادىر قىلغان باشقا گۇناھالرنىڭ ھەممىسى تەننىڭ
سىرتىدا بولىدۇ .لېكىن ،جىنسىي ئەخالقسىزلىق قىلغۇچى ئۆز
تېنىگە قارشى گۇناھ قىلغان بولىدۇ 19 .تېنىڭالرنىڭ مۇقەددەس
روھنىڭ ئىبادەتخانىسى ئىكەنلىكىنى بىلمەمسىلەر؟ خۇدا سىلەرگە
ئاتا قىلغان مۇقەددەس روھ قەلبىڭالردا ياشايدۇ .سىلەر ئۆزۈڭالرغا
ئەمەس ،بەلكى خۇداغا مەنسۇپسىلەر 20 .چۈنكى ،ئۇ سىلەرنى ئەيسا
مەسىھنىڭ قىممەتلىك قېنى بىلەن ئۆزىگە مەنسۇپ قىلدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،تېنىڭالرنى خۇدانى ئۇلۇغالشقا ئاتاڭالر.

نىكاھ مەسىلىسى

7

 1ئەمدى سىلەر خېتىڭالردا ئوتتۇرىغا قويغان مەسىلىلەرگە
كېلەيلى .سىلەر «ئەرلەرنىڭ ئۆز ئاياللىرىغا يېقىنالشماسلىقى
ياخشىمۇ؟» دەپ سوراپسىلەر 2 .مېنىڭ جاۋابىم شۇكى ،ئاراڭالردا
يۈز بەرگەن جىنسىي ئەخالقسىزلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،ھەربىر
جۈپ ئەر-ئايال ئۆز ھەمراھلىرى بىلەن بىر ئورۇندا ياتسۇن 3 .ئەر
ئايالىغا نىسبەتەن ئەرلىك مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى ،ئايالمۇ
ئېرىگە نىسبەتەن ئاياللىق مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى كېرەك.
 4ئايالنىڭ تېنى پەقەت ئۆزىگىال ئەمەس ،ئېرىگىمۇ تەئەللۇقتۇر.
شۇنىڭغا ئوخشاشال ،ئەرنىڭ تېنىمۇ ئۆزىگىال ئەمەس ،ئايالىغىمۇ
تەئەللۇقتۇر 5 .ئەر-ئايال بىر-بىرىنىڭ جىنسىي تەلىپىنى رەت
قىلماسلىقى كېرەك .پەقەت پۈتۈن زېھنىڭالر بىلەن دۇئا قىلىش
مەقسىتىدە ئۆز ماقۇللۇقۇڭالر بىلەن ۋاقىتلىق بىرگە ياتماسلىققا
كېلىشكەندىن باشقا ۋاقىتالردا بىر-بىرىڭالردىن ئايرىلىپ ياتماڭالر.
بولمىسا ،شەيتان سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالرنى تۇتۇۋااللمىغانلىقىڭالردىن
پايدىلىنىپ ،سىلەرنى زىناخورلۇق قىلىشقا ئازدۇرۇپ كېتىشى
مۇمكىن 6 .ۋاقىتلىق ئايرىلىپ تۇرۇش توغرىسىدىكى بۇ سۆزلىرىم
پەقەتال بىر تەكلىپ ،بۇيرۇق ئەمەس 7 .ئەلۋەتتە ،ھەممىڭالرنىڭ
ماڭا ئوخشاش توي قىلماسلىقىڭالرنى خااليتتىم .لېكىن ،بۇ
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ئىشتا ھەممە ئادەم ئوخشاش ئەمەس .چۈنكى ،خۇدا ئىلتىپات
كۆرسىتىپ ،بەزىلەرگە توي قىلىشنى ،بەزىلەرگە بولسا توي قىلماي
ئۆتۈشنى بەرگەن.
 8ئەمدى جورىسى ئۆلۈپ كەتكەن ئەر ۋە ئايالالرغا كەلسەك،
سىلەرگە شۇنى ئېيتىپ قويايكى ،سىلەرنىڭ ماڭا ئوخشاش توي
قىلماي ياشىغىنىڭالرنى ياخشى دەيمەن 9 .لېكىن ،ئۆزۈڭالرنى
تۇتۇۋااللمىساڭالر ،نىكاھلىنىڭالر .چۈنكى ،شەھۋەت ئوتىدا
كۆيگەندىن كۆرە ،نىكاھلىق بولغان ياخشىدۇر.
 10نىكاھلىق بولغان ئېتىقادچىالرغا كەلسەك ،ئۇالرغا شۇنى
بۇيرۇيمەنكى ،ئايال ئېرىدىن ئاجراشمىسۇن .بۇ مېنىڭال ئەمەس،
بەلكى رەببىمىزنىڭمۇ بۇيرۇقىدۇر 11 .ئاجراشقان بولسا ،قايتا توي
قىلمىسۇن ياكى ئۆز ئېرى بىلەن قايتىدىن يارىشىۋالسۇن .ئەرمۇ
ئايالىنى قويۇۋەتمىسۇن.
 12قالغانلىرىڭالرغا كەلسەم ،گەرچە بۇ توغرۇلۇق رەببىمىزدىن
ھېچقانداق بۇيرۇق ئالمىغان بولساممۇ ،لېكىن مەن سىلەرگە شۇنى
ئېيتىمەنكى ،ئەگەر توي قىلغاندىن كېيىن ئەر ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلىپ ،ئايالى ئېتىقاد قىلمىغان بولسا بىراق داۋاملىق
بىرگە ياشاشقا رازى بولسا ،ئۇ چاغدا ئېرى ئۇنى قويۇۋەتمىسۇن.
 13ئەگەر توي قىلغاندىن كېيىن ئايال ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ،
ئېرى ئېتىقاد قىلمىغان بولسا بىراق داۋاملىق بىرگە ياشاشقا رازى
بولسا ،ئۇ چاغدا ئايالى ئۇنىڭدىن ئاجراشمىسۇن 14 .چۈنكى ،ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغان ھەمراھى ئۇنىڭ ئېتىقادچى ئېرى
ياكى ئايالى ئارقىلىق خۇدا تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىپ ،ئۇالرنىڭ
نىكاھى خۇدانىڭ نەزىرىدە يەنىال پاك بولىدۇ ① .ئۇنداق بولمىغاندا،
ئۇالرنىڭ پەرزەنتلىرى ناپاك بوالتتى ،ئەمەلىيەتتە پاكتۇر 15 .بىراق،
ئېتىقاد قىلمىغان تەرەپ ئايرىلىمەن دېسە ،ئايرىلسۇن .ئېتىقادچى
ئەر بولسۇن ياكى ئايال بولسۇن ،بۇنداق ئەھۋالدا ئۆز نىكاھىنى

①  14 :7بەزىلەر «بىر ئېتىقادچى ئەر ياكى ئايالنىڭ ھەمراھى ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلمىغان بولسا ،ئۇالرنىڭ نىكاھى بۇلغانغان بولىدۇ ،شۇڭا ئۇالر
ئاجرىشىشى كېرەك» دەپ قارايتتى .بۇنداق كۆزقاراش خاتا.
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زورالپ داۋامالشتۇرۇشىنىڭ ھاجىتى يوق .ۋەھالەنكى ،خۇدا سىلەرنى
ھەمراھىڭالر بىلەن ئىناقلىقتا ياشاشقا چاقىرغان 16 .ئەي ئېتىقادچى
ئايال ،بەلكىم ئېرىڭ سەن ئارقىلىق ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ،
قۇتقۇزۇلۇشى مۇمكىن .ئەي ئېتىقادچى ئەر ،بەلكىم ئايالىڭ سەن
ئارقىلىق ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ ،قۇتقۇزۇلۇشى مۇمكىن.

ئېتىقاد يولىغا چاقىرىلغان ۋاقىتتىكى
ساالھىيەت مەسىلىسى
 17ھەركىم خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغاندا رەببىمىز ئەيسا ئۇنىڭغا
ئاتا قىلغان ساالھىيەت بويىچە ياشاۋەرسۇن .بۇنى ھەممە ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە بۇيرۇيمەن 18 .مەسىلەن ،بىر كىشى خۇدا تەرىپىدىن
چاقىرىلىشتىن بۇرۇن يەھۇدىي دىنىغا كىرىش ئۈچۈن خەتنە
قىلىنغان بولسا ،ئۇ بۇنى يوشۇرمىسۇن .بىر كىشى خۇدا تەرىپىدىن
چاقىرىلغاندا خەتنە قىلىنمىغان بولسا ،شۇنداق تۇرۇۋەرسۇن.
 19ئېتىقاد قىلغۇچىنىڭ خەتنە قىلىنغان ياكى قىلىنمىغانلىقى
مۇھىم ئەمەس ،ئەڭ مۇھىمى ئۇنىڭ خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل
قىلىشىدۇر 20 .ھەركىم خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغاندا قانداق
ساالھىيەتتە بولغان بولسا ،شۇ ساالھىيەتنى ساقلىسۇن 21 .ئەگەر
سەن خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغاندا قۇل بولغان بولساڭ ،ئۆزۈڭنىڭ
قۇل بولغانلىقىڭدىن قايغۇرما .لېكىن ،ھۆر بواللىساڭ ،پۇرسەتنى
قولدىن بەرمە 22 .خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغان كىشى قۇل بولسا ،ئۇ
رەببىمىز ئەيساغا مەنسۇپ بولغانلىقىدىن روھىي جەھەتتە ئازاد
قىلىنغان ئەركىن ئادەمگە ئايلىنىدۇ .شۇنىڭدەك ،خۇدا تەرىپىدىن
چاقىرىلغان كىشى ئەركىن ئادەم بولسا ،ئۇ ئەيسا مەسىھكە ئىتائەت
قىلغانلىقىدىن ئۇنىڭ قۇلىغا ئايلىنىدۇ 23 .خۇدا ئەيسا مەسىھنىڭ
قىممەتلىك قېنى بىلەن سىلەرنى گۇناھنىڭ ئىلكىدىن ھۆرلۈككە
چىقاردى .شۇڭا ،ئەمدى سىلەر خۇداغا ئىتائەت قىلىڭالر ،ئىنسانالرنىڭ
ئوي-پىكىرلىرىگە قۇل بولماڭالر 24 .قېرىنداشالر ،ھەركىم خۇدا
تەرىپىدىن چاقىرىلغاندا قانداق ساالھىيەتتە بولغان بولسا ،خۇداغا
باغالنغان يېڭى ھاياتىدا شۇ بويىچە ياشىسۇن.
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نىكاھلىشىش ۋە نىكاھالشماسلىق مەسىلىسى
 25خېتىڭالردىكى بويىغا يەتكەن قىزالر مەسىلىسىگە كەلسەك،
رەببىمىزدىن ئۇالر توغرىسىدا بىرەر ئەمر ئالمىدىم .شۇنداقتىمۇ،
ئۆز پىكىرلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن .رەببىمىز ماڭا رەھىم-
شەپقەت كۆرسەتكەنلىكى ئۈچۈن ،مېنىڭ سۆزلىرىم ئىشەنچلىكتۇر.
 26مەن شۇنداق قارايمەنكى ،بۈگۈنكى قىيىنچىلىقالرغا نەزەر سالغاندا،
ھەركىم ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغان چاغدىكى ساالھىيىتىدە قالغىنى
ياخشى 27 .ئۆيلەنگەن بولساڭ ،ئايالىڭنى قويۇۋېتىشنى ئويلىما.
ئۆيلەنمىگەن بولساڭ ،ئۆيلىنىمەن دېمە 28 .لېكىن ،ئۆيلەنسەڭمۇ
گۇناھ قىلغان بولمايسەن .بويىغا يەتكەن قىزالرمۇ ئەرگە تەگسە،
گۇناھ قىلغان بولمايدۇ .بىراق ،نىكاھلىق بولغانالرنىڭ كۈندىلىك
تۇرمۇشتا خىلمۇخىل قىيىنچىلىقلىرى بولىدۇ .مەن سىلەرنىڭ بۇ
قىيىنچىلىقالردىن ساقلىنىشىڭالرنى خااليمەن.
 29قېرىنداشالر ،شۇنى دېمەكچىمەنكى ،خۇداغا خىزمەت قىلىدىغان
ۋاقتىمىز قىستۇر .بۇندىن كېيىن ،خۇداغا خىزمەت قىلىشتا
ئۆيلەنگەن ئەرلەر ئۆيلەنمىگەندەك ،پۈتۈن نىيىتى بىلەن خۇداغا
خىزمەت قىلسۇن 30 .ماتەم تۇتۇش ،خۇشال بولۇش ياكى باي
بولۇش خۇداغا خىزمەت قىلىشتا ھەرگىز توسالغۇ بولمىسۇن 31 .بۇ
دۇنيا بايلىقلىرىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتقانالرمۇ بايلىققا بېرىلىپ
كەتمىسۇن .چۈنكى ،بۇ دۇنيا ئۆتكۈنچىدۇر.
 32غەمسىز بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن .ئۆيلەنمىگەن ئەر
رەببىمىزنى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن ،رەببىمىزنىڭ ئىشلىرىنىڭ
غېمىنى قىلىدۇ 33 .لېكىن ،ئۆيلەنگەن ئەر ئايالىنى خۇرسەن قىلىش
ئۈچۈن ،بۇ دۇنيانىڭ ئىشلىرىنىڭ غېمىنى قىلىدۇ 34 .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇنىڭ كۆڭلى ئىككىگە بۆلۈنۈپ كېتىدۇ .ئەرسىز ئايال
ياكى نىكاھلىق بولمىغان قىز بولسا جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتە
ئۆزىنى خۇداغا ئاتاش مەقسىتىدە رەببىمىزنىڭ ئىشلىرىنىڭ غېمىنى
قىلىدۇ .لېكىن ،نىكاھالنغان ئايال بولسا ئېرىنى خۇرسەن قىلىش
ئۈچۈن ،بۇ دۇنيانىڭ ئىشلىرىنىڭ غېمىنى قىلىدۇ.
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 35بۇنى سىلەرنىڭ پۇت-قولۇڭالرنى چۈشەپ قويۇش ئۈچۈن
ئەمەس ،بەلكى سىلەرگە پايدىسى بولسۇن ۋە كۆڭلىنى ئىككىگە
بۆلمەي ،ئۆزلىرىنى رەببىمىزگە ئاتاپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ياشىسۇن،
دەپ ئېيتىۋاتىمەن 36 .ئــەگــەر بىر كىشى ۋەدىلەشكەن قىزىنى
ئارتۇقچە ساقلىتىپ قويۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن توي قىلمىغان بولسا
ۋە شۇ سەۋەبتىن بۇ قىزغا يۈز كېلەلمەيدىغانلىقىنى ھېس قىلسا،
ئۇنداقتا تېگىشلىك دەپ قارىغان ئىشنى قىلسۇن ،يەنى ئۇنى ئەمرىگە
ئالسۇن .بۇنداق قىلىش گۇناھ قىلغانلىق بولمايدۇ 37 .بىراق ،بىر
كىشى بېسىم ئاستىدا ئەمەس ،ئۆز ئىرادىسى بىلەن ۋەدىلەشكەن
قىزىنى ئەمرىگە ئالماسلىققا قارار قىلغان بولسا ھەمدە شەھۋىتىنى
بېسىۋاالاليدىغان بولسا ،ياخشى قىلغان بولىدۇ 38 .قىسقىسى ،توي
قىلىش ياخشى ،توي قىلماسلىق تېخىمۇ ياخشى.
 39ئېرى ھايات چاغدا ئايالى ئېرىگە نىكاھتا باغالنغان بولىدۇ.
لېكىن ئېرى ئۆلۈپ كەتسە ،خالىغان كىشى بىلەن نىكاھلىنىشقا
ئەركىندۇر .لېكىن ،ئۇ كىشى ئېتىقادچى بولۇشى كېرەك 40 .بىراق،
تۇل ئايال تۇل پېتى تۇرسا ،تېخىمۇ بەختلىك بولىدۇ .بۇ مېنىڭ
كۆزقارىشىم .لېكىن مەن ئوياليمەنكى ،بۇ كۆزقارىشىمغا خۇدانىڭ
روھى يېتەكچىلىك قىلدى.

قېرىندىشى ئۈچۈن ئۆز خاھىشىدىن ۋاز كېچىش

8

 1ئــەمــدى خېتىڭالردىكى بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغان
گۆشنى ① يېيىش ياكى يېمەسلىك مەسىلىسىگە كېلەيلى.
سىلەر ھەممىمىزنىڭ بۇ مەسىلىگە نىسبەتەن بىلىمىمىز بار ،دەپ
قارايسىلەر .بىراق ،بىلىمى كۆپ بولغان ئادەم تەكەببۇرلىشىپ
كېتىشى مۇمكىن .لېكىن ،مېھىر-مۇھەببىتى كۆپ بولغان ئادەم
①  1 :8كورىنتلىقالر بۇتپەرەس بولۇپ ،ئۇالر بۇتالرغا چوقۇنۇش ئۈچۈن،
بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغان گۆشنى يەيتتى .كورىنتلىقالرنىڭ توي ۋە باشقا
مۇراسىملىرىمۇ بۇتخانىالردا ئۆتكۈزۈلۈپ ،بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغان گۆشلەر
داست خانغا قويۇالتتى .ئۇ چاغدا ،بۇنداق گۆشنى يېيىش-يېمەسلىك ياكى
بۇتخانىدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇراسىمالرغا قاتنىشىش-قاتناشماسلىق ئېتىقادچىالر
ئۈچۈن چوڭ بىر مەسىلە بولغانىدى.
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بولسا قېرىندىشىنىڭ ئېتىقادىنى مۇستەھكەملەشكە پۇرسەت
ئىزدەيدۇ 2 .ئۆزىنى بىلەرمەن چاغاليدىغان كىشى ئەمەلىيەتتە
بىلىشكە تېگىشلىك نەرسىلەرنى بىلمەيدۇ 3 .لېكىن ،خۇدانى سۆيگەن
كىشى خۇدانىڭ نەزىرىدە ھەقىقەتەن بىلىمگە ئىگە ئادەم بولىدۇ.
 4خوش ،ئەمدى بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغان گۆش مەسىلىسىگە
كېلەيلى .بىزگە مەلۇمكى ،كۆپ ئادەملەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالر خۇدا
ئەمەستۇر .يېگانە خۇدادىن باشقا ئىالھ يوقتۇر 5 .گەرچە بەزىلەر
دۇنيادا نۇرغۇن ئىالھالر بار ،ئۇالر زېمىن ۋە ئاسماندا ياشايدۇ
دەپ قارىغان ھەمدە ئۇالرنى ئۆزىنىڭ خۇداسى ۋە رەببى دەپ
ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ 6 ،بىراق بىز ئۈچۈن پەقەتال يېگانە خۇدا،
يەنى ئەرشتىكى خۇدائاتىمىزال باردۇر .ئۇ پۈتكۈل مەۋجۇداتنىڭ
ياراتقۇچىسىدۇر ،بىز ئۇنىڭ ئۈچۈن ياشايمىز .شۇنىڭغا ئوخشاش،
بىز ئۈچۈن يېگانە بىر رەب ،يەنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھ باردۇر.
پۈتكۈل مەۋجۇدات ئۇ ئارقىلىق مەۋجۇتتۇر .بىزمۇ ئۇ ئارقىلىق
يېڭى ھاياتقا ئىگە بولدۇق 7 .لېكىن ،ھەممە ئېتىقادچىالر بۇنداق
بىلىمنى تونۇپ يەتمىدى .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئېتىقادچى بولۇشتىن
بۇرۇن بۇتپەرەسلىك ئادەتلىرىگە كۆنۈپ قالغاچقا ،ھازىرمۇ بۇتقا
ئاتاپ نەزىر قىلىنغان گۆشنى يېيىشنى بۇتقا چوقۇنۇش بىلەن
باراۋەر دەپ قارايدۇ .شۇڭا ،ئۇالر بۇ گۆشنى يېيىشكە جۈرئەت
قىاللمايدۇ .ئەگەر ئۇالر بۇ گۆشنى يەپ قالغان بولسا ،ئۆزلىرىنى
بۇلغاندۇق دەپ ھېس قىلىپ ،ۋىجدانى ئازابلىنىدۇ 8 .ئەمەلىيەتتە،
ھەرقانداق يېمەكلىكنى يېيىش-يېمەسلىك بىلەن ئۆزىمىزنى خۇداغا
يېقىنالشتۇرغىلى بولمايدۇ .ئۇنى يېسەك ،خۇداغا يېقىنلىشىپ
قالمايمىز ،يېمىسەكمۇ خۇدادىن يىراقلىشىپ كەتمەيمىز 9 .لېكىن
ئېھتىيات قىلىڭالركى ،سىلەرنىڭ مەلۇم يېمەكلىكنى يېيىش-
يېمەسلىك ئەركىنلىكىڭالر بۇنداق بىلىمنى تونۇپ يەتمىگەن
ئېتىقادچى قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ گۇناھ قىلىشىغا سەۋەب بولۇپ
قالمىسۇن 10 .چۈنكى ،بۇنداق بىلىمنى تونۇپ يەتمىگەن بىر
ئېتىقادچى بۇتنىڭ خۇدا ئەمەسلىكىنى بىلىدىغان سىلەرنىڭ
بۇتخانىدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان زىياپەتتە بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغان
گۆشنى يەۋاتقانلىقىڭالرنى كۆرسە ،سىلەرگە ئەگىشىپ ،ئۆز ۋىجدانىغا
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قارشى ھالدا ئۇ گۆشنى يېيىشى مۇمكىن .ئۇنداقتا ،سىلەر ئۇنىڭ
ئۆز ۋىجدانىغا قارشى ھالدا گۇناھ قىلىشىغا دەۋەت قىلغان بولۇپ
قالمامسىلەر؟  11ئاقىۋەتتە ،بۇنداق بىلىمنى تونۇپ يەتمىگەن بۇ
قېرىندىشىمىزنىڭ ئېتىقادى سىلەرنىڭ بىلىمىڭالر تۈپەيلىدىن
ۋەيران بولۇشى مۇمكىن .ھالبۇكى ،ئەيسا مەسىھ ئۇنىڭ ئۈچۈنمۇ
قۇربان بولغان 12 .سىلەر قېرىنداشالرنى ئۆزلىرى خاتا ،دەپ قارىغان
ئىشالرنى قىلىشقا دەۋەت قىلساڭالر ،قېرىنداشالر ئالدىدا گۇناھ
ئۆتكۈزۈپ ،ئۇالرنىڭ ۋىجدانىنى جاراھەتلەپال قالماستىن ،ئەيسا
مەسىھ ئالدىدىمۇ گۇناھ قىلغان بولىسىلەر 13 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەگەر
يېگەن گۆشىمىز تۈپەيلىدىن بۇنداق بىلىمنى تونۇپ يەتمىگەن
قېرىندىشىمىزنىڭ ئېتىقادى بۇزۇلغۇدەك بولسا ،بىز بۇ گۆشنى
قەتئىي يېمەيال قويايلى.

پاۋلۇسنىڭ ئۆزىنىڭ ئەلچى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشى

9

 1مەن باشقىالرنىڭ مېنىڭ ئۈستۈمدىن ئۇنى قىل ،بۇنى
قىل دېيىشىدىن ئەركىن ئەمەسمۇ؟ مەن خۇدانىڭ ئەلچىسى
ئەمەسمۇ؟ مەن رەببىمىز ئەيسانى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن
ئەمەسمۇ؟ سىلەرنىڭ ئېتىقادىڭالر مېنىڭ رەببىمىز ئۈچۈن قىلغان
خىزمىتىمنىڭ نەتىجىسى ئەمەسمۇ؟  2گەرچە باشقىالر مېنى ئەلچى
دەپ ھېسابلىمىسىمۇ ،لېكىن مەن سىلەر ئۈچۈن ھەقىقەتەن
ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى .چۈنكى ،سىلەرنىڭ مەندىن خۇش
خەۋەرنى ئاڭالپ ،رەببىمىزگە ئېتىقاد قىلغىنىڭالر مېنىڭ ئەلچى
ئىكەنلىكىمنىڭ ئىسپاتى.
 3مېنىڭ ئەلچى ئىكەنلىكىمدىن گۇمانلىنىدىغانالرغا بېرىدىغان
جاۋابىم مۇنداق 4 :بىز ئەلچى بولغانىكەنمىز ،ئېتىقادچىالر
تەرىپىدىن يېمەك-ئىچمەك بىلەن تەمىنلىنىش ھوقۇقىمىز يوقمۇ؟
 5رەببىمىز ئەيسانىڭ ئۆز ئىنىلىرى ھەمدە پېترۇس ۋە باشقا
ئەلچىلەردەك بىزنىڭمۇ سەپەردە بىز بىلەن ئوخشاش ئېتىقادى بار
ئاياللىرىمىزنى ھەمراھ قىلىپ يۈرۈش ھەققىمىز يوقمۇ؟  6ئەجەبا،
پەقەت بارنابا بىلەن مەنال ئېتىقادچىالر تەرىپىدىن تەمىنلەنمەي ،ئۆز
ئەمگىكىمىز بىلەن كۈن كەچۈرۈشىمىز كېرەكمۇ؟  7كىم ئۆز پۇلى
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بىلەن لەشكەرلىك قىلىدۇ؟ كىم كۆچەت تىكىپ ،ئۇنىڭ مېۋىسىنى
يېمەيدۇ؟ كىم مال بېقىپ ،ئۇنىڭ سۈتىنى ئىچمەيدۇ؟  8مەن بۇالرنى
پەقەت ئىنساننىڭ كۆزقارىشى بويىچە دېدىممۇ؟ ياق ،بۇ ھەقتە
تەۋرات قانۇنىدىمۇ ئوخشاش دېيىلگەنغۇ! 9 10-مۇسا پەيغەمبەرگە
چۈشۈرۈلگەن تەۋرات قانۇنىدا« :خامان تەپكەن ئۆكۈزنىڭ ئاغزىنى
بوغما» دەپ يېزىلغان .بۇ يەردە خۇدانىڭ كۆڭۈل بۆلگىنى پەقەت
ئۆكۈزلەرمۇ ياكى بۇنى مەخسۇس بىز ئۈچۈن ئېيتقانمۇ؟ بۇ شۈبھىسىز
بىز ئۈچۈنمۇ يېزىلغاندۇر .چۈنكى ،يەرگە ئۇرۇق تېرىغۇچىمۇ،
خامان تەپكۈچىمۇ ئۆزىگە تېگىشلىك ئۈلۈشىنى ئېلىش ئۈمىدى
بىلەن ئىشلەيدۇ 11 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئاراڭالردا خۇش خەۋەرنى
يەتكۈزۈش ئارقىلىق روھىي ئۇرۇق چېچىپ ،سىلەردىن ماددىي
جەھەتتە ھوسۇل ئېلىش ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەنلىك بوالمدۇ؟
 12باشقا تەلىم بەرگۈچىلەرنىڭ سىلەردىن تەمىنلىنىش ھوقۇقى
بولغان يەردە ،بىزنىڭ تەمىنلىنىش ھوقۇقىمىز تېخىمۇ بولمامدۇ؟
لېكىن ،بىز بۇ ھوقۇقىمىزدىن پايدىالنمىدۇق .ئەكسىچە ،ئەيسا
مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنىڭ تارقىلىشىغا توسالغۇ بولۇپ
قالماسلىقىمىز ئۈچۈن ،ھەرقانداق ئىشقا بەرداشلىق بېرىۋاتىمىز.
 13يېرۇسالېمدىكى چوڭ ئىبادەتخانىدا ئىشلەيدىغانالرنىڭ كىشىلەرنىڭ
ئىبادەتخانىغا ئېلىپ كەلگەنلىرى بىلەن تەمىنلىنىدىغانلىقىنى ۋە
قۇربانلىق سۇپىسىدا ۋەزىپىدە بولغانالرنىڭمۇ قىلىنغان قۇربانلىقالردىن
ئۈلۈشى بارلىقىنى بىلمەمسىلەر؟  14شۇنىڭغا ئوخشاش ،رەببىمىز
خۇش خەۋەرنى تارقىتىدىغانالرنىڭ تۇرمۇشى خۇش خەۋەرنى قوبۇل
قىلغانالر تەرىپىدىن قامدالسۇن ،دەپ بۇيرۇغانىدى.
 15لېكىن ،مەن بۇ ھوقۇقنىڭ ھېچقايسىسىدىن پايدىالنمىدىم.
ھازىرمۇ مەن بۇ خەتنى بۇ ھوقۇقۇمدىن پايدىلىناي ،دەپ
يېزىۋاتقىنىم يوق .مەن ئۆلۈشكە رازىمەنكى ،بىراق بۇ ئىش ئۈچۈن
ماختىنىشىمنىڭ قۇرۇق سۆز بولۇپ قېلىشىغا يول قويمايمەن 16 .خۇش
خەۋەرنى تارقاتقانلىقىمغا كەلسەك ،ئۇنىڭ بىلەن ماختىنالمايمەن،
ئەلۋەتتە .چۈنكى ،خۇش خەۋەرنى تارقىتىش مېنىڭ بۇرچۇم .ئۇنى
تارقاتمىسام بولمايدۇ!  17ئەگەر خۇش خەۋەرنى ئۆز ئىختىيارىم
بىلەن تارقاتقان بولسام ،خۇدادىن ھەق ئېلىشىم كېرەك ئىدى.
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لېكىن ،خۇدا بۇ ۋەزىپىنى ماڭا تاپشۇرغانىكەن ،مەن بۇنى بىر
مەسئۇلىيەت ،دەپ ئورۇندايمەن 18 .ئۇنداقتا ،ئالىدىغان ھەققىم
نېمە؟ ئۇ بولسىمۇ خۇش خەۋەر يەتكۈزۈشتە ئېلىشقا تېگىشلىك
ھەقنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقۇمدىن پايدىالنماي ،كىشىلەرنى خۇش
خەۋەرگە ھەقسىز ئىگە قىلىشتۇر.
 19مــەن ھېچكىمدىن ھەق ئالمىغانلىقىم ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ
تەلەپلىرىدىن ئەركىن .لېكىن ،تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشى ئۈچۈن ،كۆپچىلىكنىڭ قۇلىدەك ياشاپ
كەلدىم 20 .يەھۇدىيالرنىڭ ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشى ئۈچۈن،
يەھۇدىيالر ئارىسىدا بولغىنىمدا يەھۇدىيالردەك ياشاۋاتىمەن .تەۋرات
قانۇنىنىڭ ئىلكىدىن ئازاد قىلىنغان بولساممۇ ،تەۋرات قانۇنىنىڭ
ئىلكىدە ياشايدىغانالرنىڭ ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشى ئۈچۈن،
شۇ كىشىلەردەك ياشاۋاتىمەن 21 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،تەۋرات قانۇنى
بىلەن مۇناسىۋىتى يوق يەھۇدىي ئەمەسلەر ئارىسىدا بولغىنىمدا ،شۇ
كىشىلەرگە ئوخشاش ياشاۋاتىمەن .بۇ ،خۇدانىڭ قانۇنىدىن چەتنەپ
كەتتىم دېگەنلىك ئەمەس ،چۈنكى مەن ئەيسا مەسىھنىڭ قانۇنىغا
ئىتائەت قىلىپ ياشاۋاتىمەن 22 .خۇدا توغرىسىدىكى بىلىمنى تونۇپ
يەتمىگەنلىكتىن ۋىجدانى ئاسانال ئازابلىنىدىغان ئېتىقادچىالرنىڭ
ئارىسىدا ئۇالرغا ئوخشاش ياشاۋاتىمەن .بۇنداق قىلىشىمدىكى
مەقسەت ،ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى مۇستەھكەملەشتۇر .بارلىق
چارىلەرنى ئىشلىتىپ تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى
ئۈچۈن ،مەيلى مەن قانداقال كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا بوالي ،خۇدا مەنئى
قىلمىغانال بولسا ،شۇ كىشىلەرنىڭ ئادەتلىرى بويىچە ياشايمەن.
 23مەن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ بۇ خۇش خەۋەرنى قوبۇل قىلىپ،
ئۇنىڭدىن كېلىدىغان بەختتىن مەن بىلەن بىللە تەڭ بەھرىمەن
بولۇشى ئۈچۈن ،بۇ ئىشالرنى قىلىۋاتىمەن.
 24يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىگە چۈشكەنلەرنىڭ ھەممىسى يۈگۈرگەن
بولسىمۇ ،مۇكاپاتنى يالغۇز بىرال كىشىنىڭ ئالىدىغانلىقىنى
بىلىسىلەر .سىلەرمۇ خۇدانىڭ مۇكاپاتىغا ئېرىشىش ئۈچۈن يېڭىپ
چىققان تەنھەرىكەتچىدەك يۈگۈرۈشۈڭالر كېرەك 25 .مۇسابىقىگە
چۈشكەن ھەربىر تەنھەرىكەتچى ۋاقىتلىق مۇكاپاتقا ئىگە بولۇش
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ئۈچۈن قاتتىق مەشىق قىلىدۇ .بىز بولساق مەڭگۈ چىرىمەيدىغان
مۇكاپاتقا ئىگە بولۇش ئۈچۈن مەشىق قىلىمىز 26 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
مەن نىشانسىز يۈگۈرۈۋاتقان كىشىدەك يۈگۈرۈۋاتقىنىم يوق.
شۇنداقال ،خۇددى بوكسچىغا ئوخشاش ئاتقان مۇشتۇمنى بوش
كەتكۈزۈۋاتقىنىم يوق 27 .خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈپ بولغاندىن
كېيىن ،خۇدانىڭ ئالدىدا مۇكاپاتقا ئېرىشىشكە الياقەتسىز بولۇپ
قالماسلىقىم ئۈچۈن ،تېنىمنى ئېتىقاد يولىدا ياشاشقا قاتتىق
كۆندۈرۈپ ،ئۆزۈمنى تىزگىنلەۋاتىمەن.

بۇتپەرەسلىكتىن ھوشيار بولۇڭالر

10

1 2-قېرىنداشالر ،مۇسا پەيغەمبەر زامانىدىكى ئەجدادلىرىمىزنىڭ
مىسىردىن چىققاندا چۆل-باياۋاندا بېشىدىن ئۆتكۈزگەن
كەچۈرمىشلىرىنى تولۇق چۈشىنىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.
ئۇالرنىڭ ھەممىسى شۇ چاغدا خۇدا ئاتا قىلغان يول باشلىغۇچى
بۇلۇتنىڭ يېتەكلىشى ئاستىدا بولۇپ ،خۇدانىڭ مۆجىزىسى ئارقىلىق
قىزىل دېڭىزدىن ساق-ساالمەت مېڭىپ ئۆتتى .ئۇالرنىڭ قىزىل
دېڭىزدىن ئۆتۈشى خۇددى ئېتىقادچىالرنىڭ چۆمۈلدۈرۈشنى
قوبۇل قىلغىنىدەك بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى مۇسا پەيغەمبەرگە
ئەگەشكۈچىلەردىن بولدى3 . 4-ئۇالرنىڭ ھەممىسى خۇدا ئاتا قىلغان
ئوخشاش بىر يېمەكلىكنى يېگەن ۋە «روھىي تاش»تىن چىققان
ئوخشاش بىر سۇنى ئىچكەن .ئۇالرغا ھەمراھ بولۇپ كەلگەن بۇ
«روھىي تاش» دەل ئەيسا مەسىھ ئىدى 5 .شۇنداقتىمۇ ،ئۇالرنىڭ
كۆپىنچىسى خۇدانى خۇرسەن قىلمىدى .شۇڭا ،ئۇالر ئۆلۈپ،
جەسەتلىرى چۆل-باياۋاندا قالدى.
 6ئۇالردەك يامان ئىشالرغا بېرىلمەسلىكىمىز ئۈچۈن ،بۇ ۋەقەلەردىن
ئىبرەت ئېلىشىمىز كېرەك 7 .سىلەر ئۇالرنىڭ بەزىلىرىدەك بۇتقا
چوقۇنىدىغانالردىن بولماڭالر .خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا
يېزىلغاندەك ،ئۆزلىرى چوقۇنىدىغان بۇتالرنى خۇشال قىلىش ئۈچۈن،
«ئۇالر كېيىن ئولتۇرۇپ خالىغانچە يەپ-ئىچىشىپ ،كەيپ-ساپا
قىلىشتى 8 ».بىز ئۇالرنىڭ بەزىلىرىدەك جىنسىي ئەخالقسىزلىق
قىلمايلى .ئۇالر مانا شۇنداق قىلىپ ،يىگىرمە ئۈچ مىڭى بىر
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كۈندىال ھاالك بولدى 9 .بىز ئۇالرنىڭ بەزىلىرىدەك مەقسەتلىك
ھالدا گۇناھ قىلىپ ،رەببىمىز بىزنى جازاالمدۇ-جازالىمامدۇ ،دەپ
ئۇنى سىنىمايلى .شۇ چاغدا ،ئۇنداق قىلغانالرنى زەھەرلىك يىالنالر
چېقىپ ئۆلتۈرگەنىدى 10 .بىز ئۇالرنىڭ بەزىلىرىدەك خۇدادىن نارازى
بولۇپ ،ئۇنىڭدىن ئاغرىنمايلى .شۇ چاغدا ،بۇنداق قىلغانالر خۇدا
ئەۋەتكەن جان ئالغۇچى پەرىشتە تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەنىدى.
 11بۇ ۋەقەلەر بىزلەرگە ساۋاق بولۇش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بېشىغا
كەلگەنىدى .شۇنداقال ،بۇ ۋەقەلەر ئاخىر زاماندا ياشاۋاتقان بىزلەرنىڭ
ئۇالردەك بولۇپ قالماسلىقىمىز ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن
خاتىرىلەنگەنىدى 12 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۆزىنى ئېتىقادتا پۇت
تىرەپ تۇرۇۋاتىمەن ،دەپ ھېساباليدىغانالر يىقىلىپ چۈشۈشتىن
پەخەس بولسۇن 13 .سىلەر دۇچ كەلگەن سىناقالرغا باشقا ئادەملەرمۇ
ئوخشاش دۇچ كەلگەن .خۇدا ئىشەنچلىكتۇر! ئۇ سىلەرنى بەرداشلىق
بېرىش چېكىڭالردىن ھالقىغان سىناقالرغا ئۇچراتمايدۇ .خۇدا
سىلەرنىڭ سىناققا دۇچ كەلگەندە پۇت تىرەپ تۇرالىشىڭالر ئۈچۈن،
ئازدۇرۇلۇشتىن ساقلىنىش يولىنى ئېچىپ بېرىدۇ.
 14شۇ سەۋەبتىن ،قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،بۇتپەرەسلىكتىن
ساقلىنىڭالر 15 .سىلەرنى ئەقىل-ھوشى جايىدا كىشىلەر دەپ
قاراپ ،بۇنى ئېيتىۋاتىمەن .ئېيتقانلىرىمغا ئۆزۈڭالر باھا بېرىڭالر.
 16بىز رەببىمىزنى خاتىرىلەش ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان داستىخاندا
جەم بولۇپ ،خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ جامدىكى شارابنى ئىچكەندە
ۋە بىر ناننى بۆلۈشۈپ يېگەندە ،ئەيسا مەسىھنىڭ بىز ئۈچۈن
قۇربان بولغان تېنى ۋە قېنىنىڭ ھېسابىغا كەلگەن ئىلتىپاتىدىن
ئورتاق بەھرىمەن بولىمىز 17 .بىز ئېتىقادچىالر كۆپ بولساقمۇ،
ھەممىمىز بىرال ناننى بۆلۈشۈپ يېگەنلىكىمىز ئۈچۈن ،روھىي
جەھەتتە بىر تەن بولىمىز.
 18ئىسرائىلالرغا قاراڭالر ،ئۇالر يېرۇسالېمدىكى چوڭ ئىبادەتخانىدا
خۇداغا قۇربانلىق قىلىنغان گۆشنى يېيىش بىلەن ئىبادىتىنى
ئىپادىلەيدۇ 19 .مەن بۇنداق دېيىش ئارقىلىق «بۇتقا ئاتاپ قۇربانلىق
قىلىنغان نەرسىنىڭ بىرەر ئەھمىيىتى بار» ياكى «بۇت ھەقىقىي
خۇدا» دېمەكچىمەنمۇ؟  20ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس! دېمەكچى
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بولغىنىم شۇكى ،بۇتپەرەسلەر قۇربانلىقلىرىنى خۇداغا ئەمەس،
جىنالرغا ئاتايدۇ .سىلەرنىڭ جىنالر بىلەن شېرىك بولۇشۇڭالرنى
خالىمايمەن 21 .سىلەر ھەم رەببىمىزنىڭ جامىدىكىدىن ،ھەم
جىنالرنىڭ جامىدىكىدىن ئىچسەڭالر بولمايدۇ .ھەم رەببىمىزنىڭ
داستىخىنىغا ،ھەم جىنالرنىڭ داستىخىنىغا داخىل بولساڭالر
بولمايدۇ 22 .بۇنداق قىلساق ،رەببىمىزنىڭ غەزىپىنى قوزغايمىز.
ئۇنىڭ جازالىشىدىن قېچىپ قۇتۇلۇشقا كۈچىمىز يېتەمدۇ؟!
 23بەزىلەر« :خۇدا تەرىپىدىن مەنئى قىلىنمىغان بولسا ،نېمە
قىلىمەن دېسەم ئۆز ئىختىيارىم» دېيىشى مۇمكىن .لېكىن،
ھەممە ئىش پايدىلىق بولۇۋەرمەيدۇ« .نېمە قىلىمەن دېسەم ،ئۆز
ئىختىيارىم» دېگەن بۇ سۆز توغرا بولسىمۇ ،لېكىن ھەممە ئىش
قېرىنداشلىرىنىڭ ئېتىقاد جەھەتتە كۈچلۈك بولۇپ يېتىلىشىگە
ياردەم بېرەلمەيدۇ 24 .ھەركىم پەقەت ئۆز مەنپەئىتىنىال ئەمەس،
باشقىالرنىڭمۇ مەنپەئىتىنى كۆزلىسۇن.
 25گۆش دۇكىنىدا سېتىلغان گۆشلەرنى بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغانمۇ-
قىلىنمىغانمۇ ،دەپ سۈرۈشتۈرۈپ يۈرمەي ،پاك ۋىجدان بىلەن
يەۋېرىڭالر 26 .چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك« :يەر
يۈزى ۋە ئۇنىڭدىكى ھەممە نەرسە رەببىمىزگە تەئەللۇقتۇر 27 ».ئەگەر
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغان بىر كىشى سىلەرنى زىياپەتكە
چاقىرسا ۋە سىلەرمۇ بارماقچى بولساڭالر ،ئالدىڭالرغا قويۇلغان
ھەممە نەرسىنى بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغانمۇ-قىلىنمىغانمۇ ،دەپ
سۈرۈشتۈرمەي ،پاك ۋىجدان بىلەن يەۋېرىڭالر 28 .لېكىن ،باشقا
بىرى سىلەرگە« :بۇ نەزىر قىلىنغان گۆش» دېسە ،ئۇ كىشىنىڭ
ئېتىقادىنى ئويالپ ئۇ گۆشنى يېمەڭالر .چۈنكى ،بۇ گۆشنى يېيىش
ئۇنىڭ نەزىرىدە گۇناھ بولىدۇ 29 .بۇ يەردە سىلەرنىڭ ۋىجدانىڭالرنى
ئەمەس ،بەلكى ئۇ كىشىنىڭ ۋىجدانىنى دېمەكچىمەن.
ئۇنداقتا ،نېمە ئۈچۈن باشقىالرنىڭ ۋىجدانى مېنىڭ ئەركىنلىكىمنى
چەكلىسۇن؟  30ئەگەر مەن خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ بۇنداق زىياپەتكە
قاتناشسام ،يەنە نېمە ئۈچۈن شۈكۈر ئېيتىپ يېگەن بۇ يېمەكلىكىم
سەۋەبىدىن ئەيىبلىنىشكە ئۇچرىشىم كېرەك؟  31مۇھىمى ،نېمە
يەپ ،نېمە ئىچىشىڭالر ،قانداقال ئىش قىلىشىڭالردىن قەتئىينەزەر،
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ئۇنى پەقەت خۇدانىڭ ئۇلۇغلىنىشى ئۈچۈن قىلىڭالر 32 .باشقىالرنى،
مەيلى ئۇالر يەھۇدىيالر ،يەھۇدىي ئەمەسلەر ياكى خۇداغا مەنسۇپ
جامائەتچىلىكتىكى ئېتىقادچىالر بولسۇن ،گۇناھقا باشاليدىغان
ئىشنى قىلماڭالر 33 .ئۆزۈممۇ سىلەرگە دېگەنلىرىم بويىچە ئىش
قىلىمەن .مەن ھەرقايسى جەھەتتىن ھەممە ئادەمنى خۇرسەن
قىلىشقا تىرىشىمەن .چۈنكى ،مەن ئۆز مەنپەئىتىم ئۈچۈن ئەمەس،
بەلكى كۆپچىلىكنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ مەنپەئىتىنى
كۆزلەيمەن.
 1مەن ئەيسا مەسىھنى ئۆزۈمگە ئۈلگە قىلغىنىمدەك،
سىلەرمۇ مېنى ئۆزۈڭالرغا ئۈلگە قىلىڭالر.

11

ئىبادەت قائىدىلىرى

 2دائىم مېنى ئەسلەپ تۇرغانلىقىڭالر ۋە مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن
تەلىملەرگە ئەمەل قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى ماختايمەن.
 3لېكىن ،شۇنىمۇ بىلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەنكى ،ھەممە ئەرنىڭ
بېشى ئەيسا مەسىھتۇر .ئايالنىڭ بېشى ئەر ،ئەيسا مەسىھنىڭ
بېشى بولسا خۇدادۇر 4 .شۇڭا ،ئىبادەتكە قاتناشقاندا بىر ئەر
بېشىغا بىرنېمە ئارتىپ دۇئا قىلسا ياكى خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى
يەتكۈزسە ،ئۇ ئۆز بېشى بولغان ئەيسا مەسىھكە ھۆرمەتسىزلىك
قىلغان بولىدۇ 5 .بىر ئايال بېشىغا بىرنەرسە ئارتماي دۇئا قىلسا
ياكى خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزسە ،ئۇمۇ ئۆز بېشى ،يەنى
ئۆز ئېرىگە ھۆرمەتسىزلىك قىلغان بولىدۇ .بۇنداق ئايالنىڭ
چېچى چۈشۈرۈۋېتىلگەن ئايالدىن پەرقى يوقتۇر 6 .ئەگەر ئايال
بېشىغا بىرنەرسە ئارتىشنى خالىمىسا ،ئۇنداقتا ئۇ چېچىنى
كەسكۈزۈۋەتسۇن .ۋەھالەنكى ،بىر ئايالنىڭ چېچىنىڭ كېسىلىشى
ياكى چۈشۈرۈلۈشى نومۇس ئىش بولغانىكەن ،ئۇنداقتا ئۇ ئايال
ئىبادەتكە قاتناشقاندا بېشىغا بىرنېمە ئارتسۇن 7 .ئەرلەر بولسا
ئىبادەتكە قاتناشقاندا ،بېشىغا بىرنەرسە ئارتماسلىقى كېرەك.
چۈنكى ،ئەر خۇدانىڭ ئوبرازىدا يارىتىلغان بولۇپ ،خۇدانىڭ
شان-شەرىپىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ .ئايال بولسا ئەرنىڭ شان-
شەرىپىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ 8 .چۈنكى ،ئىنسان يارىتىلغان چاغدا،
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ئەر ئايالدىن ئەمەس ،ئايال ئەردىن يارىتىلغان 9 .شۇنداقال ،ئەر ئايال
ئۈچۈن ئەمەس ،ئايال ئەر ئۈچۈن يارىتىلغان 10 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئايالالرنىڭ بېشىغا بىرنەرسە ئارتىش ياكى ئارتماسلىق ھوقۇقى
بار بولسىمۇ ،بۇنى مۇۋاپىق ئىشلەتسۇن ① .بۇ ھەم پەرىشتىلەر
ئۈچۈندۇر 11 .ھالبۇكى ،رەببىمىزگە باغالنغان يېڭى ھاياتىمىزدا
ئايالالر ئەرلەردىن مۇستەسنا ئەمەس ،ئەرلەرمۇ ئايالالردىن مۇستەسنا
ئەمەس 12 .چۈنكى ،ئايال ئەردىن يارىتىلغان بولسىمۇ ،لېكىن
ئەرمۇ ئايالدىن تۇغۇلىدۇ .ھەر ئىككىلىسى پۈتكۈل مەۋجۇداتنى
ياراتقان خۇدا تەرىپىدىن يارىتىلغان.
 13سىلەر ئۆزۈڭالر ئېيتىڭالرچۇ ،ئايالالرنىڭ بېشىغا بىرنەرسە ئارتماي
تۇرۇپ ،خۇداغا دۇئا قىلىشى توغرىمۇ؟  14سىلەر ئەرلەرنىڭ ئۇزۇن
چاچ قويۇشىنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن نومۇس ئىكەنلىكىنى تەبىئىي
ھالدا بىلىسىلەرغۇ؟  15لېكىن ،ئايالالرنىڭ ئۇزۇن چېچى خۇدانىڭ
ئۇالرغا ياپقۇچ قىلىپ بەرگەن گۈزەللىكىدۇر 16 .ئەگەر كىمدەكىم
بۇ سۆزلەرگە قارشى چىقسا ،مەن شۇنداق دېيەلەيمەنكى ،بۇ بىز
ئەزەلدىن ئەمەل قىلىپ كېلىۋاتقان قائىدە .خۇداغا مەنسۇپ بولغان
ھەرقايسى جامائەتچىلىكمۇ بۇنى توغرا ،دەپ قارايدۇ.

رەببىمىزنى خاتىرىلەش ئۈچۈن
ئۆتكۈزۈلىدىغان داستىخان
 17تۆۋەندىكى ئىشالرغا كەلسەك ،مەن بۇ توغرىسىدا سىلەرنى
ماختىيالمايمەن .چۈنكى ،سىلەرنىڭ جەم بولۇشۇڭالرنىڭ
پايدىسىدىن زىيىنى كۆپ بولۇۋاتىدۇ 18 .بىرىنچىدىن ،سىلەر
ئىبادەتكە جەم بولغىنىڭالردا ،ئاراڭالردا گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈشلەر
بولغانلىقىنى ئاڭلىدىم .بۇ گەپكە قىسمەن ئىشەندىم 19 .ئاراڭالردا
بۆلۈنۈشلەرنىڭ پەيدا بولۇشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ .لېكىن
①  10 :11بۇ ئايەتنىڭ يەنە ئىككى خىل مەنىسى بولۇشى مۇمكىن« :شۇنىڭ
ئۈچۈن ئايالالر بېشىغا بىرنەرسە ئارتىپ ،ئەرلەرگە بويسۇنىدىغانلىقىنى
ئىپادىلىسۇن» ياكى «شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئايالالر يىغىلىشالردا بېشىغا بىر
نەرسە ئارتىپ ،خۇدانىڭ ئۇالرغا بەرگەن ئىبادەتكە قاتنىشىش ھوقۇقىنى
ئىپادىلىسۇن».
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مۇشۇنداق بولغاندا ،زادى كىمنىڭ خۇدانى خۇرسەن قىلىدىغانلىقىنى
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ 20 .سىلەر رەببىمىزنى خاتىرىلەش مەقسىتىدە
ئۆتكۈزۈلىدىغان داستىخانغا جەم بولىمىز ،دەيسىلەر .ئەمەلىيەتتە،
بۇنىڭ ئۈچۈن جەم بولمايدىكەنسىلەر 21 .چۈنكى ،سىلەر بىر-
بىرىڭالرنى ساقلىماي ،ئۆزۈڭالر ئېلىپ كەلگەن تاماقنى ئۆزۈڭالر
يەۋېرىدىكەنسىلەر-دە ،بەزىلەر قانغۇچە يەپ-ئىچىدىكەن ،يەنە
بەزىلەر ئاچ قالىدىكەن 22 .يەپ-ئىچىشكە ئۆز ئۆيلىرىڭالر بار
ئەمەسمۇ؟ ياكى بۇ يەرگە خۇداغا مەنسۇپ بولغان ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنى كۆزگە ئىلماي ،يەيدىغان نەرسىسى يوقالرنى
خىجىل قىلىشقا جەم بولدۇڭالرمۇ؟ سىلەرگە نېمە دېسەم
بوالر؟ سىلەرنى ماختايمۇ؟ ياق ،بۇ ئىشتا سىلەرنى ھەرگىز
ماختىيالمايمەن!
 23رەببىمىزنىڭ داستىخىنى توغرۇلۇق مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن
تەلىملەرنى رەببىمىزدىن ئالغانمەن .رەببىمىز ئەيسا ساتقۇن
تەرىپىدىن تۇتۇپ بېرىلگەن كېچە ،قولىغا بىر نان ئېلىپ 24 ،خۇداغا
شۈكۈر ئېيتىپ ،ناننى ئوشتۇپ تۇرۇپ« :بۇ مېنىڭ سىلەر ئۈچۈن
پىدا بولىدىغان تېنىمدۇر .مېنى ئەسلەپ تۇرۇش ئۈچۈن بۇنىڭدىن
يەڭالر» دېدى 25 .خــۇددى شۇنىڭدەك ،تاماقتىن كېيىن ئۇ يەنە
جامنى قولىغا ئېلىپ« :بۇ جامدىكى شاراب مېنىڭ قېنىم بىلەن
تۈزۈلىدىغان خۇدانىڭ يېڭى ئەھدىسىنىڭ بەلگىسىدۇر .ھەر قېتىم
بۇنداق شارابتىن ئىچكىنىڭالردا مېنى ئەسلەپ تۇرۇڭالر» دېدى.
 26شۇنىڭ ئۈچۈن ،تاكى رەببىمىز قايتىپ كەلگۈچە ،ھەر قېتىم بۇ
ناندىن يېگىنىڭالردا ۋە ھەر قېتىم بۇ جامدىكىدىن ئىچكىنىڭالردا،
رەببىمىزنىڭ قۇربان بولغانلىقىنى جاكارلىغان بولىسىلەر.
 27شۇنىڭ ئۈچۈن ،رەببىمىزنىڭ داستىخىنىغا داخىل بولغان
ھەربىر كىشى نامۇۋاپىق ھالدا ناندىن يەپ ،جامدىكىدىن ئىچسە،
ئۇ رەببىمىزنىڭ بىز ئۈچۈن قۇربان قىلغان تېنى ۋە ئاققۇزغان
قېنىغا يۈز كېلەلمەيدىغان گۇناھ قىلغان بولىدۇ 28 .شۇڭا،
ھەركىم ئاۋۋال بۇ ئىشالر ئۈستىدە ئۆز-ئۆزىنى تەكشۈرۈپ
كۆرسۇن .ئاندىن ،ناندىن يەپ ،جامدىكىدىن ئىچسۇن 29 .چۈنكى،
ئېتىقادچىالر رەببىمىزنىڭ داستىخىنىغا داخىل بولۇش بىلەن

554

كورىنتلىقالرغا -1خەت 1 2-11
①

ئۆزلىرىنىڭ ئەيسا مەسىھنىڭ تېنى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
بۇنى پەرقلەندۈرمەي تۇرۇپ ،ناندىن يېگەن ۋە جامدىكىدىن
ئىچكەن كىشى ئۆزىنى خۇدانىڭ جازاسىغا مەھكۇم قىلىدۇ 30 .مانا
شۇ سەۋەبتىن ،بىرمۇنچىڭالر جىسمانىي جەھەتتىن ھالسىز ۋە
ئاغرىق بولۇپ قالدىڭالر ،ھەتتا بەزىلەر ئۆلۈپ كەتتى 31 .ئەگەر
ئۆز-ئۆزىمىزنى تەكشۈرگەن بولساقىدۇق ،بۇنداق جازاالرغا
ئۇچرىمىغان بوالتتۇق 32 .لېكىن ،گۇناھقا تولغان بۇ دۇنيانىڭ
ئادەملىرى بىلەن بىرلىكتە جازاالنماسلىقىمىز ئۈچۈن ،رەببىمىز
بىزنى مۇشۇنداق جازاالپ تەربىيىلەۋاتىدۇ.
 33شۇڭا ،قېرىنداشالر ،رەببىمىزنى خاتىرىلەش مەقسىتىدە
ئۆتكۈزۈلىدىغان داستىخانغا داخىل بولۇش ئۈچۈن بىر يەرگە
جەم بولغىنىڭالردا ،ھەممەيلەن تولۇق كەلگۈچە بىر-بىرىڭالرنى
ساقالڭالر 34 .بۇنداق يىغىلىش سىلەرنىڭ جازاغا ئۇچرىشىڭالرغا
سەۋەب بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،قورسىقى ئاچالر قورسىقىنى
ئۆيىدە تويدۇرۇپ كەلسۇن .باشقا مەسىلىلەرگە كەلسەك ،يېنىڭالرغا
بارغىنىمدا سۆزلىشىمىز.

مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان ھەدىيىلەر

12

 1قېرىنداشالر ،مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان ھەدىيىلەرگە
كەلسەك ،بۇالرنى تولۇق چۈشىنىشىڭالرنى خااليمەن.
 2سىلەرگە مەلۇمكى ،سىلەر ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشتىن
ئىلگىرى ئازدۇرۇلۇپ ،جانسىز بۇتالرغا چوقۇندۇڭالر 3 .شۇڭا،
يەنە ئازدۇرۇلۇپ كەتمەسلىكىڭالر ئۈچۈن شۇنى بىلىشىڭالرنى
خااليمەنكى ،خۇدانىڭ روھىنىڭ يېتەكچىلىكىدە سۆزلىگەن
ھەرقانداق كىشى« :ئەيساغا لەنەت!» دېمەيدۇ .مۇقەددەس
روھنىڭ يېتەكچىلىكىسىزمۇ ھېچكىم« :ئەيسا مەسىھ مېنىڭ
رەببىمدۇر» دېيەلمەيدۇ.

①  29 :11بۇ ئايەتنىڭ« :بۇ داستىخاننىڭ ھەقىقىي مەنىسى رەببىمىزنىڭ بىز
ئۈچۈن قۇربان قىلغان تېنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ»
دېگەندىن ئىبارەت يەنە بىر مەنىسى بولۇشى مۇمكىن.
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 4مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان ھەدىيىلەر خىلمۇخىلدۇر ،لېكىن
بۇ ھەدىيىلەرنى ئاتا قىلغۇچى مۇقەددەس روھ بىردۇر 5 .رەببىمىز
ئۈچۈن قىلىنىدىغان خىزمەتلەر خىلمۇخىلدۇر ،لېكىن بىز خىزمەت
قىلىدىغان رەببىمىز بىردۇر 6 .خۇدانىڭ بىزنىڭ ھاياتىمىزدا
قىلىۋاتقان ئىشلىرى خىلمۇخىلدۇر ،لېكىن بىز ئارقىلىق ئۇالرنى
قىلىۋاتقان خۇدا بىردۇر 7 .پۈتۈن جامائەتچىلىكنىڭ مەنپەئىتى ئۈچۈن
مۇقەددەس روھ ھەربىرىمىزگە ئاالھىدە قابىلىيەت ئاتا قىلىدۇ.
 8مۇقەددەس روھ بىر كىشىگە ئاقىالنە سۆز قىلىش قابىلىيىتىنى
بېرىدۇ .يەنە بىر كىشىگە بولسا بىرەر ئىش توغرۇلۇق خۇدادىن
كەلگەن ئاالھىدە بىلىم بېرىدۇ 9 .ئوخشاشال ،شۇ مۇقەددەس روھ
بىرىگە خۇداغا بولغان ئاالھىدە ئىشەنچ ،يەنە بىرىگە كېسەللەرنى
ساقايتىش قۇدرىتىنى بېرىدۇ 10 .يەنە شۇ روھ بىرىگە مۆجىزىلەر
يارىتىش قابىلىيىتىنى بەرسە ،يەنە بىرىگە خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى
يەتكۈزۈش قابىلىيىتىنى بېرىدۇ .بىرىگە بىرسىنىڭ يەتكۈزگەن
سۆزلىرىنىڭ مۇقەددەس روھتىن كەلگەن ياكى كەلمىگەنلىكىنى
پەرقلەندۈرۈش ،بىرىگە ئۆزىگە نامەلۇم بولغان تىلالردا سۆزلەش ،يەنە
بىرىگە بولسا بۇ تىلالرنى چۈشەندۈرۈش قابىلىيىتىنى بېرىدۇ 11 .بۇ
قابىلىيەتلەرنىڭ ھەممىسىنى يۈرۈشتۈرگەن بىردىنبىر مۇقەددەس
روھتۇر .مۇقەددەس روھ ئۆز ئىرادىسى بويىچە بۇ قابىلىيەتلەرنى
ھەربىر كىشىگە ئايرىم-ئايرىم تەقسىم قىلىپ بېرىدۇ.

ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى
ئەيسا مەسىھنىڭ تېنىدۇر
 12گەرچە بىزنىڭ تېنىمىزدىكى ئەزاالر كۆپ بولسىمۇ ،ئۇالر
ئۆزئارا قوشۇلۇپ بىرال تەننى تەشكىل قىلىدۇ .شۇنىڭدەك ،ئەيسا
مەسىھنىڭ تېنى ،يەنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى نۇرغۇن
ئېتىقادچىالردىن تەشكىل تاپقان بولۇپ ،ئۇالرمۇ بىرال تەندۇر.
 13چۈنكى ،يەھۇدىي ياكى يەھۇدىي ئەمەس بولسۇن ،قۇل ياكى
ھۆر بولسۇن ،ھەممىمىز ئوخشاش مۇقەددەس روھ تەرىپىدىن
چۆمۈلدۈرۈلۈپ ،بىر تەننىڭ ،يەنى ئەيسا مەسىھنىڭ تېنىنىڭ
تەركىبىي قىسمى بولۇپ ،مۇقەددەس روھتىن بەھرىمەن بولدۇق.
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 14تــەن بىرال ئەزادىن ئەمەس ،نۇرغۇن ئەزاالردىن تەشكىل
تاپىدۇ 15 .ئەگەر پۇت« :قول بولمىغانلىقىم ئۈچۈن تەنگە مەنسۇپ
ئەمەسمەن» دېسە ،بۇ ئۇنى تەندىن ئايرىۋېتەلەمدۇ؟  16ئەگەر
قۇالق« :كۆز بولمىغانلىقىم ئۈچۈن تەنگە مەنسۇپ ئەمەسمەن»
دېسە ،بۇمۇ ئۇنى تەندىن ئايرىۋېتەلەمدۇ؟  17پۈتۈن تەن كۆز بولسا،
ئۇ قانداقمۇ ئاڭلىيااليدۇ؟ پۈتۈن تەن قۇالق بولسا ،ئۇ پۇراقنى
قانداقمۇ سېزەلەيدۇ؟  18ھالبۇكى ،خۇدا تېنىمىزدىكى ھەربىر
ئەزانى ئۆز خاھىشى بويىچە ئورۇنالشتۇرغان 19 .ئەگەر ھەممىسى
ئوخشاش بىرال ئەزا بولغان بولسا ،ئۇنى قانداقمۇ تەن دېگىلى
بوالتتى؟  20ئەمەلىيەتتە ،ئەزا كۆپ بولسىمۇ ،لېكىن پەقەت بىر
تەننىال تەشكىل قىلىدۇ.
 21شۇڭا ،كۆز قولغا« :ساڭا ئېھتىياجىم يوق» دېيەلمەيدۇ.
ياكى باش پۇتقا« :سىلەرگە ئېھتىياجىم يوق!» دېيەلمەيدۇ.
 22دەل ئەكسىچە ،تەننىڭ ئاجىز دەپ ھېسابالنغان ئەزالىرى كەم
بولسا بولمايدۇ 23 .تەننىڭ بىئەپ دەپ قارالغان ئەزالىرىغا تېخىمۇ
كۆپرەك ئەھمىيەت بېرىمىز .ئۇياتلىق دەپ قارالغان ئەزالىرىمىزنى
تېخىمۇ دىققەت-ئېتىبار بىلەن ياپىمىز 24 .ئۇياتلىق بولمىغان
ئەزالىرىمىزنى يوشۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوقتۇر .خۇدا تېنىمىزدىكى
قەدرى ئاز دەپ ھېسابالنغان ئەزاالرنىڭ تېخىمۇ قەدىرلىنىشى
ئۈچۈن ،شۇنداق ئورۇنالشتۇرغان 25 .بۇنىڭدىكى مەقسەت ،تەندە
پارچىلىنىش بولمىسۇن ،ئەكسىچە ئەزاالر بىر-بىرىگە ئوخشاش
ئېتىبار بەرسۇن ،دېگەندىن ئىبارەت 26 .ئەگەر بىر ئەزاغا دەرد كەلسە،
پۈتكۈل ئەزاالر تەڭ دەرد تارتىدۇ ،بىر ئەزا قەدىرلەنسە ،پۈتكۈل
ئەزاالر تەڭ خۇشال بولىدۇ.
 27دېــمــەك ،ھەممىڭالر ئەيسا مەسىھنىڭ تېنىنى تەشكىل
قىلغانسىلەر .ھەربىرىڭالر بۇ تەننىڭ ئوخشىمىغان ئايرىم-ئايرىم
ئەزاسىسىلەر 28 .شۇڭا ،خۇدا ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە باشتا
ئەلچىلەرنى ،ئىككىنچىسىگە خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزگۈچىلەرنى،
ئۈچىنچىسىگە خۇدا توغرىسىدا تەلىم بەرگۈچىلەرنى ،ئۇنىڭدىن كېيىن
مۆجىزە كۆرسەتكۈچىلەرنى ،كېسەللەرنى ساقايتىش قابىلىيىتىگە
ئىگە بولغانالرنى ،باشقىالرغا ياردەم بەرگۈچىلەرنى ،باشقۇرۇش
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قابىلىيىتى بولغانالرنى ھەمدە ئۆزلىرىگە نامەلۇم بولغان تىلالردا
سۆزلىيەلەيدىغانالرنى تەيىنلىدى 29 .ئېتىقادچىالرنىڭ ھەممىسى
ئەلچىمۇ؟ ھەممىسى خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزگۈچىمۇ؟
ھەممىسى تەلىم بەرگۈچىمۇ؟ ھەممىسى مۆجىزە كۆرسەتكۈچىمۇ؟
 30ھەممىسى كېسەللەرنى ساقايتىش قابىلىيىتىگە ئىگىمۇ؟
ھەممىسى ئۆزلىرىگە نامەلۇم بولغان تىلالردا سۆزلىيەلەمدۇ؟
ھەممىسى بۇ تىلالرنىڭ مەنىسىنى چۈشەندۈرەلەمدۇ؟ ياق ،ئەلۋەتتە
ئۇنداق ئەمەس 31 .سىلەر كۆپچىلىك ئۈچۈن ئەڭ پايدىلىق بولغان
قابىلىيەتلەرنى قوغلىشىڭالر .لېكىن ،سىلەرنىڭ بۇ قابىلىيەتلەرنى
ياخشى ئىشلىتىشىڭالر ئۈچۈن ،مەن ئاۋۋال سىلەرگە ھەممىدىن
ياخشى بىر يولنى كۆرسىتەي.

مېھىر-مۇھەببەت ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر

13

 1گەرچە مەن يەر-يۈزىدىكى ھەرقانداق تىلدا ،ھەتتا
پەرىشتىلەرنىڭ تىللىرىدا سۆزلىيەلىسەممۇ ،لېكىن
باشقىالرغا مېھىر-مۇھەببىتىم بولمىسا ،سۆزلىرىم قۇالققا خۇش
ياقمايدىغان داقا-دۇمباق ياكى يېقىمسىز قوڭغۇراق ئاۋازىدەك
بولۇپ قالىدۇ 2 .گــەرچــە خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈش
قابىلىيىتىم بولسىمۇ ،دۇنيانىڭ پۈتكۈل سىرلىرىنى بىلسەممۇ،
خۇدادىن كەلگەن ئاالھىدە بىلىملەرگە ئىگە بولساممۇ ۋە تاغالرنى
ئورنىدىن قوزغىتااليدىغان كامىل ئىشەنچىم بولسىمۇ ،لېكىن
باشقىالرغا مېھىر-مۇھەببىتىم بولمىسا ،ھېچنېمىگە ئەرزىمەس
بىر ئادەم بولۇپ قالىمەن 3 .گەرچە پۈتۈن مېلىمنى سەدىقە قىلىپ
بېرىۋەتسەممۇ ،ھەتتا خۇدانىڭ خىزمىتىدە جېنىمنى قۇربان
قىلىپ ،تېنىمنىڭ ئوتتا كۆيدۈرۈلۈشىگە رازى بولساممۇ ،لېكىن
باشقىالرغا مېھىر-مۇھەببىتىم بولمىسا ،بۇ قىلغانلىرىمنىڭ ماڭا
ھېچ پايدىسى يوقتۇر.
 4مېھىر-مۇھەببەت سەۋرچان ۋە مېھرىباندۇر .مېھىر-مۇھەببەت
ھەسەتخورلۇق قىلمايدۇ ،ماختانچاقلىق ۋە تەكەببۇرلۇقمۇ قىلمايدۇ.
 5مېھىر-مۇھەببەت ئەدەپسىزلىك قىلمايدۇ ،شەخسىي مەنپەئەتنى
كۆزلىمەيدۇ ،ئاسان ئاچچىقالنمايدۇ ۋە ئــاداۋەت ساقلىمايدۇ.
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 6مېھىر-مۇھەببەت ناھەقچىلىكتىن خۇرسەن بولمايدۇ ،ئەكسىچە
ھەقىقەتتىن خۇشال بولىدۇ 7 .مېھىر-مۇھەببەت ھەممىگە بەرداشلىق
بېرىدۇ ،ھەممىگە ئىشەنچ بىلەن قارايدۇ ،ھەممە ئىشتا ئۈمىدۋار
ۋە چىداملىق بولىدۇ.
 8مېھىر-مۇھەببەت مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ .لېكىن ،خۇدانىڭ
ۋەھىيسىنى يەتكۈزىدىغان قابىلىيەت بولسا ھامان ئاخىرلىشىدۇ.
مۇقەددەس روھنىڭ كۈچى بىلەن ئۆزىگە نامەلۇم بولغان تىلدا
سۆزلەش ئاخىر توختايدۇ ،خۇدادىن كەلگەن ئاالھىدە بىلىملەرمۇ
ئاخىرلىشىدۇ 9 .چۈنكى ،بۇ ئاالھىدە بىلىملەر چەكلىكتۇر .شۇنداقال،
خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈش قابىلىيىتىمىزمۇ چەكلىكتۇر 10 .بۇ
دۇنيانىڭ ئاخىرلىشىشى كەلگەندە ،بۇنداق چەكلىك قابىلىيەتلەرنىڭمۇ
ھاجىتى قالمايدۇ 11 .بــۇ خۇددى بالىلىق ۋاقتىمىزدا بالىالرچە
سۆزلەپ ،بالىالرچە ئويالپ ،بالىالرچە مۇھاكىمە قىلىپ ،چوڭ
بولغىنىمىزدا بالىلىقىمىزنى تاشلىغىنىمىزغا ئوخشاشتۇر 12 .بىز
سۇس كۆرۈنىدىغان ئەينەك ئارقىلىق كۆرۈۋاتقانلىقىمىز ئۈچۈن،
ھەممە نەرسىنى غوۋا كۆرىمىز .لېكىن ،كەلگۈسىدە بولسا يۈزمۇيۈز
كۆرىمىز .ھازىر مېنىڭ خۇدا توغرىسىدا بىلىدىغىنىم چەكلىكتۇر،
ئۇ ۋاقىت يېتىپ كەلگەندە خۇدا مېنى تولۇق بىلگەندەك ،مەنمۇ
ھەممىنى تولۇق بىلىدىغان بولىمەن 13 .مانا بۇ دۇنيادا ئېتىقاد ،ئۈمىد
ۋە مېھىر-مۇھەببەتتىن ئىبارەت بۇ ئۈچى داۋاملىق مەۋجۇت بولۇپ
تۇرىدۇ .بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ ئۇلۇغ بولغىنى مېھىر-مۇھەببەتتۇر.

مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان ھەدىيىلەردىن پايدىلىنىش

14

 1شۇڭا ،مېھىر-مۇھەببەتنى قوغلىشىڭالر ھەمدە
مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان ھەدىيىلەرگە ،بولۇپمۇ
خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈش قابىلىيىتىگە قىزغىنلىق
بىلەن ئىنتىلىڭالر 2 .بىر كىشى مۇقەددەس روھنىڭ كۈچى
بىلەن ئۆزىگە نامەلۇم بولغان تىلدا سۆزلىسە ،ئۇ باشقىالرغا
ئەمەس ،بەلكى خۇداغا سۆزلەيدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭ سۆزىنى
ھېچكىم چۈشىنەلمەيدۇ .ئۇ مۇقەددەس روھنىڭ كۈچى بىلەن
تۈرلۈك سىرلىق ئىشالرنى سۆزلەيدۇ 3 .خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى
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يەتكۈزگۈچىلەر بولسا باشقىالرنىڭ ئېتىقادتا ئۆسۈپ يېتىلىشى،
رىغبەتلىنىشى ۋە تەسەللى تېپىشى ئۈچۈن سۆزلەيدۇ 4 .نامەلۇم
تىلدا سۆزلىگۈچى ئېتىقادتا ئۆز-ئۆزىنى يېتىلدۈرىدۇ .لېكىن،
خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزگۈچى بولسا پۈتۈن ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنىڭ ئېتىقادتا يېتىلىشىگە يــاردەم بېرىدۇ.
 5ھەممىڭالرنىڭ مۇقەددەس روھنىڭ كۈچى بىلەن ئۆزۈڭالرغا
نامەلۇم بولغان تىلالردا سۆزلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن .لېكىن،
سىلەرنىڭ خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈشۈڭالرنى تېخىمۇ ئۈمىد
قىلىمەن .چۈنكى ،نامەلۇم بولغان تىلالردا سۆزلەنگەن سۆزلەرنى
چۈشەندۈرۈپ ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ ئېتىقادىنى
يېتىلدۈرۈشىگە ياردىمى بولىدىغان بىرەرسى بولمىسا ،ئۇ چاغدا
نامەلۇم تىلالردا سۆزلەشتىن ،خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈش
قابىلىيىتى كۆپ ئەۋزەل بولىدۇ.
 6ئەمدى قېرىنداشالر ،ئەگەر مەن يېنىڭالرغا بېرىپ ،ئۆز
تىلىڭالردا سىلەرگە خۇدا تەرىپىدىن ئاشكارىالنغان ھەقىقەتنى،
خۇدادىن كەلگەن ئاالھىدە بىلىم ،ۋەھىي ياكى بىرەر تەلىم
يەتكۈزمەي ،پەقەتال مۇقەددەس روھنىڭ كۈچى بىلەن بۇنداق
نامەلۇم تىلدا سۆزلىسەم ،سىلەرگە نېمە پايدام بولسۇن؟
 7شۇنىڭدەك ،ئاۋاز چىقىرااليدىغان جانسىز نەرسىلەر ،مەسىلەن
نەي ياكى چىلتا ر مۇ ئېنىق ئا ھا ڭ چىقا رمىسا  ،ھېچكىم
ئۇنىڭ چېلىنىۋاتقان مۇزىكا ئىكەنلىكىنى بىلەلمەيدىغۇ؟
 8جەڭ كانىيىمۇ بەلگىلىك بىر ئاھاڭدا چېلىنمىسا ،ھېچكىم
جەڭگە ھازىرالنمايدىغۇ؟  9شۇنىڭدەك ،سىلەرمۇ چۈشىنىشلىك
تىلدا سۆزلىمىسەڭالر ،نېمە دېمەكچى بولغىنىڭالرنى كىم
چۈشىنەلەيدۇ؟ ئۇ چاغدا ،ھاۋاغا گەپ قىلغاندەك بولىسىلەر.
 10شۈبھىسىزكى ،دۇنيادا خىلمۇخىل تىلالر بار ھەم ئۇالرنىڭ
ھېچقايسىسى چۈشىنىكسىز ئەمەس 11 .بىراق ،مەلۇم بىر
ئادەمنىڭ تىلىنى چۈشەنمىسەم ،ئۇ ماڭا يات بولىدۇ ،مەنمۇ
ئۇنىڭغا يات بولىمەن 12 .شــۇڭــا ،سىلەر مۇقەددەس روھ
ئاتا قىلغان قابىلىيەتلەرگە ئىگە بولۇشقا قىزغىنلىق بىلەن
ئىنتىلگەنىكەنسىلەر ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ ئېتىقادتا
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يېتىلىشىگە ياردەم بېرىدىغان قابىلىيەتلەرنى ئىگىلەشكە
تېخىمۇ كۆپ ئىنتىلىڭالر.
 13شۇڭا ،ئۆزىگە نامەلۇم بولغان تىلدا سۆزلىيەلەيدىغان كىشى
ئۆزىنىڭ سۆزلىگەنلىرىنى چۈشەندۈرۈش قابىلىيىتىگە ئىگە
بولۇش ئۈچۈن دۇئا قىلسۇن 14 .چۈنكى ،بىر كىشى ئۇنداق
تىلدا دۇئا قىلسا ،ئۇنىڭ روھى مۇقەددەس روھ ئارقىلىق خۇداغا
دۇئا قىلغان بولىدۇ .لېكىن ،ئۇ ئۆز ئەقىل-ئىدراكى بىلەن بۇ
دۇئانى چۈشىنەلمەيدۇ 15 .ئۇنداقتا ،ئۇ قانداق قىلىشى كېرەك؟
ئۇ بەزىدە مۇقەددەس روھ ئارقىلىق بۇنداق تىلدا سۆزلەش
بىلەن ،بەزىدە ئەقىل-ئىدراكى بىلەن دۇئا قىلسۇن .شۇنداقال ،ئۇ
بەزىدە مۇقەددەس روھ ئارقىلىق ،بەزىدە ئەقىل-ئىدراكى بىلەن
خۇداغا مەدھىيە ناخشىلىرىنى ئېيتسۇن 16 .ئەگەر مۇقەددەس
روھ ئارقىلىق ئۆزۈڭگە نامەلۇم بولغان بۇنداق تىلدىال خۇداغا
شۈكۈر ئېيتساڭ ،جامائەتچىلىك سېنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىڭنى
چۈشەنمەي ،ئېيتقان شۈكۈر دۇئالىرىڭغا قانداقمۇ« :ئامىن»
دېيەلىسۇن؟  17شۇڭا ،سەن ھەرقانچە ياخشى شۈكۈر ئېيتساڭمۇ،
لېكىن بۇ دۇئاالر ھېچكىمنىڭ ئېتىقادتا يېتىلىشىگە ياردەم
بېرەلمەيدۇ 18 .مەن بۇنداق نامەلۇم تىلدا شەخسەن ھەممىڭالردىن
كۆپ سۆزلەيدىغانلىقىم ئۈچۈن ،خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمەن.
 19لېكىن ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە باشقىالرنىڭ تەلىم
ئېلىشى ئۈچۈن ،نامەلۇم تىلدا ئون مىڭ ئېغىز سۆزلىگەندىن
كۆرە ،ھەممە ئادەم چۈشىنىدىغان تىلدا بەش ئېغىز سۆزلىگىنىم
ياخشىدۇر.
 20قېرىنداشالر ،يامانلىق قىلىشنى بىلمەيدىغان سەبىي بالىالردەك
بولۇڭالر ،لېكىن بۇ ئىشالرغا كەلگەندە ئوي-پىكرىڭالر كىچىك
بالىالردەك ئەمەس ،بەلكى چوڭالردەك بولسۇن 21 .مۇقەددەس
يازمىالردا خۇدا مۇنداق دېگەن:
«غەيرىي تىلالردا سۆزلەيدىغانالر ئارقىلىق،
يات مىللەتلەرنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق سۆزلەيمەن
خەلقىمگە.
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①

 22بۇ ئايەتتىن قارىغاندا ،ئۆزىگە نامەلۇم بولغان تىلدا سۆزلەش
خۇدانىڭ ئۆزىگە ئېتىقاد قىلىدىغانالرغا ئەمەس ،بەلكى قىلمايدىغانالرغا
قارىتىلغان بىر بەلگىسىدۇر .خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈش
بولسا خۇدانىڭ ئۆزىگە ئېتىقاد قىلمايدىغانالرغا ئەمەس ،بەلكى
قىلىدىغانالرغا قارىتىلغان ،خۇدانىڭ ئۇالر بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنىڭ
بىر بەلگىسىدۇر 23 .ئەگەر پۈتۈن ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىڭالر
جەم بولۇپ ،ھەممە ئادەم ئۆز ئالدىغا بۇنداق نامەلۇم تىلدا
سۆزلەۋەرگەندە بۇنىڭدىن خەۋىرى بولمىغانالر ياكى ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلمايدىغانالر ئاراڭالرغا كىرىپ قالسا« ،سىلەر ساراڭ بولۇپ
قاپسىلەر!» دېيىشمەمدۇ؟  24لېكىن ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىڭالر
ئوخشاش بىر تىلدا خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈۋاتقاندا ئېتىقاد
قىلمىغان ياكى ئەھۋالدىن خەۋىرى بولمىغان بىرى ئاراڭالرغا
كىرىپ قالسا ،ئۇ ھەممىڭالرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىڭالردىن ئۆزىنىڭ
گۇناھكار ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ ،ۋىجدانى ئازابلىنىدۇ 25 .ئىچىدىكى
يوشۇرۇن ئوي-پىكىرلىرى ئاشكارىلىنىپ ،بۇنىڭ بىلەن «خۇدا
ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللە ئىكەن» دەپ ئېتىراپ قىلىپ ،يەرگە
باش قويۇپ خۇداغا سەجدە قىلىدۇ.

ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى ئەمەل
قىلىشقا تېگىشلىك قائىدىلەر
 26قېرىنداشالر ،مەن خۇالسە قىالي ،سىلەر خۇداغا ئىبادەت قىلىش
ئۈچۈن بىر يەرگە جەم بولغىنىڭالردا ،بەزىلىرىڭالر مەدھىيە ناخشىلىرىنى
ئېيتىسىلەر ،بەزىلىرىڭالر تەلىم بېرىسىلەر ،بەزىلىرىڭالر خۇدانىڭ
ۋەھىيسىنى يەتكۈزىسىلەر ،بەزىلىرىڭالر ئۆزۈڭالرغا نامەلۇم بولغان
تىلدا سۆزلەيسىلەر ،باشقىالر بولسا بۇ تىلنى چۈشەندۈرىدۇ .ھەممە
①  21 :14قەدىمكى زاماندا ئىسرائىلالر خۇداغا ئىتائەت قىلمىغانلىقى ئۈچۈن،
يەشايا پەيغەمبەر ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ ،بۇ ئايەتنى ئېيتقان .ئۇ ،خۇدا
«غەيرىي تىلالردا سۆزلىشىدىغان» قوشۇنالر ئارقىلىق سىلەرنى جازااليدۇ،
دېگەن .كېيىن يەشايا پەيغەمبەر دېگەندەك بولغان.
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ئىش جامائەتچىلىكنىڭ ئېتىقادىنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن بولسۇن.
 27ئەگەر ئۆزىگە نامەلۇم بولغان تىلدا سۆزلىمەكچى بولغانالر بولسا،
ئەڭ كۆپ بولغاندا ئىككى ياكى ئۈچ كىشى نۆۋەت بىلەن سۆزلىسۇن.
باشقا بىرى بۇ سۆزلەرنى چۈشەندۈرسۇن 28 .يىغىلىشىڭالردا بۇنى
چۈشەندۈرەلەيدىغان كىشى بولمىسا ،ئۇالر جامائەتچىلىكتە بۇنداق
تىلدا سۆزلىمەي ،ئۆز-ئۆزىگە ۋە خۇداغا سۆزلىسۇن 29 .خۇدانىڭ
ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈشتىمۇ ئىككى ياكى ئۈچ كىشى سۆزلىسۇن،
باشقىالر ئۇالرنىڭ سۆزلىگەنلىرىنىڭ خۇدادىن كەلگەن ياكى
كەلمىگەنلىكىنى پەرق ئەتسۇن 30 .بۇ يىغىلىشتا ئولتۇرغانالرنىڭ
بىرىگە خۇدادىن بىر ۋەھىي كەلسە ،سۆزلەۋاتقان كىشى جىم
بولۇپ ،نۆۋەتنى ئۇنىڭغا بەرسۇن 31 .چۈنكى ،ھەممىڭالرنىڭ
تەلىم ئېلىشىڭالر ۋە رىغبەتلەندۈرۈلۈشۈڭالر ئۈچۈن ،خۇدانىڭ
ۋەھىيسىنى يەتكۈزگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى ۋەھىينى نۆۋەت
بىلەن يەتكۈزسە بولىدۇ 32 .خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزىدىغان
ئادەم ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ ،نۆۋەت كۈتۈپ تۇرااليدۇ 33 .جەم بولۇپ
ئىبادەت قىلغىنىڭالردا ،قااليمىقانچىلىق بولمىسۇن .چۈنكى ،خۇدا
قااليمىقانچىلىق سالغۇچى ئەمەس ،بەلكى تىنچلىق بەرگۈچىدۇر .مەن
بىلىدىغان ھەرقايسى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى ئەنە شۇنداقتۇر.
 34ئايالالر جامائەتچىلىك يىغىلىشلىرىدا قااليمىقان سۆزلەشمەي،
شۈك ئولتۇرسۇن .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ شۇنداق سۆزلىشىگە رۇخسەت
قىلىنمىغان .تەۋرات قانۇنىدا بەلگىلەنگەندەك ،ئۇالر تەرتىپكە رىئايە
قىلسۇن 35 .ئــۇالر بىلمەكچى بولغان بىرەر نەرسە بولسا ،ئۆيدە
ئۆز ئەرلىرىدىن سورىسۇن .چۈنكى ،يىغىلىشتا تەرتىپنى بۇزۇپ
سۆزلەش ئايالالرغا ياراشمايدۇ.
 36خــۇدا توغرىسىدىكى تەلىمنى سىلەر ئۆزۈڭالردىن چىققان
ياكى يالغۇز سىلەرگىال يېتىپ كەلگەن ،دەپ ئوياليدىكەنسىلەر .ب
ۇ دۇرۇس ئەمەس!  37ئەگەر سىلەردىن بىرىڭالر ئۆزىنى خۇدانىڭ
ۋەھىيسىنى يەتكۈزگۈچى ياكى ئېتىقاد جەھەتتە يېتىلگەن دەپ
قارىسا ،ئۇ مېنىڭ سىلەرگە يازغانلىرىمنىڭ رەببىمىزنىڭ ئەمرى
ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشى كېرەك 38 .ئەگەر سىلەر بۇ ئەمرگە
پەرۋا قىلمىساڭالر ،سىلەرمۇ خۇدا تەرىپىدىن پەرۋا قىلىنمايسىلەر.
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 39شۇنىڭ ئۈچۈن ،قېرىنداشلىرىم ،خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى
يەتكۈزۈشكە قىزغىنلىق بىلەن ئىنتىلىڭالر .مۇقەددەس روھنىڭ
كۈچى بىلەن ئۆزۈڭالرغا نامەلۇم بولغان تىلدا سۆزلەشنىمۇ
چەكلىمەڭالر 40 .لېكىن ،ھەممە ئىش تەرتىپ-قائىدىلىك بولسۇن.

ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلىشى

15

 1قېرىنداشالر ،ئىلگىرى مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن،
سىلەرمۇ قوبۇل قىلىپ ئېتىقادىڭالرنىڭ ئاساسى
قىلغان خۇش خەۋەرنى ئېسىڭالرغا سالماقچىمەن 2 .مەن سىلەرگە
يەتكۈزگەن خۇدانىڭ بۇ ھەقىقىتىدە چىڭ تۇرساڭالر ،ئۇ ئارقىلىق
قۇتقۇزۇلىسىلەر .ئۇنداق بولمىغاندا ،بىھۇدە ئېتىقاد قىلغان بولىسىلەر.
3 4-مەن قوبۇل قىلغان ئەڭ مۇھىم تەلىمنى سىلەرگە يەتكۈزدۈم.
بۇ تەلىم شۇكى ،مۇقەددەس يازمىالردا ئالدىن يېزىلغىنىدەك ،ئەيسا
مەسىھ گۇناھلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن قۇربان بولدى.
ئۇ دەپنە قىلىنىپ ،ئۈچىنچى كۈنى بولغاندا ئۆلۈمدىن تىرىلىپ،
 5ئاۋۋال پېترۇسقا ،ئاندىن كېيىن ئون ئىككى ئەلچىنىڭ ئىچىدىكى
باشقىالرغىمۇ كۆرۈندى 6 .كېيىن ،بىرال ۋاقىتتا بەش يۈزدىن ئارتۇق
قېرىنداشقا كۆرۈندى .بۇ قېرىنداشالرنىڭ بەزىلىرى ئالەمدىن ئۆتكەن
بولسىمۇ ،كۆپچىلىكى تېخى ھايات7 . 8-ئەيسا مەسىھ كېيىن ئىنىسى
ياقۇپقا ،ئۇنىڭدىن كېيىن ھەممە ئەلچىلەرگە ،ئەڭ ئاخىرىدا خۇددى
ۋاقىتسىز تۇغۇلغان بوۋاقتەك كۆرۈمسىز بولغان ماڭىمۇ كۆرۈندى.
 9مەن ئەلچىلەر ئارىسىدىكى ئەڭ ئەرزىمەس ئەلچىمەن ھەمدە
خۇدانىڭ جامائەتچىلىكىگە زىيانكەشلىك قىلغانلىقىم ئۈچۈن،
ئەلچى دەپ ئاتىلىشقىمۇ اليىق ئەمەسمەن 10 .لېكىن ،ھازىر ئەلچى
بولۇشۇم خۇدانىڭ ماڭا كۆرسەتكەن مېھىر-شەپقىتى ئارقىلىق
بولدى .ئۇنىڭ ماڭا قىلغان مېھىر-شەپقىتى بىكارغا كەتمىدى.
چۈنكى ،خۇدانىڭ خىزمىتىدە ئەلچىلەرنىڭ ھەممىسىدىن كۆپ
ئەجىر سىڭدۈردۈم .ئەمەلىيەتتە ،مەن ئۆز كۈچ-قابىلىيىتىم بىلەن
ئەمەس ،بەلكى ماڭا مېھىر-شەپقەت كۆرسەتكەن خۇدانىڭ كۈچى
بىلەن ئىشلىدىم 11 .دېمەك ،مەيلى مەن ياكى باشقا ئەلچىلەر
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بولسۇن ،ھەممىمىزنىڭ يەتكۈزگەنلىرى ئوخشاش بولۇپ ،ئۇ دەل
سىلەر ئىشىنىپ قوبۇل قىلغان خۇش خەۋەردۇر.

ئۆلۈپ كەتكەن ئېتىقادچىالرنىڭ تىرىلىشى
 12ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلگەنلىكى سىلەرگە يەتكۈزۈلگەن
تۇرۇقلۇق ،يەنە نېمە ئۈچۈن ئاراڭالردا بەزىلەر «ئۆلگەنلەر قايتا
تىرىلمەيدۇ» دەيدۇ؟  13ئەگەر ئۆلگەنلەر قايتا تىرىلىدىغان ئىش
بولمىسا ،ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلىشىمۇ مۇمكىن بولمىغان بوالتتى.
 14ئەيسا مەسىھ تىرىلمىگەن بولسا ،بىزنىڭ يەتكۈزگەن تەلىملىرىمىز
ۋە سىلەرنىڭ ئېتىقادىڭالر بىھۇدە بولۇپ كېتەتتى 15 .ھەتتا بىزنىڭ
خۇدا توغرىسىدىكى گۇۋاھلىقىمىزمۇ يالغان بولغان بوالتتى.
چۈنكى ،بىز خۇدانىڭ ئەيسا مەسىھنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەنلىكىگە
گۇۋاھلىق بەردۇق .ئەگەر ھەقىقەتەن ئۆلۈمدىن تىرىلىش بولمىسا،
خۇدامۇ ئەيسا مەسىھنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرمىگەن بوالتتى 16 .ئەگەر
ئۆلگەنلەر قايتا تىرىلىدىغان ئىش بولمىسا ،ئەيسا مەسىھنىڭمۇ
تىرىلىشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى 17 .ئەيسا مەسىھ تىرىلمىگەن
بولسا ،ئېتىقادىڭالر ئەھمىيەتسىز بولۇپ ،گۇناھلىرىڭالر تېخىچە
كەچۈرۈلمىگەن بوالتتى 18 .ئۇ چاغدا ،ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغان
ھەم تۈگەپ كەتكەن قېرىنداشالرمۇ دوزاخقا چۈشكەن بوالتتى.
 19ئەگەر پەقەت بۈگۈنكى ھايات ئۈچۈنال ئەيسا مەسىھكە ئۈمىد
باغلىغان بولساق ،ئۇ چاغدا بىز بۇ دۇنيادىكى ھەرقانداق بىچارە
كىشىلەردىنمۇ بىچارە بولۇپ قالغان بولىمىز.
 20لېكىن ،ئەمەلىيەتتە ئەيسا مەسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلدى .ئۇنىڭ
تىرىلىشى ئۆلگەنلەرنىڭ قايتا تىرىلىدىغانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
 21چۈنكى ،ئۆلۈم بىر ئادەم ،يەنى ئادەمئاتا ئارقىلىق دۇنيادا پەيدا
بولغىنىدەك ،ئۆلۈمدىن تىرىلىشمۇ بىر ئادەم ،يەنى ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق پەيدا بولدى 22 .پۈتكۈل ئىنسان ئادەمئاتىنىڭ ئەۋالدى
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا ئوخشاشال ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىندى.
لېكىن ،ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان بىزلەر ئەيسا مەسىھكە
ئوخشاش ئۆلۈمدىن تىرىلىمىز 23 .بىراق ،ھەربىر ئادەمنىڭ ئۆز
نۆۋىتى بار .ئالدى بىلەن كاپالەتچى بولغان ئەيسا مەسىھ تىرىلدى،
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ئاندىن كېيىن ئەيسا مەسىھ قايتا كەلگەندە ئۇنىڭغا مەنسۇپ
بولغانالر تىرىلىدۇ 24 .ئاندىن ،قىيامەت كۈنى كېلىدۇ .شۇ چاغدا،
ئەيسا مەسىھ يامان روھالردىن ئىبارەت بولغان بارلىق ھۆكۈمرانالر،
ھوقۇقدارالر ۋە كۈچلۈكلەرنى يوقىتىپ ،پادىشاھلىقىنى ئاتىمىز
خۇداغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ 25 .ئەيسا مەسىھ پۈتكۈل دۈشمەنلىرىنى
مەغلۇپ قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئايىغى ئاستىدا تىز پۈكتۈرگۈچە
ھۆكۈم سۈرۈشى كېرەك 26 .يوقىتىلىدىغان ئەڭ ئاخىرقى دۈشمەن
ئۆلۈمدۇر 27 .مۇقەددەس يازمىالردا« :خۇدا ھەممىنى ئۇنىڭ ئايىغى
ئاستىدا تىز پۈكتۈردى» دېيىلىدۇ .بۇ يەردە ئېيتىلغان «بارلىقىنى
ئۇنىڭ ئايىغى ئاستىدا تىز پۈكتۈردى» دېگەن سۆزنىڭ خۇدانى
ئۆز ئىچىگە ئالمايدىغانلىقى ئېنىقتۇر 28 .پۈتكۈل مەۋجۇدات ئەيسا
مەسىھكە تىز پۈككەندە ،خۇدانىڭ ئوغلى ،يەنى ئەيسا مەسىھمۇ
پۈتكۈل مەۋجۇداتنى ئۆزىگە تىز پۈكتۈرۈپ بەرگەن خۇداغا تىز
پۈكىدۇ .شۇ چاغدا ،خۇدا ھەممىسىگە نىسبەتەن ھەقىقەتەن
باشقۇرغۇچى بولىدۇ.
 29ئۆلۈمدىن تىرىلىش بولمىسا ،بەزىلەرنىڭ ئۆلگەنلەر ئۈچۈن
چۆمۈلدۈرۈلۈشىنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟ ئۆلگەنلەر زادى
تىرىلمىسە ،كىشىلەرنىڭ ئۇالر ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈلگىنى بىكار
بولىدۇ 30 .بــىــز نېمە ئۈچۈن ھەر دائىم ئۆزىمىزنى خەتەرگە
ئاتايمىز؟  31مېنىڭ ھەر كۈنى ئۆلۈمگە دۇچ كېلىۋاتقىنىم راست!
قېرىنداشالر ،رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ سىلەرنىڭ ھاياتىڭالردا
شۇنداق كۆپ ئىشالرنى قىلغانلىقى بىلەن پەخىرلەنگىنىمنىڭ
راستلىقىغا ئوخشاش ،بۇ سۆزۈمنىڭمۇ ھەرگىز يالغان يېرى يوقتۇر.
 32مــەن ئەفەس شەھىرىدە يىرتقۇچ ھايۋانالرغا ئوخشاش ئاشۇ
رەقىبلەر بىلەن ئېلىشتىم .ئۆلۈمدىن تىرىلىش بولمىسا ،مېنىڭ
شۇنداق قىلغىنىمنىڭ نېمە پايدىسى بوالتتى؟ ئەگەر ئۆلگەنلەر
تىرىلمىسە ،ئۇنداقتا «بەرىبىر ئەتە ئۆلۈپ كېتىدىغان بولغاندىن
كېيىن ،يەپ-ئىچىپ يۈرۈۋااليلى» دېگەن سۆز يوللۇق بوالتتى!
 33مۇنداق سۆزلەرگە ئالدانماڭالر ،چۈنكى «يامان بىلەن دوست
بولساڭ ،ياخشى ئەخالقنى بۇزار 34 ».ئەقىل-ھوشۇڭالرنى تېپىپ،
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گۇناھ قىلىشتىن قول ئۈزۈڭالر .بەزىلىرىڭالر خۇدانى تېخىچە
تونۇمايسىلەر .بۇ سۆزنى سىلەرنى خىجىل بولسۇن ،دەپ ئېيتىۋاتىمەن.

تىرىلگەندىن كېيىنكى تەن
 35لېكىن بەزىلەر« :ئۆلگەنلەر قانداق تىرىلىدۇ؟ ئەگەر ئۆلگەن
ئادەم تىرىلسە ،ئۇنىڭ تېنى قانداق بولىدۇ؟» دەپ سورىشى
مۇمكىن 36 .نېمىدېگەن ئەخمىقانە سوئال! ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىشى
خۇددى ئۇرۇقنىڭ توپىغا تاشلىنىپ قۇربان بولۇپ ،قايتا بىخ سۈرۈپ
چىققىنىغا ئوخشايدۇ 37 .دېھقان ئۇرۇقنى تېرىغىنىدا ،ئۈنۈپ چىقىدىغان
ئۆسۈملۈكنىڭ ئۆزىنى ئەمەس ،پەقەت ئۇرۇقىنى ،مەسىلەن بۇغداي
ياكى باشقا بىر ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىيدۇ 38 .خۇدا بولسا
ئۆز خاھىشى بويىچە ئاشۇ ھەربىر ئۇرۇقنىڭ ئۆز نەسلىگە خاس
تەنلىرىنى بېرىدۇ 39 .ھەربىر ئۇرۇقنىڭ تېنى ئوخشاش بولمىغاندەك،
ھەممە جانلىقالرنىڭ تېنىمۇ بىر-بىرىگە ئوخشاش بولمايدۇ.
ئىنسانالرنىڭ ،ھايۋانالرنىڭ ،قۇشالرنىڭ ۋە بېلىقالرنىڭ تېنى
بىر-بىرىگە ئوخشاش ئەمەس 40 .ئاسماندا جىسىمالر بار ،يەردىمۇ
جىسىمالر بار .ئاسماندىكى جىسىمالرنىڭ گۈزەللىكى باشقىدۇر،
يەردىكى جىسىمالرنىڭمۇ گۈزەللىكى باشقىدۇر 41 .قۇياشنىڭ
گۈزەللىكى ،ئاينىڭ گۈزەللىكى ۋە يۇلتۇزالرنىڭ گۈزەللىكىمۇ
باشقا-باشقىدۇر .گۈزەللىكتە يۇلتۇزمۇ يۇلتۇزدىن پەرقلىنىدۇ.
 42شۇنىڭغا ئوخشاش ،تىرىلدۈرۈلگەندىن كېيىنكى تېنىمىز
ئۆلگەندىن كېيىنكى تېنىمىزگە ئوخشىمايدۇ .كۆمۈلگەن تېنىمىز
چىرىپ كېتىدۇ ،لېكىن تىرىلدۈرۈلگەن تېنىمىز بولسا مەڭگۈ
چىرىمەيدۇ 43 .تېنىمىز شەرەپسىز ھالدا ئاجىزلىقتا كۆمۈلىدۇ
لېكىن ،شان-شەرەپ ۋە قۇدرەتتە تىرىلدۈرۈلىدۇ 44 .تېنىمىز
جىسمانىي تەن ھالىتىدە كۆمۈلىدۇ .لېكىن ،ئاالھىدە بىر تەن
ھالىتىدە تىرىلدۈرۈلىدۇ .بۇ دۇنياغا خاس جىسمانىي تېنىمىز
بولغىنىدەك ،ئۇ دۇنياغا خاس ئاالھىدە تېنىمىزمۇ بار بولىدۇ.
 45بۇ دۇنياغا خاس تەن توغرۇلۇق مۇقەددەس يازمىالردا« :تۇنجى
ئىنسان ،يەنى ئادەمئاتىغا ھاياتلىق بېرىلدى» دەپ يېزىلغان.
ئاخىرقى ئادەمئاتا ،يەنى ئەيسا مەسىھ بولسا ئۇ دۇنيادا ياشىشىمىز
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ئۈچۈن بىزگە مەڭگۈلۈك ھاياتلىق بەردى 46 .ئەڭ ئاۋۋال پەيدا
بولغان تەن ئۇ دۇنياغا خاس تەن ئەمەس ،بەلكى بۇ دۇنياغا خاس
تەندۇر .كېيىن پەيدا بولغان تەن بولسا ئۇ دۇنياغا خاس ئاالھىدە
بىر تەندۇر 47 .دەسلەپكى ئىنسان يەردىن ،يەنى توپىدىن يارىتىلدى.
كېيىنكى ئىنسان ،يەنى ئەيسا مەسىھ ئەرشتىن كەلدى 48 .بۇ دۇنيادا
ياشاۋاتقان ئىنسانالر توپىدىن يارىتىلغان ئادەمئاتىغا ئوخشايدۇ.
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىدىغانالر بولسا ئەرشتىن كەلگەن ئەيسا
مەسىھكە ئوخشايدىغان بولىدۇ 49 .بىزلەر توپىدىن يارىتىلغان
ئادەمئاتىغا قانداق ئوخشاش بولساق ،كەلگۈسىدە ئەرشتىن كەلگەن
ئەيسا مەسىھكىمۇ شۇنداق ئوخشاش بولىمىز.
 50قېرىنداشالر ،شۇنى دېمەكچىمەنكى ،بىزنىڭ گۆش ۋە قاندىن
تۆرەلگەن جىسمانىي تېنىمىز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرەلمەيدۇ.
بىزنىڭ ئۆلۈپ چىرىيدىغان تېنىمىز مەڭگۈ ياشىيالمايدۇ 51 .ئەمدى
خۇدا ماڭا ئاشكارىلىغان ھەقىقەتنى سىلەرگە ئېيتاي .ھەممىمىزال
ئۆلمەيمىز ،بىراق ھەممىمىز پۈتۈنلەي ئۆزگىرىمىز 52 .بۇ ئىش
ئەڭ ئاخىرقى كاناي چېلىنغاندا ،كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە بىر
دەمدىال يۈز بېرىدۇ .كاناي چېلىنىشى بىلەنال ،ئۆلگەن ئېتىقادچىالر
چىرىمەس تەن بىلەن تىرىلىدۇ ،بىزلەرمۇ ئۆزگىرىمىز 53 .چۈنكى،
بۇ چىرىيدىغان تېنىمىز چىرىمەيدىغان تەنگە ،بۇ ئۆلىدىغان تېنىمىز
ئۆلمەيدىغان تەنگە ئايلىنىشى كېرەك 54 .چىرىيدىغان ۋە ئۆلىدىغان
تېنىمىز چىرىمەيدىغان ۋە ئۆلمەيدىغان تەنگە ئايالنغاندا ،مۇقەددەس
يازمىالردىكى ئالدىن ئېيتقان بۇ سۆزلەر ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ:
«ئۆلۈم يېڭىلىپ ،يوق بولدى!»
« 55ئەي ئۆلۈم ،غەلىبەڭ يوق ئەمدى!
ئەي ئۆلۈم ،نەشتىرىڭ يوق ئەمدى!»
 56ئۆلۈمنىڭ نەشتىرى _ گۇناھتۇر .گۇناھنىڭ كۈچى بولسا
بىزنىڭ تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلمىغانلىقىمىزدىن پەيدا بولىدۇ.
 57لېكىن ،خۇداغا شۈكۈر! چۈنكى خۇدا رەببىمىز ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق بىزنى ئۆلۈم ۋە گۇناھ ئۈستىدىن غەلىبىگە ئېرىشتۈردى.
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 58شۇنىڭ ئۈچۈن ،قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،ئېتىقادىڭالردا
تەۋرەنمەي ،چىڭ تۇرۇڭالر .رەببىمىزگە ئەستايىدىللىق بىلەن
خىزمەت قىلىڭالر .رەببىمىز ئۈچۈن قىلغان خىزمىتىڭالرنىڭ
ھەرگىز بىھۇدە كەتمەيدىغانلىقىنى چۈشىنىڭالر.

يېرۇسالېمدىكى ئېتىقادچىالرغا
ئىئانە بېرىش توغرىسىدا

16

 1خېتىڭالردا يازغان يېرۇسالېمدىكى ئېتىقادچىالرغا
بېرىلىدىغان ئىئانە ئىشىغا كەلسەك ،سىلەرمۇ گاالتىيا
ئۆلكىسىدىكى جامائەتچىلىكلەرگە ئېيتقىنىمدەك قىلىڭالر 2 .ھەر
يەكشەنبە كۈنى ،ھەربىرىڭالر ھەپتىلىك تاپاۋىتىڭالرغا قاراپ،
ئۇنىڭ مەلۇم قىسمىنى ئىئانىگە ئاجرىتىپ توپالڭالر .شۇنداق
قىلساڭالر ،يېنىڭالرغا بارغىنىمدا پۇل توپلىنىپ بولغان بولىدۇ 3 .مەن
يېنىڭالرغا بارغىنىمدا ،ئىئانەڭالرنى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئۆزۈڭالر
تاللىغان كىشىلەرنى تونۇشتۇرۇش خېتىم بىلەن يېرۇسالېمدىكى
جامائەتچىلىكنىڭ يېتەكچىلىرىگە ئەۋەتىمەن 4 .ئەگەر ئۆزۈمنىڭ
بېرىشىغا توغرا كەلسە ،ئۇالر بىلەن بىللە بارىمەن.

پاۋلۇسنىڭ پىالنلىرى
 5ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە بارغاندىن كېيىن ،يېنىڭالرغا بارىمەن.
چۈنكى ،ماكېدونىيىدىن ئۆتمەكچىمەن 6 .بەلكىم يېنىڭالردا بىر
مەزگىل تۇرۇشۇم ۋە ھەتتا قىشنى سىلەر بىلەن بىللە ئۆتكۈزۈشۈممۇ
مۇمكىن .كېيىن قەيەرگە بارماقچى بولسام ،سىلەر ياردەم قىلىپ،
مېنى يولغا سېلىپ قويارسىلەر 7 .بۇ قېتىم سىلەرنى يول ئۈستىدىال
كۆرۈپ ئۆتۈپ كېتىشنى خالىمايمەن .خۇدا بۇيرۇسا ،سىلەر بىلەن
ئۇزۇنراق ۋاقىت بىللە بولىمەن.
 8لېكىن ،ئورما ھېيتىغىچە ئەفەس شەھىرىدە داۋاملىق تۇرماقچىمەن.
 9چۈنكى ،بۇ يەردە خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ماڭا ئىشىك
كەڭ ئوچۇقتۇر .كۆپ كىشىلەر ئۇنى قوبۇل قىلىۋاتىدۇ .لېكىن،
خۇش خەۋەرگە قارشى تۇرۇۋاتقانالرمۇ كۆپ بولۇۋاتىدۇ.
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 10تىموتىي يېنىڭالرغا بېرىپ ،سىلەر بىلەن بىللە تۇرغاندا ،ئۇنىڭ
قورقماي ،ئەركىن-ئازادە بولۇشىغا كۆڭۈل بۆلۈڭالر .چۈنكى ،ئۇمۇ
ماڭا ئوخشاش ،رەببىمىز ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتىدۇ 11 .ھېچكىم
ئۇنىڭغا سەل قارىمىسۇن .ھەممىڭالر ئۇنىڭغا ياردەم بېرىپ ،ئۇنى
يېنىمغا ساق-ساالمەت يولغا سېلىپ قويۇڭالر .چۈنكى ،ئۇنىڭ
باشقا قېرىنداشالر بىلەن بىللە كېلىشىنى كۈتمەكتىمەن.
 12قېرىندىشىمىز ئاپوللوسقا كەلسەك ،ئۇنى قېرىنداشالر بىلەن
بىللە سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا بېرىشقا كۆپ دەۋەت قىلدىم .لېكىن،
ئۇنىڭ ھازىر ھېچ بارغۇسى يوق .كېيىن پۇرسەت پىشىپ
يېتىلگەندە بارىدۇ.

ئاخىرقى سۆزلەر
 13قېرىنداشالر ،ئېتىقاد يولىدا ھوشيار بولۇڭالر ،ئېتىقادىڭالردا
چىڭ تۇرۇڭالر ،مەردانە ۋە قەيسەر بولۇڭالر 14 .ھەممە ئىشنى
مېھىر-مۇھەببەت بىلەن قىلىڭالر.
15 16-يۇنان ئۆلكىسىدىكى ئەڭ دەسلەپتە ئېتىقاد قىلغان ئىستىپاناس
ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى ئېتىقادچىالرنىڭ خىزمىتىگە
چىن دىلى بىلەن ئاتىغانلىقىنى بىلىسىلەر .قېرىنداشالر ،سىلەردىن
ئۆتۈنىمەنكى ،بۇنداق كىشىلەرنىڭ ۋە ئۇالر بىلەن بىرلىكتە رەببىمىزگە
خىزمەت قىلىۋاتقانالرنىڭ سۆزلىرىگە كىرىڭالر.
 17يېنىڭالردىن ئىستىپاناس ،فورتۇنات ۋە ئاخايىكنىڭ بۇ يەرگە
مېنى يوقالپ كەلگەنلىكىگە ناھايىتى خۇش بولدۇم .چۈنكى ،ھازىر
سىلەر مەن بىلەن بىللە بواللمىغىنىڭالر ئۈچۈن ،ئۇالر سىلەرنىڭ
ئورنۇڭالردا ماڭا ياردەم قىلدى 18 .ئۇالر سىلەرنى روھالندۇرغاندەك،
مېنىڭ قەلبىمنىمۇ روھالندۇردى .بۇنداق كىشىلەرنى قەدىرلەڭالر.
 19بۇ يەردىكى ،يەنى ئاسىيا ئۆلكىسىدىكى جامائەتچىلىكلەردىن
سىلەرگە ساالم .ئاكۋىال بىلەن ئايالى پرىسكىال ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدە
جەم بولىدىغان جامائەتچىلىك سىلەرگە رەببىمىزنىڭ نامى بىلەن
سەمىمىي ساالم يوللىدى 20 .بۇ يەردىكى بارلىق قېرىنداشالر سىلەرگە
ساالم ئېيتتى .بىر-بىرىڭالر بىلەن مېھرىبانالرچە ساالملىشىڭالر.
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 21مانا ھازىر بۇ ئاخىرقى ساالمالرنى مەنكى پاۋلۇس ئۆز قولۇم
بىلەن يېزىۋاتىمەن.
 22رەببىمىزنى سۆيمىگەنلەرگە لەنەت بولسۇن .ئى رەببىمىز،
كەلگەيسەن!
 23رەببىمىز ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولغاي.
 24ھەممىمىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن،
سىلەرنى چىن دىلىمدىن سۆيىمەن ،ئامىن!

كورىنتلىقالرغا يېزىلغان
ئىككىنچى خەت

1

 1خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن ئەيسا مەسىھكە ئەلچى بولۇشقا
چاقىرىلغان مەنكى پاۋلۇس ۋە قېرىندىشىمىز تىموتىيدىن
كورىنت شەھىرىدىكى خۇداغا مەنسۇپ بولغان ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە ،جۈملىدىن يۇنان ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى
جايلىرىدىكى خۇدانىڭ بارلىق مۇقەددەس خەلقىگە ساالم.
 2خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھ سىلەرگە مېھىر-شەپقەت
ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

خۇدا _ تەسەللىنىڭ مەنبەسى
 3رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسى ،يەنى بارلىق تەسەللىنىڭ
مەنبەسى بولغان رەھىمدىل ئاتىمىز خۇداغا مەدھىيىلەر ئوقۇلغاي!
 4ھەرقانداق مۈشكۈللۈككە ئۇچرىغىنىمىزدا ،خۇدا بىزگە تەسەللى
بېرىپ كەلدى .شۇڭا ،بىزمۇ خۇدادىن ئالغان تەسەللى بىلەن
مۈشكۈل ئەھۋالدا قالغانالرغا تەسەللى بېرەلەيمىز 5 .بىز ئەيسا مەسىھ
ئۈچۈن كۆپ ئازاب-ئوقۇبەت چەككەن بولساق ،ئۇ ئارقىلىق يەنە
كۆپ تەسەللىمۇ تاپىمىز 6 .بىزنىڭ ئازاب-ئوقۇبەت چېكىشىمىز
سىلەرنىڭ تەسەللى تېپىشىڭالر ۋە قۇتقۇزۇلۇشۇڭالر ئۈچۈندۇر.
بىزنىڭ تەسەللى تېپىشىمىز سىلەرنىڭمۇ تەسەللى تېپىشىڭالر
ئۈچۈندۇر .بۇ تەسەللى ئارقىلىق ،سىلەر بىز بېشىمىزدىن
ئۆتكۈزگەندەك ئازاب-ئوقۇبەتكە دۇچ كەلگەندە ،سەۋر-تاقەت
بىلەن بەرداشلىق بېرەلەيسىلەر 7 .شۇڭا ،سىلەرنىڭ بەرداشلىق
بېرەلەيدىغانلىقىڭالرغا ئىشەنچىمىز كامىل .چۈنكى بىز بىلىمىزكى،
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سىلەر بىز چەككەن ئازاب-ئوقۇبەتنى چەككەنگە ئوخشاش ،بىز
ئېرىشكەن تەسەللىگىمۇ ئېرىشىسىلەر.
 8قېرىنداشالر ،بىزنىڭ ئاسىيا ئۆلكىسىدە چەككەن ئازاب-
ئوقۇبەتلىرىمىزدىن خەۋەردار بولۇشۇڭالرنى توغرا تاپتۇق .ئۇ
ۋاقىتالردا ،چىدىغۇسىز ئېغىر بېسىم ئاستىدا ھەتتا ھاياتىمىزدىنمۇ
ئۈمىد ئۈزگەنىدۇق 9 .كۆڭلىمىزدە ھەقىقەتەنمۇ ئۆلۈمگە مەھكۇم
بولدۇق ،دەپ ئويلىغانىدۇق .بۇنىڭدىن بىز ئۆزىمىزگە ئەمەس،
ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىدىغان خۇداغىال تايىنىشىمىز الزىملىقىنى تونۇپ
يەتتۇق 10 .خۇدا بىزنى چوڭ بىر ئۆلۈم خەۋپىدىن قۇتۇلدۇرغان ۋە
قۇتۇلدۇرىدۇ .ئۈمىدىمىز بىزنى كەلگۈسىدە يەنە قۇتۇلدۇرىدىغان
خۇداغا باغالنغان 11 .سىلەرمۇ بىزگە دۇئا قىلىۋاتقانلىقىڭالر سەۋەبىدىن
بىز ئۈچۈن قىلىنغان تېخىمۇ كۆپ دۇئاالر خۇداغا يېتىپ ،خۇدا
بىزنى ئۆلۈم خەۋپىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،كۆپلىگەن
كىشىلەر خۇداغا شۈكۈرلەر ئېيتىدۇ.

پاۋلۇسنىڭ زىيارەت پىالنىنى ئۆزگەرتىشى
 12بۇ دۇنيانىڭ دانالىقىغا ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ شەپقىتىگە
تايىنىپ ،يۈرۈش-تۇرۇشىمىزدا بولۇپمۇ سىلەر بىلەن بولغان
مۇناسىۋىتىمىزدە سەمىمىي ۋە ئاق كۆڭۈل بولغانلىقىمىزغا
ۋىجدانىمىز گۇۋاھتۇر .بىز مانا بۇنىڭ بىلەن پەخىرلىنىمىز 13 .بىزنىڭ
سىلەرگە يازغانلىرىمىزدا ھېچقانداق يوشۇرۇن مەنە ياكى سىلەر
چۈشىنەلمىگۈدەك يەر يوقتۇر 14 .مەن شۇنى ئارزۇ قىلىمەنكى ،گەرچە
سىلەر بىزنى ھازىرغىچە تولۇق چۈشەنمىسەڭالرمۇ ،كەلگۈسىدە
تولۇق چۈشەنگەيسىلەر .شۇنداق بولغاندا ،خۇددى بىز سىلەر
بىلەن پەخىرلەنگىنىمىزدەك ،رەببىمىز ئەيسا قايتا كەلگەن كۈنى
سىلەرمۇ بىز بىلەن پەخىرلىنىسىلەر.
15 16-مەن بۇالرغا ئىشەنچ بىلەن قارىغاچقا ،سىلەرگە قوش بەخت
ئېلىپ كېلىشنى ئويالپ ،ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە بېرىشتا ئالدى
بىلەن سىلەرگە يولۇقۇپ ئۆتۈشنى ،قايتىشىمدا يەنە بىر يولۇقۇپ،
سىلەرنىڭ مېنى يەھۇدىيە ئۆلكىسىگە يولغا سېلىپ قويۇشۇڭالرنى
نىيەت قىلغانىدىم 17 .بىراق قايتىشىمدا ،سىلەرگە يولۇقالمىدىم.
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بۇ ،نىيىتىمنىڭ بىقارار ئىكەنلىكىنى كۆرسىتەرمۇ!؟ ياكى مەن
پىالن قىلغاندا ،شەخسىي غەرىزىگە يېتىش ئۈچۈن بىر دەم
«ھەئە» ،بىر دەم «ياق» دەيدىغان ئادەملەردەك بولۇپ قالدىممۇ!؟
 18سىلەرگە ئېيتقان سۆزلىرىم خۇددى خۇدا ئىشەنچلىك بولغاندەك
ئىشەنچلىكتۇر .سۆزلىرىم ھەرگىزمۇ بىردەم «ھەئە» بىردەم
«ياق» دەپ ئۆزگىرىپ تۇرمايدۇ 19 .مەن سىالس ۋە تىموتىيالر
بىلەن سىلەرگە خۇش خەۋىرىنى يەتكۈزگەن خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا
مەسىھ بىر دەم «ھەئە» ،بىر دەم «ياق» دەيدىغانالردىن ئەمەستۇر.
ئۇ خۇدانىڭ پۈتۈن ۋەدىلىرىدىكى «ھەئە»دۇر 20 .خۇدانىڭ پۈتۈن
ۋەدىلىرى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،بىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق «ئامىن» دەپ ،خۇدانى
ئۇلۇغاليمىز 21 .سىلەر بىلەن بىزنى ئەيسا مەسىھكە باغالپ،
ئېتىقادتا مۇستەھكەم قىلغۇچى خۇدادۇر .ئۇ بىزنى ئۆزى ئۈچۈن
تاللىدى 22 .قەلبىمىزگە مۇقەددەس روھنى سېلىش بىلەن بىزگە
ئىگىدارچىلىق مۆھرىنى بېسىپ ،ئۇنى ئۆز ۋەدىسىنىڭ تولۇق
ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنىڭ كاپالىتى قىلدى 23 .خۇدا ماڭا گۇۋاھچى
بولسۇنكى ،كورىنت شەھىرىگە قايتا بارمىغانلىقىمنىڭ سەۋەبى
سىلەرگە قاتتىق قوللۇق قىلىپ قويۇشۇمدىن ساقلىنىش ئۈچۈندۇر.
 24بىز سىلەرنىڭ ئېتىقادىڭالر ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلماقچى
ئەمەسمىز .چۈنكى شۇنى بىلىمىزكى ،سىلەر خۇداغا تايىنىپ،
ئېتىقادتا مۇستەھكەم تۇرۇۋاتىسىلەر .بىز پەقەت سىلەرنىڭ خۇشال
بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،سىلەر بىلەن بىرگە خىزمەت قىلماقچىمىز.
 1شۇڭا ،شۇ چاغدا مەن يېنىڭالرغا بارماسلىقنى قارار
قىلدىم .چۈنكى ،سىلەرنى ئۆتكەنكىدەك غەم-قايغۇغا
سېلىشنى خالىمىدىم 2 .سىلەرنى غەم-قايغۇغا سالسام ،مېنى خۇش
قىالاليدىغان ئادەملەرنى قايغۇغا سالغان بولمامدىمەن؟ ئۇنداقتا ،كىم
مېنى خۇش قىاللىسۇن؟  3شۇنىڭ ئۈچۈن ،يېنىڭالرغا بېرىشنىڭ
ئورنىغا خەت يازدىم .مەقسىتىم ،يېنىڭالرغا بارغان ۋاقتىمدا مېنى
خۇشال قىلىشقا تېگىشلىك بولغان سىلەرنىڭ ئەكسىچە مېنى
قايغۇغا سالماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر .مەن ئىشىنىمەنكى ،مېنىڭ
خۇشاللىقىم سىلەرنىڭ خۇشاللىقىڭالردۇر 4 .ئۇ خەتنى سىلەرنى
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غەم-قايغۇغا سېلىش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى مېنىڭ سىلەرگە
بولغان چوڭقۇر مۇھەببىتىمنى چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ،قاتتىق
قايغۇ-ئەلەم ئىچىدە كۆز ياشلىرىمنى تۆكۈپ تۇرۇپ يازغانىدىم.

گۇناھكارنى قوبۇل قىلىش
 5ئەگەر بىرەرسى قايغۇ ئېلىپ كەلگەن بولسا ،ئۇ ماڭىال ئەمەس،
پۈتۈن جامائەتچىلىكىڭالرغا مەلۇم دەرىجىدە قايغۇ ئېلىپ كەلدى
دېسەم ،بۇ كۆپتۈرگەنلىك بولمايدۇ 6 .كۆپىنچىڭالر ئۇ كىشىنى يەتكۈچە
جازالىغانىدىڭالر 7 .ئەمدى ئۇنى كەچۈرۈڭالر ۋە ئۇنىڭغا تەسەللى
بېرىڭالر .بولمىسا ،ئۇ ھەددىدىن زىيادە قايغۇرۇپ كېتىدۇ 8 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا مۇھەببىتىڭالرنى كۆرسىتىشىڭالرنى سورايمەن.
 9ئالدىنقى خېتىمنى يېزىشىمدىكى سەۋەب سىلەرنىڭ ھەرقانداق
ئىشتا مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭاليدىغان-ئاڭلىمايدىغانلىقىڭالرنى
سىناش ئۈچۈن ئىدى 10 .سىلەر ئۇ كىشىنى كەچۈرسەڭالر ،مەنمۇ
ئۇنى كەچۈرىمەن .مەن كىمنى كەچۈرسەم ،بۇنى ئەيسا مەسىھ
ئالدىدا سىلەر ئۈچۈن قىلدىم 11 .بۇنىڭدىكى مەقسەت ،شەيتان
تەرىپىدىن ئازدۇرۇلۇپ كەتمەسلىكىمىز ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،بىز
شەيتاننىڭ ھىيلە-مىكىرلىرىنى ياخشى بىلىمىز.

يېڭى ئەھدىنىڭ خىزمەتكارى
 12ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش
مەقسىتىدە تروئاس شەھىرىگە بارغىنىمدا رەببىمىز ئۈچۈن خىزمەت
قىلىشقا پۇرسەت بېرىلگەن بولسىمۇ 13 ،سىلەرنىڭ خەۋىرىڭالرنى
ئېلىپ كەلمەكچى بولغان قېرىندىشىم تىتۇس ئۇ يەرگە تېخى
كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ،كۆڭلۈم تەشۋىشكە چۈشۈپ ،ئۇ يەردىكىلەر
بىلەن خوشلىشىپال ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە ئۇنى ئىزدەپ كەتتىم.
 14خۇداغا شۈكۈر! خۇدا ھەمىشە بىزنى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ زەپەر قوشۇنىدا بولۇشقا مۇيەسسەر قىلىپ ،بىز ئارقىلىق
خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش بىلەن ئۇنى تونۇشنىڭ خۇش پۇرىقىنى
ھەممە يەردە چاچماقتا 15 .مانا بىز قۇتقۇزۇلىدىغانالرغىمۇ ،ھاالك
بولىدىغانالرغىمۇ چېچىلىدىغان ،ئەيسا مەسىھنىڭ خۇداغا ئاتىغان
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خۇش پۇرىقىدۇرمىز 16 .بــۇ خۇش پۇراق ھاالك بولىدىغانالر
ئۈچۈن ئۆلۈم پۇرىقى بولسا ،قۇتقۇزۇلىدىغانالر ئۈچۈن ھاياتلىق
پۇرىقىدۇر .بۇنداق زور ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن كىم چىقااليدۇ؟
 17ئەلۋەتتە ،خۇدانىڭ سۆزىنى پايدا كۆزلەپ بۇرمىاليدىغانالر ھەرگىز
بۇنداق ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايدۇ .بىز بولساق ،ئۇنداق
ئادەملەردىن ئەمەسمىز .بىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانالر ھەم
خۇدا تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنلەر بولغاچقا ،خۇدا ئالدىدا خۇدانىڭ
سۆزىنى سەمىمىي يەتكۈزۈۋاتقانالردۇرمىز.

يېڭى ئەھدىنىڭ خىزمەتكارلىرى

3

 1بۇنداق دېيىش بىلەن يەنە ئۆزىمىزنى كۆرسىتىشكە
باشلىدۇقمۇ؟ ياكى بەزىلەردەك ،سىلەرگە تونۇشتۇرۇش
خېتى ئېلىپ بېرىشىمىز ياكى سىلەردىن تونۇشتۇرۇش خېتى
ئېلىشىمىز كېرەكمۇ؟  2سىلەر ئۆزۈڭالر بىزنىڭ تونۇشتۇرۇش
خېتىمىزدۇرسىلەر .چۈنكى ،ئەمەلىيىتىڭالردىن ھەممە كىشى
بىزنى ھەم بىزنىڭ ئاراڭالردا قىلغان ياخشى خىزمىتىمىزنى
تونۇۋاالاليدۇ .دېمەك ،بۇ خەت قەغەزگە ئەمەس ،بەلكى قەلبگە
يېزىلغاندۇر 3 .ئېنىقكى ،سىلەر خىزمىتىمىزنىڭ مېۋىسى .سىلەر
سىياھ بىلەن ئەمەس ،مەڭگۈ ھايات خۇدانىڭ روھى بىلەن؛ تاش
تاختىالرغا ئەمەس ،ئىنسانالرنىڭ قەلبىگە يېزىلغان ،ئەيسا مەسىھ
تەييارلىغان خەتتۇرسىلەر.
 4يۇقىرىدا ئېيتقانلىرىمىزغا ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق خۇدا ئالدىدا جەزم
قىالاليمىز 5 .بىز ھەممە ئىشنى ئۆز ئىقتىدارىمىز بىلەن قىالاليمىز،
دېمەكچى ئەمەسمەن .چۈنكى ،بىزنىڭ ئىقتىدارىمىز خۇدادىن
كەلگەندۇر 6 .ئۇ بىزنى يېڭى ئەھدىنىڭ خىزمەتكارلىرى قىلىش
ئۈچۈن ئىقتىدارلىق قىلدى .بۇ ئەھدە يېزىق بىلەن خاتىرىلەنگەن
تەۋرات قانۇنىغا ئەمەس ،بەلكى مۇقەددەس روھقا ئاساسالنغان.
چۈنكى ،يېزىق بىلەن خاتىرىلەنگەن تەۋرات قانۇنىغا ھېچكىم
تولۇق رىئايە قىاللمىغاچقا ،ئۇ ئىنسانالرغا مەڭگۈلۈك ئۆلۈم ئېلىپ
كېلىدۇ .مۇقەددەس روھ بولسا گۇناھىغا توۋا قىلغانالرغا مەڭگۈلۈك
ھاياتلىق ئاتا قىلىدۇ 7 .تاش ئۈستىگە ھەرپلەر بىلەن ئويۇلغان تەۋرات
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قانۇنى ئىنسانالرغا مەڭگۈلۈك ئۆلۈم ئېلىپ كەلسىمۇ ،بۇ قانۇن مۇسا
پەيغەمبەر ئارقىلىق خۇدانىڭ پارالق نۇرى ئىچىدە چۈشۈرۈلگەندە،
مۇسا پەيغەمبەرنىڭ چىرايى شۇنداق پارلىغانىدىكى ،گەرچە نۇر
ئاستا-ئاستا يوقالغان بولسىمۇ ،ئىسرائىل خەلقى ئۇنىڭ چىرايىغا
قاراپ تۇرالمىغانىدى 8 .بۇ قانۇننىڭ چۈشۈرۈلۈشى شۇنداق ئۇلۇغ
بولغان يەردە ،مۇقەددەس روھنىڭ ئېلىپ كېلىدىغىنى تېخىمۇ ئۇلۇغ
بولمامدۇ!؟  9يەنى ئىنسانغا جازا ئېلىپ كېلىدىغان تەۋرات قانۇنى
ئۇلۇغ بولغان يەردە ،ئىنساننى ھەققانىي قىلىدىغان يېڭى ئەھدە
تېخىمۇ ئۇلۇغ بولمامدۇ!؟  10ئەمەلىيەتتە ،بۇرۇنقى ئۇلۇغلۇقنى
ھازىرقى تېخىمۇ شانلىق ئۇلۇغلۇق بىلەن سېلىشتۇرغاندا ،ھېچقانچە
ئەمەستۇر 11 .ۋاقىتلىق يۈرگۈزۈلگىنى ئۇلۇغ بولغان يەردە ،مەڭگۈ
يۈرگۈزۈلىدىغىنى تېخىمۇ ئۇلۇغ بولمامدۇ!؟
 12بىزدە شۇنداق بىر ئۈمىد بولغاچقا ،يۈرەكلىك ھالدا خوش
خەۋەرنى يەتكۈزۈۋاتىمىز 13 .بىز يۈزىدىكى نۇرنىڭ ئاستا-ئاستا
ئۆچۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئىسرائىلالرنىڭ كۆرۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن
يۈزىگە چۈمپەردە تارتىۋالغان مۇسا پەيغەمبەرگە ئوخشىمايمىز.
 14ئۇ ۋاقىتتا ،ئىسرائىلالرنىڭ ئەقلى بىخۇدلىشىپ كەتكەنىدى.
ئۇالر تاكى بۈگۈنگىچە كونا ئەھدە ،يەنى تەۋراتنى ئوقۇغىنىدا،
ئەقلى گويا شۇ چۈمپەردە بىلەن يېپىۋېلىنغاندەك تۇرماقتا.
چۈنكى ،بۇ چۈمپەردە پەقەت ئەيسا مەسىھ ئارقىلىقال ئېلىۋېتىلىدۇ.
 15شۇنداق ،بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئۇالر مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق
چۈشۈرۈلگەن تەۋراتنى ئوقۇغاندا ،شۇ چۈمپەردە يەنىال ئۇالرنىڭ
قەلبىنى يېپىۋالماقتا 16 .بىراق ،ئۇالر قاچان رەبكە يۈزلەنسە ،ئۇ
چۈمپەردە شۇ چاغدا ئېلىپ تاشلىنىدۇ 17 .بۇ يەردىكى «رەب»
دېگەنلىك مۇقەددەس روھتۇر .كىمنىڭ قەلبىدە رەبنىڭ روھى
بولسا ،ئۇنىڭدا ھۆرلۈك بولىدۇ 18 .بىزلەردىكى چۈمپەردىلەر
ئېلىۋېتىلگەچكە ،رەببىمىزنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆرۈۋاتىمىز.
بۇنىڭ بىلەن ،بىز رەببىمىزگە ئوخشاش بولۇشقا ئۆزگەرتىلىپ،
بارا-بارا ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى تېخىمۇ ئەكس ئەتتۈرۈۋاتىمىز .بۇ
رەببىمىزدىن ،يەنى مۇقەددەس روھتىندۇر.
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 1خـــۇدا رەھىم-شەپقىتى بىلەن بۇ خىزمەتنى بىزگە
بەرگەنىكەن ،جاسارىتىمىزنى يوقاتمايمىز 2 .ئۇياتلىق،
خۇپىيانە ئىشالرنى قىلىشتىن يىراق تۇرۇپ ،ھىيلە-مىكىرلىك
قىلمايمىز ،خۇدانىڭ سۆزىنى بۇرمىلىمايمىز .ئەكسىچە ،ھەقىقەتنى
ئۆز پېتى ئېيتىمىز .بۇنىڭ بىلەن ،بىز ئۆزىمىزنى خۇدا ئالدىدا
ھەممە كىشىگە بىلدۈرىمىز ،ئۇالرمۇ ئۆز قەلبىدە بىزنىڭ قانداق
ئادەم ئىكەنلىكىمىزنى بىلىدۇ 3 .بىز يەتكۈزۈۋاتقان خۇش
خەۋەرنىڭ مەنىسى يوشۇرۇن دېيىلسە ،ئۇ ھاالك بولىدىغانالر
ئۈچۈنال يوشۇرۇندۇر 4 .چۈنكى ،بۇ دۇنيانىڭ ھۆكۈمرانى بولغان
شەيتان خۇدانىڭ ئوبرازى بولغان ئەيسا مەسىھنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى
بىلدۈرىدىغان خۇش خەۋەرنىڭ نۇرى ئېتىقادسىزالرنىڭ دىلىنى
يورۇتمىسۇن دەپ ،ئۇالرنىڭ ئەقلىنى ئىشلىمەس قىلىپ قويدى.
 5بىز قەيەرگە بارساق ،ئۆزىمىزنى ئەمەس ،بەلكى رەببىمىز ئەيسا
مەسىھنى جاكاراليمىز .ئۆزىمىزگە كەلسەك ،بىز پەقەت ئەيسا مەسىھ
ئۈچۈن سىلەرنىڭ خىزمەتكارىڭالرمىز 6 .چۈنكى ،دۇنيانى ياراتقاندا
«نۇر قاراڭغۇلۇقتىن چاقنىسۇن» دەپ ئەمر قىلغان خۇدا بىزنىڭ
ئۆزىنىڭ ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئايان قىلغان ئۇلۇغلۇقىنى تونۇپ
يېتىشىمىز ئۈچۈن ،خۇش خەۋەرنىڭ نۇرى بىلەن قەلبىمىزنى
يورۇتتى 7 .خۇدانىڭ بىزگە ئاتا قىلغىنى خۇش خەۋەرنىڭ نۇرىدىن
ئىبارەت بولغان بىباھا خەزىنىدۇر .بىز گويا بۇ خەزىنە قاچىالنغان
ساپال ئىدىش .مانا بۇنىڭدىن كىشىلەر بىزدىكى ئۇلۇغ قۇدرەتنىڭ
ئۆزىمىزدىن ئەمەس ،بەلكى خۇدادىن كەلگەنلىكىنى بىلەلەيدۇ.
 8مانا بىز ھەر تەرەپتىن قىيىن ئەھۋالدا قالدۇق ،ئەمما يەكسان
بولمىدۇق .تەمتىرەپ قالدۇق ،ئەمما ئۈمىدسىزلەنمىدۇق.
 9قوغلىنىۋاتىمىز ،ھالبۇكى خۇدا تەرىپىدىن تاشلىۋېتىلمىدۇق.
يىقىتىلدۇقيۇ ،ئەمما يوقىتىلمىدۇق 10 .ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش
ئازاب-ئوقۇبەتلەرگە ،ھەتتا ئۆلۈم خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتىمىز،
لېكىن ئەيسا مەسىھ دائىم بىزگە كۈچ-قۇدرەت بېرىپ تۇرۇۋاتىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن ،كىشىلەر ۋۇجۇدىمىزدىن ئۇنىڭ ھايات ئىكەنلىكىنى
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كۆرۈۋاالاليدۇ 11 .شۇنداق ،ئەيسا مەسىھكە ئەگەشكەنلىكىمىز
سەۋەبىدىن ھەمىشە ئۆلۈمگە دۇچار قىلىنماقتىمىز .كىشىلەر
بۇنىڭدىن ئەيسا مەسىھنىڭ ھاياتىنى بىزدە كۆرۈۋاالاليدۇ 12 .دېمەك،
بىز ھەمىشە ئۆلۈمگە دۇچار بولۇۋاتىمىز؛ سىلەر بولساڭالر بۇنىڭ
بىلەن ھاياتلىققا ئېرىشىۋاتىسىلەر 13 .بىز يەنىال خۇش خەۋەرنى
تارقىتىۋاتىمىز ،چۈنكى مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغان «ئېتىقاد
قىلدىم ،شۇ ۋەجىدىن سۆزلىدىم» دېگۈچىدە بار بولغان ئېتىقاد
بىزدىمۇ باردۇر 14 .چۈنكى ،رەببىمىز ئەيسانى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەن
خۇدانىڭ بىزنىمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى ۋە سىلەر
بىلەن بىللە ئۆز ھۇزۇرىغا كەلتۈرىدىغانلىقىنى بىلىمىز 15 .بىز
تارتىۋاتقان مۈشكۈلچىلىكلەرنىڭ ھەممىسى سىلەر ئۈچۈندۇر.
بۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە
يەتكۈزۈلىدۇ .شۇنداق بولغاندا ،ئۇالرنىڭ تەشەككۈرلىرى خۇداغا
ئېيتىلىپ ،خۇدا تېخىمۇ ئۇلۇغلىنىدۇ 16 .شۇڭا ،جاسارىتىمىزنى
يوقاتمايمىز .تېنىمىز بارغانسېرى خاراب بولسىمۇ ،روھىمىز
كۈندىن-كۈنگە يېڭىالنماقتا 17 .بىز ئۇچراۋاتقان بۇ ۋاقىتلىق ۋە
ئەرزىمەس ئازاب-ئوقۇبەتلەر بىزگە تەڭداشسىز ۋە مەڭگۈلۈك
شان-شەرەپ ئېلىپ كېلىدۇ 18 .شۇڭا ،كۆزىمىز كۆرۈنىدىغاندا
ئەمەس ،بەلكى كۆرۈنمەيدىغاندىدۇر .چۈنكى ،كۆرۈنىدىغىنى
ئۆتكۈنچىدۇر ،كۆرۈنمەيدىغىنى بولسا مەڭگۈلۈكتۇر.

ئەرشتىكى ماكانىمىز

5

 1بىزگە مەلۇمكى ،بىز ياشاۋاتقان بۇ دۇنيادىكى چېدىر
ئۆرۈلۈپ چۈشكەندە ،يەنى تېنىمىزدىن ئايرىلغاندا ،ئادەم
قولى بىلەن ياسالغان ئەمەس ،بەلكى ئەرشتە خۇدا بىزگە ھازىرالپ
قويغان بىر تۇرالغۇغا ،يەنى مەڭگۈ مەۋجۇت بولىدىغان بىر تەنگە
ئىگە بولىمىز 2 .بىز ھازىرقى تېنىمىزدە ياشاۋاتقانلىقىمىزدىن
ھەسرەت چېكىپ ،ئەرشتىكى تېنىمىزنىڭ ئۇنىڭ ئورنىنى
ئېلىشىغا ئىنتىزار بولماقتىمىز 3 .چۈنكى ،شۇندىال روھىمىز
تەنسىز قالمايدۇ 4 .ھازىرقى تېنىمىزدە ياشاۋاتقان بىزلەر ئېغىر
يۈكلەر ئاستىدا ھەسرەت چەكمەكتىمىز .چۈنكى ،بىز ھازىرقى
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تېنىمىزدىن قۇتۇلۇپ ،ئۆلۈشكە ئەمەس ،بەلكى چىرىمەس تەنگە
ئىگە بولۇپ ،مەڭگۈلۈك ھاياتنىڭ ئۆتكۈنچى ھاياتىمىزنىڭ
ئورنىنى ئېلىشىغا ئىنتىزار بولماقتىمىز 5 .بىزنى بىز ئىنتىزار
بولغان ھاياتلىققا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن تەييارلىغۇچى ،شۇنداقال
بۇنىڭ كاپالىتى سۈپىتىدە بىزگە مۇقەددەس روھنى ئاتا قىلغۇچى
دەل خۇدانىڭ ئۆزىدۇر.
 6شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھازىرقى تەندە ياشىغىنىمىزدا ،رەببىمىزنىڭ
ماكانىدا بواللمايدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز .ۋەھالەنكى ،خۇدانىڭ بىزگە
يېڭى تەن بېرىدىغانلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتكە ئىشەنچىمىز كامىل.
 7چۈنكى ،كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغانغا ئەمەس ،ئېتىقادقا تايىنىپ
ياشايمىز 8 .ئىشەنچكە ئىگە ئىكەنمىز ،ھازىرقى تېنىمىزدىن ۋاز
كېچىپ ،رەببىمىزنىڭ ماكانىدا بولۇشقا رازىمىز 9 .قىسقىسى ،مەيلى
بۇ تەندە ياشايلى ياكى بۇ تەندىن ۋاز كېچەيلى ،نىشانىمىز يەنىال
رەببىمىزنى خۇرسەن قىلىشتۇر 10 .چۈنكى ،ھەربىرىمىز ھازىرقى
تېنىمىزدە ياشىغان ۋاقتىمىزدىكى ياخشى-يامان ئەمەلىيىتىمىزگە
يارىشا چوقۇم قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ سوراق تەختى ئالدىدا
ھېساب بېرىپ جاۋابقا ئېرىشىمىز.

ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق خۇدا بىلەن يارىشىش
 11رەببىمىزدىن ئەيمىنىشنى بىلگەنىكەنمىز ،ئىنسانالرنى بۇ ھەقتە
قايىل قىلىشقا تىرىشىمىز .بىزنىڭ قانداق ئادەم ئىكەنلىكىمىز خۇداغا
ئايان .ۋىجدانىڭالرنىڭمۇ بىزنىڭ قانداق ئادەم ئىكەنلىكىمىزنى
تونۇپ يېتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن 12 .بەزىلىرىڭالر ئېيتقاندەك،
ئۆزىمىزنى يەنە ماختىماقچى ئەمەسمىز .بەلكى سىلەرگە بىزدىن
ماختىنىش پۇرسىتىنى بەرمەكچىمىز .بۇنىڭ بىلەن ،ئاتاقتا خۇدانىڭ
خىزمىتىنى قىلىدىغان ،تېشى پال-پال ،ئىچى غال-غال ئاشۇ
ماختانچاق كىشىلەرگە جاۋاب بېرەلەيسىلەر 13 .بەزىلەرگە نىسبەتەن
بىز ئېلىشىپ قالغاندەك كۆرۈنگەن بولساق ،كېرەك يوق .چۈنكى،
خۇدا بىزنىڭ ھەرقانداق ئىشنى ئۇنىڭ ئۈچۈن قىلىدىغانلىقىمىزنى
بىلىدۇ .سىلەرگە نىسبەتەن بىزنىڭ ئەقلىمىز جايىدا ،چۈنكى
سىلەرنىڭ مەنپەئىتىڭالر ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىمىزنى
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بىلىسىلەر 14 .بىزنى شۇنداق قىلىشقا قىستاۋاتقىنى ئەيسا مەسىھنىڭ
مۇھەببىتىدۇر .بىز ئەيسا مەسىھنىڭ ھەممىمىز ئۈچۈن ئۆلگەنلىكىگە
ئىشەنگەنىكەنمىز ،ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇن ياشاپ كەلگەن ھاياتىمىزغا
نىسبەتەن ئۆلگەنلىكىمىزگىمۇ ئىشىنىمىز 15 .ئەيسا مەسىھ پۈتكۈل
ئىنسانالر ئۈچۈن ئۆلدى .مەقسەت ،ئۇ ئاتا قىلغان يېڭى ھاياتقا
ئېرىشكەنلەرنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنى دەپ
ئۆلگەن ۋە ئۆلۈمدىن تىرىلگەن ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن ياشىسۇن،
دېگەنلىكتىن ئىبارەت.
 16شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىز بۇنىڭدىن كېيىن ھېچكىمگە بۇ دۇنيانىڭ
كۆزقارىشى بىلەن قارىمايمىز .گەرچە بىز بۇرۇن مۇشۇ كۆزقاراش
بىلەن ئەيسا مەسىھنى پەقەتال بىزگە ئوخشاش بىر ئىنسان دەپ
قارىغان بولساقمۇ ،ئەمدى ئۇنداق دەپ قارىمايمىز 17 .بىر كىشى
ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولىدىكەن ،ئۇ يېڭىدىن يارالغان ئادەمدۇر.
ئۇنىڭ كونا ھاياتى ئاخىرلىشىپ ،يېڭىسى باشالنغان بولىدۇ.
 18بۇالرنىڭ ھەممىسى خۇدادىندۇر .خۇدا ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
بىزنى ئۆزى بىلەن ياراشتۇردى ،شۇنداقال بىزگە كىشىلەرنى ئۆزى
بىلەن يارىشىشقا چاقىرىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇردى 19 .دېمەك ،خۇدا
ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىدىن ھېساب ئالماي ،ئۇالرنى ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق ئۆزى بىلەن ياراشتۇردى ،شۇنداقال ئۆزى بىلەن ياراشتۇرۇلۇش
ھەققىدىكى بۇ خۇش خەۋەرنى بىزگە ئامانەت قىلدى 20 .شۇڭا ،بىز
ئەيسا مەسىھنىڭ ۋەكىللىرى ئۇنىڭغا ۋاكالىتەن سىلەرنى شۇنىڭغا
ئۈندەيمىزكى ،خۇدا بىلەن يارىشىڭالر .بەجايىكى ،بۇ خۇدانىڭ بىز
ئارقىلىق سىلەرنى مۇراجىئەت قىلغىنىدۇر 21 .خۇدا بىزنىڭ ئەيسا
مەسىھ ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىشىمىز ئۈچۈن،
گۇناھسىز مەسىھنى گۇناھىمىزنىڭ قۇربانى قىلدى.
 1بىز خۇدا بىلەن بىللە خىزمەت قىلغۇچى سۈپىتىدە خۇدانىڭ
مېھىر-شەپقىتىنىڭ سىلەردە بىكارغا كەتمەسلىكىنى
ئۆتۈنىمىز 2 .چۈنكى ،خۇدا مۇنداق دەيدۇ:

6

«ۋاقىت-سائىتى كەلگەندە ،ساڭا قۇالق سالىمەن،
قۇتقۇزۇلۇش كۈنىدە ساڭا شاپائەت قىلىمەن».
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سىلەرگە ئېيتىپ قويايكى ،خۇدانىڭ «ۋاقىت-سائىتى» دېگىنى
ھازىردۇر ،خۇدانىڭ قۇتقۇزۇش كۈنى بۈگۈندۇر.
 3باشقىالرنىڭ ئېتىقادىغا توسالغۇ بولىدىغان ئىشالرنى قىلىپ،
ئەلچىلىك خىزمىتىمىزگە داغ كەلتۈرمەيۋاتمىز 4 .بەلكى ھەممە
ئىشتا خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرى ئىكەنلىكىمىزنى كۆرسىتىپ ،ھەر
خىل مۈشكۈللۈك ،ئاۋارىچىلىك ۋە جاپا-مۇشەققەتلەرگە بەرداشلىق
بېرىۋاتىمىز 5 .تاياق يېدۇق ،زىنداندا ياتتۇق ،توپىالڭچىالرنىڭ
پاراكەندىچىلىكلىرىگە دۇچ كەلدۇق ،ھالىمىزدىن كەتكۈدەك
ئىشلىدۇق ،ئۇيقۇسىز قالدۇق ۋە ئاچارچىلىقالرغا ئۇچرىدۇق.
 6پاكلىقىمىز ،ئەقىل-پاراسىتىمىز ،سەۋر-تاقىتىمىز ،مېھرىبانلىقىمىز،
سەمىمىي مۇھەببىتىمىز ۋە مۇقەددەس روھتىن كەلگەن كۈچ بىلەن
ئۆزىمىزنىڭ خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرى ئىكەنلىكىمىزنى كۆرسەتتۇق.
 7خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى يەتكۈزدۇق ،خۇدانىڭ قۇدرىتىنىڭ
بىز بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى نامايان قىلدۇق .ھەققانىيلىقنى
ئۆزىمىزگە قورال قىلىپ ،تۈرلۈك ھۇجۇمالرغا زەربە بېرىش بىلەن
بىرگە ئۆزىمىزنىمۇ قوغدىدۇق 8 .ھۆرمەتكىمۇ سازاۋەر بولدۇق،
ھاقارەتلەرگىمۇ ئۇچرىدۇق .ئەيىبكىمۇ بۇيرۇلدۇق ،ماختاشقىمۇ
مۇيەسسەر بولدۇق .كىشىلەر بىزنى ئالدامچىمۇ دېدى ،بىراق
بىز دۇرۇس كىشىلەرمىز 9 .تونۇلمىغان ئەرزىمەس كىشىلەردەك
قارالساقمۇ ،لېكىن ھەممىگە تونۇشمىز .ئۆلۈم گىردابىدا بولساقمۇ،
لېكىن يەنىال ھاياتمىز .تاياق يېگەن بولساقمۇ ،ئۆلتۈرۈلمىدۇق.
 10قايغۇ-ئەلەمدە بولساقمۇ ،ھەمىشە شاد-خۇراممىز .نامرات
بولساقمۇ ،نۇرغۇن كىشىلەرنى روھىي جەھەتتە باي قىلىۋاتىمىز.
ھېچ نەرسىمىز يوق بولسىمۇ ،ھەممىگە ئىگىمىز.
 11ئــەي كورىنتلىقالر ،سىلەرگە ئوچۇق-ئاشكارا سۆزلىدۇق،
سىلەرگە باغرىمىزنى كەڭ ئاچتۇق 12 .سىلەردىن مۇھەببىتىمىزنى
ئايىمىدۇق ،لېكىن سىلەر بىزدىن مۇھەببىتىڭالرنى ئايىدىڭالر.
 13مەن سىلەرگە ئۆز پەرزەنتلىرىمگە ئېيتقاندەك ئېيتايكى ،كەڭ
قورساق بولۇپ ،بىزگە خۇددى بىز سىلەرگە مۇئامىلە قىلغاندەك
مۇئامىلە قىلىڭالر.
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ئېتىقادسىزالرنىڭ تەسىرىدىن ساقلىنىش

 14ئېتىقادسىزالر بىلەن بىر بويۇنتۇرۇققا كىرمەڭالر .چۈنكى،
ھەققانىيلىق بىلەن ھەققانىيسىزلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدا قانداقمۇ
ئورتاقلىق بولسۇن!؟ يورۇقلۇق بىلەن قاراڭغۇلۇق قانداقمۇ
چىقىشالىسۇن!؟  15مەسىھ بىلەن شەيتان ① قانداقمۇ كېلىشەلىسۇن!؟
ئېتىقادچىالر بىلەن ئېتىقادسىزالرنىڭ نېمە ئورتاقلىقى بولسۇن!؟
 16خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسى بىلەن بۇتالر ئارىسىدا قانداقمۇ بىرلىك
بولسۇن!؟ بىز مەڭگۈ ھايات خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسى .خۇددى
خۇدانىڭ ئېيتقىنىدەك:
«خەلقىم ئىچىدە تۇرىمەن،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا يۈرىمەن.
ئۇالرنىڭ خۇداسى بولىمەن،
ئۇالرمۇ مېنىڭ خەلقىم بولىدۇ».
 17شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ:
«ئېتىقادسىزالردىن ئايرىلىپ نېرى تۇرۇڭالر.
ناپاك ئىشالرغا يېقىن يولىماڭالر،
شۇندا ،مەن سىلەرنى قوبۇل قىلىمەن».
«ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگار يەنە:
‹ 18سىلەرگە ئاتا بولىمەن.
سىلەرمۇ مېنىڭ ئوغۇل-قىزلىرىم بولىسىلەر ›.دەيدۇ».
 1قەدىرلىك قېرىنداشالر ،بۇ ۋەدىلەرگە ئېرىشكەنىكەنمىز،
تەننى ۋە روھنى بۇلغايدىغان ھەرقانداق نەرسىلەردىن
يىراق تۇرۇپ ئۆزىمىزنى پاك تۇتايلى .خۇدادىن ئەيمەنگەن ھالدا
ئۆزىمىزنى پۈتۈنلەي خۇداغا ئاتايلى.

7

①  15 :6ئەسلى تېكىستتە «بەلىيال» دەپ ئېلىنغان بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىبرانىي
تىلىدىكى مەنىسى «ئەرزىمەس ،ئوسال».
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پاۋلۇسنىڭ كورىنتلىقالرغا بولغان ئىشەنچى

 2قەلبىڭالردىن بىزگە ئورۇن بېرىڭالر .بىز ھېچكىمگە ناھەقلىق
قىلمىدۇق ،ھېچكىمنى ئېتىقاد يولىدىن ئازدۇرمىدۇق ،ھېچقاچان
ئۆزىمىزنىڭ مەنپەئىتىگە چوغ تارتمىدۇق 3 .مەن بۇ سۆزلەرنى
قىلىش ئارقىلىق سىلەرنى تەنقىدلىمەكچى ئەمەسمەن .بۇرۇن
ئېيتقىنىمدەك ،قەلبىمىزدىن شۇنداق ئورۇن ئالدىڭالركى ،بىز
سىلەر بىلەن ھايات-ماماتتا بىرگە بولىمىز 4 .سىلەرگە ئىشەنچىم
كامىل ھەم سىلەردىن پەخىرلىنىمەن .ئېغىر مۈشكۈلچىلىكلەردە
قالغاندا ،سىلەر ئارقىلىق تەسەللى تېپىپ ،چەكسىز خۇشاللىققا
چۆمگەنىدىم.
 5ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە بارغاندىن كېيىن ،كۆڭلىمىز ئەمىن تاپماي① ،
خىلمۇخىل قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كەلدۇق .سىرتتا جېدەل-ماجىرا،
ئىچىمىزدە قورقۇنچ بولدى 6 .لېكىن روھى چۈشكەنلەرگە تەسەللى
بېرىدىغان خۇدا تىتۇسنى يېنىمىزغا ئەۋەتىش ئارقىلىق بىزگە
تەسەللى بەردى 7 .بىز پەقەت ئۇنىڭ كېلىشى بىلەنال ئەمەس ،بەلكى
ئۇنىڭ سىلەردىن ئالغان تەسەللىسى بىلەنمۇ تەسەللى تاپتۇق .ئۇ
سىلەرنىڭ ماڭا بولغان سېغىنىشىڭالرنى ،ئۆتكۈزگەن سەۋەنلىكىڭالرغا
قىلغان پۇشايمىنىڭالرنى ۋە ماڭا بولغان قىزغىنلىقىڭالرنى بىزگە
ئېيتقاندا ،خۇشاللىقىم تېخىمۇ ئاشتى.
 8ئىلگىرىكى خېتىمنىڭ سىلەرگە بىر مەزگىل قايغۇ ئېلىپ
كەلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقىنىمدا ،پۇشايمان قىلغان بولساممۇ،
لېكىن ھازىر پۇشايمان قىلمايمەن 9 .ھازىر خۇشالمەن .سىلەرنى
قايغۇغا سالغانلىقىمغا ئەمەس ،بۇ قايغۇنىڭ سىلەرنى توۋا
قىلىشقا ئېلىپ بارغانلىقىغا خۇشالمەن .چۈنكى ،سىلەرنىڭ
بۇنداق قايغۇغا چۆكۈشۈڭالر خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە بولدى.
شۇڭا ئېيتااليمەنكى ،بىز سىلەرنى قايغۇغا سالغان بولساقمۇ،
ئۇنىڭدىن ھېچقانداق زىيان تارتمىدىڭالر 10 .چۈنكى ،خۇدانىڭ
ئىرادىسى بىلەن چەككەن قايغۇ كىشىنى توۋا قىلدۇرۇپ ،ئۇنى
① -2 5 :7باب -13ئايەتكە قارالسۇن.
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قۇتقۇزۇلۇشقا ئېلىپ بارىدۇ .بۇ خىل توۋا قىلىش كىشىنى
پۇشايمان قىلدۇرمايدۇ .لېكىن ،بۇ دۇنيانىڭ ھەلەكچىلىكى
ئۈچۈن بولغان قايغۇ بولسا كىشىنى توۋا قىلدۇرۇشقا ئەمەس،
بەلكى ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدۇ 11 .خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن
چەككەن ئەنە شۇ قايغۇالرنىڭ سىلەردە قانداق ياخشى مېۋىلەرنى
بەرگەنلىكىنى ئويالڭالر :ئەستايىدىللىق بىلەن خاتالىقىڭالرنى
تۈزىتىپ ،ئۆزۈڭالرنى ئاقلىدىڭالر ،ئاراڭالردىكى گۇناھكارنىڭ
قىلمىشىدىن غەزەپلەندىڭالر ھەمدە بۇ قىلمىشنىڭ داۋاملىشىشى
بىلەن خۇدانىڭ جازاسىنىڭ سىلەرگە كېلىشىدىن قورقتۇڭالر،
مەن بىلەن كۆرۈشۈشكە ئىنتىزار بولدۇڭالر ،مېنىڭ ئەلچىلىك
ھوقۇقۇمنى ھۆرمەتلەپ ،ماڭا قىزغىن بولدۇڭالر ،گۇناھكارنى
جازاالش ئارقىلىق ئادالەتپەرۋەرلىكىڭالرنى كۆرسەتتىڭالر .مانا بۇالر
ئارقىلىق سىلەرنىڭ بۇ ئىشتا توغرا قىلغانلىقىڭالر ئېنىق بولدى.
 12ئۆتكەن قېتىملىق خەتنى يېزىشىمدىكى ئاساسلىق مەقسەت،
كىمنىڭ ئــازار بەرگەنلىكى ۋە كىمنىڭ ئــازار يېگەنلىكىنى
بېكىتىش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى سىلەرنىڭ خۇدا ئالدىدا بىز
ئۈچۈن نەقەدەر قىزغىن ئىكەنلىكىڭالرنى ئۆزۈڭالرغا بىلدۈرۈش
ئۈچۈن ئىدى 13 .بىز سىلەرنىڭ شۇ قىزغىنلىقىڭالردىن تەسەللى
تاپتۇق .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،تىتۇسنىڭ خۇشاللىقىنى
كۆرۈپ ،خۇشاللىقىمىز تېخىمۇ ئاشتى .چۈنكى ،سىلەرنىڭ
سەۋەبىڭالردىن ئۇنىڭ روھى كۆتۈرەڭگۈ ئىدى 14 .سىلەرنى
ئۇنىڭغا ماختاپ بەرگەنىدىم ،سىلەرمۇ مېنى يەرگە قارىتىپ
قويمىدىڭالر .خۇددى سىلەرگە ئۆگەتكەنلىرىمنىڭ ھەممىسى
راست بولغىنىدەك ،سىلەرنى تىتۇسقا ماختاپ ئېيتقانلىرىمنىڭمۇ
راست ئىكەنلىكى ئەمەلىيىتىڭالر ئارقىلىق ئىسپاتلىنىپ چىقتى.
 15شۇڭا ،تىتۇس ھەممىڭالرنىڭ ئۇنىڭغا قانداق ئىتائەتمەن
بولغانلىقىڭالرنى ،ئۇنى شۇنچە چوڭ كۆرۈپ ،ھۆرمەت بىلەن
كۈتۈۋالغانلىقىڭالرنى ئەسلىگىنىدە ،ئۇنىڭ سىلەرگە بولغان
مۇھەببىتى تېخىمۇ چوڭقۇرالشماقتا 16 .سىلەرگە ھەر جەھەتتىن
ئىشەنچ قىاللىغانلىقىم ئۈچۈن خۇشالمەن.

585

كورىنتلىقالرغا -2خەت 8

سېخىيلىق بىلەن ئىئانە قىلىشقا ئىلھامالندۇرۇش

8

 1قېرىنداشالر ،سىلەرگە خۇدانىڭ ماكېدونىيە ئۆلكىسىدىكى
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكلىرىدە كۆرسەتكەن مېھىر-شەپقىتى
توغرىسىدا ئېيتماقچىمىز 2 .ئۇالر بېشىدىن ئۆتكۈزگەن مۈشكۈل
كۈلپەتلەر ئارقىلىق قاتتىق سىنالدى .شۇنداقتىمۇ ،ئۇالرنىڭ
خۇشاللىقى تولۇپ تېشىپ ،ئۆزلىرىنىڭ ئىنتايىن كەمبەغەللىكىگە
قارىماي ،قولى ئوچۇقلۇق ۋە مەردلىك قىلدى 3 .ئۇالرنىڭ ئۆزلۈكىدىن
كۈچىنىڭ يېتىشىچە ،ھەتتا ئۆزىگە قالمىسىمۇ ئىئانە قىلغانلىقىغا
گۇۋاھلىق بېرىمەن 4 .ئۇالر يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئېتىقادچىالرغا
قىلىنىدىغان ياردەمگە ئۆزلىرىنىڭمۇ ھەسسە قوشۇشىنى بىزدىن
ئۆتۈنۈپ سوراشتى 5 .بۇ ھەقىقەتەن بىزنىڭ ئۇالردىن كۈتكىنىمىزدىن
كۆپ ئېشىپ كەتتى .ئۇالر ئالدى بىلەن ئۆزلىرىنى رەببىمىزگە
ئاتىدى ،ئاندىن خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە بىزگە ئاتىدى 6 .تىتۇس
خېلى بۇرۇن سىلەرنىڭ بۇ مەردلەرچە ئىئانە قىلىشنى باشلىشىڭالرغا
ياردەم قىلغانىكەن ،ئۇنىڭدىن بۇ ئىشنىڭ ئاخىرىنى چىقىرىشىڭالرغا
ياردەم بېرىشنى ئۆتۈندۇق 7 .سىلەر ھەممە ئىشتا _ ئېتىقاد يولىدا،
سۆز قابىلىيىتىدە ،خۇدا ھەققىدىكى بىلىم ۋە باشقىالرغا ياردەم
بېرىشكە بولغان قىزغىنلىقتا ۋە بىزگە بولغان مېھىر-مۇھەببەتتە
ئالدىدا تۇرغاندەك ،بۇ قېتىملىق ئىئانە قىلىشتىمۇ ئالدىدا تۇرۇڭالر.
 8بۇ سۆزلىرىمنى سىلەرگە بۇيرۇق تەرىقىسىدە ئېيتقىنىم يوق.
مەن مېھىر-مۇھەببىتىڭالرنىڭ سەمىمىيلىكىنى ماكېدونىيىدىكى
جامائەتچىلىكلەرنىڭ ئىئانە توپالش جەريانىدا كۆرسەتكەن مېھىر-
مۇھەببىتى بىلەن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق سىناپ كۆرمەكچىمەن.
 9رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ نەقەدەر مېھىر-شەپقەتلىك ئىكەنلىكىنى
بىلىسىلەر .گەرچە ئۇ باي بولسىمۇ ،سىلەر ئۈچۈن نامرات بولدى.
مەقسەت ،ئۆزى نامرات بولۇش ئارقىلىق سىلەرنى روھىي جەھەتتىن
باي قىلىش ئىدى.
 10مەن سىلەرگە پايدىلىق بولغان بىر تەكلىپنى بېرەي .سىلەر
ئۆتكەن يىلى پەقەت ئىئانە بېرىشنى ئوتتۇرىغا قويۇپال قالماي،
بەلكى ئۇنى ئىختىيار بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىمۇ ھەممىنىڭ
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ئالدىدا بولدۇڭالر 11 .ئەمدى بۇ خىزمەتنىڭ ئايىغىنى چىقىرىڭالر.
سىلەر بۇ ئىشنى دەسلەپتە پىالنلىغان ۋاقتىڭالردىكىدەك قىزغىنلىق
بىلەن تامامالڭالر ھەمدە ئۆزۈڭالرنىڭ ئىقتىسادى يار بەرگەن شارائىت
ئاستىدا ياردەم قولۇڭالرنى سۇنۇڭالر 12 .بىر كىشى رازىمەنلىك
بىلەن چامىسىنىڭ يېتىشىچە بەرسە ،بۇ ئىش خۇدانى خۇرسەن
قىلىدۇ .خۇدا ھەرگىزمۇ بىركىمدىن ئۆزىدە يوقىنىمۇ بېرىشنى
تەلەپ قىلمايدۇ.
 13باشقىالرنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن ئۆزۈڭالرنى قىيناڭالر،
دېگىنىم يوق .ئەكسىچە ،ئىككىال تەرەپتە باراۋەرلىك بولسۇن
دەيمەن 14 .سىلەردە ئارتۇق بولغىنى ھازىرچە ئۇالرنىڭ كەم يېرىنى
تولدۇرغىنىدەك ،ئۇالردا ئارتۇق بولغىنى كۈنلەرنىڭ بىرىدە سىلەرنىڭ
كەم يېرىڭالرنى تولدۇرىدۇ .مانا شۇنداق بولغاندا ،باراۋەرلىك
بولغان بولىدۇ 15 .خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«كۆپرەك يىغىۋالغانالرنىڭ ئېشىپ قالمىدى،
ئاز يىغىۋالغانالرنىڭمۇ كېمىپ قالمىدى».

تىتۇس ۋە ئۇنىڭ خىزمەتداشلىرى
 16مېنىڭ سىلەرگە بولغان قىزغىنلىقىمدەك قىزغىنلىقنى تىتۇسنىڭ
قەلبىگە سالغان خۇداغا شۈكۈرلەر بولغاي!  17تىتۇسنىڭ يېنىڭالرغا
بارماقچى بولغىنى پەقەت بىزنىڭ تەلىپىمىز بىلەنال ئەمەس ،بەلكى
ئۇنىڭ ئۆز ئىختىيارى ۋە سىلەرگە بولغان قىزغىنلىقى بىلەن بولدى.
 18بىز بىر قېرىندىشىمىزنى ئۇنىڭغا قوشۇپ قويماقچىمىز .ئۇ
قېرىندىشىمىز خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش يولىدا پۈتۈن ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكلىرىنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولغان 19 .يەنە كېلىپ،
ئۇ توپالنغان ئىئانىالرنى يېرۇسالېمغا ئاپىرىش سەپىرىدە بىز
بىلەن ھەمسەپەر بولۇش ئۈچۈن ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكلىرى
تەرىپىدىن تەيىنلەنگەنىدى .بىزنىڭ مەقسىتىمىز ئىئانە توپالش
ئارقىلىق رەببىمىزنى ئۇلۇغالش ۋە ياردەمگە تەييار ئىكەنلىكىمىزنى
كۆرسىتىشتۇر 20 .باشقىالرنىڭ قۇسۇر تېپىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ئۈچۈن ،مەردلەرچە بېرىلگەن بۇ ئىئانىالرنى باشقۇرۇشتا ئېھتىيات
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قىلىپ ،ئۇ قېرىندىشىمىزنى بىللە ئېلىپ بېرىشنى اليىق تاپتۇق.
 21يامان ئاتاققا قالماسلىق ئۈچۈن ،پەقەت رەببىمىزنىڭ نەزىرىدە
ئەمەس ،ئىنسانالرنىڭ نەزىرىدىمۇ توغرا دەپ قارالغان ئىشالرنى
قىلىشقا دىققەت قىلىپ كېلىۋاتىمىز.
 22بىز كۆپ قېتىم ۋە كۆپ ئىشالردا سىناش ئارقىلىق باشقىالرغا
ياردەم بېرىشتە قىزغىن دەپ قارىغان يەنە بىر قېرىندىشىمىزنىمۇ
ئۇالر بىلەن بىللە ئەۋەتمەكچىمىز .ئۇ سىلەرنىڭ بۇ ئىئانە ئىشىنى
بىر باشقا ئېلىپ چىقااليدىغانلىقىڭالرغا ئىشەندى .بۇ ئىشەنچ ئۇنىڭ
سىلەرگە ياردەم بېرىشتىكى قىزغىنلىقىنى ھەسسىلەپ ئاشۇردى.
 23تىتۇسقا كەلسەك ،ئۇ مېنىڭ ھەمراھىم ۋە ئاراڭالردا قىلىۋاتقان
ئىشلىرىمدا خىزمەتدىشىمدۇر .باشقا ئىككى قېرىندىشىمىز بولسا
جامائەتچىلىكلەرنىڭ ۋەكىللىرى بولۇپ ،ئۇالر ئەيسا مەسىھكە
شان-شەرەپ كەلتۈرگۈچىلەردىندۇر 24 .شۇڭا ،سىلەر ھەرقايسى
جامائەتچىلىكلەر ئالدىدا ئۇالرغا مۇھەببىتىڭالرنى كۆرسىتىڭالر.
شۇنىڭ بىلەن ،جامائەتچىلىكلەر بىزنىڭ سىلەردىن ماختىنىشىمىزنىڭ
ئورۇنلۇق ئىكەنلىكىنى بىلسۇن.

سېخىي بولۇشقا ئۈندەش

9

 1ئېتىقادچىالر ئۈچۈن توپلىنىدىغان بۇ ئىئانە توغرۇلۇق
سىلەرگە خەت يېزىۋېرىشىمنىڭ ھاجىتى يوق 2 .چۈنكى،
يــاردەم بېرىشتە قىزغىن ئىكەنلىكىڭالرنى بىلىمەن .مەن
ماكېدونىيىدىكى ئېتىقادچىالر ئالدىدا يۇنان ئۆلكىسىدىكى سىلەرنىڭ
ئۆتكەن يىلدىن بېرى ،ئىئانە بېرىشكە تەييار ئىكەنلىكىڭالردىن
ماختىنىپ كەلدىم .دەل سىلەرنىڭ بۇ قىزغىنلىقىڭالر ئۇالرنىڭ
كۆپچىلىكىنى ئىئانە توپالش ئۈچۈن قوزغاتتى 3 .بۇ ئىشتا سىلەر
بىلەن ماختىنىشىمنىڭ قۇرۇق گەپ بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن،
سىلەرنى مېنىڭ ئېيتقىنىم بويىچە تەييارلىق قىلىپ تۇرسۇن
دەپ ،بۇ ئۈچ قېرىنداشنى يېنىڭالرغا ئەۋەتمەكچىمەن 4 .نــاۋادا
ماكېدونىيىدىكى بەزى قېرىنداشالر مەن بىلەن بىللە بېرىپ،
سىلەرنىڭ تەييارلىق قىلمىغانلىقىڭالرنى كۆرسە ،سىلەر بىر ياقتا
قېلىپ ،سىلەرگە بولغان كۈچلۈك ئىشەنچىم ۋەجىدىن مەن خىجالەت
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بولۇپ قېلىشىم تۇرغان گەپ 5 .شۇ سەۋەبتىن ،سىلەرنىڭ بېرىشكە
ۋەدە قىلغان مەردلەرچە ئىئانەڭالرنى ئالدىنئاال تەييار قىلىشىڭالر
ئۈچۈن ،بۇ قېرىنداشالرنىڭ يېنىڭالرغا بىزدىن ئاۋۋال بېرىشىنى
زۆرۈر تاپتىم .شۇنداق بولغاندا ،ئىئانەڭالرنىڭ تەييارالنغانلىقىنى
ھەمدە ئۇالرنىڭ مەجبۇرىي ئەمەس ،بەلكى رازىمەنلىك بىلەن
قىلىنغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ 6 .ئېسىڭالردا بولسۇنكى،
ئاز تېرىغان ئاز ئالىدۇ ،كۆپ تېرىغان كۆپ ئالىدۇ 7 .ھەركىم
قىينىلىپ تۇرۇپ ياكى مەجبۇرىي ھالدا ئەمەس ،ئۆز كۆڭلىدە
نىيەت قىلغىنى بويىچە بەرسۇن .چۈنكى ،خۇدا خۇشاللىق بىلەن
بەرگۈچىنى ياخشى كۆرىدۇ 8 .خۇدا سىلەرنىڭ ئېھتىياجىڭالرنى
قاندۇرۇشقا قادىردۇر .شۇنداق بولغاچقا ،ھەر دائىم ،ھەرقانداق
ئەھۋال ئاستىدا ئېھتىياجىڭالر قاندۇرۇلۇپ ،باشقىالرغا خەير-
ساخاۋەتلىك بوالاليسىلەر.
 9مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«ئۇ يوقسۇلالرغا مەردلەرچە سەدىقە بېرەر
ئۇنىڭ خەير-ساخاۋەتلىكى مەڭگۈ ئۇنتۇلماس».
 10دېھقانغا تېرىغىلى ئۇرۇق ،يېگىلى ئوزۇق ئاتا قىلغان خۇدا
سىلەرنىڭ ھاجەتمەنلەرگە تېخىمۇ مەردلىك بىلەن بېرەلىشىڭالر
ئۈچۈن ،سىلەردە بارنى كۆپەيتىدۇ 11 .سىلەرنىڭ ھەمىشە مەردلىك
بىلەن باشقىالرغا ياردەم قىلىشىڭالر ئۈچۈن ،خۇدا سىلەرنى
ھەرقايسى جەھەتلەردىن بەرىكەتلىك قىلىدۇ .بىز سىلەرنىڭ
ئىئانەڭالرنى ئېھتىياجلىق بولغانالرغا بەرگىنىمىزدە ،ئۇالر خۇداغا
تەشەككۈرلەر ئېيتىدۇ 12 .سىلەر قىلغان بۇ ياردەم يېرۇسالېمدىكى
ئېتىقادچىالرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپال قالماي ،ئۇالرنىڭ خۇداغا
بولغان شۈكۈرلىرىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ 13 .سىلەرنىڭ بۇ قېتىمقى
ئىئانەڭالر ئېتىقادىڭالرنىڭ ھەقىقىي ئىكەنلىكىنىڭ ئىسپاتىدۇر.
كىشىلەر سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالر ئېتىراپ قىلغان ئەيسا مەسىھ ھەققىدىكى
خۇش خەۋەرگە سادىق بولغانلىقىڭالر ،شۇنداقال مال-مۈلكۈڭالرنى
ئۆزلىرى ۋە كۆپچىلىك بىلەن مەردلەرچە ئورتاقالشقانلىقىڭالر ئۈچۈن،
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خۇدانى ئۇلۇغاليدۇ 14 .ئۇالر خۇدا سىلەرگە ئاتا قىلغان پەۋقۇلئاددە
مېھىر-شەپقەت سەۋەبىدىن سىلەرگە ئىشتىياق باغالپ ،سىلەرگە
دۇئا قىلماقتا 15 .تىل بىلەن تەسۋىرلىگىلى بولمايدىغان ئىلتىپاتى،
يەنى ئۆز ئوغلىنى ئاتا قىلغىنى ئۈچۈن ،خۇداغا شۈكۈرلەر بولغاي!

پاۋلۇسنىڭ ئەلچىلىك ھوقۇقىنى ئاقلىشى

10

 1سىلەر بىلەن بىللە بولغاندا مۇئامىلىسى يۇمشاق،
لېكىن بىللە بولمىغاندا سىلەرگە قارىتا قاتتىق قول
دەپ قارالغان مەنكى پاۋلۇس ئەيسا مەسىھتەك مۇاليىملىق ۋە
رەھىمدىللىك بىلەن سىلەردىن شۇنى ئۆتۈنۈپ تەلەپ قىلىمەنكى،
 2يېنىڭالرغا بارغىنىمدا ،بىزنى بۇ دۇنيانىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرى بويىچە
ياشايدىغانالر دەپ قارايدىغان بەزى كىشىلەرگە قىلماقچى بولغان
قاتتىق مۇئامىلىنى سىلەرگىمۇ قىلىشىمىزغا مەجبۇر قىلماڭالر.
 3بۇ دۇنيادا ياشىساقمۇ ،بۇ دۇنيانىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرى بويىچە
ياشايدىغانالردەك جەڭ قىلمايمىز 4 .چۈنكى ،جەڭ قوراللىرىمىز
بۇ دۇنياغا خاس قورالالر ئەمەس ،بەلكى شەيتاننىڭ مۇستەھكەم
قەلئەلىرىنى گۇمران قىلىدىغان ،خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە ئىگە
بولغان قورالالردۇر 5 .بىز بۇ قورالالر بىلەن بىمەنە سەپسەتىلەرنى
ۋە خۇدانى تونۇشقا توسقۇنلۇق قىلىدىغان ھەر خىل كۆرەڭ
كۆزقاراشالرنى بىتچىت قىلىمىز ھەمدە كىشىلەرنىڭ ئۆز ئوي-
پىكىرلىرىنى ئەيسا مەسىھكە بېقىندۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشى
ئۈچۈن ،ئۇالرنى قايىل قىلىمىز 6 .سىلەر ئەيسا مەسىھكە تولۇق
ئىتائەت قىلغاندىن كېيىن ،ئاراڭالردىكى ھەر خىل ئىتائەتسىزلىكتە
تۇرۇۋالغۇچىالرنى جازاالشقا تەييارمىز.
 7سىلەر پەقەت سىرتقى كۆرۈنۈشكىال قارايدىكەنسىلەر .ئەگەر
بىرى ئۆزىنى ئەيسا مەسىھكە ۋەكىللىك قىلىمەن دەپ قاراپ،
مېنى ئىنكار قىلغان بولسا ،يەنە ياخشىراق ئويلىنىپ ،مېنىڭمۇ
ئەيسا مەسىھكە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىمنى ئېتىراپ قىلسۇن.
 8رەببىمىز تەرىپىدىن ماڭا بېرىلگەن ئەلچىلىك ھوقۇقى سىلەرنى
نابۇت قىلىش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى روھىي جەھەتتە يېتىلدۈرۈش
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ئۈچۈن بېرىلگەن .شۇڭا ،بۇ ھوقۇق بىلەن زىيادە ماختانساممۇ،
ھەرگىز خ جالەت بولمايمەن.
 9سىلەر خەتلىرىمنى بىزنى قورقۇتۇش ئۈچۈن يازدى ،دەپ
ئويالپ قالماڭالر 10 .دەرۋەقە بەزىلەر« ،پاۋلۇسنىڭ خەتلىرى ھەم
قاتتىق ھەم كۈچلۈك ،بىراق ئۆزىنى كۆرسىڭىز ئىقتىدارسىز،
سۆزلىرى تۇتۇرۇقسىز» دېيىشىدۇ 11 .بۇ كىشىلەر شۇنى بىلسۇنكى،
يىراقتىن سىلەرگە يازغان خەتلىرىمدە نېمە قىلىمەن دېگەن بولسام،
يېنىڭالرغا بارغاندىمۇ شۇنى قىلىمەن.
 12ئۆزىنى قالتىس چاغاليدىغان كىشىلەر بىلەن ئۆزىمىزنى بىر
قاتاردا قويۇشقا ۋە ئۇالر بىلەن سېلىشتۇرۇشقا قانداقمۇ جۈرئەت
قىاليلى؟ ئۇالر ئۆزلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئۆلچىمى بىلەن ئۆلچەيدۇ،
ئۆزلىرىنى ئۆزلىرى بىلەن سېلىشتۇرىدۇ .مانا بۇ ئۇالرنىڭ
ئەقىلسىزلىقىنى كۆرسىتىدۇ 13 .لېكىن ،بىز ئۆزىمىزدە بار بولمىغان
ھوقۇقالر بىلەن ماختىنىپ يۈرگىنىمىز يوق .ماختانساقمۇ ،خۇدانىڭ
پىالنى دائىرىسىدە خىزمەت قىلىش بىلەن ماختىنىمىز .بۇ پىالن
خۇش خەۋەرنى سىلەرگىمۇ يەتكۈزۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.
 14ئەگەر بىز خۇش خەۋەرنى سىلەرگە تۇنجى يەتكۈزگەنلەردىن
بولمىساقىدۇق ،ئۇنداقتا شۇ ھوقۇقلىرىمىزدىن ماختىنىشىمىز
بىزنىڭ ئۆز دائىرىمىزنىڭ سىرتىغا چىقىپ كەتكەنلىكىمىز دەپ
ھېسابالنسا بوالتتى .لېكىن ،ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش
خەۋەرنى يىراقتىكى سىلەرگە دەسلەپ يەتكۈزگەن بىز بولدۇق.
 15قىسقىسى ،ئۆز خىزمەت دائىرىمىزدىن چىقىپ ،باشقىالرنىڭ
خىزمىتى بىلەن ماختانغىنىمىز يوق .بىز پەقەت ئېتىقادىڭالرنىڭ
تېخىمۇ كۈچىيىپ ،ئاراڭالردا قىلغان خىزمىتىمىزنىڭ تېخىمۇ
كېڭىيىشىنى ئۈمىد قىلىمىز 16 .شۇنداق بولغاندا ،بىز سىلەردىنمۇ
يىراق بولغان ،تېخى خوش خەۋەر يەتكۈزۈلمىگەن جايالرغا بېرىپ،
خوش خەۋەر يەتكۈزەلەيمىز .تەييارغا ھەييار بولۇپ ،باشقىالرنىڭ
ئۆز خىزمەت دائىرىسىدە قىلغان ئەجرى بىلەن ماختىنىش بىزگە
ياتتۇر 17 .مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك« ،ماختىنىدىغانالر
رەببىمىز بىلەن ماختانسۇن 18 ».چۈنكى ،ئۆز-ئۆزىنى ماختايدىغان
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ئەمەس ،بەلكى رەببىمىزنىڭ ماختىشىغا مۇيەسسەر بولغان كىشى
ھەقىقىي ماختاشقا ئەرزىيدۇ.

پاۋلۇسنىڭ ئۆزىنى ساختا ئەلچىلەر
بىلەن سېلىشتۇرۇشى

11

  1ماختىنىشىم بىلەن بىرئاز ئەخمەقلىق قىلىپ
قويساممۇ ،ئېغىر ئالمىغايسىلەر! يەنىال سەۋرچان
بولغايسىلەر 2 .مەن سىلەرنى ساختا ئەلچىلەردىن قىزغىنىمەن.
بۇ ،خۇداغا بولغان مېھىر-مۇھەببىتىمدىن كەلگەن .مەن گويا
بىر پاك قىزنى ياتلىق قىلغاندەك ،سىلەرنى «يېگانە ئەر»گە _
ئەيسا مەسىھكە تەقدىم قىلدىم 3 .بىراق ،ھاۋائانىنىڭ ھىيلىگەر
يىالن تەرىپىدىن ئازدۇرۇلغىنىدەك ،سىلەرنىڭمۇ ساختا ئەلچىلەر
تەرىپىدىن ئازدۇرۇلۇپ ،ئەيسا مەسىھكە بولغان سەمىمىي ۋە پاك
قەلبىڭالرنىڭ بۇلغىنىشىدىن ئەنسىرەيمەن 4 .چۈنكى ،سىلەرنىڭ
يېنىڭالرغا بېرىپ ،ئەيسا مەسىھ توغرىسىدا مەن يەتكۈزگەنگە
ئوخشىمايدىغان باشقا بىر تەلىمنى يەتكۈزگەنلەرگە ئوچۇقتىن-
ئوچۇق يول قويدۇڭالر .سىلەر قوبۇل قىلغان مۇقەددەس روھتىن
باشقا بىر روھ ۋە سىلەر قوبۇل قىلغان خۇش خەۋەردىن باشقا بىر
خوش خەۋەر توغرىسىدا ئېيتىلغانالرنىمۇ سىغدۇردۇڭالر 5 .ھالبۇكى،
مەن ئۆزۈمنى ھېچقانداق ئىشتا سىلەر دەرىجىدىن تاشقىرى دەپ
قارىغان ئاشۇ ئەلچىلەردىن تۆۋەن دەپ قارىمايمەن!  6گەپ قىلىشتا
ماھىر بولمىساممۇ ،لېكىن بىلىمىم بار .قىلىۋاتقان ھەربىر خىزمىتىم
بۇنى ھەر جەھەتتىن ئوچۇق ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ.
 7مېنىڭ سىلەرنى چوڭ كۆرۈپ ،ئۆزۈمنى تۆۋەن تۇتۇپ ،خۇدانىڭ
خۇش خەۋىرىنى سىلەرگە ھەق تەلەپ قىلماي يەتكۈزگىنىم
گۇناھ بولدىمۇ؟ ①  8مەن سىلەرگە خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ،باشقا
جامائەتچىلىكلەردىن ھەق ئېلىپ ،ئۇالرغا «ئۇۋال» قىلدىم 9 .سىلەر
①  7 :11پاۋلۇس ئېتىقادچىالرغا ئۆز ئېغىرىنى سالماسلىق ئۈچۈن ،ئۆز
ھۈنىرىگە تايىنىپ ،تۇرمۇشىنى قامدىغان .بىراق ،بەزىلەر «پاۋلۇس ھەقىقىي
ئەلچى بولغان بولسا ،ئېتىقادچىالرنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمىگە تايانغان بوالتتى»
دەپ ،ئۇنىڭ ئەلچىلىك ھوقۇقىنى ئىنكار قىلغانىدى.
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بىلەن بىللە بولغان ۋاقىتلىرىمدا ،ئېھتىياجىم بولسىمۇ ،ھېچقايسىڭالرغا
ئېغىرىمنى سالمىدىم .چۈنكى ،ماكېدونىيە ئۆلكىسىدىن كەلگەن
قېرىنداشالر كەم-كۈتىمنى تولۇقالپ بەردى .ھېچقانداق ئىشتا
سىلەرگە يۈك بولماي كەلدىم ،بۇنىڭدىن كېيىنمۇ يۈك بولمايمەن.
 10قەلبىمدىكى ئەيسا مەسىھنىڭ ھەقىقىتى بىلەن ئېيتىمەنكى،
مېنىڭ بۇ ماختىنىشىمنى پۈتۈن يۇناندا ھەرقانداق ئادەم توسۇپ
قااللمايدۇ 11 .نېمە ئۈچۈن سىلەردىن ھەق ئالمىدىم؟ سىلەرنى
سۆيمەيدىغانلىقىمدىنمۇ؟ خۇداغا ئايانكى ،سىلەرنى سۆيىمەن!
 12ئاتالمىش ئەلچىلەرنىڭ «بىزنىڭ قىلىۋاتقىنىمىز بىلەن ئۇالرنىڭ
قىلىۋاتقىنىدا ھېچقانداق پەرق يوق» دەپ ماختىنىشىغا پۇرسەت
تاپالماسلىقى ئۈچۈن ،سىلەردىن ھەق ئالماي قىلىۋاتقان خالىس
ئىشلىرىمنى داۋامالشتۇرىمەن 13 .چۈنكى ،بۇنداقالر ساختا ئەلچىلەر،
ھىيلىگەرلەر بولۇپ ،ئۆزلىرىنى ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى ،دەپ
پەردازلىۋالغانالردۇر 14 .ئەمەلىيەتتە ،بۇ ھەيران قاالرلىق ئىش
ئەمەس ،چۈنكى شەيتان ئۆزىنى يورۇقلۇق پەرىشتىسى ،دەپ
پەردازلىۋالغاندۇر 15 .شۇڭا ،ئۇنىڭ بۇ چاكارلىرىمۇ ئۆزلىرىنى
ئادىللىقنىڭ خىزمەتكارلىرى دەپ پەردازلىۋالسا ،ئەجەبلىنەرلىك
ئەمەس .ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىيىتىگە اليىق بولىدۇ.

پاۋلۇسنىڭ تارتقان ئازاب-ئوقۇبەتلىرى
 16يەنە شۇنى ئېيتىمەنكى ،ھېچقايسىڭالر مېنى ئەخمەق ،دەپ
قالماڭالر .ئەگەر ئەخمەق دەپ قارىساڭالر ،بىر ئەخمەقنى قوبۇل
قىلغانچىلىك بولسىمۇ مېنى قوبۇل قىلىڭالر .شۇنىڭ بىلەن ،مەنمۇ
بىرئاز ماختىنىۋاالي 17 .بۇ سۆزلىرىم رەببىمىز مەندىن تەلەپ قىلغان
سۆزلەر ئەمەس .مېنىڭ بۇنداق ماختىنىشىم پەقەتال بىر ئەخمەقنىڭ
يۈرەكلىك پو ئاتقانلىقىدۇر ،خاالس 18 .نۇرغۇن كىشىلەر بۇ دۇنيادىكى
ئىشلىرى بىلەن ماختىنىپ كېتىدىكەن ،مەنمۇ ماختىنىپ باقاي.
 19چۈنكى ،سىلەر ئۆزۈڭالرنى شۇنچە ئەقىللىق چاغاليسىلەريۇ ،بۇ
ساختا ئەلچىلەرنىڭ ئەخمىقانە تەلىملىرىگە يول قويۇۋېرىسىلەر!
 20ئۇالرنىڭ سىلەرنى قۇل ئورنىدا كۆرۈشىگە ،ھەققىڭالرنى يېيىشىگە،
سىلەردىن نەپ ئېلىشىغا ،سىلەرگە چوڭچىلىق قىلىشىغا ۋە سىلەرنىڭ
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يۈزۈڭالرنى چۈشۈرۈشىگە يول قويىسىلەر 21 .بىزنىڭ سىلەرگە
شۇنداق مۇئامىلە قىلىشقا ئاجىز كەلگەنلىكىمىزنى خىجىللىق
ئىچىدە ئېتىراپ قىلىمەن .لېكىن ،ئۇالردىن بىرلىرى بىرەر ئىشتىن
ماختىنىشقا جۈرئەت قىلغان يەردە (يەنە ئەخمەقلەرچە ئېيتاي)،
مەنمۇ شۇ ئىشتىن ماختىنىشقا جۈرئەت قىالاليمەن 22 .ئۇالر سېپى
ئۆزىدىن ئىبرانىيمۇ؟ مەنمۇ شۇنداق .ئۇالر ئىسرائىلالرمۇ؟ مەنمۇ
ئىسرائىل .ئۇالر ئەجدادىمىز ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدىدىنمۇ؟ مەنمۇ
ئۇنىڭ ئەۋالدىدىن 23 .ئۇالر ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارلىرىمۇ؟
ئەقىلدىن ئازغانالردەك ئېيتسام ،مەن ئۇالردىن تېخىمۇ يۇقىرى
تۇرىدىغان بىر خىزمەتكارى .مەن تېخىمۇ جاپالىق ئىشلىدىم،
زىنداندا تېخىمۇ كۆپ ياتتىم .كۈرمىڭ قېتىم قامچا يېدىم ،قايتا-
قايتا ئۆلۈم خەۋپلىرىگە دۇچ كەلدىم 24 .يەھۇدىيالرنىڭ ئوتتۇز
توققۇز قامچا جازاسىغا بەش قېتىم تارتىلدىم 25 .ئۈچ قېتىم رىم
ھۆكۈمرانلىرىدىن تاياق يېدىم ،بىر قېتىم چالما-كېسەك قىلىندىم،
ئۈچ قېتىم كېمە ھادىسىسىگە ئۇچرىدىم ،بىر كېچە-كۈندۈزنى
دېڭىزدا ئۆتكۈزدۈم 26 .كۆپ قېتىم ئۇزۇن سەپەرلەردە بولۇپ ،دەرياالردا
ھەم قاراقچىالرنىڭ ،ئۆز خەلقىمنىڭ ،يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ
ئارىسىدا خېيىم-خەتەرلەرگە يولۇقتۇم .شەھەرلەردە ،چۆللەردە،
دېڭىزالردا ۋە ساختا قېرىنداشالرنىڭ ئارىسىدا خەۋپلىك كۈنلەرنى
باشتىن كەچۈردۈم 27 .خىزمىتىمنى تىرىشىپ-تىرمىشىپ ئىشلىدىم.
تاالي كېچىلەرنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزدۈم ،ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇقنىڭ
دەردىنى تېتىدىم .يەيدىغانغا تاماق ،كىيىدىغانغا كىيىم تاپالماي،
ئاچ-يالىڭاچ قالدىم 28 .بۇالردىن باشقا ،ھەر كۈنى دېگۈدەك پۈتۈن
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكلىرىنىڭ غېمىنى يېدىم 29 .مەن قاچان
ئاجىزالرغا ھېسداشلىق قىلمىدىم؟! شەيتاننىڭ تۇزىقىغا چۈشۈپ،
ئېزىپ كەتكەنلەر ئۈچۈن ئىچىم قاچان ئۆرتەلمىدى؟!  30ئەگەر
ماختىنىشىمغا توغرا كەلسە ،ئۆز ئاجىزلىقىمنى كۆرسىتىدىغان
ئىشالر بىلەن ماختىنىمەن 31 .رەببىمىز ئەيسانىڭ ئاتىسى ،مەڭگۈ
مەدھىيىلەشكە ئەرزىيدىغان خۇداغا ئايانكى ،يالغان ئېيتمىدىم.
 32دەمەشق شەھىرىدە پادىشاھ ئارېتاسنىڭ قول ئاستىدىكى بىر
ۋالىي مېنى تۇتۇش ئۈچۈن ،پۈتۈن شەھەرنى قاتتىق نازارەت ئاستىغا
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ئالغانىدى 33 .لېكىن ،مەن سېپىلدىكى بىر كاماردىن سېۋەت بىلەن
پەسكە چۈشۈرۈلۈپ ،ئۇنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇم.

پاۋلۇسقا كەلگەن ۋەھىي

12

 1ماختىنىشنىڭ پايدىسى بولمىسىمۇ ،ماختانمىسام
بولمايدۇ .ئەمدى رەببىمىزدىن كەلگەن غايىبانە ئاالمەتلەر
ۋە ۋەھىيلەر ئۈستىدە توختىالي 2 .ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان
بىر ئادەمنى ① تونۇيمەن .ئۇ ئون تۆت يىل ئىلگىرى ئەرشىئەالغا
كۆتۈرۈلدى .ئۇ كۆتۈرۈلگەندە ،تېنى كۆتۈرۈلدىمۇ ياكى روھى
كۆتۈرۈلدىمۇ بىلمەيمەن ،بۇنى خۇدا ئۆزى بىلىدۇ 3 .ئىشقىلىپ،
بۇ ئادەمنىڭ جەننەتكە كىرىپ چىققانلىقىنى بىلىمەن .تېنى
كۆتۈرۈلدىمۇ ياكى روھى كۆتۈرۈلدىمۇ بىلمەيمەن ،بۇنى خۇدا
ئۆزى بىلىدۇ 4 .ئۇ جەننەتتە تىل بىلەن ئىپادىلىگىلى بولمايدىغان،
ئىنسانالرغا ئېيتىش مەنئى قىلىنغان ئاجايىپ ئىشالرنى ئاڭلىدى.
 5شۇنداق بىر ئادەم بىلەن ماختىنىمەن ،ئۆزۈم ھەققىدە بولسا
ئاجىزلىقلىرىمنى ئېتىراپ قىلماقتىن باشقا بىرەر ئىش بىلەن
ماختىنالمايمەن 6 .ئەمەلىيەتتە ،باشقا ئىشالردىن ماختانغان
بولساممۇ ،ئەخمەق ھېسابالنمايتتىم؛ چۈنكى ئۇنداق قىلغىنىمدا
ھەقىقەتنى سۆزلىگەن بوالتتىم .لېكىن ،كىشىلەر مېنى كۆرگىنىدىن
ياكى ئاڭلىغىنىدىن ئۈستۈن ئويالپ قالمىسۇن دەپ ،ماختىنىشتىن
ئۆزۈمنى نېرى تۇتىمەن.
 7خۇدادىن ماڭا كەلگەن ۋەھىيلەرنىڭ ئاجايىپ-غارايىپلىقى بىلەن
كۆرەڭلەپ كەتمەسلىكىم ئۈچۈن ،تېنىمگە تىكەن سانجىلغاندەك بىر
ئازاب يېپىشىپ ،خۇددى شەيتاننىڭ ياالقچىسىنىڭ قىيناشلىرىدەك
مېنى قىينىدى .بۇ ،مېنىڭ كۆرەڭلەپ كەتمەسلىكىم ئۈچۈن ئىدى.
 8ئازابتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ،رەببىمىزگە ئۈچ قېتىم يېلىنىپ دۇئا
قىلدىم 9 .لېكىن ،ئۇ ماڭا« :مېھىر-شەپقىتىم ساڭا يېتەرلىك؛

①  2 :12بۇ ئادەم دەل پاۋلۇسنىڭ ئۆزى بولۇپ ،ئۇ خۇدا ئۇنىڭغا بەرگەن ۋەھىي
ۋە غايىبانە ئاالمەتلەر بىلەن ماختىنىشنى قىلچە خالىمىغان .ئەكسىچە ،ئۆزىنى
تۆۋەن تۇتۇشقا تىرىشىپ-3 ،شەخس تىلىدا سۆزلىگەن.
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مېنىڭ كۈچ-قۇدرىتىم ئاجىز چاغلىرىڭدا تولۇق ئىپادىلىنىدۇ»
دېدى .شۇڭا ،ھاياتىمدا ئەيسا مەسىھنىڭ قۇدرىتى ئىپادىلەنسۇن
دەپ ،ئاجىزلىقلىرىمدىن خۇرسەنلىك بىلەن ماختىنىمەن 10 .ئەيسا
مەسىھ ئۈچۈن ئاجىزلىقالرنى ،ھاقارەتلەرنى ،ئازاب-ئوقۇبەتلەرنى،
زىيانكەشلىكلەرنى ۋە قىيىنچىلىقالرنى خۇشاللىق دەپ بىلىمەن.
چۈنكى ،قاچان ئاجىز بولسام ،شۇ چاغدا ئەيسا مەسىھنىڭ قۇدرىتىگە
تولۇپ ،كۈچلۈك بولىمەن.

پاۋلۇسنىڭ كورىنت جامائەتچىلىكىگە كۆڭۈل بۆلۈشى
 11ئەخمەققە ئوخشاپ قالدىم ،مېنىڭ بۇنداق بولۇشۇمغا سىلەر
سەۋەبچى .مەن ئەسلىدە سىلەرنىڭ ماختىشىڭالرغا ئېرىشىشىم كېرەك
ئىدى .چۈنكى ،ھەرقانچە بولساممۇ ،سىلەر دەرىجىدىن تاشقىرى
دەپ قارىغان ئاشۇ ئەلچىلەردىن ھەر تەرەپتىن قېلىشمايمەن 12 .مەن
ئاراڭالردا بولغان چاغدا ئەلچىلىكىمنى ئىسپاتاليدىغان ئىشالرنى،
يەنى مۆجىزە ،كارامەت ۋە قۇدرەكلىك ئىشالرنى سەۋرچانلىق بىلەن
قىلدىم 13 .باشقا ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى ئارىسىدا قىلغان،
بىراق سىلەرنىڭ ئاراڭالردا قىلمىغان بىردىنبىر «خاتالىقىم»
سىلەرنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمىڭالرنى ئالمىغانلىقىمدۇر .بۇ
«ئادالەتسىزلىك»ىمنى ئەپۇ قىلغايسىلەر!
 14ھازىر مەن يېنىڭالرغا ئۈچىنچى قېتىم بېرىشقا تەييارمەن.
سىلەرگە ھېچقانداق ئېغىرىمنى سالغۇم يوق .چۈنكى ،ماڭا كېرىكى
سىلەرنىڭ بايلىقىڭالر ئەمەس ،ئۆزۈڭالردۇرسىلەر .پەرزەنتلەر
ئاتا-ئانىالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئاتا-ئانىالر پەرزەنتلەر ئۈچۈن
مال-مۈلۈك يىغىشى كېرەك 15 .سىلەر ئۈچۈن ،مەن بارلىقىمنى
سەرپ قىلىشقا ،ھەتتا جېنىمنى قۇربان قىلىشقىمۇ رازىمەن .ئەجەبا،
مەن سىلەرنى قانچە كۆپ سۆيسەم ،سىلەرنىڭ مۇھەببىتىڭالرغا
شۇنچە ئاز ئېرىشەمدىمەن؟
 16بولدىال ،قىسقىسى مەن سىلەرگە يۈك بولغان ئەمەسمەن.
بىراق ،بەزىلەر مېنى ھىيلىگەرلىك قىلىپ ،يالغان سۆزلەپ،
سىلەردىن نەپ ئۈندۈرۈۋالىدۇ ،دېيىشىپ يۈرىدۇ 17 .ئەجەبا ،مەن
سىلەرگە ئەۋەتكەن ئادەملەرنىڭ بىرەرسى ئارقىلىق سىلەردىن نەپ
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ئالدىممۇ؟  18تىتۇسنى سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا بېرىشقا ئۈندىدىم ۋە
يەنە بىر قېرىنداشنىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئەۋەتتىم .تىتۇسنىڭ
سىلەردىن نەپ ئېلىپ باققان يېرى بارمۇ؟ ئۇ مەن بىلەن بىر
نىيەتتە ،بىر يولدا خىزمەت قىلىۋاتىدىغۇ!
 19ياكى سىلەر بىزنى «ئالدىمىزدا ئەزەلدىن بېرى ئۆزىنى ئاقالپ
كېلىۋاتىدۇ» دەپ ئويالۋاتامسىلەر؟ بىز ئۇنداق قىلمىدۇق .بىز
پەقەت ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان كىشىلەر سۈپىتىدە خۇدا
ئالدىدا سۆزلەۋاتىمىز .سۆيۈملۈك قېرىنداشالر ،بىز قىلىۋاتقان ھەممە
ئىش سىلەرنىڭ ئېتىقادتا يېتىشىشىڭالر ئۈچۈندۇر 20 .يېنىڭالرغا
بارغىنىمدا ،سىلەرنىڭ كۈتكەن يېرىمدىن چىقماي قېلىشىڭالردىن،
شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ سىلەرگە بولغان مۇئامىلەمنىڭمۇ سىلەرنىڭ
كۈتكەن يېرىڭالردىن چىقماي قېلىشىدىن ئەنسىرەيمەن .سىلەردە
جېدەلخورلۇق ،ھەسەتخورلۇق ،غەزەپلىنىش ،شەخسىيەتچىلىك،
تۆھمەتخورلۇق ،غەيۋەتخورلۇق ،تەكەببۇرلۇق ۋە پاراكەندىچىلىكلەرنىڭ
بولۇشىدىن ئەنسىرەيمەن 21 .بــۇ قېتىم سىلەرنىڭ يېنىڭالرغا
بارغىنىمدا ،ئاراڭالردىكى ناپاك ،ئەخالقسىز ۋە شەھۋانىي ئىشالرنى
قىلغان ،تاكى بۈگۈنگە قەدەر توۋا قىلمىغان نۇرغۇن گۇناھكارالر
سەۋەبلىك خۇدانىڭ مېنى ئالدىڭالردا خىجالەت قىلىپ قويۇشىدىن
ئەنسىرەيمەن .ئۇالرنىڭ خاتا يولدىن قايتمىغانلىقى ئۈچۈن ،ماتەم
تۇتماي تۇرالمايمەن.

ئاخىرقى ئاگاھالندۇرۇش ۋە ساالمالر

13

 1بۇ يېنىڭالرغا ئۈچىنچى قېتىم بېرىشىم بولىدۇ .ئەگەر
ئاراڭالردىكى بىرەرسىنى جازاالش توغرا كەلسە ،مۇقەددەس
يازمىالردىكى« :ھەرقانداق ئەرزنىڭ راست-يالغانلىقى ئاز دېگەندە
ئىككى ياكى ئۈچ گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن ئىسپاتلىنىشى
كېرەك» دېگەن ئايەت بويىچە قىلىمەن 2 .يېنىڭالرغا ئىككىنچى قېتىم
بارغىنىمدا ،بۇرۇن گۇناھ سادىر قىلغانالرنى ئاگاھالندۇرغانىدىم.
ھازىر يېنىڭالردا بولمىساممۇ ،يەنە ئاگاھالندۇرماقچىمەنكى،
ئەمدى بارغىنىمدا ،بارلىق گۇناھ سادىر قىلغۇچىالرغا كەڭچىلىك
قىلمايمەن 3 .كەڭچىلىك قىلماسلىقىمدىكى سەۋەب ،ئاراڭالردىكى
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بەزىلەر ئەيسا مەسىھنىڭ مەن ئارقىلىق سۆزلەۋاتقانلىقىغا ئىسپات
تەلەپ قىلىپ كېلىۋاتىدۇ .بۇنىڭ ئىسپاتىنى بۇ قېتىم يېنىڭالرغا
بېرىپ گۇناھكارالرنى بىر تەرەپ قىلغىنىمدا كۆرىسىلەر .چۈنكى،
ئەيسا مەسىھ ئالدىڭالردا ئاجىز ئەمەس ،بەلكى ئىنتايىن قۇدرەتلىكتۇر.
 4ئۇ قارىماققا ئاجىزلىق ئىچىدە كرېستكە مىخالنغان بولسىمۇ،
لېكىن خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن يەنىال ھاياتتۇر .بىزمۇ ئۇنىڭغا
ئوخشاش قارىماققا ئاجىز بولساقمۇ ،خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن
ئۇنىڭغا باغلىنىپ ياشاپ ،سىلەرگە خىزمەت قىلماقتىمىز.
 5ئېتىقادىڭالرنىڭ ھەقىقىي ياكى ئەمەسلىكىنى بىلىش ئۈچۈن
ئۆز-ئۆزۈڭالرنى تەكشۈرۈپ كۆرۈڭالر ،سىناپ بېقىڭالر .ئەيسا
مەسىھنىڭ ئاراڭالردا ئىكەنلىكىنى بىلىشىڭالر كېرەك .ئۇنداق
بولمىغاندا ،بۇ سىلەرنىڭ سىناقتىن ئۆتەلمىگىنىڭالر بولمامدۇ؟!
 6مېنىڭ ئەلچىلىك سىنىقىدىن ئۆتكەنلىكىمنى بىلىپ قېلىشىڭالرنى
ئۈمىد قىلىمەن 7 .سىلەرنىڭ ھېچقانداق يامان ئىش قىلماسلىقىڭالر
ئۈچۈن خۇداغا دۇئا قىلىمەن .بۇ ،مېنىڭ ئەلچىلىك سىنىقىدىن ئۆتتى
دەپ قارىلىشىم ئۈچۈن ئەمەس .ھەتتا سىناقتىن ئۆتمىدى ،دەپ
قارالساممۇ ،مەيلى .مۇھىمى سىلەرنىڭ توغرا ئىش قىلىشىڭالردۇر.
 8بىز ھەقىقەتكە زىت ئىشالرنى قىلماستىن ،ھەقىقەت بويىچە ئىش
قىلىشىمىز كېرەك.
 9ئېتىقادىڭالر كۈچىيىپ ،سىلەرنى ئەيىبلەشكە «ئاجىز» كۆرۈنسەم،
خۇشال بوالتتىم .بىز شۇنداق دۇئا قىلىمىزكى ،سىلەر ھەممە
ئىشتا تولۇق يېتىلگەيسىلەر 10 .رەببىمىز ماڭا سىلەرنى بەربات
قىلىش ئۈچۈن ئەمەس ،يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن بەرگەن ھوقۇق
بىلەن يېنىڭالرغا بارغىنىمدا ،سىلەرگە قاتتىق مۇئامىلىدە بولۇپ
قالماسلىقىم ئۈچۈن ،يېنىڭالرغا بېرىشتىن بۇرۇن بۇ خەتنى يازدىم.
 11ئەڭ ئاخىردا ،قېرىنداشالر ،خۇشال-خۇرام بولۇڭالر ،ئېتىقادتا
يېتىلگەن ئادەم بولۇپ چىقىش ئۈچۈن تىرىشىڭالر .نەسىھەتلىرىمنى
قوبۇل قىلىپ ،بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە ئىناق ئۆتۈڭالر .مېھىر-
مۇھەببەت ۋە ئامانلىق مەنبەسى بولغان خۇدا سىلەر بىلەن بىللە
بولغاي!
 12بىر-بىرىڭالر بىلەن مېھرىبانالرچە ساالملىشىڭالر.
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13 14-خۇدانىڭ بارلىق مۇقەددەس خەلقىدىن سىلەرگە ساالم.
رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى ،خۇدانىڭ مېھىر-
مۇھەببىتى ۋە مۇقەددەس روھنىڭ ھەمراھلىقى سىلەرگە يار بولغاي!

گاالتىيالىقالرغا يېزىلغان خەت

1

 1ئىنسانالر تەرىپىدىن ئەمەس ،ياكى خۇدانىڭ ئىنسانالرنى
ۋاسىتە قىلىشى ئارقىلىقمۇ ئەمەس ،بەلكى ئەيسا مەسىھ
ۋە ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەن خۇدائاتىمىز تەرىپىدىن ئەلچى
بولۇشقا تالالنغان مەنكى پاۋلۇستىن  2ۋە مەن بىلەن بىللە تۇرۇۋاتقان
بارلىق قېرىنداشالردىن گاالتىيا ئۆلكىسىدىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكلىرىگە ساالم.
 3خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھ سىلەرگە مېھىر-شەپقەت
ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!  4ئەيسا مەسىھ خۇدائاتىمىزنىڭ ئىرادىسى
بويىچە گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىپ ،بىزنى بۇ رەزىل
دۇنيادىن قۇتقۇزدى 5 .بارلىق شان-شەرەپ خۇداغا ئەبەدىلئەبەد
مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!

دۇنيادا بىرال خۇش خەۋەر بار
 6ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق سىلەرگە مېھىر-شەپقەت كۆرسىتىپ،
سىلەرنى ئۆزىگە چاقىرغان خۇدادىن شۇنچە تېز ۋاز كېچىپ ،باشقىچە
بىر خىل خۇش خەۋەرگە ئەگىشىپ كېتىۋاتقانلىقىڭالرغا ھەيرانمەن.
 7ئەمەلىيەتتە ،ئەگەشكىنىڭالر ھەقىقىي خۇش خەۋەر ئەمەس،
بەلكى بەزى ئادەملەرنىڭ سىلەرنى قايمۇقتۇرۇپ ئېيتقانلىرىدۇر.
ئۇالر ئەيسا مەسىھ ھەققىدىكى خۇش خەۋەرنى بۇرمىلىماقچى.
 8لېكىن ،مەيلى ئارىمىزدىكى بىرەيلەن بولسۇن ياكى ئەرشتىن
چۈشكەن پەرىشتە بولسۇن ،بىز سىلەرگە يەتكۈزگەن خۇش خەۋەرگە
ئوخشىمايدىغان باشقا بىر «خۇش خەۋەر»نى يەتكۈزسە ،ئۇنىڭغا
لەنەت ياغسۇن 9 .بۇرۇن ئېيتقانلىرىمىزنى يەنە تەكراراليمىزكى،
كىمدەكىم سىلەرگە قوبۇل قىلغىنىڭالرغا ئوخشىمايدىغان باشقىچە
بىر خىل خۇش خەۋەرنى يەتكۈزسە ،ئۇنىڭغا لەنەت ياغسۇن!
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 10مېنىڭ بۇنداق دېيىشىم ئىنسانالرنى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈنمۇ؟
ياق ،مېنىڭ بۇنداق دېيىشىم خۇدانى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈندۇر.
ئەگەر مەن ئىنسانالرنى خۇرسەن قىلىشنى ئىستىگەن بولسام ،ئەيسا
مەسىھنىڭ سادىق خىزمەتكارى بولمىغان بوالتتىم.

پاۋلۇسنىڭ ئەلچى بولۇشقا چاقىرىلىشى
 11قېرىنداشلىرىم ،مەن يەتكۈزگەن بۇ خۇش خەۋەرنىڭ كىشىلەر
تەرىپىدىن توقۇپ چىقىرىلمىغانلىقىنى بىلىشىڭالرنى ئۈمىد
قىلىمەن 12 .مەن بۇ خۇش خەۋەرنى ئىنساندىن قوبۇل قىلغىنىم
ياكى بىرەر كىشىدىن ئۆگەنگىنىم يوق .بەلكى ،ئەيسا مەسىھ بۇ
خۇش خەۋەرنى ماڭا ۋەھىي ئارقىلىق يەتكۈزگەن.
 13سىلەر مېنىڭ ئىلگىرى يەھۇدىي دىنىغا ئېتىقاد قىلغان ۋاقتىمدا
قانداق ھايات كەچۈرگەنلىكىمنى ئاڭلىغانىدىڭالر .مەن ئۇ چاغدا
خۇداغا مەنسۇپ بولغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ئەشەددىي
زىيانكەشلىك قىلغان ۋە ئۇالرنى يوقىتىۋېتىشكە تىرىشقانىدىم
 14ھەمدە يەھۇدىي دىنى يولىدا نۇرغۇن تەڭتۇشلىرىمدىن خېلىال
ئالدىدا تۇراتتىم .ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەنئەنىلىرىنى قوغداشتا پۈتۈن
ۋۇجۇدۇم ۋە قىزغىنلىقىم بىلەن ئىشلەيتتىم 15 .لېكىن ،خۇدا مېنى
ئانامنىڭ قورسىقىدىكى ۋاقتىمدىال تاللىدى ۋە ئۆزىنىڭ مېھىر-
شەپقىتى بىلەن چاقىردى 16 .ئۇ مېنىڭ ئۆز ئوغلى ئەيسا مەسىھ
توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە يەتكۈزۈشۈم
ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھنى ماڭا ئاشكارىالشنى خالىدى .خۇدا ئۇنى
ماڭا ئاشكارىلىغان چاغدا ،مەن بۇ ئىش توغرۇلۇق ھېچقانداق
كىشىگە مەسلىھەت سالمىدىم  17ھەمدە يېرۇسالېمدىكى مەندىن
ئىلگىرى ئەلچى بولغانالرنىڭ يېنىغىمۇ بارماي ،ئۇدۇل ئەرەبىستانغا
ئاتالندىم ،كېيىن دەمەشق شەھىرىگە قايتىپ كەلدىم.
 18ئۈچ يىلدىن كېيىن ،ئەلچى پېترۇس بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن
يېرۇسالېمغا باردىم ۋە ئۇنىڭ يېنىدا ئون بەش كۈن تۇردۇم 19 .بۇ
جەرياندا ،ئەلچىلەردىن پەقەت پېترۇس ۋە رەببىمىز ئەيسانىڭ
ئىنىسى ياقۇپ بىلەن كۆرۈشتۈم .ئەلچىلەردىن باشقا بىرەرسىنى
كۆرمىدىم 20 .خۇدا گۇۋاھ بولسۇنكى ،سىلەرگە يېزىۋاتقانلىرىم
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يالغان ئەمەس 21 .كېيىن ،سۈرىيە ۋە كىلىكىيە ئۆلكىلىرىگە باردىم.
 22ئۇ چاغدا يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكلىرى شەخسەن مېنى تونۇمايتتى.
 23ئۇالر پەقەت باشقىالرنىڭ« :بۇرۇن بىزگە زىيانكەشلىك قىلغان
ئادەم ئەمدى بولسا ئۆزى يوقىتىۋەتمەكچى بولغان ئېتىقادنى
تارقىتىۋاتىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدى 24 .شۇڭا ،ئۇالر مەندە
بولغان بۇ ئۆزگىرىشلەر سەۋەبىدىن خۇدانى تېخىمۇ ئۇلۇغلىدى.

باشقا ئەلچىلەرنىڭ پاۋلۇسنى قارشى ئېلىشى

2

 1ئون تۆت يىلدىن كېيىن ،مەن بارنابا بىلەن بىللە يەنە
يېرۇسالېمغا باردىم .تىتۇسنىمۇ بىللە ئېلىۋالدىم.
 2مەن ئۇ يەرگە خۇدادىن كەلگەن ۋەھىيگە بىنائەن بارغانىدىم.
ئۇ يەردە مەن ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ يېتەكچىلىرى
بىلەن ئايرىم سۆزلىشىپ ،ئۆزۈم يەھۇدىي ئەمەسلەر ئارىسىدا
تارقىتىپ كېلىۋاتقان خۇش خەۋەرنىڭ مەزمۇنىنىڭ ئۇالرنىڭكىگە
ئوخشاش ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈردۈم .بۇنداق قىلىشىم بۇرۇنقى
ياكى كەلگۈسىدىكى خىزمەتلىرىمنىڭ بىكار بولۇپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن ئىدى 3 .نەتىجىدە ،ئۇالر ئېيتقانلىرىمدىن رازى بولدى.
ھەتتا مەن بىلەن بىللە بارغان تىتۇس يەھۇدىي بولمىسىمۇ ،ئۇالر
ئۇنى خەتنە قىلدۇرۇشقا مەجبۇرلىمىدى 4 .بىراق ،ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلغۇچىالر قىياپىتىگە كىرىۋالغان بەزىلەر ئۇنىڭ خەتنە
قىلدۇرۇلۇشىنى تەلەپ قىلدى .ئۇالر ئارىمىزغا سۇقۇنۇپ كىرىۋېلىپ،
ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئېرىشكەن ئەركىنلىكىمىزنى نازارەت قىلدى.
ئۇالرنىڭ مەقسىتى بىزنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىي قائىدە-يوسۇنلىرىغا
قۇل قىلىشتۇر 5 .لېكىن ،خۇش خەۋەر ھەقىقىتىنىڭ ئاراڭالردا
ساقلىنىشى ئۈچۈن ،بىز ئۇالرغا قىلچىمۇ يول قويمىدۇق.
 6ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە مۇھىم دەپ قارالغانالر
(ئۇالرنىڭ مەرتىۋىسىنىڭ قانداق بولۇشى ماڭا مۇھىم ئەمەس،
چۈنكى خۇدا ھەممە ئادەمگە تەڭ قارايدۇ) مەن يەتكۈزگەن خۇش
خەۋەرگە يەنە مەزمۇن قوشۇش كېرەك ،دېمىدى 7 .دەل ئەكسىچە،
ئۇالر خۇدانىڭ پېترۇسقا يەھۇدىيالرغا خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش
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ۋەزىپىسىنى تاپشۇرغىنىدەك ،ماڭىمۇ يەھۇدىي ئەمەسلەرگە بۇ
خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشنى تاپشۇرغانلىقىنى تونۇپ يەتتى.
 8پېترۇسنىڭ يەھۇدىيالرغا ئەلچى بولۇشىغا كۈچ-قۇدرەت ئاتا
قىلغان خۇدا مېنىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەرگە ئەلچى بولۇشۇمغىمۇ
كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلدى 9 .جامائەتچىلىكنىڭ تۈۋرۈكى ھېسابالنغان
ياقۇپ ،پېترۇس ۋە يۇھانناالر بۇ ۋەزىپىنىڭ خۇدانىڭ ماڭا قىلغان
ئىلتىپاتى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكىنىدە ،ئۇالر مېنى ۋە بارنابانى
قوبۇل قىلىپ ،ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .بۇنىڭ بىلەن،
يەھۇدىي ئەمەسلەر ئارىسىدا بىز خىزمەت قىلىدىغان ،يەھۇدىيالر
ئارىسىدا بولسا ئۇالر خىزمەت قىلىدىغان بولۇپ كېلىشتۇق 10 .ئۇالر
پەقەت بىزدىن ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدىكى كەمبەغەل ئېتىقادچىالرنىڭ
ھالىدىن خەۋەر ئېلىشنى ئېسىمىزدىن چىقارماسلىقىمىزنى تەلەپ
قىلدى .مەنمۇ ئەسلىدە دەل شۇنداق قىلىشقا تىرىشىپ كېلىۋاتاتتىم.

پاۋلۇسنىڭ ئانتاكيادا پېترۇسنى ئەيىبلىشى
 11بىراق ،كېيىن پېترۇس ئانتاكيا شەھىرىگە كەلگەندە ،ئۇنىڭ
ئۆتكۈزگەن خاتالىقى تۈپەيلىدىن مەن ئۇنى يۈزتۇرانە ئەيىبلىدىم.
 12ياقۇپنىڭ قېشىدىن بەزى ئادەملەر كېلىشتىن بۇرۇن ،پېترۇس
يەھۇدىي ئەمەس ئېتىقادچىالر بىلەن دائىم ھەمداستىخان بولۇپ
تۇراتتى .لېكىن ،بۇ ئادەملەر كەلگەندىن كېيىن ،پېترۇس يەھۇدىي
ئەمەسلەردىن ئۆزىنى تارتىپ ،ئۇالر بىلەن ھەمداستىخان بولمايدىغان
بولدى .چۈنكى ،ئۇ يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ خەتنە قىلىنىشى كېرەك،
دەپ ئوياليدىغان بۇ يەھۇدىي قېرىنداشالرنىڭ ئەيىبلىشىدىن
قورققانىدى 13 .شۇنىڭ بىلەن ،باشقا يەھۇدىي ئېتىقادچىالرمۇ
ئۇنىڭغا ئوخشاش ساختىپەزلىك قىلىشتى .ھەتتا بارنابامۇ تەسىرگە
ئۇچراپ ،ئۇالرنىڭ ساختىپەزلىكىگە شېرىك بولدى 14 .مەن ئۇالرنىڭ
خۇش خەۋەرنىڭ ھەقىقىتى بويىچە ئىش قىلمىغانلىقىنى كۆرۈپ،
ھەممەيلەننىڭ ئالدىدىال پېترۇسقا« :سەن يەھۇدىي بولساڭمۇ،
بىراق ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلغاندىن بېرى يەھۇدىيالرنىڭ
ئادەتلىرى بويىچە ياشىماي ،بەلكى يەھۇدىي ئەمەسلەردەك ياشاپ
كەلدىڭ .شۇنداق تۇرۇقلۇق ،يەنە نېمىشقا يەھۇدىي ئەمەس
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ئېتىقادچىالردىن يەھۇدىيالرنىڭ ئادەتلىرى بويىچە ياشاشنى تەلەپ
قىلىسەن؟» دېدىم.
 15بىز ئىككىمىز تۇغۇلۇشىمىزدىنال يەھۇدىيمىز ،گۇناھكار
دەپ قارالغان يەھۇدىي ئەمەسلەردىن ئەمەسمىز 16 .لېكىن ،بىز
ئىنسانالرنىڭ تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ئەمەس،
بەلكى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنىدىغانلىقىنى بىلىمىز .شۇ سەۋەبتىن ،بىز يەھۇدىيالرمۇ
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلدۇق .ھېچكىم تــەۋرات قانۇنىغا
ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنالمايدۇ.
 17بىز ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭمۇ
يەھۇدىي ئەمەسلەرگە ئوخشاشال گۇناھكار ئىكەنلىكىمىزنى تونۇپ
يەتتۇق .ئۇنداقتا ،ئەيسا مەسىھ بىزنى گۇناھ يولىغا باشلىدى،
دېسەك بوالمدۇ؟ ياق ،ھەرگىز بۇنداق دېگىلى بولمايدۇ!  18مېنى
قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشتۈرەلمەيدىغان تەۋرات قانۇنىدىن ئۈمىدىمنى
ئۈزگەن تۇرۇقلۇق كېيىن ئۇنىڭغا قايتا ئېسىلىۋالسام ،ئۇ چاغدا مەن
ئۆزۈمنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىمنى ئىسپاتلىغان بولمامدىمەن؟!
 19مەن تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىاللمىغانلىقىمدىن قانۇنغا نىسبەتەن
ئۆلگەن دەپ ھېسابالندىم .بۇنىڭدىن مەقسەت ،خۇدا ئۈچۈن
ياشاشتۇر .مەن ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە كرېستكە مىخالندىم.
 20ھازىر مېنىڭ تېنىمدە ياشاۋاتقان مەن ئەمەس ،بەلكى ئەيسا
مەسىھتۇر .مېنى سۆيگەن ۋە مەن ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلغان
خۇدانىڭ ئوغلىغا بولغان ئېتىقادىم بىلەن ياشايمەن 21 .مەن خۇدانىڭ
ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كۆرسەتكەن مېھىر-شەپقىتىنى
ئەھمىيەتسىز ،دەپ قارايدىغانالردىن ئەمەسمەن .ئەگەر بىر ئادەم
تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنااليدىغان بولسا ،ئۇ چاغدا ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە
مىخلىنىشى ئەھمىيەتسىز بولۇپ قاالتتى.

تەۋرات قانۇنى ۋە ئېتىقاد

3

 1ئەي نادان گاالتىيالىقالر! سىلەر قانداقالرچە ئېزىقتۇرۇلۇپ،
باشقىالرنىڭ دامىغا چۈشۈپ كەتتىڭالر؟ ئەيسا مەسىھنىڭ
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كرېستكە مىخالنغانلىقى خۇددى كۆز ئالدىڭالردا يۈز بەرگەندەك
ئېنىق يەتكۈزۈلگەنغۇ!  2سىلەردىن شۇنىال سورىماقچىمەنكى،
مۇقەددەس روھ سىلەرگە تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلغانلىقىڭالر
ئۈچۈن ئاتا قىلىندىمۇ؟ ياق ،سىلەر خۇش خەۋەرنى ئاڭالپ ،ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،مۇقەددەس روھ سىلەرگە
ئاتا قىلىنغان 3 .سىلەر شۇنچە نادانمۇ؟ مۇقەددەس روھ ھاياتىڭالردا
باشلىغان ئىشنى سىلەر ئۆز كۈچ-قۇدرىتىڭالرغا تايىنىپ تاماملىماقچى
بولۇۋاتامسىلەر؟  4ئۇنداقتا ،سىلەرنىڭ خۇش خەۋەر يولىدا تارتقان
ئازاب-ئوقۇبەتلىرىڭالرنىڭ ھەممىسى بىكار كېتەرمۇ؟  5خۇدانىڭ
سىلەرگە مۇقەددەس روھنى ئاتا قىلىشى ۋە ئاراڭالردا مۆجىزىلەر
يارىتىشى سىلەرنىڭ تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلغانلىقىڭالردىن
ئەمەس ،بەلكى سىلەرنىڭ خۇش خەۋەرنى ئاڭالپ ،ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلغانلىقىڭالردىندۇر.
 6مۇقەددەس يازمىالردا« :ئىبراھىم خۇدانىڭ سۆزلىرىگە ئىشەندى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئېتىقادىنى كۆرۈپ ،ئۇنى ھەققانىي ئادەم،
دەپ ھېسابلىدى» دېيىلگەن 7 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،شۇنى بىلىشىڭالر
كېرەككى ،پەقەت خۇداغا ئېتىقاد قىلغۇچىالرال ئىبراھىمنىڭ
ھەقىقىي ئەۋالدلىرىدۇر 8 .مۇقەددەس يازمىالردا خۇدانىڭ يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىڭ ئۆزىگە ئېتىقاد قىلىشى سەۋەبىدىن ئۇالرنى ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكاراليدىغانلىقى ئالدىن دېيىلگەن .خۇدا ئىبراھىمغا:
«ھەممە مىللەتلەرگە سەن ئارقىلىق بەخت ئاتا قىلىمەن» دەپ ،بۇ
خۇش خەۋەر توغرۇلۇق ئالدىن ئېيتقان 9 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانالر خۇداغا ئېتىقاد قىلغان ئىبراھىمغا
ئوخشاش بەخت تاپىدۇ.
 10تــەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش بىلەن ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنىمەن ،دەيدىغانالرنىڭ ھەممىسى لەنەتكە قالىدۇ .مۇقەددەس
يازمىالردا مۇنداق يېزىلغان« :تەۋرات قانۇنىدا يېزىلغان ھەممە
ئەمرلەرگە تولۇق ئەمەل قىلمىغان كىشى لەنەتكە قالىدۇ 11 ».روشەنكى،
ھېچكىم خۇدانىڭ ئالدىدا قانۇنغا ئەمەل قىلىش بىلەن ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكارلىنالمايدۇ .مۇقەددەس يازمىالردا« :ئادەم ئېتىقاد
بىلەن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىپ ،ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ» دەپ
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يېزىلغان 12 .بۇ ئېتىقاد يولى تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش يولى
بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ .تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش يولى
خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا« :تەۋرات قانۇنىنىڭ ئەمرلىرىگە تولۇق
ئەمەل قىلغانالر شۇ قانۇنغا تايىنىپ ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ ».دەپ
يېزىلغىنىغا ئوخشاشتۇر 13 .ھالبۇكى ،ئەيسا مەسىھ بىزنى تەۋرات
قانۇنىغا تولۇق ئەمەل قىاللمىغانلىقىمىزدىن پەيدا بولغان لەنەتتىن
قۇتۇلدۇرۇپ قېلىپ ،ئۇ لەنەتنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى .بۇ ھەقتە
مۇقەددەس يازمىالردا« :ياغاچقا ئېسىلغان كىشى لەنەتكە قالغان
كىشىدۇر» دەپ يېزىلغان 14 .ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخلىنىپ
قۇربان بولۇشى ئارقىلىق يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ ئىبراھىمغا ۋەدە
قىلىنغان بەختتىن تەڭ بەھرىمەن بوالاليدۇ .شۇنداقال ،ئۇالر بىز
بىلەن بىللە خۇدا ۋەدە قىلغان مۇقەددەس روھنى ئېتىقاد بىلەن
قوبۇل قىالاليدۇ.

تەۋرات قانۇنى ۋە خۇدانىڭ ۋەدىسى
15 16-قېرىنداشالر ،كۈندىلىك تۇرمۇشتىن بىر مىسال كۆرسىتەي.
ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا ئىمزاالنغان ئەھدىنامىنى ھېچكىم يوققا
چىقىرىۋېتەلمەيدۇ ياكى ئۇنىڭغا بىرەر نەرسىمۇ قوشالمايدۇ.
شۇنىڭدەك ،خۇدا ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدى بىلەن تۈزگەن
ئەھدىنىمۇ ھېچكىم ئۆزگەرتەلمەيدۇ .خۇدانىڭ ئىبراھىمغا
بەرگەن بۇ ۋەدىسىدىكى «سېنىڭ ئەۋالدىڭغا» دېگەن سۆز
نۇرغۇن كىشىنى ئەمەس ،يالغۇز بىرسىنى ،يەنى ئەيسا مەسىھنى
كۆرسىتىدۇ 17 .شۇنى دېمەكچىمەنكى ،خۇدانىڭ ئىبراھىم بىلەن
ئالدىن تۈزگەن بۇ ئەھدىسىنى تۆت يۈز ئوتتۇز يىلدىن كېيىن
چۈشۈرۈلگەن تەۋرات قانۇنىمۇ ئەمەلدىن قالدۇرالمايدۇ .دېمەك،
تەۋرات قانۇنى خۇدانىڭ بۇ ۋەدىسىنى بىكار قىاللمايدۇ 18 .چۈنكى،
خۇدا ۋەدە قىلغان مىراسقا قانۇنغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىقال ئېرىشكىلى
بولسا ،ئۇنداقتا بۇ مىراس خۇدانىڭ ۋەدىسىدىن كەلمىگەن بوالتتى.
بىراق ،خۇدا بۇ مىراسنى ئۆز ۋەدىسىگە بىنائەن ئىبراھىمغا ئاتا
قىلغان 19 .ئۇنداقتا ،تەۋرات قانۇنىنى چۈشۈرۈشتىكى مەقسەت
نېمە؟ ئۇ بولسىمۇ خۇدا ئەۋەتىشكە ۋەدە قىلغان ئىبراھىمنىڭ

606

گاالتىيالىقالر 3

ئەۋالدى ،يەنى ئەيسا مەسىھ كەلگۈچە گۇناھنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىپ بېرىشتۇر .تەۋرات قانۇنى پەرىشتىلەر ئارقىلىق مۇسا
پەيغەمبەرگە ،مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن كىشىلەرگە
چۈشۈرۈلگەن 20 .ئىككى ئادەم كېلىشىم تۈزگەندە ،بىر ۋاسىتىچى
بولۇش كېرەك .لېكىن ،خۇدا ئۆز ئەھدىسىنى ئىبراھىمغا بەرگەندە،
ئۇنى ۋاسىتىچىسىز بەرگەن.
 21ئۇنداقتا ،تەۋرات قانۇنى خۇدانىڭ ۋەدىسىگە زىتمۇ؟ ياق،
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس! ئەگەر بۇ قانۇن ئىنسانالرنى ھاياتلىققا
ئېرىشتۈرەلەيدىغان بولسا ،ئۇ چاغدا ئىنسانالر قانۇنغا ئەمەل قىلىش
ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم بوالاليتتى 22 .ھالبۇكى ،مۇقەددەس
يازمىالر پۈتكۈل ئىنسانالرنىڭ گۇناھنىڭ ئىلكىدە ياشايدىغانلىقىنى
كۆرسەتتى .بۇنىڭدىكى مەقسەت ،ئەيسا مەسىھكە بولغان ئېتىقاد
ئارقىلىق ئېرىشىلىدىغان بۇ ۋەدىنىڭ ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالرغا
بېرىلىشىدۇر.
 23بــۇ ئېتىقاد يولى ئاشكارا بولغۇچە ،قانۇن بىزنى قوغداش
يۈزىسىدىن قاماپ قويغانىدى 24 .باشقىچە ئېيتقاندا ،تەۋرات
قانۇنى «تەربىيىلىگۈچىمىز» بولۇپ ،بىزنى ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلىشقا يېتەكلىدى .بۇنىڭدىكى مەقسەت ،بىزنىڭ ئېتىقاد
ئارقىلىق ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىشىمىزدۇر 25 .ئەمدى بىز
بۇنداق «تەربىيىلىگۈچى»نىڭ نازارىتىدە ئەمەسمىز .چۈنكى ،بۇ
ئېتىقاد يولى ئاشكارا بولدى.

خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى
 26ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق ھەممىڭالر خۇدانىڭ
پەرزەنتلىرى بولدۇڭالر 27 .چۈنكى ،سىلەر چۆمۈلدۈرۈلۈشنى قوبۇل
قىلىپ ئەيسا مەسىھكە باغالنغىنىڭالردا ،ئۇنىڭ تەبىئىتىنى ئۆزۈڭالرغا
ئۆزلەشتۈردۈڭالر 28 .مەيلى يەھۇدىي ياكى يەھۇدىي ئەمەس بولسۇن،
قۇل ياكى ھۆر بولسۇن ،ئەر ياكى ئايال بولسۇن ،ھەممىڭالر ئەيسا
مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،خۇدانىڭ نەزىرىدە باراۋەر
بولدۇڭالر 29 .دېمەك ،ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانىكەنسىلەر،
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سىلەرمۇ ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدى بولىسىلەر ۋە ئىبراھىمغا ۋەدە
قىلىنغان بەخت-سائادەتكە ئېرىشىسىلەر.
1 2-يەنە ئېيتماقچى بولغىنىم :گەرچە بىر باال پۈتۈن
مۈلۈكنىڭ ئىگىسى بولسىمۇ ،ئۇ تاكى ئاتىسى بەلگىلىگەن
مىراسقا ۋارىسلىق قىلىش يېشىغا توشمىغۇچە ،ئۇ بالىنىڭ ئۆينىڭ
قۇلىدىن پەرقى بولمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ يەنىال خوجىدار ۋە بالىغا
قارىغۇچىالرنىڭ باشقۇرۇشىدا بولىدۇ 3 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،بىزمۇ
گۆدەك ۋاقتىمىزدا ،يەنى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشتىن بۇرۇن،
بۇ دۇنيادىكى يامان روھىي كۈچلەرگە ① قۇل بولغانىدۇق 4 .لېكىن،
خۇدا ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقىت يېتىپ كەلگەندە ،ئۆز ئوغلىنى بۇ
دۇنياغا ئەۋەتتى .ئۇ بىر ئايالدىن تۇغۇلغان بولۇپ ،تەۋرات قانۇنىغا
بويسۇنۇپ ياشىدى 5 .بۇنىڭدىكى مەقسەت ،خۇدا تەۋرات قانۇنىغا
قۇل بولغان بىزلەرنى بەدەل تۆلەپ ھۆرلۈككە چىقىرىپ ،بىزنى
ئۆزىنىڭ پەرزەنتى قىلىشتۇر 6 .سىلەر خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،خۇدا ئۆز ئوغلىنىڭ روھىنى قەلبىڭالرغا
سالدى .بۇ روھ سىلەرنى خۇدانى «ئى سۆيۈملۈك ئاتا» دەپ
چاقىرتىدۇ 7 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەمدى سىلەر قۇل ئەمەس ،بەلكى
خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىسىلەر .خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولغانىكەنسىلەر،
خۇدانىڭ ۋەدە قىلغانلىرىغا مىراسخور بولىسىلەر.

4

پاۋلۇسنىڭ گاالتىيالىقالردىن ئەندىشە قىلىشى
 8بۇرۇن ،خۇدانى تونۇمايدىغان ۋاقتىڭالردا يالغان ئىالھالرغا
چوقۇنۇپ ،ئۇالرنىڭ قۇلى بولغانىدىڭالر 9 .ئەمدىلىكتە ،ھەقىقىي
خۇدانى تونۇدۇڭالر .تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا ،خۇدا
تەرىپىدىن تونۇلدۇڭالر .شۇنداق ئىكەن ،يەنە نېمە ئۈچۈن بۇ
دۇنيادىكى ئاجىز ،كېرەكسىز قائىدە-يوسۇنالرنىڭ قۇللۇقىغا
يېڭىۋاشتىن قايتماقچى بولىسىلەر؟  10سىلەر يەنىال مەلۇم كۈن ،ئاي،
پەسىل ۋە يىلالرنى خاتىرىلەۋاتىسىلەر 11 .مەن ئىلگىرى سىلەرگە
سىڭدۈرگەن ئەجرىمنىڭ بىكار كېتىشىدىن ئەنسىرەۋاتىمەن.
①  3 :4ياكى «بۇ دۇنيادىكى ئارتۇقچە قائىدە-يوسۇنالرغا».
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 12قېرىنداشالر ،گەرچە مەن يەھۇدىي بولساممۇ ،ئەمدى تەۋرات
قانۇنىنىڭ ئەسىرى بولماي ،سىلەر يەھۇدىي ئەمەسلەردەك ئۇنىڭدىن
مۇستەسنامەن .سىلەردىن شۇنى ئۆتۈنۈپ سورايمەنكى ،بۇ جەھەتتە
ماڭا ئوخشاش بولۇڭالر .سىلەر ماڭا ھېچ ئازار يەتكۈزمىگەنىدىڭالر.
 13سىلەرگە مەلۇمكى ،كېسەل سەۋەبىدىن گاالتىيادا دەم ئېلىۋاتقان
ۋاقتىمدا ،بۇ خۇش خەۋەرنى سىلەرگە بىرىنچى قېتىم يەتكۈزگەنىدىم.
 14ئۇ چاغدا ،كېسىلىم سىلەر ئۈچۈن بىر ئاۋارىچىلىك بولسىمۇ ،لېكىن
سىلەر مېنى كەمسىتمىدىڭالر ،رەت قىلمىدىڭالر .ئەكسىچە ،مېنى
خۇدا ئەۋەتكەن بىر پەرىشتىنى ،ھەتتا ئەيسا مەسىھنى كۈتكەندەك
كۈتۈۋالدىڭالر 15 .ئۇ چاغدىكى خۇشاللىقىڭالر ئەمدى نەگە كەتتى؟!
جەزم قىلىپ ئېيتااليمەنكى ،ئۇ چاغدا سىلەر مۇمكىن بولسا ،ماڭا
كۆزلىرىڭالرنى ئويۇپ بېرىشكىمۇ رازى ئىدىڭالر 16 .ئەمدىلىكتە،
سىلەرگە ھەقىقەتنى سۆزلىگەنلىكىم ئۈچۈن ،دۈشمىنىڭالرغا
ئايلىنىپ قالدىممۇ؟
 17مــەن ئېيتىپ ئۆتكەن ھېلىقى ئادەملەر سىلەرنى ئۆزىگە
قارىتىۋېلىشقا تىرىشماقتا .ئۇالرنىڭ نىيىتى توغرا ئەمەس .ئۇالر
سىلەرنى بىزدىن ئايرىۋېتىپ ،ئۆزلىرىگە قارىتىۋالماقچى 18 .مەيلى
مەن سىلەر بىلەن بىللە بوالي ياكى بولماي ،سىلەرگە قىزىقىۋاتقان
بۇ كىشىلەرنىڭ نىيىتى توغرا بولسىال ،ياخشى بوالتتى ،ئەلۋەتتە.
 19بالىلىرىم! ئېتىقادىڭالر ئۆسۈپ يېتىلىپ ،ئەيسا مەسىھنىڭ تەبىئىتى
سىلەردە گەۋدىلەنگۈچە ،مەن سىلەر ئۈچۈن يەنە بىر قېتىم خۇددى
تولغاق ئازابىنى تارتىۋاتقان ئانىدەك ئازابلىنىۋاتىمەن 20 .مېنىڭ
ھازىرال يېنىڭالرغا بېرىپ ،سىلەرگە مۇاليىملىق بىلەن نەسىھەت
قىلغۇم كېلىۋاتىدۇ .چۈنكى ،سىلەرنىڭ بۇ ئەھۋالىڭالرنى ئاڭالپ،
قانداق قىلىشنى راستتىنال بىلمەيۋاتىمەن!

ھەجەر بىلەن سارەنىڭ مىسالى
 21تەۋرات قانۇنىنىڭ ئىلكىدە ياشاشنى خااليدىغان سىلەردىن
شۇنى ســوراپ باقاي ،سىلەر تەۋراتتا نېمە دېيىلگەنلىكىنى
بىلمەمسىلەر؟  22تەۋراتتا ئىبراھىمنىڭ ئىككى ئوغلى بارلىقى
خاتىرىلەنگەن .ئۇالرنىڭ بىرى قۇل ئايال ھەجەردىن ،يەنە بىرى
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ئۆز ئايالى سارەدىن بولغان 23 .قۇل ئايالدىن بولغان ئوغۇل پەرزەنت
قالدۇرۇش قانۇنىيىتى بويىچە ،ئۆز ئايالىدىن بولغان ئوغۇل بولسا
خۇدانىڭ ۋەدىسى بويىچە دۇنياغا كەلگەن 24 ① .بۇ يەردە مۇنداق بىر
ئوخشىتىش بار .بۇ ئىككى ئايال خۇدانىڭ ئىنسانالر بىلەن تۈزگەن
ئىككى ئەھدىسىنىڭ ۋەكىلىدۇر .تەۋرات قانۇنى دەل سىناي تېغىدا
چۈشۈرۈلگەن بولۇپ ،بۇ قانۇن يەھۇدىيالرنى ئۆزىنىڭ قۇلى قىلىدۇ.
ھەجەرنىڭ ئۆزى قۇل بولۇپ ،بالىلىرىمۇ قۇل بولىدۇ .شۇڭا ئۇ
سىناي تېغىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ 25 .ھالبۇكى ،ئەرەبىستاندىكى سىناي
تېغىغا سىمۋول قىلىنغان ھەجەرنى بۈگۈنكى يېرۇسالېمغىمۇ
ئوخشىتىشقا بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇ شەھەر ئۆز خەلقى بىلەن ھازىرمۇ
تەۋرات قانۇنىنىڭ قۇللۇقىدا تۇرماقتا 26 .ئىبراھىمنىڭ ئۆز ئايالى سارە
بولسا ئەركىن ئايال بولغاچقا ،ئەرشتىكى يېرۇسالېمغا ۋەكىللىك
قىلىدۇ .شۇڭا ،ئەرشتىكى يېرۇسالېمنى بىزنىڭ ئانىمىز دېيىشكە
بولىدۇ 27 .چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق يېزىلغان:
«خۇشال بول ،ئەي پەرزەنت كۆرمىگەن تۇغماس ئايال!
تەنتەنە قىل يۇقىرى ئاۋازىڭ بىلەن تولغاق ئازابىنى
كۆرمىگەن ئايال!
چۈنكى ،دەسلەپتە تۇغماس بولغان ئايالنىڭ پەرزەنتلىرى
باشقا ئايالالرنىڭ پەرزەنتلىرىدىنمۇ كۆپ بولدى».
 28قېرىنداشالر ،سىلەر خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولدۇڭالر .چۈنكى،
خۇددى ئىسھاق خۇدانىڭ ۋەدىسى بويىچە سارەدىن تۇغۇلغاندەك،
سىلەرمۇ خۇدانىڭ ۋەدىسى بويىچە تۇغۇلدۇڭالر 29 .ئۇ چاغدا ،پەرزەنت

①  23 :4خۇدا ئىبراھىمغا «مەن سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭنى ئۇلۇغ بىر خەلق
قىلىمەن» دەپ ۋەدە قىلغانىدى .بىراق ،ئىبراھىم بىلەن تۇغماس ئايالى سارە
قېرىپ كەتكۈچە پەرزەنت كۆرمىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىبراھىم قۇل ئايالى
ھەجەردىن ئىسمائىلنى تاپتى .بۇ« ،پەرزەنت قالدۇرۇش قانۇنىيىتى بويىچە
تۇغۇلغان» باال بولدى .ئاخىردا ،خۇدانىڭ مۆجىزە كۆرسىتىشى بىلەن ئىبراھىم
سارەدىن ئىسھاقنى تاپتى .بۇ باال «خۇدانىڭ ۋەدىسى بويىچە تۇغۇلغان»
ئوغۇلدۇر.
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قالدۇرۇش قانۇنىيىتى بويىچە تۇغۇلغان ئىسمائىل مۇقەددەس روھ
ئاتا قىلغان شاپائەت بىلەن تۇغۇلغان ئىسھاققا قانداق زىيانكەشلىك
قىلغان بولسا ،ھازىر تەۋرات قانۇنىغا قۇل بولغانالر ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلغۇچى بىزلەرگە شۇنداق زىيانكەشلىك قىلىۋاتىدۇ.
 30لېكىن ،مۇقەددەس يازمىالردا نېمە دەپ يېزىلغان؟ ئۇنىڭدا« :سەن
بۇ دېدەك ئايالىڭنى ئوغلى بىلەن قوشۇپ ھەيدىۋەت! چۈنكى
دېدەك ئايالىڭنىڭ ئوغلى ھەرگىز ئەركىن ئايالىڭدىن بولغان
ئوغۇل بىلەن مىراسقا ئورتاق بولۇپ قالمىسۇن» دەپ يېزىلغان.
 31دېمەك ،قېرىنداشالر ،بىز قۇل ئايالنىڭ ئەمەس ،بەلكى ئەركىن
ئايالنىڭ پەرزەنتلىرىمىز.

ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغۇچىالرنىڭ ئەركىنلىكى

5

 1ئەيسا مەسىھ بىزنى ئەركىنلىكتە ياشىسۇن دەپ ،ئازاد
قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،قەددىڭالرنى رۇسالڭالر ،تەۋراتتىكى
قائىدە-يوسۇنالر سىلەرگە يەنە بويۇنتۇرۇق بولمىسۇن.
 2مەنكى پاۋلۇس شۇنى ئېيتىپ قويايكى ،ئەگەر سىلەر ھەققانىيلىقنى
ئىزدەپ تۇرۇپ ،يەنىال خەتنىگە تايانساڭالر ،ئۇ چاغدا ئەيسا مەسىھنىڭ
سىلەرگە ھېچقانداق پايدىسى قالمايدۇ 3 .مەن خەتنىگە تايانماقچى
بولغانالرنى يەنە بىر قېتىم ئاگاھالندۇرىمەنكى ،ئەگەر سىلەر
خەتنىنى قوبۇل قىلساڭالر ،تەۋراتتىكى پۈتۈن قائىدە-يوسۇنالرغا
تولۇق بويسۇنۇشۇڭالر كېرەك 4 .سىلەر بۇالرغا بويسۇنۇشقا تايىنىپ
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىنىشقا تىرىشساڭالر ،ئۇ چاغدا سىلەر
ئەيسا مەسىھتىن ئايرىلىپ قالىسىلەر ،شۇنداقال خۇدانىڭ مېھىر-
شەپقىتىنى رەت قىلغان بولىسىلەر 5 .لېكىن ،ئېتىقاد ئارقىلىق
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان بىزلەر بولساق ،مۇقەددەس
روھقا تايىنىپ ،خۇدانىڭ بىزگە ۋەدە قىلغان بەخت-سائادەتلىرىنى
ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتمەكتىمىز 6 .بىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ
بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،خەتنە قىلىش ياكى قىلماسلىق مۇھىم
ئەمەس ،پەقەت مېھىر-مۇھەببەت ئارقىلىق ئىپادىلەنگەن ئېتىقادال
مۇھىم ،دەپ قارايمىز.
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 7سىلەر ئېتىقاد يولىدا ئالغا بېسىۋاتقانىدىڭالر ،بىراق كىم سىلەرنىڭ
ھەقىقەتكە ئىتائەت قىلىشىڭالرغا توسالغۇ بولدى؟  8ئۇ ئەلۋەتتە
سىلەرنى ئۆزىگە چاقىرغان خۇدا ئەمەس!  9ئېسىڭالردا بولسۇنكى،
كىچىككىنە خېمىرتۇرۇچ پۈتۈن خېمىرنى بولدۇرغىنىدەك ،بىر
ئادەمنىڭ خاتا تەلىمىمۇ نۇرغۇن ئادەمنى ئازدۇرىدۇ 10 .سىلەرمۇ
بۇ ئىشتا ماڭا ئوخشاش ئوياليدىغان بولىسىلەر ،دەپ خۇداغا
بولغان ئېتىقادىم بىلەن ئىشىنىمەن .سىلەرنى قۇترىتىۋاتقان كىم
بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ئۇ چوقۇم خۇدانىڭ جازاسىنى تارتىدۇ.
 11قېرىنداشالر ،ئەگەر مەن ئۇالر ئېيتقاندەك «خەتنە قىلىنىش
كېرەك» دەپ داۋاملىق تەلىم بېرىپ يۈرگەن بولسام ،ئۇنداقتا مەن
بۈگۈنكى كۈندە يەنە نېمە ئۈچۈن يەھۇدىيالرنىڭ زىيانكەشلىكىگە
ئۇچرايمەن؟ ئەگەر شۇنداق قىلغان بولسام ،ئۇ چاغدا «قۇتقۇزۇلۇش
پەقەت ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقىدىنال كېلىدۇ»
دېمىگەن بوالتتىم ھەم ئۇالرنىڭ غەزىپىنىمۇ قوزغىمىغان بوالتتىم.
 12سىلەرنى قۇتراتقان بۇ ئادەملەر ئۆزلىرىنى ئاختا قىلىۋەتسۇن!
 13قېرىنداشالر ،سىلەر ئەركىنلىككە چاقىرىلدىڭالر .لېكىن ،بۇ
ئەركىنلىكىڭالر گۇناھكار تەبىئىتىڭالرنىڭ ئارزۇلىرىنى قاندۇرۇشنىڭ
باھانىسى بولۇپ قالمىسۇن .ئەكسىچە ،بۇنى بىر-بىرىڭالرغا
مېھىر-مۇھەببەت بىلەن خىزمەت قىلىشنىڭ پۇرسىتى ،دەپ
بىلىڭالر 14 .چۈنكى ،پۈتۈن تەۋرات قانۇنى «قوشناڭنى ئۆزۈڭنى
سۆيگەندەك سۆي» دېگەن ئەمرگە يىغىنچاقالنغان 15 .لېكىن
پەخەس بولۇڭالركى ،بىر-بىرىڭالرنى چىشلەپ تارتىپ يۈرسەڭالر،
ئۆزۈڭالرنىمۇ ۋەيران قىلىسىلەر.

مۇقەددەس روھ ۋە بىزنىڭ گۇناھكار تەبىئىتىمىز
 16شۇنى دېمەكچىمەنكى ،مۇقەددەس روھنىڭ يېتەكچىلىكىدە
ياشاڭالر .شۇ چاغدا ،گۇناھكار تەبىئىتىڭالرنىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرىگە
يول قويمايسىلەر 17 .چۈنكى ،ئىنساننىڭ گۇناھكار تەبىئىتى مۇقەددەس
روھقا زىت بولغان ئىشالرنى ئارزۇ قىلغىنىدەك ،مۇقەددەس روھمۇ
ئىنساننىڭ گۇناھكار تەبىئىتىگە زىت بولغان ئىشالرنى ئارزۇ
قىلىدۇ .ئۇالر بىر-بىرىگە قارىمۇقارشىدۇر ،بۇ قارىمۇقارشىلىق
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ئۆزۈڭالر ئارزۇ قىلغان ئىشالرنى قىلىشتا توقۇنۇش پەيدا قىلىدۇ.
 18ۋەھالەنكى ،سىلەر مۇقەددەس روھنىڭ يېتەكچىلىكىدە بولساڭالر،
ئۇ چاغدا تەۋرات قانۇنىنىڭ ئىلكىدە بولمايسىلەر.
 19ئىنساننىڭ گۇناھكار تەبىئىتىگە باش ئېگىشى جىنسىي
ئەخالقسىزلىق ،ناپاكلىق ،شەھۋانىيلىق 20 ،بۇتپەرەسلىك،
سېھىرگەرلىك ،ئۆچمەنلىك ،ئۇرۇشقاقلىق ،قىزغانچۇقلۇق،
غەزەپلىنىش ،شەخسىيەتچىلىك ،بۆلگۈنچىلىك ،گۇرۇھۋازلىق،
 21ھەسەتخورلۇق ،ھاراقكەشلىك ،ئەيش-ئىشرەت قاتارلىق گۇناھالرنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .بۇرۇنقىدەك يەنە بىر قېتىم ئاگاھالندۇرىمەنكى،
بۇ ئىشالرنى قىلغۇچىالرغا خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا ئۇرۇن يوق.
 22ۋەھالەنكى ،مۇقەددەس روھنىڭ يېتەكچىلىكىدە ياشاشنىڭ
بېرىدىغان مېۋىلىرى مېھىر-مۇھەببەت ،خۇشال-خۇراملىق،
تىنچ-ئامانلىق ،سەۋر-تاقەت ،مېھرىبانلىق ،ياخشىلىق ،سادىقلىق،
 23مۇاليىملىق ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشالردىن ئىبارەتتۇر .بۇالر
ھېچقانداق قانۇنغا زىت ئەمەستۇر 24 .ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ
بولغانالر ئۆزىنىڭ گۇناھكار تەبىئىتى ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق يامان
ھەۋەسلەرنى كرېستكە مىخلىغان بولىدۇ 25 .مۇقەددەس روھ بىزنىڭ
يېڭى ھاياتىمىزنىڭ مەنبەسى بولغانىكەن ،ئۇنىڭ يېتەكچىلىكىدە
ماڭايلى 26 .تەكەببۇرلۇق قىلمايلى ،بىر-بىرىمىزنى رەنجىتمەيلى،
بىر-بىرىمىزگە ھەسەت قىلمايلى.

بىر-بىرىڭالرغا ياردەم قىلىڭالر

6

 1قېرىنداشالر ،ئەگەر ئاراڭالردا بىرىنىڭ ھازىرمۇ گۇناھ
سادىر قىلىۋاتقانلىقى بايقالغان بولسا ،ئېتىقادتا پىشىپ
يېتىلگەن سىلەر ئۇنى مۇاليىملىق بىلەن توغرا يولغا قايتۇرۇپ
كېلىڭالر .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئۆزۈڭالرنىڭمۇ ئازدۇرۇلۇپ
كەتمەسلىكىڭالرغا دىققەت قىلىڭالر 2 .بىر-بىرىڭالرنىڭ ئېغىرچىلىقىنى
كۆتۈرۈڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،ئەيسا مەسىھنىڭ قانۇنىغا ئەمەل
قىلغان بولىسىلەر 3 .ئەگەر كىمدەكىم ئۆزىنى قالتىس چاغالپ،
باشقىالرغا ياردەم بەرمىسە ،ئۆزىنى ئۆزى ئالدىغان بولىدۇ .بۇنداق
ئادەم ئەمەلىيەتتە قالتىس ئەمەس 4 .ھەركىم ئۆزىنىڭ ئەمەلىيىتىگە

613

گاالتىيالىقالر 6

قاراپ باقسۇن .پەخىرلىنىشكە تېگىشلىك بولسا ،پەخىرلەنسۇن.
ئۆزىنى باشقىالر بىلەن سېلىشتۇرمىسۇن 5 .ھەربىر ئادەم ئۆزىنىڭ
ئىشىغا ئۆزى مەسئۇل بولۇشى كېرەك.
 6خۇدانىڭ سۆزىدىن تەلىم ئېلىۋاتقان كىشى ئۆزىگە تەلىم
بەرگۈچىنى ئۆزىدە بار بولغان ياخشى نەرسىلەر بىلەن بەھرىمەن
قىلسۇن.
 7ئۆز-ئۆزۈڭالرنى ئالدىماڭالر ،ئۆز-ئۆزۈڭالرنى ئالدىغان بىلەن،
خۇدانى ئالدىيالمايسىلەر .كىم نېمە تېرىسا ،شۇنى ئالىدۇ.
 8ئۆزىنىڭ گۇناھكار تەبىئىتىنىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرىنى قاندۇرۇش
ئۈچۈن ئۇرۇق چاچقان كىشى ئۇنىڭدىن ھاالكەت ھوسۇلى ئالىدۇ.
مۇقەددەس روھنى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇق چاچقان كىشى
بولسا ئۇنىڭدىن مەڭگۈلۈك ھايات ھوسۇلى ئالىدۇ 9 .شۇڭا،
ياخشى ئىشالرنى قىلىشتىن بوشاشمايلى .شۇنداق قىلساق ،ۋاقتى
كەلگەندە چوقۇم مول ھوسۇل ئاالاليمىز 10 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پۇرسەت
بولسىال ،باشقىالرغا ،بولۇپمۇ ئېتىقادچى قېرىنداشلىرىمىزغا ياخشى
ئىشالرنى قىلىپ بېرەيلى.

ئاگاھالندۇرۇش ۋە ساالم
 11قاراڭالر! تۆۋەندىكى بۇ قۇرالرنى ئۆز قولۇمدا ئاالھىدە چوڭ
خەتلەر بىلەن يېزىۋاتىمەن 12 .يەھۇدىيالرنىڭ ماختىشىغا خۇشتار
كىشىلەر سىلەرنى خەتنە قىلدۇرۇشقا زوراليدۇ .ئۇالر قۇتقۇزۇلۇش
پەقەت ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستتە قۇربان بولغانلىقىدىنال كېلىدۇ
دېسە ،يەھۇدىيالرنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرايدۇ 13 .ئەمەلىيەتتە،
بۇنداق كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرىمۇ تەۋرات قانۇنىغا تولۇق ئەمەل
قىلمايدۇ .بىراق ،ئۇالر سىلەرنىڭ خەتنىنى قوبۇل قىلغانلىقىڭالر
بىلەن ماختىنىش ئۈچۈن ،خەتنە قىلدۇرۇشۇڭالرنى تەلەپ قىلىدۇ.
 14ئۆزۈمنى ئېلىپ ئېيتسام ،رەببىمىز ئەيسانىڭ كرېستتىكى
ئۆلۈمىدىن باشقا ھېچقانداق ئىش بىلەن ماختانمايمەن .چۈنكى،
ئۇنىڭ كرېستتىكى ئۆلۈمى سەۋەبىدىن بۇ دۇنيا مەن ئۈچۈن
ئۆلگەندۇر ،مەنمۇ بۇ دۇنيا ئۈچۈن ئاللىبۇرۇن ئۆلگەن 15 .خۇدانىڭ
نەزىرىدە خەتنە قىلىش ياكى قىلماسلىق مۇھىم ئەمەس ،مۇھىمى
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ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق يېڭى ئادەم بولۇشتۇر 16 .مۇنداق كۆزقاراش
بىلەن ياشايدىغانالرغا _ خۇدانىڭ ھەقىقىي خەلقىگە ئامانلىق ۋە
رەھىم-شەپقەت يار بولغاي!
 17بۇنىڭدىن كېيىن ،ھېچكىم يۇقىرىدا دېيىلگەن ئىشالر بىلەن
مېنى ئاۋارە قىلمىسۇن! چۈنكى ،بەدىنىمدە قالغان يارا ئىزلىرى
مېنىڭ ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن خۇش خەۋەر تارقىتىش يولىدا تارتقان
ئازاب-ئوقۇبەتلىرىمنىڭ ئىزناسىدۇر.
 18قېرىنداشالر ،رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى
سىلەرگە يار بولغاي ،ئامىن!

ئەفەسلىكلەرگە يېزىلغان خەت

1

 1خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى
بولۇشقا تالالنغان مەنكى پاۋلۇستىن خۇدانىڭ ئەفەس
شەھىرىدىكى مۇقەددەس خەلقى _ ئەيسا مەسىھنىڭ سادىق
ئەگەشكۈچىلىرىگە ساالم 2 .خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھ
سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئاتا قىلىنغان روھىي بەخت
 3خۇداغا ،يەنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسىغا مەدھىيىلەر
ئوقۇلغاي! بىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن،
خۇدا بىزگە ئەرشتىكى بارلىق روھىي بەختنى ئاتا قىلدى4 . 5-خۇدا
ئۆزىنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ پاك ۋە ئەيىبسىز بولۇشىمىز ئۈچۈن،
دۇنيانى يارىتىشتىن بۇرۇنال ،بىزنى ئەيسا مەسىھكە باغلىنىشىمىز
ئارقىلىق تاللىدى .خۇدا بىزنى سۆيگەچكە ،بىزنىڭ ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق ئۆزىگە پەرزەنت بولۇشىمىزنى ئۆز خۇش رايى بويىچە
ئالدىنئاال بەلگىلىدى .بۇ ،ئۇنىڭ ئىرادىسىدۇر 6 .شۇڭا ،ئۇنىڭ
چوڭقۇر مېھىر-شەپقىتىگە مەدھىيىلەر ئوقۇيمىز .بىز خۇدانىڭ
سۆيۈملۈك ئوغلىغا مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،خۇدا بۇنداق
غايەت زور مېھىر-شەپقەتنى بىزگە شەرتسىز ئاتا قىلدى 7 .ئەيسا
مەسىھنىڭ قۇربانلىق قېنى گۇناھلىرىمىز بەدىلىگە تۆكۈلگەچكە،
بىز گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن ئەركىن بولدۇق .گۇناھلىرىمىز كەچۈرۈم
قىلىندى .بۇ ،خۇدانىڭ بىزگە كۆرسەتكەن چوڭقۇر مېھىر-شەپقىتى
ئارقىلىق بولدى 8 .خۇدا بىزگە بۇ مېھىر-شەپقەتنى چەكسىز ئەقىل-
ئىدراك بىلەن ياغدۇرۇپ 9 ،بۇرۇن ئاشكارىلىمىغان پىالنىنى بىزگە
ئاشكارىلىدى .خۇدا خۇش رايى بىلەن بۇ پىالننىڭ ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشىنى ئالدىن بېكىتتى 10 .خۇدا بۇنى
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ئۆزى بەلگىلىگەن ۋاقتى يېتىپ كەلگەندە ئىشقا ئاشۇرۇپ ،بۇ دۇنيا
ۋە ئۇ دۇنيادىكى پۈتكۈل مەۋجۇداتنى بىرلىكتە ئەيسا مەسىھنىڭ
باشقۇرۇشىغا قويىدۇ.
 11ھەممە ئىش خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە ئورۇنالشتۇرۇلغان
بولۇپ ،بىز ئېتىقادچىالر خۇدانىڭ ئالدىن بەلگىلىگەن پىالنى
بويىچە ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق خۇداغا تەئەللۇق بولۇشقا تالالندۇق.
 12بۇنىڭدىن مەقسەت ،ئۈمىدىمىزنى ئەيسا مەسىھكە ئەڭ ئاۋۋال
باغلىغان بىزلەر ئارقىلىق شانۇشەۋكەتلىك خۇداغا مەدھىيىلەر
ئېلىپ كېلىشتۇر 13 .سىلەر يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ ھەقىقەتنى،
يەنى ئۆزۈڭالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشۇڭالر توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى
ئاڭالپ ،ئەيسا مەسىھكە ئىشەندىڭالر ھەم ۋەدە قىلىنغان مۇقەددەس
روھ بىلەن مۆھۈرلەندىڭالر .بۇ ،خۇداغا مەنسۇپ بولغانلىقىڭالرنىڭ
بەلگىسىدۇر 14 .خۇداغا تەئەللۇق بولغان بىز ھەممىمىز تاكى ئۈزۈل-
كېسىل قۇتقۇزۇلغۇچە ،قەلبىمىزدىكى مۇقەددەس روھ خۇدا بىزگە
ۋەدە قىلغان مىراسقا ئېرىشىشىمىزگە كاپالەتلىك قىلىدۇ .بۇنىڭدىن
مەقسەت ،شانۇشەۋكەتلىك خۇداغا مەدھىيىلەر ئېلىپ كېلىشتۇر.

پاۋلۇسنىڭ ئېتىقادچىالر ئۈچۈن قىلغان دۇئاسى
15 16-رەببىمىز ئەيساغا بولغان ئېتىقادىڭالرنى ۋە خۇدانىڭ بارلىق
مۇقەددەس خەلقىگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىڭالرنى ئاڭلىغىنىمدىن
بۇيان ،مەن دۇئالىرىمدا داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ،
سىلەرنى ھەمىشە ئەسلىمەكتىمەن 17 .مەن شۇنداق دۇئا قىلىمەنكى،
رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ خۇدائاتىسى ،يەنى شانۇشەۋكەتلىك
خۇدائاتىمىز مۇقەددەس روھ ئارقىلىق سىلەرگە دانالىق ۋە چوڭقۇر
چۈشەنچە ئاتا قىلىپ ،ئۆزىنى تېخىمۇ تونۇتقاي!  18قەلبىڭالر
روشەن بولۇپ ،خۇدانىڭ بىزنى قانداق ئۈمىدكە چاقىرغانلىقىنى
ۋە ئۆزىنىڭ مۇقەددەس خەلقىگە ۋەدە قىلغان مىراسنىڭ قانچىلىك
مول ۋە شانلىق ئىكەنلىكىنى چۈشەنگەيسىلەر19 . 20-شۇنداقال ،ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلغۇچى بىزلەر ئۈچۈن خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىنىڭ
نەقەدەر قۇدرەتلىكلىكىنىمۇ چۈشەنگەيسىلەر .بۇ ،دەل خۇدا ئەيسا
مەسىھنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈپ ،ئەرشتە ئۆزىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە
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ئولتۇرغۇزغاندا نامايان قىلغان بۈيۈك كۈچ-قۇدرەتتۇر 21 .خۇدا ئەيسا
مەسىھنى پەقەت بۇ دۇنيادىال ئەمەس ،بەلكى ئۇ دۇنيادىمۇ بارلىق
ھۆكۈمرانالر ،ھوقۇقدارالر ،رەزىل كۈچلەر ،مەنسەپدارالر ۋە تىلغا
ئالغىلى بولىدىغانلىكى ئەمەللەرنىڭ ئۈستىگە چىقاردى 22 .خۇدا
كائىناتتىكى بارلىق مەۋجۇداتنى ئەيسا مەسىھنىڭ ئايىغى ئاستىدا
تىز پۈكتۈرۈپ ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى ئۈچۈن ئۇنى بارلىق
مەۋجۇداتقا باش قىلىپ بەردى 23 .ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى
ئەيسا مەسىھنىڭ تېنى بولۇپ ،بۇ تەن ئۇ تەرىپىدىن تولۇقلىنىپ
تۇرىدۇ .ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆزى پۈتكۈل كائىناتنىڭ ھەر جەھەتتىن
تولۇقلىغۇچىسىدۇر.

ئۆلۈمدىن ھاياتلىققا

2

 1سىلەر بۇرۇن خۇداغا ئىتائەتسىزلىك قىلىپ ،گۇناھ
ئىچىدە ياشىغانلىقىڭالر سەۋەبىدىن روھىي جەھەتتە
ئۆلۈك ئىدىڭالر 2 .ئۇ چاغالردا ،سىلەر بۇ دۇنيانىڭ يامان يوللىرىدا
ماڭغانىدىڭالر ،يامان روھالرنىڭ ھۆكۈمرانى بولغان ھەمدە كىشىلەرنى
خۇداغا ئىتائەتسىزلىك قىلىشقا ئازدۇرىدىغان شەيتانغا بويسۇنۇپ
ياشىدىڭالر 3 .بــۇرۇن ھەممىمىز ھەم شۇنداق ياشىغانىدۇق.
ئۆز گۇناھكار تەبىئىتىمىزنىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرىگە بېرىلىپ،
شەخسىيەتچىلىككە تولغان ئوي-خىياللىرىمىز بويىچە ياشايتتۇق.
شۇڭا ،بىزمۇ خۇدانىڭ جازاسىغا ئۇچراشقا اليىق ئىدۇق.
 4لېكىن ،ئىنتايىن رەھىم-شەپقەتلىك بولغان خۇدا بىزنى شۇ
قەدەر سۆيگەچكە 5 ،گەرچە بىز گۇناھلىرىمىز تۈپەيلىدىن روھىي
جەھەتتە ئۆلگەن بولساقمۇ ،خۇدا بىزنى ئەيسا مەسىھكە باغلىغان
ھالدا يېڭى ھاياتقا ئېرىشتۈردى .ئېسىڭالردا بولسۇنكى ،سىلەر
پەقەت ئۇنىڭ مېھىر-شەپقىتى ئارقىلىق قۇتقۇزۇلدۇڭالر 6 .بىز
ئەيسا مەسىھكە باغالنغانلىقىمىز ئۈچۈن ،خۇدا بىزنىمۇ ئۇنىڭ بىلەن
بىللە تىرىلدۈرۈپ ،بىزگە ئەرشتىكى تەختتە ئۇنىڭ بىلەن بىللە
ئولتۇرۇش ھوقۇقىنى بەردى 7 .خۇدانىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى
شۇكى ،خۇدا ئۆزى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بىزگە ئاتا قىلغان مېھىر-
شەپقەتنىڭ تەڭداشسىز ئىكەنلىكىنى ئەبەدىلئەبەد كۆرسىتىشتۇر.
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 8سىلەر ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىپ ،خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى
ئارقىلىق قۇتقۇزۇلدۇڭالر .بۇ سىلەرنىڭ ئەجرىڭالردىن كەلگەن
ئەمەس ،بەلكى خۇدادىن كەلگەن ئىلتىپاتتۇر 9 .سىلەر ھەرگىزمۇ
ياخشى ئەمەللەر بىلەن قۇتقۇزۇلمىدىڭالر ،شۇڭا سىلەرنىڭ
ماختىنىشقا ھەققىڭالر يوق 10 .چۈنكى ،بىز ھەممىمىز خۇدانىڭ
ئىجادىيىتى بولۇپ ،خۇدا بۇرۇنال تەييارلىغان ياخشى ئەمەللەرنى
قىلىشىمىز ئۈچۈن ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق يېڭىدىن يارىتىلدۇق.

ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بىر تەن بولۇش
 11ئېسىڭالردا بولسۇنكى ،تۇغۇلۇشۇڭالردىن يەھۇدىي ئەمەس
سىلەر ئۆز خەتنىسىدىن پەخىرلىنىدىغان يەھۇدىيالر تەرىپىدىن
«خەتنىسىزلەر» دەپ كەمسىتىلدىڭالر .ۋەھالەنكى ،ئۇالرنىڭ
خەتنىسى پەقەت جىسمانىي جەھەتتىكى خەتنىدۇر 12 .ئۇ چاغالردا،
سىلەر ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ ئەمەس ئىدىڭالر ،شۇنداقال خۇدانىڭ
خەلقى بولغان ئىسرائىلالر قاتارىدىمۇ ئەمەس ئىدىڭالر ،خۇدا
ئۆز خەلقىگە ۋەدە قىلغان ئەھدىنىڭ سىرتىدا تۇراتتىڭالر ھەمدە
خۇدانى تونۇماي ،ئۈمىدسىز ياشايتتىڭالر 13 .سىلەر شۇ چاغالردا
خۇدادىن يىراق بولساڭالرمۇ ،لېكىن ھازىر ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھنىڭ قۇربانلىق قېنى بىلەن
خۇداغا يېقىنالشتۇرۇلدۇڭالر 14 .ئەيسا مەسىھ بىز يەھۇدىيالر بىلەن
سىلەر يەھۇدىي ئەمەسلەرنى ئىناقالشتۇرۇشنىڭ مەنبەسى .ئۇ
بىزلەرنى بىرلەشتۈرۈپ ،بىر-بىرىمىزنى ئايرىۋەتكەن دۈشمەنلىك
توسۇقنى بۇزۇپ تاشلىدى 15 .ئەيسا مەسىھ ئۆزىنىڭ تېنىنى قۇربان
قىلىش ئارقىلىق يەھۇدىي ئەمەسلەرنى چەتكە قاقىدىغان تەۋرات
قانۇنى ۋە ئۇنىڭ ئەمر-پەرمانلىرىنى كۈچىدىن قالدۇردى .بۇنىڭدىن
مەقسەت ،يەھۇدىيالر ۋە يەھۇدىي ئەمەسلەرنى ئۆزىگە مەنسۇپ
بولغان يېڭى ئىنسان قىلىپ چىقىش ۋە ئۇالرنى ئىناقالشتۇرۇشتۇر.
 16ئۇ كرېستكە مىخلىنىپ قۇربان بولۇش ئارقىلىق بىر تەن قىلىپ
بىرلەشتۈرۈلگەن ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى دۈشمەنلىكنى يوقىتىپ،
ئۇالرنى خۇدا بىلەن ياراشتۇردى 17 .ئەيسا مەسىھ خۇدادىن يىراق
بولغان سىلەر بىلەن خۇداغا يېقىن بولغان بىز يەھۇدىيالرغا ئىناقلىق
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توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى ئېلىپ كەلدى 18 .دېمەك ،ئەيسا
مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھەممەيلەن قەلبىمىزدىكى ئوخشاش
بىر مۇقەددەس روھقا تايىنىپ خۇدائاتىمىزنىڭ ئالدىغا بارااليمىز.
 19شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەر يەھۇدىي ئەمەسلەر ئەمدى يات ۋە
ياقا يۇرتلۇقالردىن ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقى
بىلەن بىرگە خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ ئەھلىلىرىدىن ،شۇنداقال خۇدا
ئائىلىسىنىڭ ئەزالىرىدىن بولدۇڭالر 20 .ھەممىمىز خۇدا سېلىۋاتقان
بىنا بولۇپ ،ئەلچىلەر بىلەن پەيغەمبەرلەر بۇ بىنانىڭ ئاساسى،
ئەيسا مەسىھ بولسا ئۇنىڭ ئۇل تېشىدۇر 21 .ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
بىز رەببىمىزگە بېغىشالنغان مۇقەددەس ئىبادەتخانا بولۇش ئۈچۈن
بىرلەشتۈرۈلۈپ ،ئۆسمەكتىمىز 22 .ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق سىلەر
يەھۇدىي ئەمەسلەرمۇ بىز يەھۇدىي ئېتىقادچىالر بىلەن بىرلىكتە خۇدا
ئۆز روھى ئارقىلىق تۇرىدىغان ئىبادەتخانا قىلىپ سېلىنىۋاتىسىلەر.

پاۋلۇسنىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەر ئارىسىدىكى خىزمىتى

3

 1شۇڭالشقا ،مەنكى پاۋلۇس ھەر دائىم سىلەرگە دۇئا
قىلماقتىمەن .مەن سىلەر يەھۇدىي ئەمەسلەرگە ئەيسا
مەسىھ توغرىسىدىكى بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزگەنلىكىم
ئۈچۈن مەھبۇس بولدۇم 2 .سىلەر بىلىسىلەر ،خۇدا ماڭا ئىلتىپات
كۆرسىتىپ ،بۇ خۇش خەۋەرنى سىلەرگە يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى
ئاتا قىلدى 3 .خۇدا بۇرۇن ئاشكارىلىمىغان پىالنىنى ،يەنى ئەيسا
مەسىھ توغرىسىدىكى سىرنى ۋەھىي ئارقىلىق ماڭا ئاشكارىلىدى.
مەن بۇ توغرۇلۇق مۇشۇ خېتىمنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا قىسقىچە
بايان قىلدىم 4 .سىلەر بۇ خېتىمنى ئوقۇغىنىڭالردا ،مېنىڭ بۇ سىر
توغرۇلۇق نېمىلەرنى بىلگەنلىكىمنى چۈشىنىۋاالاليسىلەر 5 .ئىلگىرى
خۇدا بۇ سىرنى ئىنسانالرغا ئايان قىلمىغانىدى ،ئەمما ھازىر بولسا
بۇ سىرنى مۇقەددەس روھ ئارقىلىق ئۆزى تاللىغان ئەلچىلەرگە ۋە
پەيغەمبەرلەرگە ئايان قىلدى 6 .بۇ سىر يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭمۇ
بۇ خۇش خەۋەرگە ئىشىنىش ئارقىلىق يەھۇدىيالر بىلەن بىللە خۇدا
ئاتا قىلىدىغان ھەقىقىي بايلىققا مىراسخور بولۇشىنى ،شۇنداقال،
ئۇالرنىڭ يەھۇدىيالر بىلەن بىرلىكتە بىر تەننىڭ ئەزالىرى بولۇپ،
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خۇدانىڭ ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بەرگەن قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدىكى
ۋەدىسىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ 7 .مەن
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ۋە كۈچ-قۇدرىتى بىلەن بۇ خۇش خەۋەرنى
يەتكۈزىدىغان خىزمەتكار بولدۇم 8 .مەن خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقى
ئىچىدىكى ئەڭ ئەرزىمەس بىرى بولساممۇ ،خۇدا ماڭا مېھىر-شەپقەت
كۆرسىتىپ ،مېنى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئېرىشىدىغان ۋە ئىنسانالر
تەسەۋۋۇر قىاللمايدىغان ھەقىقىي بايلىقنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە
يەتكۈزۈپ بېرىشكە تاللىدى 9 .پۈتكۈل مەۋجۇداتنى ياراتقان خۇدا
يەنە بۇرۇندىن تارتىپ ئاشكارىلىمىغان بۇ پىالنىنىڭ قانداق ئەمەلگە
ئاشۇرۇلغانلىقىنى بارلىق ئىنسانالرغا چۈشەندۈرۈش ۋەزىپىسىنى
ماڭا بەردى 10 .خۇدانىڭ مەقسىتى ،بۈگۈنكى كۈندە يەھۇدىيالر ۋە
يەھۇدىي ئەمەسلەردىن شەكىللەنگەن ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى
ئارقىلىق كۆپ تەرەپلىك دانالىقىنى ئاسماندىكى ھۆكۈمران ۋە
ھوقۇقدار بولغان پەرىشتىلەرگە بىلدۈرۈشتىن ئىبارەت 11 .بۇ،
خۇدانىڭ دۇنيا ئاپىرىدە بولۇشتىن ئىلگىرى پىالنلىغان ۋە ھازىر
رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرغان ئىرادىسىگە
ئۇيغۇندۇر 12 .بىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ھەم
ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانلىقىمىزدىن يۈرىكىمىز توق ھالدا ئىشەنچ
بىلەن خۇدانىڭ ئالدىغا بارااليمىز 13 .شۇڭا ،مېنىڭ سىلەر ئۈچۈن
تارتقان ئازاب-ئوقۇبەتلىرىمدىن روھسىزلىنىپ كەتمەي ،ئەكسىچە
بۇنىڭدىن پەخىرلىنىشىڭالرنى ئۆتۈنىمەن.

ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-مۇھەببىتى
14 15-خۇدانىڭ ئۇشبۇ پىالنىنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈرسەم ،ئەرشتىكى ۋە
يەر يۈزىدىكى پۈتكۈل مەۋجۇداتالرنى ياراتقان خۇدائاتىمىزغا تىزلىنىپ
دۇئا قىلىمەنكى 16 ،خۇدا ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنىڭ چەكسىزلىكىدىن
سىلەرگە قۇدرەت بېرىپ ،مۇقەددەس روھ ئارقىلىق سىلەرنى ئىچ-
ئىچىڭالردىن كۈچلەندۈرگەي 17 .شۇنداق قىلىپ ،ئەيسا مەسىھ
ئېتىقادىڭالر ئارقىلىق ھەر دائىم قەلبىڭالردا بولغاي ،ھاياتىڭالر
خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببىتىدە يىلتىز تارتىپ ،مۇستەھكەملەنگەي.
18 19-بۇ ئارقىلىق سىلەر خۇدانىڭ بارلىق مۇقەددەس خەلقى بىلەن
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بىللە ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىنىڭ نەقەدەر مول ،زور،
چوڭقۇر ۋە چەكسىز ئىكەنلىكىنى چۈشىنەلەيسىلەر .گەرچە ئەيسا
مەسىھنىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ئىنسان تەسەۋۋۇرىدىن ھەسسىلەپ
ھالقىپ كەتكەن بولسىمۇ ،سىلەر بۇنى تونۇپ يەتكەيسىلەر .شۇنداق
بولغاندا ،سىلەر خۇدانىڭ مول كامالىتى بىلەن تولدۇرۇلىسىلەر.
 20بارلىق شان-شەرەپ خۇداغا مەنسۇپ بولغاي! ئۇ ھاياتىمىزدا
نامايان بولۇۋاتقان ئۇلۇغ كۈچ-قۇدرىتى ئارقىلىق بارلىق تىلىكىمىز
ۋە ئويلىغىنىمىزدىنمۇ كۆپ ئىشالرنى قىالاليدۇ 21 .بارلىق شان-
شەرەپ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى ۋە ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
خۇداغا ئەبەدىلئەبەد مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!

ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ بىرلىكى

4

 1شۇ سەۋەبلەردىن ،رەببىمىزگە خىزمەت قىلىش يولىدا
مەھبۇس بولغان مەن سىلەردىن خۇدانىڭ چاقىرىقىغا
مۇناسىپ ياشىشىڭالرنى ئۆتۈنۈپ سورايمەن 2 .سىلەر ھەمىشە
كەمتەر ،مۇاليىم ،سەۋرچان بولۇپ ،مېھىر-مۇھەببىتىڭالر بىلەن
بىر-بىرىڭالرغا كەڭ قورساق بولۇڭالر 3 .بىر-بىرىڭالر بىلەن
ئىناق ئۆتۈش ئارقىلىق مۇقەددەس روھنىڭ ئېتىقادچىالرغا بەرگەن
بىرلىكىنى ساقالشقا تىرىشىڭالر 4 .بىز ھەممىمىز بىر تەننىڭ
ئەزالىرى ،قەلبىمىزدىكى مۇقەددەس روھمۇ بىر .شۇنىڭغا ئوخشاش،
خۇدا بىزنى چاقىرغاندا ،بىزگە بەرگەن ئۈمىدمۇ بىردۇر 5 .رەببىمىز
بىر ،ئېتىقادىمىزمۇ بىر بولۇپ ،ئوخشاش بىر چۆمۈلدۈرۈلۈشنى
قوبۇل قىلدۇق 6 .ھەممىمىزنىڭ ئاتىسى بولغان خۇدا بىردۇر .ئۇ
ھەممىمىزدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ ،ھەممىمىز ئارقىلىق ئۆز ئىرادىسىنى
ئىجرا قىلىدۇ ،شۇنداقال ھەممىمىزنىڭ قەلبىدىدۇر 7 .ئەيسا مەسىھ
سېخىيلىق بىلەن ھەربىرىمىزگە ئىلتىپات كۆرسىتىپ ،ھەدىيىلەرنى
ئاتا قىلدى 8 .بۇ توغرۇلۇق مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق دېيىلگەن:
«ئۇ ئەرشكە چىققاندا،
نۇرغۇنلىغان ئەسىرلەرنى يېتەكلىدى.
ئىنسانالرغا ھەدىيىلەرنى ئاتا قىلدى».
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 9بۇ يەردىكى «چىققاندا» دېگەن سۆز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاۋۋال
تۆۋەنگە _ يەر-يۈزىگە چۈشكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ 10 .يەرگە
چۈشكەنمۇ ئۇ ،ئەرشكە چىققانمۇ ئۇ .بۇنىڭدىن مەقسەت ،ئۆز
ھۆكۈمرانلىقىنى پۈتكۈل كائىناتقا ئورنىتىشتۇر.
 11ئەيسا مەسىھ ئۆزى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ئىلتىپات
قىلىپ ،بەزىلەرنى ئەلچى ،بەزىلەرنى پەيغەمبەر ،بەزىلەرنى خۇش
خەۋەر يەتكۈزگۈچى ،يەنە بەزىلەرنى جامائەتچىلىك مەسئۇلى ۋە
تەلىم بەرگۈچى قىلدى 12 .ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى خۇدانىڭ مۇقەددەس
خەلقىنى خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ تېنى،
يەنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى مۇستەھكەملەشكە تەربىيىلەشتىن
ئىبارەت 13 .بــۇ ۋەزىپە تاكى بىزنىڭ خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد
قىلىشتا بىردەك بولۇپ ،ئۇنى چوڭقۇر تونۇشىمىز ھەمدە ئېتىقاد
جەھەتتە ئۆسۈپ يېتىلىپ ،ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش بولۇشىمىزغا
قەدەر داۋاملىشىدۇ 14 .شۇنداق بولغاندا ،بىز كىشىلەرنىڭ ھىيلە-
مىكىرلىرىگە گۆدەك بالىالردەك ئالدىنىپ ،ھەر خىل غەيرىي
تەلىماتالرنىڭ شامىلى ۋە دولقۇنلىرىدىن تەۋرىنىپ كەتمەيمىز.
 15ئەكسىچە ،مېھىر-مۇھەببەت بىلەن خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى سۆزلەپ،
تەننىڭ ،يەنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ بېشى بولغان ئەيسا
مەسىھكە ھەرقايسى جەھەتتە ئوخشاش بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلىمىز.
 16ئەيسا مەسىھنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ
ھەرقايسى ئەزالىرى زىچ ماسلىشىپ ،ئۆزلىرىنىڭ جارى قىلىشقا
تېگىشلىك روللىرىنى تولۇق جارى قىلدۇرغاندا ،ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى مېھىر-مۇھەببەت ئىچىدە ساغالم ئۆسۈپ يېتىلىدۇ.

ئەيسا مەسىھكە باغالنغان يېڭى ھايات
 17رەببىمىزنىڭ نامى بىلەن ئاگاھالندۇرىمەنكى ،ئەمدى خۇداغا
ئىشەنمەيدىغانالردەك ئەرزىمەس ئوي-پىكىرلەر بويىچە ياشىماڭالر.
 18ئۇالر خۇداغا تەرسالىق قىلىپ ،خۇدا ھەققىدە بىلىمسىز قالدى.
نەتىجىدە ،قەلبى قاراڭغۇلۇقتا قېلىپ ،خۇدا ئاتا قىلغان ھاياتلىقتىن
مەھرۇم قالدى 19 .ئۇالر ئار-نومۇسنى ئۇنتۇپ ،شەھۋانىيلىققا
بېرىلىپ ،ئاچكۆزلۈك بىلەن ھەر خىل ناپاكلىقالرنى قىلىدۇ.
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 20لېكىن ،بۇرۇن ئۆگەنگىنىڭالردەك ،بۇنداق ياشاش ئەيسا
مەسىھنىڭ تەلىملىرىگە ماس كەلمەيدۇ 21 .سىلەر ئەيسا مەسىھ
توغرىسىدا جەزمەن ئاڭلىدىڭالر ھەمدە ئۇنىڭ تەلىملىرىنىمۇ قوبۇل
قىلدىڭالر .چۈنكى ھەقىقەت ئەيسا مەسىھتىدۇر 22 .ئۇنداقتا ،خۇددى
كونا كىيىمىڭالرنى تاشلىۋەتكەندەك ،بۇرۇنقى رەزىل تۇرمۇش
ئادەتلىرىڭالرنى كونا تەبىئىتىڭالر بىلەن بىرگە تاشلىۋېتىڭالر.
چۈنكى ،ئۇ تەبىئەت سىلەرنى ئازدۇرىدىغان چاكىنا ھەۋەسلەر بىلەن
چىرىپ كەتكەن 23 .روھىڭالر ۋە ئوي-پىكرىڭالرمۇ يېڭىالنسۇن.
 24يېڭى تەبىئەتنى ئۆزۈڭالرغا ئۆزلەشتۈرۈڭالر .بۇ يېڭى تەبىئەت
خۇدانىڭ تەبىئىتىگە ماس بولۇپ ،ئۇ ھەققانىيلىق ۋە ھەققىقىي
پاكلىقتا ئىپادىلىنىدۇ.
 25شۇنىڭ ئۈچۈن ،يالغانچىلىقنى تاشالپ ،بىر-بىرىڭالرغا راست
گەپ قىلىڭالر .چۈنكى ،ھەممىمىز بىر تەننىڭ ئەزالىرىمىز 26 .ئەگەر
ئاچچىقالنساڭالر ،ئاچچىقىڭالر سىلەرنى گۇناھقا باشلىمىسۇن.
ئاچچىقىڭالردىن قايتماي ،كۈنمۇ پېتىپ كەتمىسۇن 27 .شۇنداق
قىلىپ ،شەيتانغا پۇرسەت بەرمەڭالر 28 .بۇرۇن ئوغرىلىق قىلغانالر
ئەمدى ئوغرىلىق قىلمىسۇن .ئەكسىچە ،ئىككى بىلىكىگە تايىنىپ
ساداقەتمەنلىك بىلەن ئىشلىسۇن .تاپقىنىدىن ھاجەتمەنلەرگە
ئۈلەشتۈرسۇن 29 .ئاغزىڭالردىن ھەرگىز يامان سۆزلەر چىقمىسۇن.
ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ئېھتىياجىغا قاراپ ،ئۇالرغا پايدىلىق بولسۇن
دەپ ،مېھىر-شەپقەتلىك سۆزلەرنى قىلىڭالر 30 .خۇدانىڭ
مۇقەددەس روھىنى قايغۇغا سالماڭالر .چۈنكى ،مۇقەددەس روھ
بولسا سىلەرنىڭ خۇداغا مەنسۇپ بولغانلىقىڭالرنىڭ مۆھرى
بولۇپ ،ئۈزۈل-كېسىل قۇتقۇزۇلىدىغان كۈنۈڭالرنىڭ يېتىپ
كېلىدىغانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ 31 .بارلىق ئاداۋەت تۇتۇش،
ئاچچىقلىنىش ،غەزەپلىنىش ،جېدەللىشىش ،تۆھمەت قىلىشتىن
ئىبارەت ئىللەتلەردىن ۋە ھەر خىل يامانلىقالردىن يىراق تۇرۇڭالر.
 32بىر-بىرىڭالرغا مېھرىبان ،مۇاليىم بولۇڭالر .خۇدا سىلەرنى
ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق كەچۈرگىنىدەك ،سىلەرمۇ بىر-بىرىڭالرنى
كەچۈرۈڭالر.
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 1خۇدانىڭ سۆيۈملۈك پەرزەنتلىرى بولغانىكەنسىلەر ،خۇدانى
ئۈلگە قىلىڭالر 2 .ئەيسا مەسىھ بىزگە مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسىتىپ ،بىز ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلغاندەك ،سىلەرمۇ ھاياتىڭالردا
بىر-بىرىڭالرغا شۇنداق مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر .ئۇنىڭ
بىز ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلىشى خۇددى خۇش پۇراقلىق
كۆيدۈرمە قۇربانلىققا ئوخشاش ،خۇدانى خۇرسەن قىلدى 3 .ئاراڭالردا
جىنسىي ئەخالقسىزلىق ،ناپاكلىق ياكى ئاچكۆزلۈككە قەتئىي يول
قويۇلمىسۇن .چۈنكى ،بۇنداق ئىشالر خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقىگە
ماس كەلمەيدۇ 4 .شۇنداقال ،شەھۋانىي ۋە ئەخمىقانە سۆزلەش ،چاكىنا
چاقچاق قىلىش سىلەرگە ياتتۇر .ئۇنداق قىلىشنىڭ ئورنىغا خۇداغا
شۈكۈر ئېيتىڭالر 5 .چۈنكى ،شۇنى ئېنىق بىلىڭالركى ،جىنسىي
ئەخالقسىزلىق ،ناپاكلىق ياكى ئاچكۆزلۈككە بېرىلگەن ھەرقانداق
ئادەمگە ئەيسا مەسىھنىڭ ۋە خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا ئورۇن يوق.
ئاچكۆزلۈككە بېرىلگەن ئادەم خۇداغا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا
مال-مۈلۈككە چوقۇنىدۇ-دە ،بۇتپەرەسلەردىن پەرقلەنمەيدۇ.
 6بۇنداق ئىشالرغا باھانە كۆرسىتەلەيدىغانالر يالغان-ياۋىداق
سۆزلىرى بىلەن سىلەرنى ئالداپ كەتمىسۇن .چۈنكى ،خۇدانىڭ
غەزىپى بۇنداق ئىشالرنى سادىر قىلىپ ،خۇداغا بويسۇنمىغانالرنىڭ
ئۈستىگە چۈشىدۇ 7 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇنداقالرنىڭ قىلمىشلىرىغا
شېرىك بولماڭالر.
 8بۇرۇن سىلەر قاراڭغۇلۇقتا ئىدىڭالر .لېكىن ،ھازىر رەببىمىزگە
مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،يورۇقلۇققا چۆمدۈڭالر .شۇڭا،
سۆز-ھەرىكىتىڭالر چوقۇم يورۇقلۇقتىكى ئادەملەرنىڭكىدەك
بولسۇن 9 .بۇ يورۇقلۇق ھاياتىڭالردا ياخشىلىق ،ئادىللىق ۋە
ھەقىقەتتىن ئىبارەت مول مېۋىلەرنى بېرىدۇ 10 .نېمىنىڭ رەببىمىزنى
خۇرسەن قىلىدىغانلىقىنى بىلىشكە تىرىشىڭالر 11 .كىشىلەرنىڭ
قاراڭغۇلۇقتا قىلغان ئەھمىيەتسىز يامان ئىشلىرىغا شېرىك بولماڭالر.
ئەكسىچە ،ئۇ ئىشالرنى پاش قىلىڭالر 12 .ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن قىلغان
شۇملۇقلىرىنى تىلغا ئېلىشمۇ نومۇستۇر 13 .نۇر ئۇالرغا چۈشكەندە،
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ئۇالرنىڭ شۇملۇقلىرىنى ئاشكارا قىلىدۇ 14 .چۈنكى ،ھەممە نەرسىنى
ئاشكارىاليدىغىنى نۇردۇر .شۇڭا ،مۇنداق دېيىلىدۇ:
«ئويغان ،ئەي ئۇخالۋاتقان ئىنسان،
تىرىل روھىي ئۆلۈمدىن.
ئەيسا مەسىھ ساڭا نۇر چاچار!»
 15شۇنىڭ ئۈچۈن ،سۆز-ھەرىكىتىڭالرغا ئېھتىيات قىلىڭالر.
بىلىمسىز نادانالردەك ئەمەس ،ئاقىلالردەك ياشاڭالر 16 .خەيرلىك
ئىشالرنى قىلىش پۇرسىتىنى قولدىن بەرمەڭالر .چۈنكى ،ياشاۋاتقان
بۇ دەۋرىمىز رەزىل دەۋردۇر 17 .شۇڭا ،ئەقىلسىز بولماڭالر ،بەلكى
رەببىمىزنىڭ ئىرادىسىنى چۈشىنىشكە تىرىشىڭالر 18 .ھاراقتىن
مەس بولۇپ يۈرمەڭالر .چۈنكى ،بۇنداق قىلىش ئادەمنى زەئىپلىككە
ئېلىپ بارىدۇ .بۇنىڭ ئورنىغا ،مۇقەددەس روھقا چۆمۈپ ،ئۇنىڭ
يېتەكچىلىكىدە بولۇڭالر 19 .سىلەرنىڭ ئاراڭالردا زەبۇر مۇناجاتلىرى،
خۇدانى مەدھىيىلەيدىغان ۋە مۇقەددەس روھنىڭ ئىلھامىدىن كەلگەن
ناخشىالر ياڭرىسۇن .قەلبىڭالردا بۇ نەغمە سادالىرى ياڭرىغاندەك،
چىن قەلبىڭالردىن رەببىمىزنى مەدھىيىلەڭالر 20 .ھەممە ئىشالردا
رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ نامى بىلەن ھەمىشە خۇدائاتىمىزغا
شۈكۈر ئېيتىڭالر.

ئەر-ئاياللىق مۇناسىۋەت
 21ئەيسا مەسىھكە چوڭقۇر ھۆرمىتىڭالر بار بولغانلىقتىن ،بىر-
بىرىڭالرغا ئىتائەت قىلىڭالر 22 .ئەي ئايالالر ،رەببىمىزگە ئىتائەت
قىلغىنىڭالردەك ،ئەرلىرىڭالرغا ئىتائەت قىلىڭالر 23 .خــۇددى
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى بولغان ئەيسا
مەسىھ ئۆز تېنىنىڭ ،يەنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ بېشى
بولغىنىدەك ،ئەرمۇ ئۆز ئايالىنىڭ بېشىدۇر 24 .خۇددى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى ئەيسا مەسىھكە ئىتائەت قىلغىنىدەك ،ئايالالرمۇ
ھەرقانداق ئىشتا ئۆز ئەرلىرىگە ئىتائەت قىلسۇن.
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 25ئــەي ئەرلەر ،ئەيسا مەسىھ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى
قانداق سۆيۈپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنى قانداق قۇربان قىلغان بولسا،
سىلەرمۇ ئاياللىرىڭالرنى شۇنداق سۆيۈڭالر 26 .ئەيسا مەسىھنىڭ
ئۆزىنى قۇربان قىلىشتىكى مەقسىتى ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى
خۇدانىڭ سۆزى ۋە سۇ بىلەن يۇيۇش ① ئارقىلىق گۇناھلىرىدىن پاك
قىلىشتۇر 27 .ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى
ھەرقانداق ئىللەت ،گۇناھ ۋە يېتەرسىزلىكلەردىن خالى قىلىپ،
ئۇنى شان-شەرەپلىك ھالدا ئۆز ئالدىغا خۇددى تويدا كۆچۈرۈلۈشكە
تەييارالنغان گۈزەل قىزدەك پاك ۋە ئەيىبسىز ئېلىپ كېلىش ئۈچۈندۇر.
 28ئەيسا مەسىھ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى شۇنداق سۆيگەنىكەن،
ئەرلەرمۇ ئۆز ئاياللىرىنى ئۆز تېنىنى سۆيگەندەك سۆيۈشى كېرەك.
ئايالىنى سۆيگەن كىشى ئۆزىنى سۆيگەن بىلەن باراۋەر 29 .ھېچكىم
ھېچقاچان ئۆز تېنىدىن نەپرەتلەنمەيدۇ .ئەكسىچە ،ئۆز تېنىنى
ئاسرايدۇ ۋە ئۇنىڭغا كۆيۈنىدۇ .بۇ خۇددى ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆز
تېنى بولغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى ئاسراپ ،ئۇنىڭغا
كۆيۈنگەنلىكىگە ئوخشايدۇ 30 .بىز ئەيسا مەسىھنىڭ تېنىنىڭ
ئەزالىرىمىز 31 .مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك« :ئادەمنىڭ
ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىپ ،ئايالى بىلەن بىرلىشىپ ،ئىككىسىنىڭ
بىر تەن بولۇشى ئەنە شۇ سەۋەبتىندۇر 32 ».بۇ ،ئىنتايىن مۇھىم
بىر سىردۇر .مەن بۇ سۆزلەرنى ئەيسا مەسىھ بىلەن ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنىڭ زىچ مۇناسىۋىتىنى كۆزدە تۇتۇپ ئېيتتىم 33 .يەنە
بىر قېتىم شۇنى تەكىتلەيمەنكى ،ھەممىڭالر ئايالىڭالرنى ئۆزۈڭالرنى
سۆيگەندەك سۆيۈڭالر ،ئايالالرمۇ ئەرلىرىنى ھۆرمەتلىسۇن.

ئاتا-ئانا ۋە پەرزەنتلىك مۇناسىۋەت

6

 1ئەي بالىالر ،رەببىمىزگە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ئاتا-
ئاناڭالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر .بۇ ،سىلەرنىڭ بۇرچۇڭالردۇر.
 2مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق چۈشۈرۈلگەن «ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمەت
①  26 :5بۇ يەردىكى «سۇ بىلەن يۇيۇش» ئېتىقادچىالرنىڭ پاكلىنىشىنى ياكى
چۆمۈلدۈرۈش مۇراسىمىنى كۆرسىتىشى مۇمكىن.
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قىل» دېگەن پەرزنى ئادا قىلىڭالر .بۇ ،خۇدانىڭ بىر ۋەدە بىلەن
باغالپ بەرگەن دەسلەپكى پەرزىدۇر 3 .بۇ ۋەدە شۇكى ،ئۇنىڭغا
ئەمەل قىلساڭالر« ،بەختلىك بولىسىلەر ۋە بۇ دۇنيادا ئۇزۇن ئۆمۈر
كۆرىسىلەر».
 4ئــەي ئاتىالر ،پەرزەنتلىرىڭالرنىڭ ئاچچىقىنى كەلتۈرۈپ،
ئۆچمەنلىك پەيدا قىلماڭالر .ئۇالرنى رەببىمىزنىڭ تەلىمى بويىچە
تەربىيىلەڭالر.

خوجايىن ۋە قۇل ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت
 5ئەي قۇلالر ،بۇ دۇنيادىكى خوجايىنلىرىڭالرغا خۇددى ئەيسا
مەسىھكە بويسۇنغاندەك چوڭقۇر ھۆرمەت ۋە چىن قەلب بىلەن
بويسۇنۇڭالر 6 .خوجايىنىڭالرنى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن ،پەقەت
ئۇالرنىڭ ئالدىدىال ئەمەس ،بەلكى ھەمىشە ئۇالرغا خىزمەت قىلىڭالر.
چۈنكى ،سىلەر ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى بولۇش سۈپىتىڭالر
بىلەن خۇدانىڭ ئىرادىسىگە چىن دىلىڭالردىن ئەمەل قىلىشىڭالر
كېرەك 7 .خوجايىنىڭالرغا رازىمەنلىك بىلەن خىزمەت قىلىڭالر.
ئۇنى ئادەملەر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى رەببىمىز ئۈچۈن قىلغاندەك
قىلىڭالر 8 .ئېسىڭالردا تۇتۇڭالركى ،مەيلى قۇل ياكى ھۆر بولسۇن،
رەببىمىز ھەركىمنىڭ قىلغان ھەربىر ياخشىلىقىنى قايتۇرىدۇ.
 9ئەي خوجايىنالر ،سىلەرمۇ قۇللىرىڭالرغا ياخشى مۇئامىلە
قىلىڭالر .ئۇالرغا تەھدىت سالماڭالر .چۈنكى ،ئەرشتىكى خۇدا
سىلەرنىڭ ،شۇنداقال ئۇالرنىڭمۇ خوجايىنى ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر.
خۇدا ھەممە ئىنسانالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىدۇ.

خۇدا ئاتا قىلغان قوغدىنىش قوراللىرى
 10ئاخىردا ،مەن سىلەرنىڭ رەببىمىزگە ۋە ئۇنىڭ زور قۇدرىتىگە
تايىنىپ ،كۈچلۈك بولۇشۇڭالرنى تىلەيمەن 11 .شەيتاننىڭ ھىيلە-
مىكىرلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ،خۇدا ئاتا قىلغان قوغدىنىش
قوراللىرى بىلەن قوراللىنىڭالر 12 .چۈنكى ،بىز ئىنسانالرغا ئەمەس،
بەلكى يامان روھىي كۈچلەر دۇنياسىدىكى ھۆكۈمرانالرغا،
ھوقۇقدارالرغا ،بۇ قاراڭغۇ دۇنيانىڭ كۆرۈنمەس كۈچلىرىگە ۋە
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باشقا رەزىل روھىي كۈچلەرگە قارشى جەڭ قىلىۋاتىمىز 13 .مۈشكۈل
كۈنلەردە دۈشمەننىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرالىشىڭالر ھەمدە
جەڭدىن كېيىنمۇ قەددىڭالرنى رۇسالپ تۇرالىشىڭالر ئۈچۈن ،خۇدا
ئاتا قىلغان قوغدىنىش قوراللىرى بىلەن تولۇق قوراللىنىڭالر 14 .بۇ
جەڭدە پۇت تىرەپ تۇرالىشىڭالر ئۈچۈن ،بېلىڭالرغا ھەقىقەت
كەمىرىنى ،كۆكسۈڭالرغا ھەققانىيلىق ساۋۇتىنى تاقاڭالر 15 .خۇدانىڭ
ئىنسانالرنى ئۆزى بىلەن ياراشتۇرۇش توغرىسىدىكى خۇش خەۋەر
چورۇقىنى كىيىپ ،تەييار تۇرۇڭالر 16 .مانا بۇالرغا قوشۇپ ،شەيتاننىڭ
بارلىق ئوت تۇتاشتۇرۇلغان ئوقلىرىنى توسۇپ قاالاليدىغان ئېتىقاد
قالقىنىنى قولۇڭالرغا ئېلىڭالر 17 .خۇدا ئاتا قىلغان قۇتقۇزۇلۇش
دۇبۇلغىسىنى كىيىڭالر ۋە مۇقەددەس روھ قىلىچى ،يەنى خۇدانىڭ
سۆزىنى مەھكەم تۇتۇڭالر 18 .ھەمىشە مۇقەددەس روھقا تايىنىپ،
ئىلتىماسىڭالرنى ئېيتىپ دۇئا-تىالۋەت قىلىڭالر .شۇنداقال ،سەگەك
تۇرۇپ ،بارلىق ئېتىقادچىالر ئۈچۈن داۋاملىق دۇئا قىلىپ تۇرۇڭالر.
 19مەن ئۈچۈنمۇ دۇئا قىلىڭالر .خۇش خەۋەرنىڭ سىرىنى يۈرەكلىك
يەتكۈزۈشۈم ئۈچۈن ،خۇدا ماڭا توغرا سۆزلەرنى بەرگەي 20 .مەن
بۇ خۇش خەۋەرنى تارقىتىش سەۋەبىدىن كىشەنلەنگەن ئەلچىمەن.
مېنىڭ خۇش خەۋەرنى يۈرەكلىك ھالدا يەتكۈزۈشۈم ئۈچۈن دۇئا
قىلغايسىلەر .چۈنكى ،بۇ مېنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمدۇر.

ساالم ۋە تىلەكلەر
21 22-سىلەرنىڭ مېنىڭ ئەھۋالىمنى ۋە نېمە قىلىۋاتقانلىقىمنى
بىلىشىڭالر ئۈچۈن ،قەدىرلىك قېرىندىشىمىز ھەم رەببىمىزنىڭ
سادىق خىزمەتكارى بولغان تىكىكۇسنى ئالدىڭالرغا ئەۋەتىمەن.
ئۇ سىلەرگە ئەھۋالىمىزنى يەتكۈزۈپ ،سىلەرنى رىغبەتلەندۈرىدۇ.
 23خۇدائاتىمىزدىن ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھتىن سىلەرگە ئامانلىق،
مېھىر-مۇھەببەت ۋە ئىشەنچ تىلەيمەن 24 .رەببىمىز ئەيسا مەسىھنى
ئۆچمەس مېھىر-مۇھەببەت بىلەن سۆيگۈچىلەرنىڭ ھەممىسىگە
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى يار بولغاي!

فىلىپىلىكلەرگە يېزىلغان خەت

1

 1ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى بولغان مەنكى پاۋلۇستىن
ۋە مەن ئارقىلىق تىموتىيدىن ،فىلىپى شەھىرىدىكى ئەيسا
مەسىھكە مەنسۇپ بولغان مۇقەددەس خەلققە ،شۇنداقال ئۇالرنىڭ
باشالمچىلىرى ۋە خىزمەتچىلىرىگە ساالم 2 .خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز
ئەيسا مەسىھ سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

شۈكۈر ۋە دۇئا
 3مەن سىلەرنى ھەر قېتىم ئەسلىگىنىمدە خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمەن.
 4ھەر قېتىم سىلەر ئۈچۈن دۇئا قىلغىنىمدا ،قەلبىم خۇرسەنلىككە
تولۇپ تاشىدۇ 5 .چۈنكى ،مەن ئاراڭالردا خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشكە
باشلىغان بىرىنچى كۈندىن ھازىرغىچە ،سىلەر مېنىڭ بۇ خىزمىتىمنى
قولالپ كەلدىڭالر 6 .شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمەنكى ،سىلەرنى يېڭى
ھاياتلىق يولىغا يېتەكلىگەن خۇدا ئۆزى باشلىغان بۇ ياخشى ئىشنى
داۋامالشتۇرۇپ ،ئەيسا مەسىھ قايتا كېلىدىغان كۈنى تاماماليدۇ.
 7مېنىڭ بۇنداق ئويلىشىم توغرا ،دەپ قارايمەن .چۈنكى ،سىلەرنىڭ
مېنىڭ قەلبىمدىن ئالغان ئورنۇڭالر ناھايىتى مۇھىم .مەيلى مەن
زىنداندا كىشەنلىنىپ ياتقان ۋاقتىمدا بولسۇن ياكى سىرتتا خۇش
خەۋەرنى قوغداپ ،ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بەرگەن ۋاقتىمدا بولسۇن،
ھەممىڭالر مەن بىلەن بىللە خۇدانىڭ ئىلتىپاتىدىن تەڭ بەھرىمەن
بولدۇڭالر 8 .مېنىڭ سىلەرنى قانچىلىك سېغىنغانلىقىمغا ھەمدە
ئەيسا مەسىھ ماڭا ئاتا قىلغان مېھىر-مۇھەببەت بىلەن سىلەرنى
قانچىلىك سۆيىدىغانلىقىمغا خۇدا ئۆزى گۇۋاھتۇر.
 9مەن شۇنىڭغا دۇئا قىلىمەنكى ،خۇدا توغرىسىدىكى بىلىمىڭالر
ۋە ئاقىللىقىڭالرنىڭ ئېشىشى ئارقىلىق مېھىر-مۇھەببىتىڭالر
بارغانسېرى ئېشىپ بارسۇن 10 .شۇنداق بولغاندا ،سىلەر خۇدانىڭ
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نېمىدىن خۇرسەن بولۇپ ،نېمىدىن خۇرسەن بولمايدىغانلىقىنى
پەرق ئېتەلەيسىلەر-دە ،ئەيسا مەسىھ قايتا كەلگەن كۈندە پاك
ۋە ئەيىبسىز بوالاليسىلەر 11 .ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ھاياتىڭالر
يەنە ھەققانىيلىق مېۋىسى بىلەن تولۇپ ،خۇداغا شان-شەرەپ ۋە
مەدھىيىلەر ئېلىپ كېلىسىلەر.

ھاياتلىق ئەيسا مەسىھ ئۈچۈندۇر
 12قېرىنداشالر ،شۇنى بىلىشىڭالرنى خااليمەنكى ،بېشىمغا كەلگەن بۇ
جاپا-مۇشەققەتلەر خۇش خەۋەرنىڭ تېخىمۇ كەڭ تارقىلىشىغا تۈرتكە
بولدى 13 .ساراي مۇھاپىزەتچىلىرى ۋە باشقىالرنىڭ ھەممىسى مېنىڭ
ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلغانلىقىم ئۈچۈن كىشەنلەنگەنلىكىمنى
بىلىشتى 14 .زىندانغا تاشالنغانلىقىم سەۋەبىدىن نۇرغۇنلىغان
قېرىنداشالرنىڭ رەببىمىزگە بولغان ئىشەنچى كۈچەيدى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى تېخىمۇ مەردانە ۋە يۈرەكلىك ھالدا
يەتكۈزىدىغان بولدى.
 15دەرۋەقە ،ماڭا ھەسەتخورلۇق قىلىپ ،مەن بىلەن بەسلىشىش
مەقسىتىدە خۇش خەۋەر تارقىتىۋاتقانالرمۇ بار .ئەمما باشقىالر
خۇش خەۋەرنى ياخشى نىيەت بىلەن يەتكۈزۈۋاتىدۇ 16 .بــۇالر
مېنىڭ خۇش خەۋەرنى قوغداشقا تەيىنلەنگەنلىكىمنى بىلىپ ،مېنى
سۆيگەنلىكى ئۈچۈن ،بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈۋاتىدۇ 17 .لېكىن،
ئالدىنقىلىرى بولسا خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈشتە ئۆزلىرىنىڭ
شەخسىي مەنپەئىتىنى ئويالپ ،ئۇنى پاك قەلبى بىلەن ئەمەس،
بەلكى مېنىڭ زىنداندا تارتىۋاتقان ئازابىمنىڭ ئۈستىگە يۈرەك
ئازابى قوشۇش ئۈچۈن قىلىۋاتىدۇ 18 .مەيلى قانداق بولۇشىدىن
قەتئىينەزەر ،يەنى ئۇالرنىڭ مۇددىئاسى توغرا بولسۇن-بولمىسۇن،
پەقەت ئەيسا مەسىھ تونۇتۇلسىال خۇرسەنمەن .بۇنىڭدىن كېيىنمۇ
داۋاملىق خۇرسەن بولىمەن 19 .چۈنكى ،خۇدانىڭ مېنى مەن بىلەن
قارشىالشقۇچىالرنىڭ ئالدىدا ئاقاليدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن① .
①  19 :1بۇنى «خۇدانىڭ مېنى زىنداندىن قويۇپ بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن»
دەپ چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ.
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بۇ ،سىلەرنىڭ دۇئالىرىڭالر ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ روھى ،يەنى
مۇقەددەس روھنىڭ ياردىمى ئارقىلىق بولىدۇ 20 .ئەيسا مەسىھكە يۈز
كېلەلمەيدىغان ئىشالرنى قىلىپ ،خىجالەتچىلىكتە قالماسلىقىمنى
ئىنتىزارلىق بىلەن ئۈمىد قىلىمەن ھەمدە ھازىرمۇ ئىلگىرىكىگە
ئوخشاشال ،مەيلى مەن قانداق ياشاي ياكى قانداق ئۆلەي ،ئەيسا
مەسىھنى باتۇرلۇق بىلەن ئۇلۇغاليمەن 21 .چۈنكى ،مەن ئەيسا
مەسىھ ئۈچۈن ياشايمەن .ئۆلسەممۇ ،ئەرشتە ئەيسا مەسىھ بىلەن
بىللە بولىمەن .بۇ ،مەن ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر 22 .لېكىن،
ھاياتال بولىدىكەنمەن ،ئىشىنىمەنكى ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن قىلغان
خىزمىتىم نەتىجىلىك بولىدۇ .قايسىنى تاللىشىم كېرەك؟
 23تەڭلىكتە قالدىم .بۇ دۇنيادىن ئايرىلىپ ،ئەيسا مەسىھ بىلەن
بىللە بولۇشنى ئارزۇ قىلىمەن ،چۈنكى بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئىش
يوقتۇر ،ئەلۋەتتە 24 .بىراق ،سىلەر ئۈچۈن مېنىڭ ھايات تۇرۇشۇم
زۆرۈردۇر 25 .شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ،مەن ھازىرچە ئۆلمەيمەن.
ئەكسىچە ،ھەممىڭالرنىڭ ئېتىقادى تېخىمۇ مۇستەھكەملىنىپ،
تېخىمۇ خۇشال بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،داۋاملىق سىلەر بىلەن
بىللە بولىمەن 26 .مەن ئامان-ئېسەن سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا قايتا
بارغىنىمدا ،مېنىڭ كەلگەنلىكىمدىن سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە
بولغان خۇرسەنلىكىڭالر تېخىمۇ تولۇپ تاشىدۇ.
 27نېمە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ئەمەلىي ھەرىكىتىڭالر ئەيسا
مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرگە اليىق بولسۇن .شۇنداق
بولغاندا ،مەيلى مەن يېنىڭالرغا بېرىپ ،سىلەر بىلەن دىدار
كۆرۈشەي ياكى مۇشۇ يەردە تۇرۇپ ،سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالردىن
خەۋەردار بوالي ،سىلەرنىڭ بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە قەتئىي
تەۋرەنمەي ،بۇ خۇش خەۋەر ئېلىپ كېلىدىغان ئېتىقاد ئۈچۈن
بىرلىكتە كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىڭالرنى بىلەلەيمەن 28 .سىلەرگە
قارشى تۇرغۇچىالردىن قىلچە قورقماڭالر .سىلەردىكى بۇ غەيرەت
ئۇالرنىڭ ھاالك بولىدىغانلىقىنىڭ ،سىلەرنىڭ بولسا خۇدا تەرىپىدىن
قۇتقۇزۇلىدىغانلىقىڭالرنىڭ بەلگىسىدۇر 29 .چۈنكى ،خۇدا سىلەرگە
پەقەت ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشنىڭال ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ
ئۈچۈن ئازاب-ئوقۇبەت تارتىشنىڭمۇ شەرىپىنى ئاتا قىلغان 30 .مەن
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سىلەر بىلەن بىللە بولغان ۋاقتىمدا ،سىلەر مېنىڭ خۇش خەۋەرگە
قارشى تۇرغۇچىالر بىلەن كۈرەش قىلغانلىقىمنى كۆردۈڭالر.
ھازىرمۇ مېنىڭ بۇ كۈرەشنى داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقىمدىن خەۋەردار
بولۇۋاتىسىلەر ھەمدە سىلەرمۇ بۇ كۈرەشنى قىلىۋاتىسىلەر.

ئەيسا مەسىھنى ئۈلگە قىلىڭالر

2

 1ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،سىلەر
رىغبەتلەندۈرۈلدۈڭالر ۋە ئۇنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىدىن
تەسەللى تاپتىڭالر .مۇقەددەس روھتىن ئورتاق بەھرىمەن بولدۇڭالر
ھەمدە ئەيسا مەسىھنىڭ مېھرىبانلىقى ۋە رەھىمدىللىكىنى
كۆردۈڭالر 2 .شۇنداق ئىكەن ،سىلەر ئوخشاش ئوي-پىكىر ،ساپ
مېھىر-مۇھەببەت ۋە بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە بولۇڭالر .شۇنداق
بولغاندا ،مېنى خۇشاللىققا چۆمدۈرىسىلەر 3 .ھەرقانداق ئىشتا
شەخسىيەتچىلىك ۋە قۇرۇق شۆھرەتكە بېرىلمەڭالر .ئەكسىچە،
كەمتەر بولۇپ ،باشقىالرنى ئۆزۈڭالردىن ئۈستۈن كۆرۈڭالر 4 .ئۆز
مەنپەئىتىڭالرنىال ئەمەس ،باشقىالرنىڭ مەنپەئىتىنىمۇ ئويالڭالر.
 5ئوي-پىكرىڭالردا ئەيسا مەسىھتەك بولۇڭالر:
 6ئۇ تەبىئىتى جەھەتتە خۇدا بولسىمۇ،
خۇدا بىلەن تەڭ ئورۇندا تۇرۇشۇم كېرەك ،دېمىدى.
 7ئەكسىچە ،ئۇ ئۆز ئىختىيارى بىلەن بۇ ئورۇندىن ۋاز
كېچىپ،
ئىنسان تېنىدە كېلىپ ،ئۆزىنى قۇلدەك تۇتتى.
 8ئۇ ئىنسان قىياپىتىدە ياشاپ ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇپ،
تاكى ئۆلگۈچە خۇداغا ئىتائەتمەن بولدى.
ئۇ ھەتتا كرېستكە مىخالنغاندىمۇ شۇنداق قىلدى.
 9شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ خۇدا ئۇنى ئەڭ يۇقىرى ئورۇنغا
كۆتۈرۈپ،
ئۇنىڭغا ھەممىدىن ئۈستۈن نام-شۆھرەتنى بەردى.
 10شۇڭا ،بۇ دۇنيا ۋە ئۇ دۇنيادىكى پۈتكۈل مەۋجۇدات
ئەيسا مەسىھنىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ ئۇنىڭغا سەجدە قىلىپ،
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 11ئۇنى رەببىم دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن ،خۇدائاتىمىز ئۇلۇغلىنىدۇ.

ئالەمدە يورۇقلۇق بولۇڭالر
 12شۇڭالشقا ،ئەزىز قېرىنداشلىرىم ،مەن ئاراڭالردىكى ۋاقتىمدا
ھەمىشە سۆزۈمنى ئاڭلىغىنىڭالردەك ،سىلەردىن ئايرىلغان مۇشۇ
ۋاقىتالردىمۇ سۆزۈمنى تېخىمۇ ياخشى ئاڭالڭالر .خۇدادىن قورقۇپ
ۋە ئۇنى چوڭقۇر ھۆرمەتلەپ ،خۇدا سىلەرنى قۇتقۇزغاندا ئاتا قىلغان
يېڭى ھاياتنى تۇرمۇشۇڭالرغا تەتبىقالشقا تىرىشىڭالر 13 .چۈنكى،
خۇدا سىلەرنى ئۆزگەرتىپ ،سىلەرگە ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى ئەمەلگە
ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئارزۇ ھەم كۈچ-قۇدرەت بېرىدۇ.
 14ھەرقانداق ئىش قىلغاندا ئاغرىنماڭالر ،تاكالالشماڭالر.
15 16-مۇشۇنداق بولغاندا ،ھېچكىم سىلەرنى ئەيىبلىيەلمەيدۇ.
سىلەرمۇ بۇ چىرىكلىشىپ ،رەزىللىشىپ كەتكەن ئىنسانالر ئارىسىدا
خۇدانىڭ قۇسۇرسىز ،پاك پەرزەنتلىرىدىن بولىسىلەر ھەمدە
ھاياتلىق ئېلىپ كېلىدىغان خۇش خەۋەرنى يەتكۈزگىنىڭالردا،
بۇ زۇلمەتلىك دۇنيادا خۇددى چاقناپ تۇرىدىغان يۇلتۇزالرغا
ئوخشاش چاقناپ تۇرىسىلەر .مانا شۇنداق بولغاندا ،ئەيسا مەسىھ
قايتا كەلگەن كۈندە پۈتۈن خىزمىتىم ۋە ئەجرىمنىڭ بىكارغا
كەتمىگەنلىكىدىن پەخىرلىنەلەيمەن 17 .سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە
بولغان ئېتىقادىڭالر ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن قىلغان خىزمىتىڭالر خۇداغا
ئاتالغان قۇربانلىق ھېسابلىنىدۇ .ئەگەر مەن ئىسسىق قېنىمنى
سىلەرنىڭ بۇ قۇربانلىقىڭالر ئۈستىگە چاچسام ،يەنى سىلەر ئۈچۈن
ئۆلسەم ،خۇرسەن بولىمەن ھەمدە سىلەر بىلەن بىللە شادلىققا
چۆمىمەن 18 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەرمۇ خۇرسەن بولۇڭالر ھەمدە
مەن بىلەن بىللە شادلىققا چۆمۈڭالر.

تىموتىي ۋە ئېپافرودىت
 19رەببىمىز ئەيسا خالىسا ،تىموتىينى يېقىندا يېنىڭالرغا ئەۋەتىمەن.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۆزئارا ئەھۋالىمىزنى ئۇقۇشۇپ ،كۆڭلىمىز ئارام تاپىدۇ.
 20ھازىر مېنىڭ يېنىمدا تىموتىيدىن باشقا ماڭا ئوخشاش سىلەرگە
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ھەقىقىي كۆڭۈل بۆلىدىغان ئادەم يوق 21 .باشقىالر ئۆز ئىشلىرىنىال
ئويالپ ،ئەيسا مەسىھنى خۇرسەن قىلىدىغان ئىشالرغا ئانچە كۆڭۈل
بۆلمەيۋاتىدۇ 22 .سىلەرگە مەلۇمكى ،تىموتىي ئۆزىنىڭ ياخشى بىر
ياردەمچى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى .ئۇ خۇددى ئوغۇلنىڭ ئاتىسىغا
ياردەم قىلغىنىغا ئوخشاش ،خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش يولىدا مەن
بىلەن بىللە ئىشلىدى 23 .شۇڭا ،مەن زىنداندىن چىقىش ئىشىمنىڭ
قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلگەن ھامان ،ئۇنى دەرھال يېنىڭالرغا
ئەۋەتىمەن 24 .رەببىمىزگە بولغان ئىشەنچىم كامىلكى ،پات ئارىدا
ئۆزۈممۇ يېنىڭالرغا بارىمەن.
 25مەن ياردەمگە موھتاج بولۇپ تۇرغان ۋاقتىمدا ،سىلەر ماڭا
ئۇچۇرچى ئېپافرودىتنى ئەۋەتتىڭالر .ھازىر مەن ئۇنى سىلەرنىڭ
يېنىڭالرغا ئەۋەتىشنى قارار قىلدىم .ئۇ مەن بىلەن خۇش خەۋەرنى
يەتكۈزۈش يولىدا مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ كۈرەش قىلغان قېرىندىشىم
ھەم خىزمەتدىشىمدۇر 26 .ئــۇ ھەممىڭالرنى سېغىندى ھەمدە
ئۆزىنىڭ كېسەل بولۇپ قالغانلىقىدىن خەۋەر تاپقانلىقىڭالر ئۈچۈن
بىئارام بولدى 27 .دەرۋەقــە ،ئۇ راستتىنال كېسەل بولۇپ قېلىپ،
ئۆلۈپ كېتىشكە تاس قالغانىدى .لېكىن ،ئۇ ئۆلمىدى ،چۈنكى
خۇدا ئۇنىڭغا رەھىم قىلدى .خۇدا يالغۇز ئۇنىڭغىال ئەمەس ،دەرد
ئۈستىگە دەرد بولمىسۇن دەپ ،ماڭىمۇ رەھىم قىلدى 28 .مانا
شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ ئۇنىڭ بىلەن قايتا كۆرۈشۈپ خۇرسەن
بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،ئۇنى تېزال يولغا سالماقچىمەن .شۇنداق
قىلسام ،مەن سىلەردىن كۆپ ئەنسىرمەيدىغان بولىمەن 29 .شۇڭا،
ئۇنى قېرىندىشىڭالرنى كۈتۈۋالغاندەك خۇشال-خۇراملىق بىلەن
كۈتۈۋالغايسىلەر ھەمدە بۇنداق كىشىلەرنى ھۆرمەتلىگەيسىلەر.
 30چۈنكى ،ئۇ ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ھاياتىنىڭ
خېيىمخەتەرگە ئۇچرىشىغا قارىماي ،سىلەر ماڭا قىاللمىغان ياردەمنى
قىلىمەن دەپ ،ئۆلۈشكە تاس قالغانىدى.

ئەيسا مەسىھنى تونۇش ھەممىدىن مۇھىمدۇر

3

 1ئەمدى قېرىنداشلىرىم ،سىلەر رەببىمىزگە مەنسۇپ
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن شاد-خۇرام بولۇڭالر .سىلەرگە بۇرۇن
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ئېيتقان سۆزلەرنى يەنە قايتىالش ماڭا ئاۋارىچىلىك ئەمەس ،چۈنكى
بۇ سۆزلەر سىلەرنىڭ قوغدىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر 2 .قۇتقۇزۇلۇش
ئۈچۈن چوقۇم خەتنە قىلىنىش كېرەك ،دەپ يۈرىدىغان «تەن
كەسكۈچىلەر»دىن ھوشيار بولۇڭالر .بۇ يامانلىق قىلغۇچىالر ئىتتىن
پەرقى يوق!  3خۇدانىڭ نەزىرىدە ھەقىقىي خەتنە قىلىنغانالر ئۇالر
ئەمەس ،بەلكى بىزلەر .چۈنكى ،بىز مۇقەددەس روھقا تايىنىپ،
خۇداغا ئىبادەت قىلىپ ،ئەيسا مەسىھ بىلەن ماختىنىمىز .بىز قىلچىمۇ
خەتنىگە ۋە ئۆزىمىز سىڭدۈرگەن ئەجىرگە تايانمايمىز 4 .ئەگەر ئۆز
ئەجرىمگە تايىنىشقا توغرا كەلسىدى ،ئۇنىڭغا ئاساسلىرىم يېتەرلىك
بوالتتى .ئەگەر بەزىلەر بۇنداق ئىشالرغا تايىنىپ قۇتقۇزۇلغىلى
بولىدۇ دەپ ئويلىسا ،ئۇ چاغدا مېنىڭ ئاساسىم تېخىمۇ يېتەرلىك
بوالتتى 5 .چۈنكى ،مەن تۇغۇلۇپ سەككىزىنچى كۈنى خەتنە
قىلىنغان ئىسرائىل ئەۋالدىمەن ،يەنى بىنيامىن قەبىلىسىدىن بولغان
قېنى ساپ يەھۇدىيمەن .تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىشنى ئۆلچەم
قىلىش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندىمۇ ،مەن قىل سىغمايدىغان پەرىسىي
ئېقىمىدىنمەن 6 .بۇ يولدىكى قىزغىنلىقىم جەھەتتىن ئېيتقاندا،
مەن ئىلگىرى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغۇچىالر تەۋرات قانۇنىنى
بىكار قىلماقچى دەپ ،ئۇالرغا زىيانكەشلىك قىلغان ئادەم ئىدىم.
ئەگەر تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ھەققانىيلىق دەپ قارالسا،
مەن بۇ ئۆلچەمگە ئەڭ اليىق ئادەم بوالتتىم 7 .لېكىن ،مەن بۇرۇن
قۇتقۇزۇلۇش ئۈچۈن مۇھىم بىلگەن بۇ ئىشالرنى ھازىر پۈتۈنلەي
ئەھمىيەتسىز دەپ قارىدىم8 . 9-مەن قەتئىي شۇنداق قارايمەنكى،
رەببىم ئەيسا مەسىھنى تونۇشنىڭ ئەۋزەللىكى ئالدىدا ھەرقانداق
ئىش قەدىرسىزدۇر .ئەيسا مەسىھنى تونۇپ يېتىشىم ۋە ئۇنىڭغا
زىچ باغلىنىشىم ئۈچۈن ،ھەممىنى تاشلىۋەتتىم ھەمدە ئۇالرنى
ئەخلەت ،دەپ قارايمەن .ئەمدى مېنىڭ ھەققانىي ئادەم دەپ
جاكارلىنىشىم تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىش ئارقىلىق ئەمەس،
بەلكى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىش ئارقىلىق بولدى .چۈنكى بۇ
ھەققانىيلىق ئېتىقاد ئارقىلىق خۇدادىن كەلدى 10 .مېنىڭ ھازىرقى
مەقسىتىم ،ئەيسا مەسىھنى ۋە ئۇنىڭ ئۆلۈپ تىرىلىش قۇدرىتىنى،
شۇنداقال ئۇنىڭ تارتقان ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنى ئۆز كەچۈرمىشىم
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ئارقىلىق چوڭقۇر تونۇپ يېتىپ ،ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى ئۈلگە قىلىش
 11ۋە نېمە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۆلۈمدىن خۇدا ۋەدە بەرگەن
تىرىلىشكە يېتىشتۇر.

نىشانغا قاراپ ئىلگىرىلەش
 12بۇنداق دېيىش بىلەن ،بۇ مەقسەتكە ئېرىشىپ بولدۇم ياكى
كامالەتكە يەتتىم ،دېمەكچى ئەمەسمەن .لېكىن ،ئەيسا مەسىھ مېنى
نېمە مەقسەت بىلەن قۇتقۇزغان بولسا ،مەنمۇ شۇ مەقسەت ئۈچۈن
چېپىپ يۈرۈۋاتىمەن 13 .قېرىنداشالر ،مەن ھەرگىز ئۆزۈمنى بۇ
مەقسەتكە يېتىپ بولدۇم ،دەپ قارىمايمەن .لېكىن مەن شۇنداق
قىلىمەنكى ،خۇددى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە كەينىگە قارىماي
يۈگۈرۈۋاتقان ئادەمدەك ،مەنمۇ ئۆتۈپ كەتكەن ئىشالرنى ئويلىماي،
كەلگۈسىدىكى نىشانغا قاراپ تىرىشىمەن 14 .يەنى ،خۇدا ئەيسا
مەسھ ئارقىلىق مېنى چاقىرىپ ،ئەرشتە مەن ئۈچۈن تەييارلىغان
ئىنئامغا قاراپ ئىلگىرىلەيمەن 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئارىمىزدىكى
روھىي جەھەتتە پىشىپ يېتىلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ مۇشۇنداق
ئويلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن .ئەگەر باشقىچە ئوي-پىكرىڭالر بولسا،
خۇدا بۇنىمۇ سىلەرگە ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ 16 .قانداق بولۇشىدىن
قەتئىينەزەر ،بىز خۇدا بىزگە كۆرسىتىپ بەرگەن ھەقىقەتتە چىڭ
تۇرۇشىمىز كېرەك.
 17قېرىنداشالر ،مېنى ئۈلگە قىلىڭالر ،شۇنداقال سىلەر بىزنى ئۈلگە
قىلغان كىشىلەردىنمۇ ئۆگىنىڭالر 18 .چۈنكى ،سىلەرگە كۆپ قېتىم
ئېيتقىنىمدەك ،ھازىرمۇ كۆز ياشلىرىمنى تۆكۈپ تۇرۇپ شۇنى
قايتا ئېيتىمەنكى ،ئۆزلىرىنى ئېتىقادچى دەۋالغان نۇرغۇن كىشىلەر
ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقىنى كۆزگە ئىلماي ،ئۇنىڭ
دۈشمەنلىرىدەك يۈرمەكتە 19 .بۇنداقالرنىڭ ئاقىۋىتى مەڭگۈلۈك
ھاالكەتتۇر .ئۇالرنىڭ خۇداسى ئۆزىنىڭ قارنىدۇر .ئۇالرنىڭ
ماختىنىدىغىنى نومۇسسىز ئىشالردۇر .ئۇالر پەقەت بۇ دۇنيانىڭ
ئىشلىرىنىال ئوياليدۇ 20 .ھالبۇكى ،بىزنىڭ ھەقىقىي ماكانىمىز
ئەرشتە .بىز ئەرشتىكى قۇتقۇزغۇچىمىز بولغان رەببىمىز ئەيسا
مەسىھنىڭ ئەرشتىن كېلىشىنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتمەكتىمىز.
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 21شۇ چاغدا ،ئۇ پۈتكۈل مەۋجۇداتنى ئۆزىگە بويسۇندۇرىدىغان
قۇدرىتى بىلەن بىزنىڭ چىرىپ كېتىدىغان تېنىمىزنى ئۆزگەرتىپ،
ئۇنى ئۆزىنىڭ شان-شەرەپلىك تېنىگە ئوخشاش قىلىدۇ.

پەند-نەسىھەتلەر

4

 1ئەي سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم ،مەن سىلەرنى سۆيىمەن،
سىلەرنى كۆرۈشكە شۇ قەدەر تەشنامەن! سىلەر مېنىڭ
خۇشاللىقىم ھەم پەخرىمسىلەر .رەببىمىزگە بولغان ئېتىقادىڭالردا
قىلچە تەۋرەنمەڭالر 2 .ئېۋودىيا ۋە سىنتىخە خانىم ،سىلەردىن
ئۆتۈنىمەنكى ،رەببىمىزگە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن چىقىشىپ
ئۆتۈڭالر 3 .ئەي سادىق ھەمكارىم ،سەندىن شۇنى تەلەپ قىلىمەنكى،
بۇ ئىشتا سەنمۇ بۇ ئىككى خانىمغا ياردەم قىل .چۈنكى ،ئۇالر مەن
ۋە كلېمېنت بىلەن ،شۇنداقال نامى ھاياتلىق دەپتىرىگە پۈتۈلگەن
باشقا خىزمەتداشلىرىم بىلەن بىللە خۇش خەۋەرنى تارقىتىش
يولىدا قان-تەر سىڭدۈرگەن.
 4رەببىمىزگە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ھەمىشە شاد-
خۇرام بولۇڭالر .يەنە تەكراراليمەنكى ،شاد-خۇرام بولۇڭالر!
 5خۇش پېئىللىقىڭالر پۈتكۈل ئىنسانغا ئايان بولسۇن .ئېسىڭالردا
تۇتۇڭالركى ،رەببىمىزنىڭ كېلىشىگە ئاز قالدى 6 .ھېچ نەرسىدىن
غەم قىلماڭالر .ئەكسىچە ،ھەرقانداق تەلىپىڭالر بولسا دۇئا-تىالۋەت
ئارقىلىق خۇدادىن تىلەڭالر ۋە شۈكۈر ئېيتىڭالر 7 .شۇنداق قىلساڭالر،
خۇدانىڭ كىشىلەرنىڭ ئويلىغىنىدىنمۇ ئېشىپ چۈشىدىغان تىنچلىقى
سىلەرنىڭ قەلبىڭالرنى ۋە ئوي-پىكرىڭالرنى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
تىنچالندۇرىدۇ.
 8قېرىنداشلىرىم ،سۆزۈمنىڭ ئاخىرىدا شۇنى ئېيتىمەنكى،
ھەقىقىي ،ماختاشقا ئەرزىيدىغان ،ئادىل ،پاك ،گۈزەل ،شەرەپلىك،
ئەخالق-پەزىلەتلىك ۋە مەدھىيىلەشكە سازاۋەر ھەرقانداق ئىشالرغا
كۆڭۈل قويۇڭالر 9 .مەندىن ئۆگەنگەن ،قوبۇل قىلغان ،ئاڭلىغان ۋە
كۆرگەنلىرىڭالرنى ئەمەلىي ھەرىكىتىڭالردا كۆرسىتىڭالر .شۇنداق
بولغاندا ،خاتىرجەملىك بېرىدىغان خۇدا سىلەر بىلەن بىللە بولىدۇ.
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پاۋلۇسنىڭ تەشەككۈرى

 10ماڭا يەنە بىر قېتىم غەمخورلۇق قىلغىنىڭالر ئۈچۈن ئىنتايىن
خۇشال بولدۇم ۋە رەببىمىزگە شۈكۈر ئېيتتىم .ھەقىقەتەنمۇ
سىلەر ماڭا ئەزەلدىن غەمخورلۇق قىلىپ كەلدىڭالر ،لېكىن
ئۇنى ئىپادىلىشىڭالرغا پەقەت پۇرسەت بولماي كەلدى 11 .بۇنى
بىرەر ئېھتىياجىم تۈپەيلىدىن ئېيتىۋاتقىنىم يوق ،چۈنكى مەن
ھەرقانداق ئەھۋالدا بارىغا قانائەت قىلىشنى ئۆگىنىۋالدىم 12 .مەن
مەيلى نامراتلىق ياكى باياشاتلىق بولسۇن ،مەيلى توقچىلىق ياكى
ئاچارچىلىق بولسۇن ،مەيلى مولچىلىق ياكى غۇربەتچىلىك بولسۇن،
ھەرقاچان ،ھەرقانداق ئەھۋالدا قانائەت قىلىشنى بىلىۋالدىم.
 13مەن ماڭا كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلغۇچى رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە
تايىنىپ ،خۇدا مەندىن تەلەپ قىلغان ھەرقانداق ئىشنى قىالاليمەن.
 14شۇنداقتىمۇ ،سىلەر قىيىنچىلىقلىرىمغا ياردەم بېرىپ ياخشى
قىلدىڭالر.
 15ئەي فىلىپىلىكلەر ،سىلەرگە مەلۇمكى ،مەن سىلەرگە بۇ خۇش
خەۋەرنى يەتكۈزۈشنى باشلىغان ۋە ماكېدونىيە ئۆلكىسىدىن
ئايرىلغان چاغلىرىمدا ،سىلەردىن باشقا ھېچقانداق ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى ماڭا ياردەم بەرمىدى 16 .سالونىكا شەھىرىدىكى
ۋاقتىمدىمۇ ،سىلەر ماڭا بىرنەچچە قېتىم يــاردەم بېرىپ،
ئېھتىياجىمدىن چىقتىڭالر 17 .مېنىڭ بۇنداق دېيىشىم ،سىلەردىن
بىرەر سوۋغات تەلەپ قىلىش ئەمەس ،بەلكى سىلەرنىڭ ماڭا بەرگەن
ياردىمىڭالر ئۈچۈن خۇدانىڭ سىلەرگە زور بەخت قايتۇرۇشىنى
ئۈمىد قىلىشتۇر 18 .مـــەن سىلەرنىڭ ماڭا ئەۋەتكەن بارلىق
سوۋغىتىڭالرنى تاپشۇرۇۋالدىم .بۇ مېنىڭ ئېھتىياجىمدىن ئېشىپ
كەتتى ،ئەلۋەتتە .ئېپافرودىت ئارقىلىق ئەۋەتكەن سوۋغىتىڭالرنى
ئېلىپ ،ھەممە نەرسەم تېخىمۇ تولۇقلىنىپ كەتتى .بۇ سوۋغاتالر
خۇددى خۇش پۇراقلىق كۆيدۈرمە قۇربانلىقتەك ،خۇدانى خۇرسەن
قىلىدۇ 19 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەر ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ماڭا غەمخورلۇق قىلغان خۇدا ئۆزىنىڭ مول
بايلىقى بىلەن سىلەرنىڭمۇ ھەممە ئېھتىياجىڭالرنى قاندۇرىدۇ.
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 20بارلىق شان-شەرەپ ئەبەدىلئەبەد خۇدائاتىمىزغا مەنسۇپ
بولغاي ،ئامىن!

ئاخىرقى ساالم
 21ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان بارلىق مۇقەددەس خەلققە
ساالم .مەن بىلەن بىللە تۇرۇۋاتقان قېرىنداشالردىنمۇ سىلەرگە ساالم.
 22بۇ يەردىكى مۇقەددەس خەلقتىن ،بولۇپمۇ رىم ئىمپېراتورىنىڭ
ئوردىسىدىكى خىزمەتكار قېرىنداشالردىن سىلەرگە ساالم.
 23رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولغاي!

كولوسىلىقالرغا يېزىلغان خەت

1

 1خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى
بولۇشقا تالالنغان مەنكى پاۋلۇس ۋە مەن ئارقىلىق
قېرىندىشىمىز تىموتىيدىن  2كولوسى شەھىرىدىكى ئەيسا مەسىھكە
مەنسۇپ بولغان سادىق ۋە مۇقەددەس خەلققە ساالم .خۇدائاتىمىز
سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

شۈكۈر دۇئاسى
 3بىز سىلەر ئۈچۈن دۇئا قىلغاندا ،ھەمىشە رەببىمىز ئەيسا
مەسىھنىڭ ئاتىسى بولغان خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمىز 4 .چۈنكى،
بىز سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغىنىڭالردىن ۋە خۇدانىڭ
بارلىق مۇقەددەس خەلقىگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتكىنىڭالردىن
خەۋەر تاپتۇق 5 .سىلەرنىڭ ئېتىقادىڭالر ۋە مېھىر-مۇھەببىتىڭالر
ئەرشتە سىلەر ئۈچۈن ساقلىنىۋاتقان ھەقىقىي بايلىققا بولغان
ئۈمىدىڭالردىن كەلگەن .ھەقىقەتتىن ئىبارەت بولغان خۇش
خەۋەر سىلەرگە دەسلەپتە يەتكۈزۈلگەن چاغدىال بۇ ئۈمىد سىلەردە
پەيدا بولغان 6 .خۇش خەۋەر سىلەرگە يەتكەندە ،سىلەر خۇدانىڭ
مېھىر-شەپقىتىنى ھەقىقىي تونۇپ يەتتىڭالر .ئۇشبۇ خۇش خەۋەر
ئاراڭالردا بىرىنچى كۈندىن تارتىپ مېۋە بېرىپ ،ئۆز تەسىرىنى
كۆرسەتكىنىدەك ،ھازىرمۇ دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا شۇنداق
قىلماقتا 7 .سىلەر خۇدانىڭ بۇ مېھىر-شەپقىتى توغرۇلۇق بىزنىڭ
قەدىرلىك خىزمەتدىشىمىز ئېپافىرادىن تەلىم ئالدىڭالر .ئۇ ئەيسا
مەسىھنىڭ سادىق خىزمەتكارى بولۇپ ،بىزنىڭ ئورنىمىزدا سىلەر
ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتىدۇ 8 .ئۇ يەنە مۇقەددەس روھ سىلەرگە ئاتا
قىلغان مېھىر-مۇھەببەتتىن بىزنى خەۋەردار قىلدى.
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كولوسىلىقالر 1
كولوسىلىقالرغا قىلىنغان دۇئا

 9شۇڭا ،بىز سىلەر توغرىسىدىكى بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان كۈندىن
باشالپ ،سىلەر ئۈچۈن داۋاملىق دۇئا قىلىپ تۇرۇۋاتىمىز .بىز
دۇئايىمىزدا خۇدادىن شۇنى تىلىدۇقكى ،سىلەر مۇقەددەس روھ
ئارقىلىق ئەقىل-پاراسەتكە تولۇپ ،خۇدانىڭ ئىرادىسى توغرۇلۇق
تولۇق چۈشەنچىگە ئېرىشكەيسىلەر 10 .شــۇنــداق بولغاندا،
رەببىمىزنىڭ ئىرادىسىگە مۇناسىپ ياشاپ ،ھەر جەھەتتىن ئۇنى
خۇرسەن قىالاليسىلەر ھەمدە ھاياتىڭالردا ھەربىر ياخشى ئىشتا
مېۋە بېرىپ ،خۇدانى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇپ يېتەلەيسىلەر 11 .بىز
يەنە شۇنى تىلىدۇقكى ،خۇدا سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتى
بىلەن كۈچلەندۈرگەي .شۇنداق بولغاندا ،سىلەر ھەرقانداق ئىشقا
سەۋرچانلىق بىلەن بەرداشلىق بېرەلەيسىلەر ھەمدە خۇشال-
خۇراملىققا چۆمۈپ 12 ،خۇدائاتىمىزغا شۈكۈر ئېيتىسىلەر .چۈنكى،
خۇدا سىلەرنى يورۇقلۇقتا ياشاۋاتقان بارلىق مۇقەددەس خەلقىنىڭ
مىراسىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇشقا اليىق قىلدى 13 .ئــۇ
بىزنى شەيتاننىڭ زۇلۇم-زەخمىتىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ،سۆيۈملۈك
ئوغلىنىڭ پادىشاھلىقىغا ئېلىپ كىردى 14 .بىز ئۇنىڭ سۆيۈملۈك
ئوغلى ئارقىلىق گۇناھنىڭ قۇللۇقىدىن ئەركىن بولدۇق ،يەنى
گۇناھلىرىمىز كەچۈرۈم قىلىندى.

ئەيسا مەسىھ ۋە ئۇنىڭ ۋەزىپىسى
 15ئەيسا مەسىھ كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدىغان خۇدانىڭ
ئوبرازىدۇر .ئۇ بارلىق مەۋجۇداتالردىن بۇرۇن مەۋجۇت بولغان
بولۇپ ،ئۇالردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ 16 .چۈنكى ،مەيلى يەر يۈزىدە
ياكى ئەرشتە بولسۇن ،مەۋجۇداتالرنىڭ ھەممىسى ئۇ ئارقىلىق
يارىتىلغان .كۆرگىلى بولىدىغان مەۋجۇداتالر ياكى كۆرگىلى
بولمايدىغان ئەرشتىكى ھەرقانداق مەرتىۋىلىكلەر ،مەنسەپدارالر،
ھۆكۈمرانالر ۋە ھوقۇقدارالر بولسۇن ،ھەممىسى ئۇ ئارقىلىق ۋە
ئۇنىڭ ئۈچۈن يارىتىلغاندۇر 17 .ئۇ بارلىق مەۋجۇداتالردىن بۇرۇن
مەۋجۇتتۇر .بارلىق مەۋجۇداتالر ئۇ ئارقىلىقال مەۋجۇت بولۇپ
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تۇرىدۇ 18 .ئەيسا مەسىھ ئۆز تېنىدىن ئىبارەت بولغان ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنىڭ بېشى ۋە ئۇنىڭ بەرپا قىلغۇچىسىدۇر .ئۇنىڭ
ھەر جەھەتتىن پۈتكۈل مەۋجۇداتالردىن ئۈستۈن تۇرۇشى ئۈچۈن،
ئۇ ئەڭ ئاۋۋال ئۆلۈمدىن مەڭگۈلۈككە تىرىلدۈرۈلگەن 19 .خۇدا
ئۆزىنىڭ بارلىق مۇكەممەل تەبىئىتىنىڭ ئۇنىڭدا بولۇشىدىن
سۆيۈندى  20ھەمدە ئۇ ئارقىلىق يەر يۈزى ۋە ئەرشتىكى بارلىق
مەۋجۇداتنى ئۆزى بىلەن ياراشتۇرۇپ ،ئۇنىڭ كرېستتە ئاققۇزغان
قېنى ئارقىلىق ئىناقلىقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىنمۇ سۆيۈندى.
 21ئىلگىرى سىلەرمۇ خۇدادىن ئايرىلىپ ،قىلغان يامان ئوي-پىكرىڭالر
ۋە ئىشلىرىڭالر سەۋەبىدىن ئۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەشكەنىدىڭالر.
 22بىراق ،ھازىر خۇدا ئۆز ئوغلى ئەيسا مەسىھنىڭ ئىنسان تېنىدە
كرېستكە مىخلىنىپ قۇربان بولۇشى ئارقىلىق سىلەرنى ئۆزى بىلەن
ياراشتۇردى .بۇنىڭدىن مەقسەت ،سىلەرنىڭ خۇدانىڭ ئالدىدا پاك،
قۇسۇرسىز ۋە ئەيىبسىز بولۇشۇڭالر ئۈچۈندۇر 23 .لېكىن ،سىلەر
چوقۇم ئېتىقادىڭالردا تەۋرەنمەي ،چىڭ ۋە مۇستەھكەم تۇرۇشۇڭالر،
خۇش خەۋەر سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن ئۈمىدتىن ۋاز كەچمەسلىكىڭالر
كېرەك .بۇ خۇش خەۋەر پۈتۈن يەر-يۈزىدە يەتكۈزۈلۈۋاتقان بولۇپ،
مەن پاۋلۇسمۇ ئۇنى يەتكۈزۈشكە تەيىنلەندىم.

پاۋلۇسنىڭ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە
قىلغان خىزمىتى
 24مەن ھازىر سىلەر ئۈچۈن ئازاب-ئوقۇبەت تارتىۋاتقىنىمغا
خۇرسەنمەن .چۈنكى ،خۇددى ئەيسا مەسىھ ئازاب-ئوقۇبەت تارتقانغا
ئوخشاش ،مەن ئۇنىڭ تېنى ،يەنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى
ئۈچۈن تارتىشقا تېگىشلىك بولغان ئازاب-ئوقۇبەتنىڭ بىر قىسمىنى
ئۆز تېنىمدا تارتىۋاتىمەن 25 .خــۇدا خوش خەۋەرنىڭ سىلەرگە
يەتكۈزۈلۈشى ئۈچۈن ،مېنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ
خىزمەتكارى قىلىپ تەيىنلىدى 26 .بۇ خوش خەۋەر ئەلمىساقتىن
بۇيان ئاشكارىالنمىغان .ھازىر ئۇنىڭ سىرى خۇدانىڭ مۇقەددەس
خەلقىگە ئايان قىلىندى 27 .خۇدا بۇ سىرنىڭ سىلەر يەھۇدىي
ئەمەسلەرگىمۇ ھەقىقىي ئۇلۇغلۇق ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى
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ئۆز مۇقەددەس خەلقىگە بىلدۈرۈشتىن سۆيۈندى .بۇ سىر دەل
ئەيسا مەسىھنىڭ قەلبىڭالردا ئىكەنلىكىدۇر .بۇ سىلەر ئۈمىد
قىلغان ئۇلۇغلۇققا كەلگۈسىدە ئېرىشىشىڭالرنىڭ كاپالىتىدۇر.
 28شۇڭا ،بىز ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش خەۋەرنى بارلىق
ئىنسانالرغا يەتكۈزۈشكە ،شۇنداقال خۇدا بىزگە ئاتا قىلغان بارلىق
ئەقىل-پاراسەت بىلەن ئۇالرغا نەسىھەت قىلىپ تەلىم بېرىشكە
تىرىشىۋاتىمىز .بۇنىڭدىن مەقسەت ،ئۇالرنىڭ ئەيسا مەسىھكە
مەنسۇپ بولۇپ ،ئۇنىڭغا بولغان ئېتىقادىنىڭ ھەر جەھەتتىن
تولۇق يېتىلگەن ھالدا خۇدانىڭ ئالدىغا بېرىشى ئۈچۈندۇر 29 .بۇ
مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھتىن كەلگەن ،ھاياتىمدا
نامايان بولۇۋاتقان زور كۈچكە تايىنىپ ،تىرىشىپ-تىرمىشىپ
ئىشلەۋاتىمەن.
 1مېنىڭ سىلەر ۋە الئودىكىيا شەھىرىدىكىلەر ھەمدە مېنى
تېخى كۆرمىگەن باشقا كىشىلەر ئۈچۈن قانداق تىرىشىپ-
تىرمىشىپ ئىشلەۋاتقانلىقىمنى بىلىشىڭالرنى خااليمەن 2 .مېنىڭ
بۇنداق ئىشلىشىم سىلەرنىڭ ئىچ-ئىچىڭالردىن رىغبەتلىنىپ،
بىر-بىرىڭالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىپ ،ئۆزئارا باغلىنىشىڭالر
ئۈچۈندۇر .شۇنداق بولغاندا ،ھەقىقەتنى چوڭقۇر چۈشىنىشتىن
كەلگەن تولۇق ئىشەنچكە ئېرىشىپ ،خۇدا ئاشكارىلىغان سىرنى،
يەنى ئەيسا مەسىھنى ھەقىقىي تونۇپ يېتەلەيسىلەر 3 .بارلىق
ئەقىل-پاراسەت ۋە بىلىم ئەيسا مەسىھكە مۇجەسسەملەنگەن.
 4ھېچكىمنىڭ سىلەرنى چىرايلىق گەپ-سۆزلەر بىلەن ئازدۇرۇپ
كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،بۇالرنى ئېيتىۋاتىمەن 5 .چۈنكى ،مەن سىلەر
بىلەن بىر يەردە بولمىساممۇ ،قەلبىم دائىم سىلەر بىلەن بىللە.
سىلەرنىڭ تۇرمۇشۇڭالرنىڭ تەرتىپلىك ۋە ئەيسا مەسىھكە بولغان
ئېتىقادىڭالرنىڭ مۇستەھكەم ئىكەنلىكىنى ئاڭالپ ،خۇرسەن
بولماقتىمەن.

2

ئەيسا مەسىھتىن كەلگەن يېڭى ھايات
 6سىلەر ئەيسا مەسىھنى رەببىمىز ،دەپ قوبۇل قىلغانىكەنسىلەر،
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ياشاڭالر 7 .ئۇنىڭغا بولغان ئېتىقادىڭالر چوڭقۇر
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يىلتىز تارتقان دەرەخكە ۋە پۇختا قۇرۇلغان بىناغا ئوخشاش
مۇستەھكەم بولسۇن .سىلەرگە تاپشۇرۇلغان ھەقىقەتتە چىڭ
تۇرۇڭالر .قەلبىڭالر خۇداغا بولغان مىننەتدارلىق بىلەن تولسۇن.
 8ئېھتىياتچان بولۇڭالر ،ھېچكىم سىلەرنى قۇرۇق پەلسەپە ۋە يالغان
سەپسەتىلەر بىلەن ئازدۇرۇپ كەتمىسۇن .بۇالر ئەيسا مەسىھنىڭ
تەلىمىدىن ئەمەس ،بەلكى ئىنسانالرنىڭ ئەنئەنىلىرى ۋە بۇ
دۇنيادىكى يامان روھىي كۈچلەرنىڭ ① تەسىرلىرىدىن كەلگەن.
 9خۇدانىڭ بارلىق مۇكەممەل تەبىئىتى بۇ دۇنياغا ئىنسان تېنىدە
كەلگەن ئەيسا مەسىھتىدۇر 10 .سىلەر روھىي كۈچلەر دۇنياسىدىكى
بارلىق ھۆكۈمرانالر ۋە ھوقۇقدارالردىن ئۈستۈن تۇرغۇچى ئەيسا
مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنىڭ مۇكەممەللىكىدىن
تولۇقلىنىپ تۇرىسىلەر.
 11سىلەر ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن،
جىسمانىي جەھەتتىكى خەتنىنى ئەمەس ،بەلكى ئۇ ئاتا
قىلغان روھىي جەھەتتىكى خەتنىنى قوبۇل قىلدىڭالر .بۇ،
سىلەرنى گۇناھكار تەبىئىتىڭالرنىڭ ئىلكىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان
خەتنىدۇر 12 .چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغىنىڭالردا ،سىلەر
ئەيسا مەسىھكە باغالنغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئۆلۈمى
بىلەنمۇ باغلىنىپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە كۆمۈلدۈڭالر ۋە ئۇنىڭ
بىلەن بىللە تىرىلدۈرۈلدۈڭالر .بۇ ،ئەيسا مەسىھنى ئۆلۈمدىن
تىرىلدۈرگەن خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە بولغان ئىشەنچىڭالر
ئارقىلىق بولدى 13 .سىلەر بۇرۇن گۇناھ ئىچىدە ياشىغانلىقىڭالر
ۋە گۇناھكار تەبىئىتىڭالرنىڭ ئىلكىدىن قۇتۇلمىغانلىقىڭالر
ئۈچۈن ،روھىي جەھەتتە ئۆلۈك ئىدىڭالر .بىراق ،خۇدا سىلەرنى
ئەيسا مەسىھكە باغالپ ،يېڭى ھاياتقا ئېرىشتۈردى ۋە پۈتۈن
گۇناھلىرىڭالرنى كەچۈرۈم قىلدى 14 .ئەيسا مەسىھ كرېستكە
مىخالنغاندا ،خۇدا بارلىق گۇناھلىرىمىز خاتىرىلەنگەن ،بىزگە
قارشى بولغان ھېساب-كىتابىنى شۇ كرېستكە مىخالپ ،بىكار
قىلدى 15 .شۇنداق قىلىپ ،خۇدا روھىي كۈچلەر دۇنياسىدىكى
①  8 :2ياكى «بۇ دۇنيادىكى ئارتۇقچە قائىدە-يوسۇنالرنىڭ».
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يامان ھۆكۈمرانالر ۋە ھوقۇقدارالرنى قورالسىزالندۇرۇپ ،ئەيسا
مەسىھنىڭ كرېستتىكى قۇربانلىقى ئارقىلىق ئۇالر ئۈستىدىن
غەلىبە قىلىش بىلەن ئۇالرنى پۈتكۈل ئالەم ئالدىدا نومۇستا
قالدۇردى.
 16شۇنىڭ ئۈچۈن ،يېمەك-ئىچمەك جەھەتتە ۋە ھېيت-
ئايەم ،ھىالل ئاي بايراملىرى ياكى دەم ئېلىش كۈنلىرىنى
ئۆتكۈزۈش-ئۆتكۈزمەسلىك جەھەتتە ھېچكىمنىڭ سىلەرنى
ئەيىبلەيدىغان ھوقۇقى يوق 17 .بۇنداق قائىدە-يوسۇنالر
پەقەت ئەيسا مەسىھ ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان ئىشالردىن دېرەك
بېرىدىغان كۆلەڭگىدۇر .بۇ ئىشالر ئەيسا مەسىھ تەرىپىدىن
ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇپ بولدى 18 .ساختا كەمتەرلىك قىلىشقا
ۋە پەرىشتىلەرگە چوقۇنۇشقا بېرىلگەن كىشىلەرنىڭ بۇنداق
ئىشالردا ئەيىبلەشلىرىگە پەرۋا قىلماڭالر .ئۇالر ساختا ،غايىبانە
ئاالمەتلەرگە ئېسىلىشىۋېلىپ ،ھەر خىل خام خىيالالردا بولۇپ،
ئاساسسىز تەكەببۇرلۇق قىلىدۇ 19 .ئۇالرنىڭ ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنىڭ بېشى بولغان ئەيسا مەسىھ بىلەن ھېچقانداق
مۇناسىۋىتى يوق .ئېتىقادچىالر ئەيسا مەسىھنىڭ باشقۇرۇشى
ۋە پەرۋىشىدە خۇددى بەدەندىكى بوغۇم ۋە پەيلەر ئۆزئارا چىڭ
تۇتاشقاندەك ،ئۆزئارا بىرلىشىپ ،خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە
ئۆسۈپ يېتىلىدۇ.
20 21-سىلەر بۇ دۇنياغا نىسبەتەن ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە
ئۆلۈپ ،بۇ دۇنيادىكى يامان روھىي كۈچلەرنىڭ تەسىرلىرىدىن
ئازاد بولغانىكەنسىلەر ،يەنە نېمە ئۈچۈن شۇالرنىڭ «بۇنى تۇتما»،
«ئاۋۇنى يېمە»« ،بۇنىڭغا تەگمە» دېگەندەك قائىدە-يوسۇنلىرىغا
يېپىشىۋالىسىلەر؟  22بۇ قائىدە-يوسۇنالرنىڭ ھەممىسى تۈگەيدىغان
نەرسىلەر توغرىسىدا بولۇپ ،پەقەتال ئىنسانالرنىڭ بۇيرۇق ۋە
تەلىملىرىدىن پەيدا بولغان 23 .روشەنكى ،كىشىلەر ئۆزلىرى ئىجاد
قىلىۋالغان دىنالردىكى مۇنداق تەقۋادارلىق ،ساختا كەمتەرلىك ۋە ئۆز
تېنىنى ئازابقا سالىدىغان قائىدە-يوسۇنالر دانالىقتەك كۆرۈنسىمۇ،
ئەمەلىيەتتە گۇناھكار تەبىئىتىمىزدىكى ھەۋەسلەرنى چەكلەشتە
ھېچقانداق پايدىسى يوقتۇر.
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3

 1ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە تىرىلگەنىكەنسىلەر ،ئۇنداقتا
ئەرشتىكى ئىشالرغا ئىنتىلىڭالر .ئەيسا مەسىھ ئەرشتە
خۇدانىڭ ئوڭ تەرىپىدە ئولتۇرىدۇ 2 .سىلەر بۇ دۇنيادىكى ئىشالرغا
ئەمەس ،بەلكى ئەرشتىكى ئىشالرغا باش قاتۇرۇڭالر 3 .چۈنكى،
سىلەر بۇ دۇنياغا نىسبەتەن ئۆلدۈڭالر .ھاياتىڭالر ئەيسا مەسىھ
بىلەن خۇدانىڭ ھۇزۇرىدا پىنھاندۇر 4 .ھاياتىڭالرنىڭ مەنبەسى
بولغان ئەيسا مەسىھ قايتىپ كەلگەندە ،سىلەر ئۇنىڭ بىلەن بىللە
شان-شەرەپتە ئايان بولىسىلەر.
 5شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۆزۈڭالردىكى بۇ دۇنياغا خاس ئارزۇ-
ھەۋەسلەرنى ،يەنى جىنسىي ئەخالقسىزلىق ،ناپاكلىق،
شەھۋانىيلىق ،رەزىل ھەۋەس ۋە ئاچكۆزلۈكلەرنى تاشالڭالر.
ئاچكۆزلۈك بۇتپەرەسلىكتىن پەرقلەنمەيدۇ 6 .خۇدانىڭ غەزىپى
مۇشۇنداق ئىشالرنى قىلغۇچىالرنىڭ بېشىغا چۈشىدۇ 7 .بۇرۇن
سىلەرمۇ بۇنداق ئارزۇ-ھەۋەسلەر ئىچىدە ياشاپ ،رەزىل تۇرمۇش
كەچۈرگەنىدىڭالر.
 8ئەمدى بۇنداق يامان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى تاشالڭالر.
غەزەپلىنىش ،ئاچچىقلىنىش ،يامان نىيەتتە بولۇش ،تۆھمەت
قىلىش ياكى ئەدەپسىز گەپ-سۆزلەرنى قىلىشتەك يامان ئىشالردىن
يىراق تۇرۇڭالر 9 .شۇنداقال ،بىر-بىرىڭالرغا يالغان سۆزلىمەڭالر.
چۈنكى ،سىلەر كونا تەبىئىتىڭالرنى بۇرۇنقى قىلمىشىڭالر بىلەن
بىللە چۆرۈپ تاشالپ 10 ،يېڭى تەبىئەتكە ئىگە بولدۇڭالر .سىلەر
ياراتقۇچى خۇدانىڭ ئوبرازى بويىچە يېڭىلىنىۋاتقىنىڭالردا ،خۇداغا
بولغان تونۇشۇڭالر چوڭقۇرلىشىدۇ 11 .بۇ يېڭى ھاياتتا بىزنىڭ
يەھۇدىي ياكى يەھۇدىي ئەمەس ،خەتنە قىلىنغان ياكى قىلىنمىغان،
مەدەنىيەتسىز ھەتتا ياۋايى ① ،قۇل ياكى ھۆر بولۇشىمىز مۇھىم

①  11 :3ياۋايى _ گرېكچە ئاتىلىشى «سكىف» بولغان ،قارا دېڭىز بىلەن كاسپى
دېڭىز ئوتتۇرىسىدا ياشىغان بىر خەلقنى كۆرسىتىدۇ .رىملىقالر بىلەن گرېكالر
ئۇشبۇ خەلقنى ناھايىتى مەدەنىيەتسىز ۋە ياۋايى دەپ ئاتىغان.
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ئەمەس .مۇھىمى ئەيسا مەسىھتۇر .ئۇ بولسا ھەممىمىزنىڭ
قەلبىدىدۇر.
 12خــۇدا سىلەرنى سۆيۈپ« ،ئۆزۈمگە ئاتىغان خەلقىم» دەپ
تاللىغانىكەن ،رەھىمدىل ،مېھرىبان ،كەمتەر ،مۇاليىم ۋە سەۋرچان
بولۇڭالر 13 .بىر-بىرىڭالرغا كەڭ قورساق بولۇڭالر .ئەگەر ئاراڭالردا
بىركىم سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭالرنى ئاغرىتقان بولسا ،ئۇنى كەچۈرۈڭالر.
رەببىمىز سىلەرنى كەچۈرگىنىدەك ،سىلەرمۇ باشقىالرنى كەچۈرۈڭالر.
 14ئەڭ مۇھىمى ،مېھىر-مۇھەببەتلىك بولۇڭالر .چۈنكى ،مېھىر-
مۇھەببەت بىر-بىرىمىزنى باغالپ ،مۇكەممەل ئىناقلىققا باشاليدۇ.
 15ئەيسا مەسىھ ئاتا قىلغان تىنچ-ئامانلىق قەلبىڭالرنى باشقۇرسۇن.
چۈنكى ،سىلەر بىر تەننىڭ ئەزالىرى بولۇپ ،بۇ ئىناقلىق ئىچىدە
ياشاشقا چاقىرىلدىڭالر .ھەمىشە خۇداغا شۈكۈر ئېيتىڭالر 16 .ئەيسا
مەسىھنىڭ تەلىملىرى قەلبىڭالردىن تولۇق ئورۇن ئالسۇن .بىر-
بىرىڭالرغا خۇدادىن كەلگەن بارلىق ئەقىل-پاراسەت بىلەن تەلىم
بېرىڭالر ۋە نەسىھەت قىلىڭالر .مىننەتدارلىققا تولغان قەلبىڭالر
بىلەن خۇداغا زەبۇر مۇناجاتلىرى ،مەدھىيە ناخشىلىرى ۋە مۇقەددەس
روھنىڭ ئىلھامىدىن كەلگەن غەزەللەرنى ئېيتىڭالر 17 .مەيلى سىلەر
نېمە دەڭالر ياكى نېمە قىلىڭالر ،ھەممىسىنى رەببىمىز ئەيسانىڭ
نامىنىڭ ئۇلۇغلىنىشى ئۈچۈن قىلىڭالر ۋە ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
خۇدائاتىمىزغا شۈكۈر ئېيتىڭالر.

يېڭىچە كىشىلىك مۇناسىۋەتلەر
 18ئەي ئايالالر ،رەببىمىزگە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن،
شۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا ئەرلىرىڭالرغا ئىتائەت قىلىڭالر 19 .ئەي
ئەرلەر ،ئاياللىرىڭالرنى سۆيۈڭالر ،ئۇالرغا قاتتىق مۇئامىلە
قىلماڭالر 20 .ئەي بالىالر ،ھەرقانداق ئىشتا ئاتا-ئاناڭالرنىڭ سۆزىنى
ئاڭالڭالر .چۈنكى بۇ ،رەببىمىزنى خۇرسەن قىلىدۇ 21 .ئەي ئاتىالر،
پەرزەنتلىرىڭالرغا بولغان مۇئامىلىدە ئۇالرنىڭ نەپرىتىنى قوزغاپ
قويماڭالر .ئۇنداق قىلساڭالر پەرزەنتىڭالر چۈشكۈنلىشىپ كېتىدۇ.
 22ئەي قۇلالر ،بۇ دۇنيادىكى خوجايىنلىرىڭالرغا ھەممە ئىشتا
بويسۇنۇڭالر .بۇنى ئۇالرنى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن پەقەت
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ئۇالرنىڭ ئالدىدىال ئەمەس ،بەلكى ھەمىشە چىن قەلبىڭالر
ۋە رەببىمىزگە بولغان چوڭقۇر ھۆرمىتىڭالر بىلەن قىلىڭالر.
 23ھەرقانداق ئىش قىلغاندا ،جان-دىل بىلەن قىلىڭالر .بۇنى
ئادەملەر ئۈچۈن ئەمەس ،رەببىمىز ئۈچۈن قىلغاندەك قىلىڭالر.
 24ئېسىڭالردا بولسۇنكى ،رەببىمىز ئۆز خەلقىگە بېرىشكە ۋەدە
قىلغان مىراسنى سىلەرگە ئىنئام قىلىدۇ .چۈنكى ،سىلەر
ھەقىقىي خوجايىنىڭالر رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە خىزمەت
قىلىۋاتىسىلەر 25 .مەيلى كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،يامان
ئىش قىلسا ،قىلغان يامان ئىشىغا يارىشا خۇدانىڭ جازاسىغا
تارتىلىدۇ .چۈنكى ،خۇدا ھەممە ئىنسانالرغا ئوخشاش مۇئامىلە
قىلىدۇ.
1
 ئەي خوجايىنالر ،قۇللىرىڭالرغا توغرا ۋە ئادىل مۇئامىلە
قىلىڭالر .چۈنكى ،سىلەرنىڭمۇ ئەرشتە خوجايىنىڭالر
بارلىقىنى ئۇنتۇپ قالماڭالر.

4

نەسىھەتلەر
 2دۇئا قىلىشنى توختاتماڭالر .دۇئا قىلغاندا ،پۈتۈن دىققىتىڭالر
بىلەن دۇئا قىلىڭالر ۋە خۇداغا شۈكۈر ئېيتىڭالر 3 .بىز ئۈچۈن يەنە
شۇنداق دۇئا قىلىڭالركى ،خۇدا ئۆز خەۋىرىنى يەتكۈزۈشىمىزگە
يول ئېچىپ بەرسۇن .شۇنداق بولغاندا ،ئەيسا مەسىھ ھەققىدىكى
ئاشكارىلىغان سىرنى جاكارلىيااليمىز .مەن ھازىر دەل مۇشۇ خۇش
خەۋەرنى يەتكۈزۈش سەۋەبىدىن كىشەنلەندىم 4 .مېنىڭ بۇ خۇش
خەۋەرنى قولۇمدىن كېلىشچە ئېنىق چۈشەندۈرۈشۈم ئۈچۈنمۇ
دۇئا قىلىڭالر.
 5ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغانالر بىلەن ئاالقە قىلغاندا،
ئەقىل-پاراسىتىڭالرنى ئىشلىتىپ ،ھەربىر پۇرسەتنى قولدىن
بەرمەي ،خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈڭالر 6 .ئۇالرغا قىلغان گەپ-
سۆزلىرىڭالر ھەمىشە يېقىملىق ،ئۇالرنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان
بولسۇن .شۇنداق بولغاندا ،ھەربىر ئادەمگە قانداق يول بىلەن
جاۋاب بېرىشنى بىلىۋاالاليسىلەر.
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 7رەببىمىز يولىدا مەن بىلەن بىللە خىزمەت قىلىۋاتقان سادىق
خىزمەتكار ،سۆيۈملۈك قېرىندىشىم تىكىكۇس مەن توغرۇلۇق
بارلىق ئىشالرنى سىلەرگە سۆزلەپ بېرىدۇ 8 .ئۇنى ئەھۋالىمىزنى
يەتكۈزۈش ۋە سىلەرنى رىغبەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ
ئالدىڭالرغا ئەۋەتىمەن 9 .سادىق ،سۆيۈملۈك قېرىندىشىمىز ھەم
يۇرتدىشىڭالر بولغان ئونېسىمۇسنىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەۋەتىمەن.
ئۇالر بۇ يەردە بولۇۋاتقان ھەممە ئىشنى سىلەرگە سۆزلەپ بېرىدۇ.
 10مەن بىلەن بىللە زىنداندا يېتىۋاتقان بۇرادىرىم ئارىستارخۇس،
شۇنداقال بارنابانىڭ جىيەنى ماركۇستىن سىلەرگە ساالم( .ئەگەر
ماركۇس يېنىڭالرغا بېرىپ قالسا ،ئۇنى تاپىلىغىنىمدەك كۈتۈۋېلىڭالر).
 11يۇستۇس دەپ ئاتىلىپ كەلگەن ئىسامۇ سىلەرگە ساالم ئېيتتى.
خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ئۈچۈن ئىشلەۋاتقان خىزمەتداشلىرىم ئىچىدە
يەھۇدىيالردىن بولغان ئېتىقادچىالر پەقەت مۇشۇالرال بولۇپ ،ئۇالر
ماڭا چوڭ تەسەللى بېرىشتى.
 12ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى ۋە يۇرتدىشىڭالر بولغان
ئېپافىرادىن سىلەرگە ساالم .ئۇ سىلەرنىڭ ئېتىقادتا پىشىپ
يېتىلىشىڭالر ،خۇدانىڭ پۈتكۈل ئىرادىسىگە بولغان ئىشەنچىڭالردا
چىڭ تۇرۇشۇڭالر ئۈچۈن ،ھەمىشە جان-دىلى بىلەن دۇئا قىلماقتا.
 13ئۇنىڭ سىلەر ئۈچۈن ھەمدە الئودىكىيا ۋە ھېيراپولىس شەھىرىدىكى
قېرىنداشالر ئۈچۈن كۆپ ئەجىر سىڭدۈرۈپ كەلگەنلىكى توغرىسىدا
سىلەرگە گۇۋاھلىق بېرىمەن 14 .قەدىرلىك تېۋىپ لۇقا ۋە دېماسمۇ
سىلەرگە ساالم ئېيتتى.
 15الئودىكىيادىكى قېرىنداشالرغا ،بولۇپمۇ نىمفە خانىمغا ۋە
ئۇنىڭ ئۆيىدە جەم بولىدىغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ساالم
ئېيتقايسىلەر 16 .بۇ خەت ئاراڭالردا ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن،
الئودىكىيادىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى ئىچىدىمۇ ئوقۇلسۇن.
سىلەر يەنە الئودىكىيادىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە يازغان
خېتىمنىمۇ ئوقۇڭالر 17 .ئاركىپۇسقا شۇنى ئېيتىڭالركى ،خۇدا
ئۇنىڭغا تاپشۇرغان ۋەزىپىنى چوقۇم ئادا قىلسۇن.
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 18مەنكى پاۋلۇس بۇ ئاخىرقى ساالمنى ئۆز قولۇم بىلەن يېزىۋاتىمەن.
مېنىڭ پۇت-قوللىرىمنىڭ كىشەنلىك ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇماڭالر.
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولغاي!

سالونىكالىقالرغا يېزىلغان
بىرىنچى خەت

1

 1مەنكى پاۋلۇس ۋە مەن ئارقىلىق سىالس ھەمدە تىموتىيدىن
خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان،
سالونىكا شەھىرىدىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ساالم .خۇدا
سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

سالونىكالىقالرنىڭ ئېتىقادى
 2بــىــز دۇئالىرىمىزدا سىلەر ئۈچۈن دائىم خۇداغا شۈكۈر
ئېيتىپ ،سىلەرنى ياد ئېتىپ تۇرۇۋاتىمىز 3 .خۇدائاتىمىزنىڭ
ئالدىدا ئېتىقادىڭالردىن كەلگەن ياخشى ئىشلىرىڭالرنى ،مېھىر-
مۇھەببىتىڭالر بىلەن سىڭدۈرگەن ئەجرىڭالرنى ۋە رەببىمىز ئەيسا
مەسىھكە باغلىغان ئۈمىدىڭالردىن كەلگەن سەۋر-تاقەت بىلەن
بەرداشلىق بەرگەنلىكىڭالرنى دائىم ئەسلەپ تۇرۇۋاتىمىز 4 .ئەي
خۇدا سۆيگەن قېرىنداشالر ،بىزگە مەلۇمكى ،خۇدا سىلەرنى تاللىدى.
 5سىلەرگە يەتكۈزگەن بۇ خۇش خەۋەرنى بىز سۆز بىلەنال ئەمەس،
بەلكى مۇقەددەس روھتىن كەلگەن كۈچ-قۇدرەت بىلەن ،شۇنداقال
خۇدانىڭ بۇ خۇش خەۋەر ئارقىلىق سىلەرنى قۇتقۇزىدىغانلىقىغا
بولغان تولۇق ئىشەنچىمىز بىلەن سىلەرگە يەتكۈزدۇق .بىز سىلەر
بىلەن بىللە بولغان چاغالردا قانداق ياشىغانلىقىمىزنى سىلەر
بىلىسىلەر .بۇالرنىڭ ھەممىسى سىلەرنىڭ مەنپەئىتىڭالر ئۈچۈن
ئىدى 6 .سىلەر بىزدىن ،شۇنداقال رەببىمىزدىن ئۈلگە ئالدىڭالر.
چۈنكى ،سىلەر ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا قارىماي ،مۇقەددەس روھ ئاتا
قىلغان شاد-خۇراملىق ئىچىدە خۇدانىڭ سۆزىنى قوبۇل قىلدىڭالر.
 7نەتىجىدە ،سىلەرمۇ ماكېدونىيە ۋە يۇنان ئۆلكىلىرىدىكى پۈتكۈل
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ئېتىقادچىالرغا ئۈلگە بولدۇڭالر 8 .رەببىمىز ھەققىدىكى سۆزلەر
سىلەردىن باشلىنىپ ،ماكېدونىيە ۋە يۇنانغىال ئەمەس ،ھەممە
يەرگە تارقىلىپتۇ .بىز ئۇ يەرلەرگە بارغىنىمىزدا ،كىشىلەرنىڭ
سىلەرنىڭ خۇداغا بولغان ئېتىقادىڭالردىن ئاللىقاچان خەۋىرى
بارلىقىنى ئۇقتۇق .شۇڭا ،بىزنىڭ ئېتىقادىڭالر توغرىسىدا يەنە
ئېغىز ئېچىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق 9 .بىز بارغان جايدىكى كىشىلەر
سىلەرنىڭ بىزنى ئىللىق قوبۇل قىلغانلىقىڭالرنى ئاڭلىغانىدى.
ئۇالر سىلەرنىڭ بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن ۋاز كېچىپ ،ھايات بولغان
ھەقىقىي خۇداغا خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا يۈزلەنگەنلىكىڭالرنى
بىزگە ئېيتتى 10 .ئۇالر يەنە بىزگە سىلەرنىڭ خۇدانىڭ ئوغلىنىڭ،
يەنى خۇدا ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگەن ئەيسا مەسىھنىڭ ئەرشتىن
قايتا كېلىشىنى كۈتۈۋاتقانلىقىڭالرنى ئېيتتى .بىزلەرنى خۇدادىن
كېلىدىغان غەزەپتىن قۇتقۇزغۇچى دەل ئەيسا مەسىھتۇر.

پاۋلۇسنىڭ سالونىكادىكى خىزمىتى

2

 1قېرىنداشالر ،سىلەرگە مەلۇمكى ،بىزنىڭ قېشىڭالرغا
بارغىنىمىز بىكارغا كەتمىدى 2 .سىلەرگە يەنە شۇمۇ
مەلۇمكى ،بىز قېشىڭالرغا بېرىشتىن ئىلگىرى فىلىپى شەھىرىدە
تۇرغان ۋاقتىمىزدا ،ئۇ يەردە ئازاب چەكتۇق ۋە ھاقارەتكە ئۇچرىدۇق.
كېيىن ،سىلەرنىڭ شەھىرىڭالردىمۇ يەنە قاتتىق قارشىلىقالرغا
ئۇچرىدۇق .لېكىن ،بىز خۇدانىڭ ياردىمى بىلەن غەيرەتكە كېلىپ،
خۇدانىڭ خۇش خەۋىرىنى سىلەرگە يەتكۈزدۇق 3 .بىز بۇ خۇش
خەۋەرنى بىرەر ساختىلىق ،يامان نىيەت ياكى ھىيلىگەرلىك بىلەن
يەتكۈزۈۋاتقىنىمىز يوق 4 .ئەمەلىيەتتە ،خۇدا بىزنى اليىق كۆرۈپ،
خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى بىزگە تاپشۇردى .بىز خۇش
خەۋەرنى ئىنسانالرنى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى
بىزنىڭ قەلبىمىزنى كۆزىتىۋاتقان خۇدانى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن
يەتكۈزۈۋاتىمىز 5 .سىلەرگە مەلۇمكى ،بىز ھېچقاچان سىلەرنىڭ
يېنىڭالرغا خۇشامەت قىلغىلى ياكى نىقابلىنىپ تەمەخورلۇق قىلغىلى
بارمىدۇق .بۇنىڭغا خۇدا گۇۋاھتۇر 6 .مەيلى سىلەر بولۇڭالر ياكى
باشقىالر بولسۇن ،بىز ھېچكىمدىن بىرەر ماختاش تەمە قىلمىدۇق.
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 7ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىلىرىدىن بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،ياردىمىڭالرنى
تەلەپ قىلىشقا ھەقلىق ئىدۇق .لېكىن ،سىلەرگە خۇددى بالىلىرىنى
باغرىغا باسقان مۇاليىم ئانىدەك مۇئامىلە قىلدۇق 8 .شۇ چاغدا،
سىلەرگە شۇنداق مۇھەببەت باغلىغانىدۇقكى ،بىز خۇدانىڭ خۇش
خەۋىرىنىال ئەمەس ،ئۆز جېنىمىزنىمۇ تەقدىم قىلىشقا رازى ئىدۇق.
چۈنكى ،سىلەرنى شۇ قەدەر ياخشى كۆرەتتۇق!  9قېرىنداشالر،
بىزنىڭ قانداق تىرىشىپ-تىرمىشىپ ئىشلىگەنلىكىمىز جەزمەن
ئېسىڭالردا باردۇر .بىز ھېچقايسىڭالرغا ئېغىرىمىزنى سالماسلىق
ئۈچۈن ،بىر تەرەپتىن كېچە-كۈندۈزلەپ ئىشلەپ تۇرمۇشىمىزنى
قامدىساق ،يەنە بىر تەرەپتىن خۇدانىڭ خۇش خەۋىرىنى سىلەرگە
يەتكۈزدۇق 10 .ئېتىقادچىالردىن بولغان سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى
ئەمەلىي ھەرىكىتىمىزنىڭ پاك ،ھەققانىي ۋە ئەيىبسىز ئىكەنلىكىگە
ئۆزۈڭالر گۇۋاھلىق بېرەلەيسىلەر ،بۇنىڭغا خۇدامۇ گۇۋاھتۇر.
 11سىلەرگە مەلۇمكى ،بىز ھەربىرىڭالرغا ئاتا پەرزەنتىگە ئەجىر
سىڭدۈرگەندەك ئەجىر سىڭدۈردۇق 12 ،سىلەرگە مەدەت بەردۇق،
تەسەللى بەردۇق .سىلەرنى ئۆز پادىشاھلىقىغا ۋە شان-شەرىپىگە
چاقىرغان خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىگە اليىق ياشاشقا دەۋەت قىلدۇق.
 13خۇداغا ھەمىشە شۈكۈر ئېيتىشىمىزدىكى يەنە بىر سەۋەب شۇكى،
سىلەر بىزدىن خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،ئۇنى قوبۇل قىلغىنىڭالردا،
بۇ سۆزنى ئىنسانالرنىڭ سۆزى ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ سۆزى
دەپ ئېتىراپ قىلدىڭالر .ئەمەلىيەتتىمۇ ،بۇ سۆز خۇدانىڭ سۆزى
بولۇپ ،ئۇ ھازىر ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغان سىلەرگە كۈچلۈك تەسىر
كۆرسەتمەكتە 14 .قېرىنداشالر ،سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالرمۇ خۇداغا ئېتىقاد
قىلغان ۋە ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكلىرىگە ئوخشايدۇ .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ
شۇ يەردىكى يەھۇدىيالر تەرىپىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغىنىغا
ئوخشاش ،سىلەرمۇ ئۆز يۇرتداشلىرىڭالر تەرىپىدىن زىيانكەشلىككە
ئۇچرىدىڭالر15 . 16-بۇرۇن يەھۇدىيالرنىڭ ئەجدادلىرى پەيغەمبەرلەرنى
ئۆلتۈرگەن ،كېيىن ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرى رەببىمىز ئەيسانى ئۆلتۈردى.
ھازىر يەنىال بەزى يەھۇدىيالر بىزگىمۇ زۇلۇم سېلىپ ،بىزنى بىز
خۇش خەۋەر تارقىتىۋاتقان شەھەرلەردىن قوغالپ چىقاردى .ئۇالرنىڭ
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بۇنداق قىلمىشلىرى خۇدانىڭ غەزىپىنى كەلتۈرىدۇ .ئۇالر خۇددى
پۈتكۈل ئىنسانالر بىلەن دۈشمەنلەشكەندەك ،بىزنىڭ يەھۇدىي
ئەمەسلەرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىشى ئۈچۈن ئۇالرغا بۇ خۇش
خەۋەرنى تارقىتىشىمىزغا توسقۇنلۇق قىلىۋاتىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر
گۇناھلىرىنى ئۈزلۈكسىز كۆپەيتىپ ،چېكىگە يەتكۈزمەكتە .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،خۇدانىڭ غەزىپى ئەمدى ئۇالرغا چۈشۈش ئالدىدا تۇرىدۇ.

پاۋلۇسنىڭ ئەنسىرىشى
 17قېرىنداشالر ،بىز ئامالسىز ھالدا سىلەردىن ۋاقىتلىق ئايرىلدۇق.
بىز سىلەر بىلەن بىللە بولمىساقمۇ ،قەلبىمىز يەنىال سىلەر بىلەن
بىللە .بىز سىلەر بىلەن يەنە بىر قېتىم دىدار كۆرۈشۈشكە ئىنتىزار
بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،يېنىڭالرغا بېرىشقا ئىنتايىن تىرىشتۇق!
 18بىزنىڭ يېنىڭالرغا بارغۇمىز كەلگەنىدى .بولۇپمۇ ،مەنكى پاۋلۇس
نەچچە قېتىم سىلەرنى يوقالپ بارماقچى بولغان بولساممۇ ،بىراق
بۇنىڭغا شەيتان توسالغۇ بولدى 19 .سىلەرنىڭ ئېتىقادىڭالردا ئاخىرغىچە
چوقۇم چىڭ تۇرىدىغانلىقىڭالرغا ئىشىنىمىز ۋە سىلەر ئۈچۈن بەك
خۇشال بولىمىز .رەببىمىز ئەيسا قايتا كەلگەندە ،ئۇنىڭ ئالدىدا
پەخىرلىنىدىغان تاجىمىز دەل سىلەر ئەمەسمۇ؟  20بىز ھەقىقەتەن
سىلەردىن پەخىرلىنىمىز ،سىلەر بىزنىڭ خۇشاللىقىمىز!
1 2-بىز سىلەرنىڭ خەۋىرىڭالرنى ئااللماي ،تاقىتىمىز
قالمىغاندا ،ئۆزىمىز ئافىنا شەھىرىدە يالغۇز قېلىپ،
ئالدىڭالرغا قېرىندىشىمىز ھەم خۇدا يولىدا بىز بىلەن بىللە ئەيسا
مەسىھ ھەققىدىكى خۇش خەۋەرنى تارقىتىۋاتقان خىزمەتدىشىمىز
تىموتىينى ئەۋەتىشنى قارار قىلدۇق 3 .بىزنىڭ ئۇنى ئەۋەتىشىمىزدىكى
مەقسىتىمىز ،سىلەرنىڭ كۆز ئالدىڭالردىكى قىيىنچىلىقالر
سەۋەبىدىن ئېتىقادىڭالرنىڭ تەۋرىنىپ قالماسلىقى ھەمدە سىلەرنى
رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئېتىقادىڭالرنى كۈچەيتىشتۇر .بىزنىڭ چوقۇم
قىيىنچىلىققا ئۇچرايدىغانلىقىمىزمۇ سىلەرگە مەلۇم 4 .بىز سىلەر
بىلەن بىللە بولغان ۋاقتىمىزدا ،ھەممىمىزنىڭ قىيىنچىلىقالرغا
ئۇچرايدىغانلىقىمىزنى سىلەرگە ئالدىنئاال ئېيتقانىدۇق.
ئەمەلىيەتتىمۇ دېگىنىمىزدەك بولدى 5 .شۇ سەۋەبتىن تاقىتىم
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تاق بولۇپ ،ئېتىقادىڭالرنىڭ زادى قانداق ئىكەنلىكىنى بىلىش
ئۈچۈن ،تىموتىينى يېنىڭالرغا ئەۋەتكەنىدىم .مەن شەيتاننىڭ
سىلەرنى ئازدۇرۇشى ۋە بۇنىڭ بىلەن بىزنىڭ سىلەرگە سىڭدۈرگەن
ئەجرىمىزنىڭ بىكارغا كېتىشىدىن ئەنسىرىگەنىدىم.
 6لېكىن ،يېقىندا يېنىڭالردىن قايتىپ كەلگەن تىموتىي ئېتىقادىڭالر
ۋە مېھىر-مۇھەببىتىڭالر توغرىسىدا بىزگە ياخشى خەۋەر ئېلىپ
كەلدى .ئۇ سىلەرنىڭ بىزنى ھەر دائىم خۇرسەنلىك بىلەن ئەسلەپ
تۇرغانلىقىڭالرنى ،خۇددى بىزنىڭ سىلەرنى كۆرگۈمىز كەلگەندەك،
سىلەرنىڭمۇ بىزنى كۆرگۈڭالر كەلگەنلىكىنى ئېيتتى 7 .قېرىنداشالر،
سىلەرنىڭ ئېتىقادىڭالر بوشاشماپتۇ .مۇشۇنداق جاپا-مۇشەققەت ۋە
قىيىنچىلىقالر ئىچىدە تۇرغان بىز بۇنىڭدىن چوڭ ئىلھام ئالدۇق.
 8چۈنكى ،رەببىمىزگە بولغان ئېتىقادىڭالر مۇستەھكەم بولغانلىقى
ئۈچۈن ،بىز ھەقىقەتەن يېڭىۋاشتىن روھالندۇق 9 ،سىلەر ئۈچۈن
خۇشاللىققا چۆمدۇق .بۇنداق ئەھۋالدا بىز خۇدانىڭ ئالدىدا سىلەر
ئۈچۈن قانداقمۇ تەشەككۈر ئېيتماي تۇرااليمىز!  10سىلەر بىلەن دىدار
كۆرۈشۈش ۋە ئېتىقادىڭالردىكى يېتەرسىزلىكلەرنى تۈزىتىشكە
ياردەم بېرەلىشىمىز ئۈچۈن ،كېچە-كۈندۈز چىن قەلبىمىزدىن
خۇداغا دۇئا قىلماقتىمىز.
 11ئاتىمىز خۇدا ۋە رەببىمىز ئەيسا بىزنىڭ سىلەر بىلەن
كۆرۈشۈشىمىزگە يول ئاچقاي 12 .رەببىمىز سىلەرنىڭ بىر-بىرىڭالرغا
ۋە ھەممە ئادەملەرگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىڭالرنى بىزنىڭ
سىلەرگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىمىزدەك تولۇپ تاشتۇرغاي.
 13ھەم شۇ ئارقىلىق ،رەببىمىز ئەيسا ئۆزىگە مەنسۇپ بولغان
بارلىق مۇقەددەس خەلقى بىلەن بىللە قايتىپ كەلگىنىدە ،سىلەرنىڭ
ئاتىمىز خۇدانىڭ ئالدىدا ئەيىبسىز ۋە پاك بولۇشۇڭالر ئۈچۈن
ئىرادەڭالرنى مۇستەھكەم قىلغاي!

خۇدانى خۇرسەن قىلىدىغان ھايات يولى

4

 1قېرىنداشالر ،ئاخىردا بىز يەنە شۇنى دېمەكچىمىزكى،
خۇدانى خۇرسەن قىلىش ئۈچۈن قانداق ياشاش كېرەكلىكىنى
بىزدىن ئۆگىنىۋالدىڭالر ھەمدە سىلەر ئەمەلىيىتىڭالردىمۇ بىزدىن
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ئۆگەنگىنىڭالر بويىچە شۇنداق ياشاۋاتىسىلەر .ئەمدى خۇدانى
خۇرسەن قىلىشقا تېخىمۇ تىرىشىشىڭالرنى رەببىمىز ئەيسانىڭ نامى
بىلەن سورايمىز 2 .چۈنكى ،سىلەر بىزنىڭ رەببىمىز ئەيسانىڭ نامى
بىلەن سىلەرگە يەتكۈزگەن تەلىملىرىمىزنى بىلىسىلەر 3 .خۇدانىڭ
ئىرادىسى شۇكى ،پاك بولۇڭالر ۋە جىنسىي ئەخالقسىزلىقتىن
ساقلىنىڭالر؛ 4 5-ھەربىرىڭالر خۇدانى تونۇمايدىغان ئادەملەردەك
شەھۋانىي ھەۋەسلەرگە بېرىلمەي ،بەلكى تېنىڭالردىكى بۇ
ھەۋەسلەرنى باشقۇرۇپ ،پاك ۋە ئىززەت-ھۆرمىتىڭالر بىلەن
ھايات كەچۈرۈڭالر 6 ① .بۇ يامان ئىشالردا قېرىنداشلىرىڭالرنى
ئالداپ ،ئۇالردىن پايدىلىنىپ كەتمەڭالر .ئىلگىرى سىلەرنى
ئاگاھالندۇرغىنىمىزدەك ،رەببىمىز مانا شۇنداق گۇناھالر تۈپەيلىدىن
ئىنسانالرنى جازااليدۇ 7 .چۈنكى ،خۇدا بىزنى ناپاك ئەمەس،
بەلكى پاك ياشاشقا چاقىردى 8 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ تەلىمنى رەت
قىلغان كىشى ئىنساننى ئەمەس ،بەلكى سىلەرگە مۇقەددەس روھ
ئاتا قىلغان خۇدانى رەت قىلغان بولىدۇ.
 9قېرىنداشلىق مېھىر-مۇھەببىتىگە كەلسەك ،بۇ توغرىسىدا
سىلەرگە خەت يېزىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق .چۈنكى ،خۇدا
بىر-بىرىڭالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىشنى ئۆگەتكەن.
 10ئەمەلىيەتتە ،سىلەر پۈتۈن ماكېدونىيە ئۆلكىسىدىكى قېرىنداشالرغا
شۇنداق قىلىۋاتىسىلەر .شۇنداق بولسىمۇ ،قېرىنداشالر ،مېھىر-
مۇھەببەت كۆرسىتىشتە تېخىمۇ تىرىشىشىڭالرنى سورايمىز.
 11سىلەرگە تاپىلىغىنىمىزدەك ،تىنچ-ئامان ھايات كەچۈرۈشكە،
باشقىالرنىڭ ئىشلىرىغا ئارىالشماي ،ئۆز ئىشىڭالر بىلەن بولۇشقا
ۋە ئىككى بىلىكىڭالرغا تايىنىپ ياشاشقا تىرىشىڭالر 12 .مانا شۇنداق
قىلساڭالر ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ سىرتىدىكى كىشىلەر
ئالدىدا ئىززەت-ھۆرمەتكە ئىگە بولۇپ ياشىيااليسىلەر ۋە ئىقتىساد
جەھەتتە ھېچكىمگە بېقىنمايسىلەر.
① 4 :4 5-جۈملىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بۆلىكىنى «پاكلىقىڭالر ۋە ئىززەت-
ھۆرمىتىڭالر بىلەن بىر ئايال ھەمراھ تېپىڭالر» ياكى «پاكلىقىڭالر ۋە
ئىززەت-ھۆرمىتىڭالرنى ساقالپ ،ئايالىڭالر بىلەن ياشاڭالر» دەپمۇ چۈشىنىشكە
بولىدۇ.
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ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا كېلىشى

 13قېرىنداشالر ،سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلماي
ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ياشاۋاتقان كىشىلەردەك ھەسرەت چەكمەسلىكىڭالر
ئۈچۈن ،بىز ،ئالەمدىن ئۆتكەن ئېتىقادچىالر توغرىسىدىكى
ھەقىقەتتىن خەۋەردار بولۇشۇڭالرنى خااليمىز 14 .ئەيسا مەسىھنىڭ
ئۆلۈپ تىرىلگەنلىكىگە ئىشەنگەنىكەنمىز ،ئەيسا مەسىھ قايتا
كەلگەندە خۇدانىڭ ئالەمدىن ئۆتكەن ئېتىقادچىالرنى ئەيسا مەسىھ
بىلەن بىللە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا ئىشىنىشىمىز كېرەك 15 .بىز
ھازىر رەببىمىزنىڭ سۆزى بويىچە سىلەرگە شۇنى ئېيتىمىزكى،
رەببىمىز قايتا كەلگەندە ،بىز ھايات ياشاۋاتقانالر ھەرگىزمۇ ئۆلۈپ
كەتكەن ئېتىقادچىالردىن ئاۋۋال رەببىمىز بىلەن جەم بواللمايمىز.
 16رەببىمىز ئۆزى بىر پەرمان ئارقىلىق باش پەرىشتىنىڭ ئاۋازى ۋە
خۇدا ياڭراتقان كاناي ساداسى بىلەن ئاسماندىن چۈشىدۇ .ئەيسا
مەسىھكە مەنسۇپ بولۇپ ئۆلۈپ كەتكەنلەر ئاۋۋال تىرىلىدۇ 17 .كېيىن
ھايات ياشاۋاتقان بىزلەر ،يەنى بۇ دۇنيادا ھايات كەچۈرۈۋاتقانالر
ئاشۇ ئۆلگەنلەر بىلەن بىرلىكتە رەببىمىز بىلەن ئاسماندا كۆرۈشۈش
ئۈچۈن ،بۇلۇتالر ئارىسىغا كۆتۈرۈلىمىز .شۇنىڭدىن كېيىن ،رەببىمىز
بىلەن مەڭگۈ بىرگە بولىمىز 18 .شۇڭا ،بىر-بىرىڭالرنى بۇ سۆزلەر
بىلەن رىغبەتلەندۈرۈڭالر.

رەببىمىزنىڭ قايتا كېلىشىنى كۈتۈۋېلىش

5

 1قېرىنداشالر ،سىلەرگە بۇ ئىشالرنىڭ قاچان يۈز بېرىدىغانلىقى
توغرىسىدا يېزىشىم ھاجەتسىز 2 .چۈنكى ،سىلەرمۇ ياخشى
بىلىسىلەر ،رەببىمىزنىڭ قايتا كېلىدىغان كۈنى خۇددى كېچىدىكى
ئوغرىنىڭ كېلىشىگە ئوخشاش تۇيۇقسىز كېلىدۇ 3 .كىشىلەر «دۇنيا
تىنچ-ئامان» دەپ تۇرغاندا ،تاسادىپىي ئۇالرغا ھاالكەت كېلىدۇ.
بۇ خۇددى ھامىلىدار ئايالنىڭ تولغىقى ئۇشتۇمتۇت تۇتقىنىغا
ئوخشاش بولۇپ ،ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدۇ 4 .لېكىن،
قېرىنداشالر ،سىلەر ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن،
قاراڭغۇلۇقتا ئەمەسسىلەر .شۇڭا ،ئۇ كۈن سىلەرنى ئوغرىغا
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ئوخشاش چۆچۈتۈپ كەلمەيدۇ 5 .بىز ھەممىمىز كۈندۈزنىڭ،
يەنى يورۇقلۇقنىڭ پەرزەنتلىرىمىز .ھەممىمىز كېچىنىڭ ،يەنى
گۇناھنىڭ قاراڭغۇلۇقىغا مەنسۇپ ئەمەسمىز 6 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغانالردەك ئۇخالپ ياتمايلى .ئەكسىچە،
سەگەك ۋە ھوشيار بواليلى 7 .ئۇخاليدىغانالر كېچىسى ئۇخاليدۇ،
مەس بولىدىغانالرمۇ كېچىسى مەس بولىدۇ 8 .يورۇقلۇققا مەنسۇپ
بولغان بىزلەر بولساق ئۈستىمىزگە ئېتىقاد ۋە مېھىر-مۇھەببەت
ساۋۇتىنى ،بېشىمىزغا قۇتقۇزۇلۇش ئۈمىدىنىڭ دۇبۇلغىسىنى
كىيىپ ،ئۆزىمىزنى سەگەك تۇتۇشىمىز كېرەك 9 .چۈنكى ،خۇدا
بىزنى ئۆز غەزىپىگە ئۇچرىسۇن دەپ ئەمەس ،بەلكى رەببىمىز
ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزۇلسۇن ،دەپ تاللىغاندۇر 10 .ئەيسا
مەسىھ بىز ئۈچۈن ئۆلدى .بۇنىڭدىكى مەقسەت ،ئۇ قايتا كەلگەندە،
بىز مەيلى ھايات ياكى ئۆلگەن بواليلى ،بىزنىڭ ئۇنىڭ بىلەن
بىللە مەڭگۈ ياشىشىمىز ئۈچۈندۇر 11 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھازىرمۇ
بىر-بىرىڭالرنى بۇرۇنقىغا ئوخشاش داۋاملىق رىغبەتلەندۈرۈپ،
بىر-بىرىڭالرنىڭ ئېتىقادىنى كۈچەيتىڭالر.

ئاخىرقى تەلىم ۋە ساالمالر
 12قېرىنداشالر ،ئاراڭالردا جاپالىق ئىشلەۋاتقان ۋە رەببىمىزنىڭ
يولىدا سىلەرگە يېتەكچىلىك قىلىپ ،نەسىھەت قىلىۋاتقانالرنى
قەدىرلىشىڭالرنى سورايمىز 13 .ئۇالرنىڭ بۇ خىزمەتلىرى ئۈچۈن
ئۇالرغا چوڭقۇر ھۆرمەت ۋە مۇھەببىتىڭالر بىلەن مۇئامىلە قىلىڭالر.
بىر-بىرىڭالر بىلەن ئىناق ئۆتۈڭالر 14 .قېرىنداشالر ،سىلەردىن
ئۆتۈنىمىزكى ،بىكار تەلەپلەرنى ئويغىتىڭالر ،يۈرەكسىزلەرنى
رىغبەتلەندۈرۈڭالر ،ئاجىزلىقى بولغانالرغا يار-يۆلەك بولۇڭالر
ۋە ھەممە ئادەمگە سەۋرچان بولۇڭالر 15 .ھېچقايسىڭالر يامانلىققا
يامانلىق قايتۇرماڭالر .ئەكسىچە ،بىر-بىرىڭالرغا ۋە بارلىق
كىشىلەرگە ھەمىشە ياخشىلىق قىلىشنى نىيەت قىلىڭالر.
 16ھەر دائىم خۇشال-خۇرام بولۇڭالر 17 .ھەمىشە دۇئا قىلىڭالر.
 18ھەرقانداق ئەھۋالدا خۇداغا شۈكۈر ئېيتىڭالر .چۈنكى ،مانا
بۇالر خۇدانىڭ ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان سىلەرگە قاراتقان
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ئىرادىسىدۇر 19 .مــۇقــەددەس روھنىڭ قەلبىڭالردىكى ئوتىنى
ئۆچۈرمەڭالر 20 .ئاراڭالردا يەتكۈزۈلگەن ۋەھىيلەرگە سەل قارىماڭالر.
 21ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى تەكشۈرۈپ كۆرۈپ ،ھەقىقەتەن خۇدادىن
كەلگەن ياكى كەلمىگەنلىكىنى پەرق ئېتىپ ،خۇدادىن كەلگەن
ۋەھىينى قوبۇل قىلىڭالر 22 .ھەر خىل يامانلىقالردىن يىراق تۇرۇڭالر.
 23بىزگە ئامانلىق ئاتا قىلغۇچى خۇدا ئۆزى سىلەرنى تەلتۆكۈس
پاك قىلغاي .رەببىمىز ئەيسا مەسىھ قايتا كەلگۈچە خۇدا روھىڭالر،
جېنىڭالر ۋە تېنىڭالرنى ئەيىبسىز ساقلىغاي 24 .سىلەرنى چاقىرغان
خۇدا جەزمەن شۇنداق قىلىدۇ .ئۇ ئىشەنچلىكتۇر!
 25قېرىنداشالر ،بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر 26 .ھەممە قېرىنداشالر
بىلەن مېھرىبانالرچە ساالملىشىڭالر 27 .رەببىمىزنىڭ نامى بىلەن
سىلەرنىڭ بۇ خەتنى شۇ يەردىكى ھەممە قېرىنداشالرغا ئوقۇپ
بېرىشىڭالرنى تاپىاليمەن.
 28رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولغاي!

سالونىكالىقالرغا يېزىلغان
ئىككىنچى خەت

1

 1مەنكى ،پاۋلۇس ۋە مەن ئارقىلىق سىالس ھەمدە تىموتىيدىن
خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولۇپ،
سالونىكا شەھىرىدە ياشاۋاتقان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ساالم.
 2خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھ سىلەرگە مېھىر-شەپقەت
ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

ئازاب-ئوقۇبەت ئىچىدە رىغبەتلەندۈرۈلۈش
 3قېرىنداشالر ،سىلەر ئۈچۈن خۇداغا ھەر دائىم شۈكۈر ئېيتىشنى
بۇرچىمىز دەپ بىلىمىز .چۈنكى ،ئېتىقادىڭالر بارغانسېرى
كۈچىيىۋاتىدۇ ،بىر-بىرىڭالرغا بولغان مېھىر-مۇھەببىتىڭالرمۇ
چوڭقۇرلىشىۋاتىدۇ 4 .شۇڭا ،بىز خۇداغا مەنسۇپ بولغان ھەرقايسى
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكى ئارىسىدا سىلەردىن پەخىرلىنىمىز.
چۈنكى ،سىلەر بېشىڭالرغا كەلگەن ھەر خىل زىيانكەشلىك ۋە قىيىن
ئەھۋالالرغا بەرداشلىق بەردىڭالر ۋە ئېتىقادىڭالردىن تەۋرەنمىدىڭالر.
 5سىلەرنىڭ بۇنداق قىيىن ئەھۋالالردا ئېتىقادىڭالردىن
تەۋرەنمىگەنلىكىڭالر خۇدانىڭ قىيامەت كۈنىدە چىقىرىدىغان
ھۆكۈمىنىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ .چۈنكى ،خۇدا سىلەرنىڭ
قىيىن ئەھۋالالردىمۇ ئېتىقادىڭالردا چىڭ تۇرىدىغانلىقىڭالردىن
سىلەرنى ئۆز پادىشاھلىقىدا ياشاشقا اليىق ھېساباليدۇ .سىلەر
مانا شۇ پادىشاھلىق ئۈچۈن ئازاب-ئوقۇبەت چېكىۋاتىسىلەر.
 6خۇدا ئادىلدۇر .ئۇ سىلەرگە ئازاب-ئوقۇبەت كەلتۈرگەنلەرنىڭ
تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ 7 .شۇنداقال ،رەببىمىز ئەيسا قۇدرەتلىك
پەرىشتىلەر ۋە يالقۇنلۇق ئوت بىلەن ئەرشتىن قايتا كەلگەن چاغدا،
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خۇدا ئازاب-ئوقۇبەت چەككەن سىلەرگە ۋە بىزگە ئاراملىق بېرىدۇ.
 8شۇ چاغدا ،رەببىمىز ئەيسا خۇدانى تونۇشنى خالىمىغانالرنى ۋە
ئۆزى ھەققىدىكى خۇش خەۋەرنى قوبۇل قىلمىغانالرنى جازااليدۇ.
 9بۇنداق كىشىلەرنىڭ جازاسى مەڭگۈلۈك ھاالكەتتىن ئىبارەت
بولۇپ ،ئۇالر رەببىمىزدىن ۋە ئۇنىڭ ئۇلۇغ كۈچ-قۇدرىتىدىن
ئايرىلىپ قالىدۇ 10 .ئۇ ۋاقىتتا ،رەببىمىز ئۆزىنىڭ مۇقەددەس خەلقى
تەرىپىدىن ئۇلۇغلىنىدۇ ۋە مەدھىيىلىنىدۇ .شۇنداقال ،سىلەرمۇ بىز
يەتكۈزگەن خۇش خەۋەرگە ئىشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ،رەببىمىزنى
مەدھىيىلىگەنلەر ئارىسىدا بولىسىلەر.
 11شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىز دائىم شۇنداق دۇئا قىلىمىزكى ،سىلەرنى
چاقىرغان خۇدا بۇ ئۇلۇغ چاقىرىقىغا مۇناسىپ ياشىشىڭالرغا ياردەم
قىلغاي .ئۇ ئۆز كۈچ-قۇدرىتى بىلەن ياخشى نىيىتىڭالرنى ھەمدە
ئېتىقادىڭالر بىلەن قىلغان ھەممە ئىشىڭالرنى ئەمەلگە ئاشۇرغاي.
 12بۇنىڭ بىلەن ،رەببىمىز ئەيسا مەسىھ سىلەر ئارقىلىق ئۇلۇغلىنىدۇ
ۋە سىلەرمۇ ئۇ ئارقىلىق شان-شەرەپكە ئېرىشىسىلەر .بۇ ،خۇدانىڭ
ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتىدىن كېلىدۇ.

خۇداغا قارشى چىققۇچى

2

 1قېرىنداشالر ،رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا كېلىدىغان
ھەمدە بىزنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىر يەرگە جەم بولىدىغان
كۈنىمىز توغرىسىدا سىلەردىن شۇنى ئۆتۈنۈپ سورايمىزكى،
 2ئەگەر سىلەر «رەببىمىزنىڭ قايتىپ كېلىدىغان كۈنى يېتىپ
كەلدى» دېگەن سۆزنى ئاڭلىساڭالر ،ھودۇقۇپ كەتمەڭالر ،قورقۇپمۇ
كەتمەڭالر .بۇنداق سۆزنى قىلغۇچىالر مەيلى ئۇنى خۇدادىن
كەلگەن ۋەھىيدىن ياكى باشقىالرنىڭ تەلىمىدىن ئاڭلىدۇق ياكى
بولمىسا بىزنىڭ نامىمىزدا يېزىلغان خەتلەردىن كۆردۇق دېسىمۇ،
ئۇنىڭغا ئىشەنمەڭالر 3 .ھەرقانداق ئادەم ھەرقانداق ئۇسۇل بىلەن
سىلەرنى ئالداپ كەتمىسۇن .چۈنكى ،ئاخىر زاماندا خۇداغا قارشى
چوڭ توپىالڭ يۈز بەرمىگۈچە ۋە مەڭگۈلۈك ھاالكەتكە مەھكۇم
قىلىنغۇچى ،يەنى «خۇداغا قارشى چىققۇچى» ئاشكارىالنمىغۇچە،
بۇ كۈن يېتىپ كەلمەيدۇ 4 .خۇداغا قارشى چىققۇچى خۇدا دەپ
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ئاتالغان ياكى كىشىلەر چوقۇنىدىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىگە
قارشى چىقىپ ،ئۆزىنى ھەممىدىن ئۈستۈن قىلىپ كۆرسىتىدۇ،
ھەتتا خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىدا ئولتۇرۇپ ،ئۆزىنى خۇدا ،دەپ
جاكاراليدۇ.
 5بۇالرنى مەن سىلەر بىلەن بىللە بولغان ۋاقتىمدا ئېيتقانلىقىم
ئېسىڭالردا باردۇ؟  6خۇداغا قارشى چىققۇچىنىڭ ئاشكارىلىنىشىنى
ھازىرغىچە نېمىنىڭ توسۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلىسىلەر .ئۇ
پەقەت خۇدا بەلگىلىگەن ۋاقىتتا ئاشكارىلىنىدۇ7 . 8-شەيتاننىڭ
كۈچى ئاللىقاچان يوشۇرۇن ھەرىكەت قىلىشقا باشلىدى .لېكىن،
بۇ كۈچنى توسۇپ كېلىۋاتقان توسالغۇ يۆتكىۋېتىلگەندىن كېيىنال،
خۇداغا قارشى چىققۇچى ئاشكارىلىنىدۇ .رەببىمىز ئەيسا مەسىھ
بولسا ئۇنى بىر ئېغىز سۆز بىلەنال ھاالك قىلىۋېتىدۇ ۋە يەر يۈزىگە
كەلگەندىكى پارالق نۇرى بىلەن ئۇنى يوقىتىدۇ.
 9خۇداغا قارشى چىققۇچى شەيتاننىڭ كۈچى بىلەن كېلىپ ،ھەر
خىل كۈچ-قۇدرەت ،ئادەم ئازدۇرىدىغان مۆجىزە ۋە كارامەتلەرنى
كۆرسىتىدۇ  10ھەمدە مەڭگۈلۈك ھاالكەتكە يۈزلەنگەنلەرنى ئازدۇرۇش
ئۈچۈن ھەر خىل ھىيلە-مىكىرلەرنى ئىشلىتىدۇ .ئۇالر مەڭگۈ ھاالك
بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ ،چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇلۇشقا
يېتەكلەيدىغان ھەقىقەتنى قوبۇل قىلمايدۇ 11 .شۇ سەۋەبتىن ،خۇدا
ئۇالرغا ھەقىقەتتىن چەتنىتىدىغان بىر كۈچ ئەۋەتىدۇ .بۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر يالغان گەپلەرگە ئىشىنىدۇ 12 .نەتىجىدە ،ھەقىقەتكە
ئىشەنمەي ،يامان ئىشالرنى قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغانالرنىڭ
ھەممىسى جازاغا مەھكۇم قىلىنىدۇ.

قەتئىي تەۋرەنمەڭالر
 13ئــەي ،رەببىمىز سۆيگەن قېرىنداشالر ،سىلەر ئۈچۈن ھەر
دائىم خۇداغا شۈكۈر ئېيتىشنى بۇرچىمىز دەپ بىلىمىز .سەۋەبى،
سىلەرنىڭ مۇقەددەس روھ تەرىپىدىن پاك قىلىنىشىڭالر ۋە
ھەقىقەتكە ئىشىنىشىڭالر ئارقىلىق خۇدا سىلەرنى قۇتقۇزۇلۇشقا
ئالدىن تاللىدى 14 .خــۇدا سىلەرنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ
شان-شەرىپىگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ،بىز يەتكۈزگەن خۇش خەۋەر
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ئارقىلىق قۇتقۇزۇلۇشقا چاقىردى 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،قېرىنداشالر،
ئېتىقادىڭالردا قەتئىي تەۋرەنمەڭالر ،بىز سىلەرگە ئېغىزچە ياكى
خەت ئارقىلىق يەتكۈزگەن تەلىمدە چىڭ تۇرۇڭالر!
16 17-رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ۋە بىزگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتكەن،
ئۆزىنىڭ مېھىر-شەپقىتى بىلەن مەڭگۈلۈك رىغبەت ھەم گۈزەل
ئۈمىد ئاتا قىلغان خۇدائاتىمىز سىلەرنى رىغبەتلەندۈرگەي ھەمدە
سىلەرگە بارلىق ياخشى ئىش ،ياخشى سۆزلەرنى قىلىشقا كۈچ-
قۇدرەت بەرگەي!

بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر

3

 1قېرىنداشالر ،سۆزىمىزنىڭ ئاخىرىدا بىز ئۈچۈن دۇئا
قىلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز .رەببىمىز ھەققىدىكى خۇش
خەۋەر خۇددى سىلەرگە يەتكەن چاغدىكىگە ئوخشاش ،ھەرقانداق
يەردە تېز تارقالسۇن ۋە ھۆرمەت بىلەن قوبۇل قىلىنسۇن 2 .خۇدانىڭ
بىزنى رەزىل ۋە يامان ئادەملەردىن قۇتۇلدۇرۇشى ئۈچۈنمۇ دۇئا
قىلىڭالر .چۈنكى ،ھەممىال ئادەم رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد
قىلغىنى يوق 3 .ئەمما ،رەببىمىز ئىشەنچلىكتۇر .ئۇ سىلەرنى
مۇستەھكەم قىلىدۇ ھەم شەيتاننىڭ يامانلىقلىرىدىن ساقاليدۇ.
 4خۇدا سىلەرنىڭ بۇيرۇغانلىرىمىزنى قىلىۋاتقانلىقىڭالر ۋە داۋاملىق
قىلىدىغانلىقىڭالر ھەققىدە بىزگە ئىشەنچ بەردى 5 .رەببىمىز ئەيسا
سىلەرنى خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىشكە
يېتەكلىگەي ۋە سىلەرنى ئۆزىگە ئوخشاش چىداملىق قىلغاي.

ئىشلىگەن چىشلەيدۇ
 6قېرىنداشالر ،بىزدىن ئالغان تەلىملەرگە رىئايە قىلماي،
كۈن بويى الغايالپ يۈرگەنلەردىن يىراق تۇرۇشۇڭالرنى رەببمىز
ئەيسانىڭ نامى بىلەن بۇيرۇيمىز 7 .بىزدىن قانداق ئۈلگە ئېلىشىڭالر
كېرەكلىكىنى ئۆزۈڭالر بىلىسىلەر .چۈنكى ،بىز سىلەر بىلەن بىللە
بولغاندا ،ھۇرۇنلۇق قىلىپ ،الغايالپ يۈرمىگەنىدۇق 8 .ھېچكىمنىڭ
نېنىنى بىكارغا يېمىگەنىدۇق .بىز ھېچقايسىڭالرغا ئېغىرىمىزنى
سالماسلىق ئۈچۈن ،تىرىشىپ-تىرمىشىپ ،كېچە-كۈندۈزلەپ
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ئىشلىگەنىدۇق 9 .بۇنداق قىلىشىمىز ،سىلەردىن ياردەم سوراشقا
ھەقلىق بولمىغانلىقىمىزدىن ئەمەس ،بەلكى سىلەرگە ياخشى ئۈلگە
قالدۇرۇش ئۈچۈن ئىدى 10 .بىز سىلەرنىڭ يېنىڭالردا بولغىنىمىزدا،
سىلەرگە« :ئىشلىمىگەن چىشلىمەيدۇ!» دېگەنىدۇق 11 .لېكىن،
ئاراڭالردا بەزىلەرنىڭ ھېچ ئىش قىلماي الغايالپ يۈرگەنلىكىنى
ئاڭلىدۇق .ئۇالر بىكارچىلىقتا باشقىالرنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ
يۈرۈپتۇ 12 .بۇنداقالرغا رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ نامى بىلەن
شۇنداق بۇيرۇيمىز ۋە ئۇالردىن ئۆتۈنۈپ سورايمىزكى ،تىنچ
ياشاپ ،ئەمگىكىڭالر بىلەن نان تېپىپ يەڭالر 13 .لېكىن سىلەر،
قېرىنداشالر ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشتىن بوشاشماڭالر 14 .ئەگەر
ئۇشبۇ خېتىمىزدىكى سۆزلەرنى قوبۇل قىلمايدىغانالر بولسا،
ئۇالردىن ھەزەر ئەيلەڭالر ،ئۇالرنى ئۇيالدۇرۇش ئۈچۈن ئۇالر بىلەن
ئارىالشماڭالر 15 .بىراق ،ئۇالرنى دۈشمەن قاتارىدا كۆرمەي ،ئەكسىچە
ئۇالرغا بىر قېرىنداش سۈپىتىدە نەسىھەت قىلىڭالر.

تىلەكلەر
 16ئامانلىقنىڭ مەنبەسى بولغان رەببىمىز ھەر ۋاقىت ھەر جايدا
سىلەرگە ئامانلىق ئاتا قىلغاي .رەببىمىز ھەممىڭالر بىلەن بىللە
بولغاي!
 17مەنكى پاۋلۇس بۇ ئاخىرقى سالىمىمنى ئۆز قولۇم بىلەن يازدىم.
بۇ ،مېنىڭ ھەممە خەتلىرىمنىڭ ئۆزىگە خاس بەلگىسىدۇر .مانا
بۇ ،مېنىڭ ئۆز قەلىمىمدۇر 18 .رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-
شەپقىتى ھەممىڭالرغا يار بولغاي!

تىموتىيغا يېزىلغان بىرىنچى خەت

1

 1قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدانىڭ ۋە ئۈمىدىمىز بولغان ئەيسا
مەسىھنىڭ ئەمرى بىلەن ئۇنىڭ ئەلچىسى بولۇشقا تالالنغان
مەنكى پاۋلۇستىن  2ئېتىقاد يولىدا ئۆز ئوغلۇمدەك بولۇپ قالغان
تىموتىيغا ساالم .خۇدائاتىمىز ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ساڭا
مېھىر-شەپقەت ،رەھىمدىللىك ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

ساختا تەلىملەرنى توسۇش
 3ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە بارغاندا ساڭا ئېيتقىنىمدەك ،سېنىڭ
داۋاملىق ئەفەس شەھىرىدە قېلىپ ،ئاراڭالردىكى بەزى كىشىلەرنىڭ
ناتوغرا تەلىملەرنى تارقىتىشىنى توسۇشۇڭنى سورايمەن 4 .ئۇالرغا
ئەپسانىلەر ۋە ئۇزۇندىن-ئۇزۇنغا سوزۇلغان نەسەبنامىلەر بىلەن
ۋاقتىنى ئىسراپ قىلماسلىقىنى بۇيرۇغىن .بۇالر پەقەت بىمەنە
تاالش-تارتىشالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ،شۇنداقال ئېتىقاد بىلەن
قىلىنىدىغان خۇدا يولىدىكى ئىشالرنى قىلىشقا پايدىسىز بولىدۇ .خۇدا
يولىدا مېڭىش پەقەت ئېتىقاد ئارقىلىقال ئەمەلگە ئاشىدۇ 5 .بىزنىڭ
بۇنداق بۇيرۇق قىلىشىمىزدىن مەقسەت ،پاك قەلب ،ساپ ۋىجدان
ۋە چىن ئېتىقادتىن كېلىپ چىققان مېھىر-مۇھەببەتنى باشقىالرغا
كۆرسىتىشىڭالر ئۈچۈندۇر 6 .بەزى كىشىلەر بۇ تەلىمدىن چەتنەپ،
بىمەنە گەپلەرنى قىلىپ يۈرىدۇ 7 .ئۇالرنىڭ باشقىالر تەرىپىدىن
تەۋرات قانۇنىنىڭ ئۆلىماسى ،دەپ ئاتالغۇسى بار .بىراق ،ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى ياكى ئۆزلىرىنىڭ ئىشەنچ بىلەن
ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشەنمەيدۇ.
 8بىزگە مەلۇمكى ،ئەگەر كىشىلەر تەۋرات قانۇنىنى توغرا قولالنسا،
ئۇ پايدىلىقتۇر 9 .بىز يەنە شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى ،تەۋرات
قانۇنى خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە بويسۇنىدىغان ئادەملەر ئۈچۈن

666

تىموتىيغا -1خەت 1

ئەمەس ،بەلكى ناتوغرا ئىشالرنى قىلغۇچىالر ئۈچۈن تۈزۈلگەندۇر،
يەنى قانۇنغا خىالپلىق قىلغۇچىالر ،بوينى قاتتىقالر ،خۇدا يولىدا
ماڭمىغانالر ،گۇناھكارالر ،خۇداغا بىپەرۋالىق قىلغۇچىالر ،خۇدانى
مەسخىرە قىلغۇچىالر ،ئاتا-ئانىسىنى ياكى باشقىالرنى ئۆلتۈرگەن
قاتىلالر 10 ،زىناخورالر ،ئوخشاش جىنستىكى بۇزۇقالر ،قۇل
سودىگەرلىرى ،يالغانچىالر ،قەسەمخورالر ۋە باشقا قىلمىشالر
بىلەن توغرا تەلىملەرگە خىالپلىق قىلغان كىشىلەر ئۈچۈن
تۈزۈلگەندۇر 11 .بۇ تەلىملەر مەدھىيىلەشكە مۇناسىپ بولغان
خۇدا تەرىپىدىن ماڭا ئامانەت قىلىنغان ئۇلۇغ خۇش خەۋەرگە
ئاساسالنغان.

خۇدانىڭ رەھىمدىللىكىگە شۈكۈر
 12ماڭا كۈچ-قۇدرەت بەرگەن رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە شۈكۈر
ئېيتىمەن .چۈنكى ،ئۇ مېنى ئىشەنچلىك دەپ قاراپ ،ئۆز خىزمىتىگە
تەيىنلىدى 13 .مەن بۇرۇن ئەيسا مەسىھكە كۇپۇرلۇق قىلىپ ،ئۇنىڭغا
ئېتىقاد قىلغۇچىالرغا زىيانكەشلىك قىلغان رەھىمسىز بىر ئادەم
بولساممۇ ،ئۇ يەنىال ماڭا رەھىم قىلدى .چۈنكى ،مەن بۇ ئىشالرنى
نادانلىق ۋە ئەيسا مەسىھكە بولغان ئېتىقادسىزلىقتىن قىلغانىدىم.
 14رەببىمىز ماڭا مول مېھىر-شەپقىتىنى كۆرسىتىپ ،مېنى ئەيسا
مەسىھتىن كېلىدىغان ئېتىقاد ۋە مېھىر-مۇھەببەت بىلەن تولدۇردى.
« 15ئەيسا مەسىھ گۇناھكارالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن دۇنياغا كەلدى»
دېگەن بۇ سۆز ھەقتۇر ۋە ئۇنى قوبۇل قىلىشقا پۈتۈنلەي ئەرزىيدۇ.
مەن گۇناھكارالر ئىچىدىكى ئەڭ ئۇچىغا چىققان گۇناھكار بولىمەن.
 16لېكىن ،ئەيسا مەسىھ ماڭا رەھىم-شەپقەت قىلدى .بۇنىڭدىن
مەقسەت ،ئۇ ئۆزىنىڭ مەندەك ئۇچىغا چىققان بىر گۇناھكارغا
چەكسىز سەۋر-تاقەت كۆرسىتىشى ئارقىلىق باشقىالرغا ئۈلگە
قالدۇرۇشتۇر ،يەنى بۇ كېيىن ئۆزىگە ئېتىقاد قىلىپ ،مەڭگۈلۈك
ھاياتقا ئېرىشىدىغانالرغا بېرىلگەن ئۈلگىدۇر 17 .بارلىق ھۆرمەت
ۋە شان-شەرەپ خۇداغا ئەبەدىلئەبەد مەنسۇپتۇر .ئۇ مەڭگۈلۈك
پادىشاھ ،يەنى ئۆلمەيدىغان ۋە كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدىغان
بىردىنبىر خۇدادۇر ،ئامىن!
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 18ئەي ،ئوغلۇم تىموتىي ،بۇرۇن سەن توغرۇلۇق ئېيتىلغان
ۋەھىيلەرگە ئاساسەن بۇ بۇيرۇقالرنى ساڭا تاپشۇرىمەن .بۇ
ۋەھىيلەرنى قورال قىلساڭ ،رەببىمىز ئۈچۈن ئۇلۇغ كۈرەشلەرنى
قىالاليسەن 19 .ئېتىقادتا ۋە پاك ۋىجدانىڭدا چىڭ تۇر .بەزىلەر
پاك ۋىجدانىنى بىر ياققا قايرىپ قويدى .نەتىجىدە ،ئۇالرنىڭ
ئېتىقادى خۇددى خادا تاشقا ئۇرۇلغان كېمىگە ئوخشاش ۋەيران
بولدى 20 .ئىمېنېي ۋە ئىسكەندەرلەر مانا شۇنداق كىشىلەردىندۇر.
ئۇالرنى كۇپۇرلۇق قىلماسلىقنى ئۆگەنسۇن دەپ ،شەيتاننىڭ
ئىلكىگە قايتۇردۇم① .

دۇئا ۋە ئىبادەت

2

 1ئالدى بىلەن سەندىن ۋە بارلىق ئېتىقادچىالردىن پۈتكۈل
ئىنسان ئۈچۈن خۇدادىن تىلەكلەر تىلەشنى ،خۇداغا دۇئا-
تىالۋەت قىلىشنى ،باشقىالر ئۈچۈن مۇراجىئەت قىلىشنى ۋە خۇداغا
شۈكۈرلەر ئېيتىشنى 2 ،بولۇپمۇ پادىشاھالر ۋە بارلىق ئەمەلدارالر
ئۈچۈن دۇئا-تىالۋەت قىلىشنى ئۆتۈنىمەن .بۇنداق بولغاندا ،بىز
ئامان-ئېسەن ھايات كەچۈرەلەيمىز .شۇنداقال ،ھاياتىمىز خۇداغا
بولغان ئىخالسمەنلىك ۋە ھۆرمەت بىلەن تولىدۇ 3 .بۇنداق دۇئا-
تىالۋەت قىلىش ياخشىدۇر .ئۇ ،قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدانى خۇرسەن
قىلىدۇ 4 .خــۇدا پۈتكۈل ئىنساننىڭ قۇتقۇزۇلۇشى ۋە ئۇالرنىڭ
ھەقىقەتنى تونۇشىنى خااليدۇ 5 .چۈنكى ،خۇدا بىردۇر ،خۇدا بىلەن
ئىنسانالر ئارىسىدىكى كېلىشتۈرگۈچىمۇ بىردۇر .ئۇ بولسىمۇ ئىنسان
تېنىدە دۇنياغا كەلگەن ئەيسا مەسىھتۇر 6 .ئىنسانالرنىڭ گۇناھتىن
ئازاد بولۇشى ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھ ئۆزىنى قۇربان قىلىپ بەدەل
تۆلىدى .خۇدا بۇنىڭغا دەل ۋاقىت-سائىتىدە گۇۋاھلىق بەردى 7 .مەن
يەھۇدىي ئەمەسلەرگە بۇ ئىشالرنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن جاكارچى ۋە
ئەلچى بولۇپ تەيىنلىنىپ ،ئۇالرغا ئېتىقاد ۋە ھەقىقەتنى ئۆگىتىشكە

①  20 :1بۇ ،ئېتىقاد يولىدىن چەتنىگەن كىشىلەرنى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىدىن چىقىرىۋېتىش دېگەنلىكتۇر .بۇنداقالر گۇناھىنى تونۇمىغۇچە
قوبۇل قىلىنمايتتى.
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ئەۋەتىلدىم .مېنىڭ بۇ سۆزلىرىمنىڭ ھەممىسى راست ،مەن يالغان
گەپ قىلمىدىم.
 8شۇڭا ،مەن شۇنى ئۈمىد قىلىمەنكى ،ئېتىقادچى ئەرلەر مەيلى
قەيەردە بولسۇن ،ھەر قېتىم دۇئاغا جەم بولغاندا باشقىالرغا
غەزەپلەنمەي ،دەتاالش قىلماي ،توغرا ئەمەللىك قوللىرىنى كۆتۈرۈپ
دۇئا قىلسۇن 9 .ئايالالر چاكىنا كىيىنمەي ،مۇۋاپىق ۋە ئەخالقلىق
كىيىنىشى كېرەك .ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى ئاالھىدە ياسىۋالغان چاچلىرى،
ئالتۇن-كۈمۈش ،ئۈنچە-مەرۋايىت ۋە ئېسىل كىيىم-كېچەكلەر
بىلەن ئەمەس 10 ،بەلكى ياخشى ئەمەلىيىتى بىلەن پەردازلىشىنى
ئۈمىد قىلىمەن .بۇ ،خۇدا يولىدا ماڭىمەن دەيدىغان ئايالالرغا
يارىشىدۇ 11 .ئېتىقادچىالر جەم بولۇپ تەلىم ئالغاندا ،ئايالالر تىنچ
ئولتۇرۇپ ،ئىتائەتمەنلىك بىلەن تەلىم ئالسۇن 12 .ئايالالرنىڭ
ئەرلەرگە تەلىم بېرىشى ياكى ئۇالر ئۈستىدىن ھۆكۈم سۈرۈشىگە
رۇخسەت قىلمايمەن .ئەكسىچە ،ئۇالر تىنچ ئولتۇرۇپ تەلىم ئالسۇن.
 13چۈنكى ،ئاۋۋال ئادەمئاتا ،كېيىن ھاۋائانا يارىتىلغان 14 .ئاۋۋال
شەيتان تەرىپىدىن ئازدۇرۇلغان ئادەمئاتا ئەمەس ،بەلكى ھاۋائانا
بولۇپ ،ئۇ گۇناھ سادىر قىلغان 15 .لېكىن ،ئايالالر ھاۋائانىنىڭ
نەسلىدىن تۇغۇلغان ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزۇلىدۇ ① .بىراق،
ئۇالر چوقۇم ئېتىقادتا چىڭ تۇرۇپ ،مېھىر-مۇھەببەتلىك بولۇپ،
پاك ۋە ئەخالقلىق ياشىشى كېرەك.

ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ باشالمچىلىرى

3

« 1ئەگەر بىر كىشى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە باشالمچى
بولۇشقا ئىنتىلسە ،ئۇ ياخشى بىر ۋەزىپىنى ئارزۇ قىلغان
بولىدۇ» دېگەن بۇ سۆز ھەقتۇر 2 .جامائەتچىلىك باشالمچىسى
بولسا ئەيىبلىنىدىغان تەرىپى بولمىغان ،ئايالىغا سادىق ،ئۆزىنى
①  15 :2بۇ ئايەتنىڭ بىرىنچى جۈملىسىنى «لېكىن ،ئايالالر باال تۇغۇش
ۋە ئۇنى بېقىش جەريانىدا ئېتىقاد ئارقىلىق ئېرىشىدىغان قۇتقۇزۇلۇشتىن
بەھرىمەن بوالاليدۇ» ۋە ياكى «لېكىن ،ئايالالر خۇدانىڭ لەنىتىگە
ئۇچرىغانلىقتىن تۇغۇتى قىيىن ۋە خەتەرلىك بولسىمۇ ،ئۇنىڭدىن ساق-
ساالمەت ئۆتۈپ كېتىدۇ» دەپ چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ.
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تۇتۇۋالغان ،سالماق ،ھۆرمەتكە سازاۋەر ،مېھماندوست ،باشقىالرغا
خۇدا توغرىسىدا تەلىم بېرەلەيدىغان بولۇشى 3 ،شۇنداقال ،ھاراقكەش
ۋە زوراۋان بولماسلىقى ،خۇش پېئىل ،گەپ تاالشمايدىغان ،ئۆزىنى
مال-دۇنياغا ئۇرمايدىغان كىشى بولۇشى 4 ،ئۆز ئائىلىسىنى ياخشى
باشقۇرااليدىغان بولۇشى ،پەرزەنتلىرىنى ئۆز ئاتا-ئانىسىغا ھۆرمەت
بىلەن بويسۇنىدىغان قىلىپ تەربىيىلىيەلەيدىغان كىشى بولۇشى
كېرەك 5 .چۈنكى ،ئۆز ئائىلىسىنى باشقۇرۇشنى بىلمەيدىغان كىشى
خۇدانىڭ جامائەتچىلىكىنىڭ ھالىدىن قانداقمۇ خەۋەر ئااللىسۇن؟
 6جامائەتچىلىك باشالمچىسى يېڭى ئېتىقادچىالردىن بولماسلىقى
كېرەك .ئەگەر ئۇنداق بولسا ،ئۇ تەكەببۇرلىشىپ كېتىشى مۇمكىن.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۇمۇ شەيتانغا ئوخشاش تەكەببۇرالشقانلىقى ئۈچۈن،
خۇدانىڭ سورىقىغا ئۇچرايدۇ 7 .ئۇ جامائەتچىلىكنىڭ سىرتىدىمۇ
ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇشى كېرەك .شۇنداق بولغاندا ،باشقىالر ئۇنى
ئەيىبلىيەلمەيدۇ ۋە شەيتانمۇ ئۇنى ئالدام خالتىسىغا چۈشۈرەلمەيدۇ.

ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ خىزمەتچىلىرى

①

 8خـــۇددى جامائەتچىلىكنىڭ باشالمچىلىرىگە ئوخشاش،
جامائەتچىلىكنىڭ خىزمەتچىلىرىمۇ ئېسىل پەزىلەتلىك ،سەمىمىي
گەپ قىلىدىغان ،ھاراق-شارابقا بېرىلمەيدىغان ،مال-دۇنياغا
تەمەخور بولمايدىغان كىشىلەردىن بولۇشى 9 ،پاك ۋىجدانى بىلەن
ئېتىقادنىڭ چوڭقۇر ھەقىقىتىدە چىڭ تۇرااليدىغان بولۇشى الزىم.
 10بۇنداق ئادەملەرنى ئالدى بىلەن سىناپ كۆرۈپ ،ئەيىبلىنىدىغان
تەرەپلىرى بولمىسا ،ئاندىن ۋەزىپىگە قويۇش كېرەك 11 .خۇددى
شۇنىڭدەك ،بۇ خىزمەتچىلەرنىڭ ئاياللىرىمۇ ② ئېسىل پەزىلەتلىك،
پىتنە-پاسات قىلمايدىغان ،ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ۋە ھەرقانداق ئىشتا
ئىشەنچلىك بولغانالردىن بولۇشى الزىم 12 .خىزمەتچىلەر ئۆز ئايالىغا
سادىق ،ئۆز پەرزەنتلىرى ۋە ئۆز ئائىلىسىنى ياخشى باشقۇرىدىغان

①  8 :3خىزمەتچىلەر _ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە يېتەكچىنىڭ
ياردەمچىسى بولۇپ ،ئۇ ھەر خىل ئەمەلىي ئىشالرغا مەسئۇل كىشىدۇر.
②  11 :3ياكى «ئايال خىزمەتچىلىرىمۇ»...
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كىشىلەردىن بولسۇن 13 .جامائەتچىلىك ئىچىدە ئۆز ۋەزىپىسىنى
ياخشى ئورۇندىغان خىزمەتچىلەر باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر
بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشتىكى ئىشەنچىمۇ
زور ئاشىدۇ.

چوڭقۇر سىر
 14مەن گەرچە سېنى تېزرەك يوقالپ بېرىشنى ئارزۇ قىلساممۇ،
يەنىال بۇ خەتنى يازدىم 15 .ئەگەر مەن يېنىڭغا ۋاقتىدا بارالمىسام ،بۇ
خېتىم ساڭا خۇدانىڭ ئائىلىسى ئىچىدە قانداق ياشاش كېرەكلىكىنى
كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇ ئائىلە بولسا مەڭگۈ ھايات خۇداغا مەنسۇپ
بولغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدۇر .بۇ جامائەتچىلىك
ھەقىقەتنىڭ تۈۋرۈكى ۋە ئاساسىدۇر 16 .ھەممەيلەنگە مەلۇمكى،
ئېتىقادىمىزنىڭ سىرى بۈيۈكتۇر:
ئەيسا مەسىھ ئىنسان تېنىدە ئايان بولدى،
مۇقەددەس روھ ئۇنىڭ ھەققانىيلىقىنى ئىسپاتلىدى،
ئۇ پەرىشتىلەرگە كۆرۈندى،
ئۇ توغرىسىدىكى خەۋەر پۈتكۈل مىللەتلەرگە جاكارالندى،
ئىنسانالر ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلدى،
ئۇ ئۇلۇغلۇق ئىچىدە ئەرشكە كۆتۈرۈلدى.

ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر

4

 1مۇقەددەس روھ شۇنى بىزگە ئوچۇق ئېيتىدۇكى ،ئاخىر
زاماندا بەزىلەر ئېتىقادتىن تېنىپ ،ھىيلىگەر جىنالر ۋە
ئۇالرنىڭ ساختا تەلىملىرىگە ئەگىشىدۇ 2 .بۇنداق تەلىملەر ۋىجدانى
يوقاپ كەتكەن يالغانچى ساختىپەزلەر تەرىپىدىن دۇنياغا تارقىلىدۇ.
 3بۇ يالغانچىالر نىكاھلىنىشنى ۋە بەزى يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال
قىلىشنى مەنئى قىلىدۇ .ھالبۇكى ،بۇ يېمەكلىكلەرنى خۇدا ئۆزىگە
ئېتىقاد قىلغان ھەم ھەقىقەتنى بىلىدىغانالرنىڭ شۈكۈر ئېيتىپ
قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن ياراتقان 4 .خۇدا ياراتقان ھەممە نەرسە
ياخشىدۇر .ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسى چەكلەنگەن ئەمەس ،ئۇالرنى
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شۈكۈر ئېيتىپ قوبۇل قىلسا بولىدۇ 5 .چۈنكى ،ھەممە نەرسە
خۇدانىڭ سۆزى ۋە ئىنسانالرنىڭ دۇئاسى بىلەن ھاالل بولىدۇ.

ئەيسا مەسىھنىڭ ياخشى خىزمەتكارى
 6بۇ نەسىھەتلەرنى قېرىنداشلىرىڭنىڭ سەمىگە سالساڭ ،ئەيسا
مەسىھنىڭ ياخشى خىزمەتكارى بولغان بولىسەن .شۇنداقال،
سېنىڭ ئۆزۈڭ ئەگەشكەن ئېتىقاد توغرىسىدىكى ھەقىقەت ۋە
توغرا تەلىملەر بىلەن ئوزۇقالنغانلىقىڭ ئايان بولىدۇ 7 .خۇدانىڭ
ھەقىقىتىنى بۇرمىاليدىغان بىمەنە ئەپسانىلەرنى رەت قىلىپ ،ئۆزۈڭنى
ئىخالسمەنلىك يولىدا يېتىلدۈرگىن 8 .بەدەننى يېتىلدۈرۈشنىڭ
پايدىسى بار ،ئەلۋەتتە .لېكىن ،ئىخالسمەنلىكنى يېتىلدۈرۈشنىڭ
پايدىسى تېخىمۇ كۆپتۇر .چۈنكى ئۇ ،بۇ دۇنيا ۋە ئۇ دۇنيادىكى
ھايات ئۈچۈن بەخت ئېلىپ كېلىدۇ 9 .بۇ سۆزلەر ھەقتۇر ۋە پۈتۈنلەي
قوبۇل قىلىشقا ئەرزىيدۇ 10 .بۇنىڭ ئۈچۈن ئەجىر سىڭدۈرۈۋاتىمىز
ۋە كۈرەش قىلىۋاتىمىز .چۈنكى ،ئۈمىدىمىزنى پۈتكۈل ئىنساننىڭ،
بولۇپمۇ ئېتىقاد قىلغۇچىالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى _ مەڭگۈ ھايات
خۇداغا باغلىدۇق.
 11بــۇ ئىشالرنى قېرىنداشلىرىڭغا تاپىلىغىن ۋە ئۆگەتكىن.
 12باشقىالر سېنى ياش ،دەپ ساڭا سەل قارىمىسۇن .سەن
سۆزلىرىڭدە ،ئەمەلىيىتىڭدە مېھىر-مۇھەببەت ،ئېتىقاد ۋە پاكلىقتا
ئېتىقادچىالرغا ئۈلگە بول 13 .مەن سېنى يوقالپ بارغۇچە ،ئۆزۈڭنى
جامائەتچىلىككە مۇقەددەس يازمىالر ئوقۇپ بېرىش ،نەسىھەت قىلىش
ۋە تەلىم بېرىشكە بېغىشلىغىن 14 .مۇقەددەس روھ ساڭا ئاتا قىلغان
قابىلىيەتكە بىپەرۋالىق قىلما .بۇ قابىلىيەت خۇدانىڭ ۋەھىيسى ۋە
جامائەتچىلىك يېتەكچىلىرىنىڭ قوللىرىنىڭ ئۇچاڭغا تېگىشى ①
ئارقىلىق ساڭا بېرىلگەن 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ ئىشالرنى جان-
دىلىڭ بىلەن قىل .ئۆزۈڭنى ئۇالرغا شۇنداق ئاتىغىنكى ،ھەممە
كىشى سېنىڭ ئالغا باسقانلىقىڭنى كۆرسۇن 16 .ئۆزۈڭگە ۋە بەرگەن
①  14 :4جامائەتچىلىك يېتەكچىلىرى ئېتىقادچىنى بىرەر ۋەزىپىگە
تەيىنلىگەندە ،قوللىرىنى ئۇنىڭ ئۇچىسىغا قويۇپ تۇرۇپ دۇئا قىلىدۇ.
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تەلىمىڭگە دىققەت قىل ھەمدە ئۇنى ئىزچىل داۋامالشتۇر .چۈنكى،
شۇنداق قىلساڭ ،ئۆزۈڭمۇ ۋە ساڭا قۇالق سالغانالرمۇ قۇتقۇزۇلىدۇ.

ئېتىقادچىالرنىڭ مەسئۇلىيىتى

5

 1ياشانغان ئەرلەر سەۋەنلىك ئۆتكۈزسە ،ئۇالرنى قاتتىق
ئەيىبلىمىگىن .ئەكسىچە ،ئۇالرغا ئاتاڭنى ھۆرمەتلىگەندەك
ھۆرمەت بىلەن نەسىھەت بەرگىن .شۇنىڭدەك ،ياش ئەرلەرگە ئۆز
قېرىنداشلىرىڭغا مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىل 2 .ياشانغان
ئايالالرغا ئاناڭغا مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىل .ياش ئايالالرغىمۇ
سىڭىللىرىڭغا مۇئامىلە قىلغاندەك پاك قەلب بىلەن مۇئامىلە قىل.
 3ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن ،ھەقىقىي موھتاجلىقتا قالغان تۇل ئايالالرنى
ھۆرمەتلەپ ،ئۇالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئال 4 .لېكىن ،تۇل ئايالالرنىڭ
پەرزەنتلىرى ياكى نەۋرىلىرى بولسا ،ئۇ پەرزەنتلەر ئالدى بىلەن ئۆز
ئائىلىسىدىن خەۋەر ئېلىپ ،ئېتىقادىنى ئەمەلىيەتكە ماسالشتۇرۇش
ئارقىلىق ئۆز ئاتا-ئانىسىنىڭ ئەجرىنى ياندۇرسۇن .چۈنكى بۇ،
خۇدانى خۇرسەن قىلىدۇ 5 .ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن ئىگە-چاقىسىز
تۇل ئايالالر ئۈمىدىنى خۇداغا باغلىغان بولۇپ ،ئۇالر كېچە-كۈندۈز
دۇئا-تىالۋەتتە بولىدۇ 6 .لېكىن ،ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن ،ھۇزۇر-
ھاالۋەت ئۈچۈنال ياشايدىغان تۇل ئايالالر ھايات بولسىمۇ ،روھىي
جەھەتتە بەرىبىر ئۆلگەنگە ھېساب 7 .ئېتىقادچىالرنىڭ باشقىالر
تەرىپىدىن ئەيىبلىنىدىغان ئەھۋالغا چۈشۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن،
سەن جامائەتچىلىككە بۇ ئىشالر توغرىسىدا تەربىيە بەرگىن 8 .بىر
كىشى ئۆز تۇغقانلىرىغا ،بولۇپمۇ ئائىلىسىدىكىلەرگە قارىمىسا ،ئۇ
ئەيسا مەسىھتىن تانغان دەپ قارىلىپ ،ھەتتا ئېتىقادسىزالرچىلىكمۇ
بواللمايدۇ.
 9ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە ياردەم بېرىلىدىغان ،ئېرى ئۆلۈپ
كەتكەن تۇل ئايالالرنى تىزىملىغاندا ،ئۇالر چوقۇم ئۆز ئېرىگە
سادىق بولغان بولۇشى ۋە يېشى ئاتمىشتىن يۇقىرى بولۇشى
كېرەك 10 .ئــۇالر يەنە ياخشىلىقلىرى بىلەن تونۇلغان بولۇشى،
يەنى بالىلىرىنى ياخشى تەربىيىلەپ چوڭ قىلغان ،مېھماندوست،
كەمتەرلىك بىلەن ئېتىقادچىالرنىڭ خىزمىتىدە بولغان ،قىيىنچىلىقتا
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قالغانالرغا ياردەم قىلغان ۋە ئۆزىنى ھەر خىل خەير-ساخاۋەت
ئىشلىرىغا بېغىشلىغان ئايالالر بولۇشى كېرەك.
 11ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن ياش تۇل ئايالالرنى تىزىملىما .چۈنكى،
بۇنداق ئايالالرنىڭ جىسمانىي جەھەتتىكى ئارزۇلىرى ئەيسا مەسىھكە
بولغان رىشتىنى بېسىپ كەتسە ،ئۇالر قايتا نىكاھلىنىشنى ئارزۇ
قىلىپ ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىكى خىزمىتىنى داۋامالشتۇرۇشنى
خالىمايدۇ 12 .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر دەسلەپ بەرگەن ۋەدىسىگە ①
خىالپلىق قىلىش سەۋەبلىك ئەيىبلىنىدۇ 13 .ئۇالر يەنە ھۇرۇنلۇقنى
ئادەت قىلىۋېلىپ ،ئۆيمۇ ئۆي دوقۇرۇپ يۈرۈپ ،غەيۋەت قىلىپ،
باشقىالرنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىۋالىدىغان ۋاالقتەككۈرلەردىن
بولۇپ قېلىشى مۇمكىن 14 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇنداق ياش تۇل
ئايالالرنىڭ نىكاھلىنىپ ،پەرزەنت كۆرۈپ ،ئۆي ئىشلىرى بىلەن
شۇغۇللىنىشىنى نەسىھەت قىلىمەن .شۇنداق قىلغاندا ،بىزگە
قارشى تۇرغۇچىالردا ھەرقانداق پىتنە-ئىغۋا تارقىتىش پۇرسىتى
بولمايدۇ 15 .بۇنداق دېيىشىمدىكى سەۋەب ،بەزى تۇل ئايالالر
ئاللىبۇرۇن ئېتىقادتىن چەتنەپ ،شەيتاننىڭ كەينىگە كىرىپ كەتتى.
 16ئەگەر ئېتىقادى بار بىر ئايالنىڭ تۇل قالغان تۇغقانلىرى بولسا،
ئۇ ئۇالرغا ياردەم بەرسۇن ،يۈكنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە
ئىتتىرىپ قويمىسۇن .شۇنداق بولغاندا ،جامائەتچىلىك ھەقىقىي
ئىگە-چاقىسىز تۇل ئايالالرغا ياردەم قىالاليدۇ.

يېتەكچىلەر توغرىسىدا
 17ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى ياخشى باشقۇرىدىغان يېتەكچىلەر،
بولۇپمۇ خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزۈش ۋە تەلىم بېرىشتە ئەجىر
سىڭدۈرگەن كىشىلەر چوقۇم چوڭقۇر ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇشى
ۋە ئۇنىڭغا اليىق ھەق ئېلىشى كېرەك 18 .چۈنكى ،مۇقەددەس
يازمىالردا« :خامان تەپكەن ئۆكۈزنىڭ ئاغزىنى بوغما»« ،ئىشچى
ئۆز ھەققىنى ئېلىشقا ھەقلىقتۇر» دېيىلگەن 19 .ئىككى ياكى ئۈچ
①  12 :5يەنى ئۆزلىرىنىڭ «پەقەت ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلىپ ،يېڭىدىن
توي قىلمايمەن» دېگەن ۋەدىسى.
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گۇۋاھچى بولمىغۇچە ،جامائەتچىلىكنىڭ يېتەكچىسى ئۈستىدىن
قىلىنغان ئەرزنى قوبۇل قىلما 20 .ئەگەر ئۇ گۇناھ قىلغان بولسا،
باشقىالرنىڭمۇ بۇنىڭدىن ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن ،جامائەتچىلىك
ئالدىدا ئەيىبلەنسۇن 21 .خۇدانىڭ ،ئەيسا مەسىھنىڭ ۋە خۇدا تاللىغان
پەرىشتىلەرنىڭ ئالدىدا ساڭا شۇنى بۇيرۇيمەنكى ،سەن بۇ سۆزلىرىمگە
قەتئىي ئەمەل قىل .ئايرىمىچىلىق قىلما ،ھەرقانداق ئىشتا بىر
تەرەپكە يان باسما 22 .بىراۋنىڭ ئۇچىسىغا قولۇڭنى قويۇپ ،ئۇنى
يېتەكچىلىك ۋەزىپىسىگە تەيىنلەشكە ئالدىراپ كەتمە ،بولمىسا
ئۇنىڭ گۇناھلىرىغا شېرىك بولۇپ قېلىشىڭ مۇمكىن .ئۆزۈڭنى
پاك تۇتقىن( 23 .ئاشقازىنىڭنىڭ ياخشى بولمىغانلىقى ،شۇنداقال
دائىم كېسەل بولۇپ قالىدىغانلىقىڭ ئۈچۈن ،سۇال ئىچمەي ،بىرئاز
شارابمۇ ئىچىپ بەرگىن 24 ).بەزى كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى ئاسانال
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ ھەم ئۇالرنىڭ چوقۇم سوراققا تارتىلىشى
ئېنىق .لېكىن ،بەزى كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرى بولسا كېيىن
ئاشكارا بولىدۇ 25 .خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش ،بەزى كىشىلەرنىڭ
ياخشى ئەمەلىيىتىنىمۇ ئاسانال كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .لېكىن ،بەزى
كىشىلەرنىڭ ياخشى ئەمەلىيىتى بولسا كېيىن مەلۇم بولىدۇ.
 1قۇل ئېتىقادچىالرنىڭ ھەممىسى ئۆز خوجايىنلىرىنى
ھۆرمەتلىسۇن .شۇنداق قىلغاندا ،خۇدانىڭ نامى ۋە
خۇدادىن كەلگەن تەلىمنىڭ كۇپۇرلۇققا ئۇچراپ قېلىشىدىن
ساقالنغىلى بولىدۇ 2 .خوجايىنلىرىمۇ ئېتىقادچى بولسا ،قۇلالر:
«بىز ھەممىمىز خۇدانىڭ ئائىلىسىدىكى قېرىنداشالرغۇ» دەپ،
ئۇالرغا ھۆرمەتسىزلىك قىلمىسۇن .ئەكسىچە ،خوجايىنلىرىغا
تېخىمۇ ياخشى خىزمەت قىلسۇن .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ياخشى
خىزمىتىدىن بەھرىمەن بولىدىغان خوجايىنالر دەل خۇدانىڭ ياخشى
كۆرىدىغان بەندىلىرىدۇر.

6

يالغان تەلىم ۋە پۇلپەرەسلىكنىڭ ئاقىۋىتى
سەن ئېتىقادچىالرغا بۇ تەلىملەرنى ئۆگەتكىن ۋە تاپىلىغىن.
 3ئوخشىمايدىغان تەلىملەرنى تەرغىب قىلغان كىشى رەببىمىز
ئەيسا مەسىھنىڭ ھەق سۆزلىرىنى ،شۇنداقال ئۇنىڭ بىزنى
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ئىخالسمەنلىككە يېتەكلەيدىغان تەلىمىنى قوبۇل قىلمىغان بولىدۇ.
 4بۇنداق كىشىلەر تەكەببۇر ،ھېچنېمە چۈشەنمەيدىغان كىشىلەردۇر.
ئۇالر غوۋغا چىقىرىش ۋە گەپ تالىشىشقا ئىنتايىن ئامراق .بۇنداق
ئىشالر باشقىالرنىڭ ئارىسىدا ھەسەتخورلۇق ،جېدەل-ماجىرا،
تۆھمەت ،گۇمانخورلۇق  5ھەمدە دائىملىق سۈركىلىش كەلتۈرۈپ
چىقىرىدۇ .بۇ كىشىلەرنىڭ نىيىتى چىرىك بولۇپ ،ھەقىقەتتىن
مەھرۇم بولغان .ئۇالرنىڭ نەزىرىدە ئىخالسمەنلىك پەقەتال بىر
تاپاۋەت يولىدۇر ،خاالس.
 6دەرۋەقە ،خۇداغا رازىمەنلىك بىلەن ئىخالسمەن بولغان ئادەم
ھەقىقىي روناق تاپىدۇ 7 .بىز بۇ دۇنياغا ھېچنېمە ئېلىپ كەلمىدۇق
ۋە بۇ دۇنيادىن ھېچنېمە ئېلىپ كېتەلمەيمىز 8 .شۇڭا ،يېمەك-
ئىچمەك ۋە كىيىم-كېچىكىمىز تولۇق بولسىال ،رازى بولۇشىمىز
كېرەك 9 .باي بولۇشنىال ئوياليدىغانالر بولسا ھامان ئازدۇرۇلۇپ
كېتىدۇ ،ئۇالر ئىنسانالرنى قۇرۇتۇپ ھاالك قىلىدىغان نۇرغۇن
زىيانلىق ھەم ئەخمىقانە ھەۋەسلەرنىڭ تورىغا چۈشۈپ كېتىدۇ.
 10چۈنكى ،پۇلپەرەسلىك ھەر خىل يامانلىقنىڭ يىلتىزىدۇر .بەزىلەر
باي بولۇش ھەۋىسى بىلەن ئېتىقادتىن چەتنەپ ،ئۆزىگە تۈگىمەس
ئازاب تېپىۋالدى.

تىموتىيغا نەسىھەت
 11ئەي خۇدانىڭ سادىق بەندىسى ،سەن بۇنداق ئىشالردىن يىراق
تۇر .ھەققانىيلىق ،ئىخالسمەنلىك ،ئېتىقاد ،مېھىر-مۇھەببەت،
سەۋر-تاقەت ۋە مۇاليىملىقنى ئىزدە 12 .ئېتىقاد يولىدا ئۇلۇغ
كۈرەشلەرنى قىل .خۇدا ئاتا قىلغان مەڭگۈلۈك ھاياتنى قەدىرلە.
سەن بۇنىڭ ئۈچۈن چاقىرىلدىڭ ھەمدە نۇرغۇنلىغان گۇۋاھچىالر
ئالدىدا بۇ مەڭگۈلۈك ھاياتنى ئاللىبۇرۇن ئوچۇق ئېتىراپ قىلدىڭ.
 13ھەممىگە ھاياتلىق بەرگۈچى خۇدانىڭ ،شۇنداقال پونتىي پىالتۇسقا
يۈرەكلىك ھالدا ئۇلۇغ ھەقىقەت توغرىسىدا گۇۋاھلىق بەرگەن ئەيسا
مەسىھنىڭ ئالدىدا ساڭا شۇنى تاپىاليمەنكى 14 ،رەببىمىز ئەيسا
مەسىھ قايتا كەلگۈچە ،خۇدانىڭ بۇ ئەمرلىرىگە تولۇق ئەمەل قىل،
بۇنىڭ بىلەن ھېچكىم سېنى ئەيىبلىيەلمىسۇن15 . 16-مەدھىيىلەشكە
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مۇناسىپ بولغان بىردىنبىر ھۆكۈمران ،يەنى پادىشاھالرنىڭ
پادىشاھى ،رەبلەرنىڭ رەببى ،بىردىنبىر مەڭگۈ ئۆلمەس ،ئادەم
يېقىنلىشالمايدىغان نۇر ئىچىدە ياشايدىغان ،ھېچكىم كۆرمىگەن
ۋە كۆرەلمەيدىغان خۇدا ۋاقىت-سائىتى كەلگەندە ،ئەيسا مەسىھنى
قايتا ئەۋەتىدۇ .بارلىق ھۆرمەت ۋە كۈچ-قۇدرەت خۇداغا ئەبەدىلئەبەد
مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!
 17بۇ دۇنيادا باي بولغانالرغا مەغرۇرالنماسلىقنى ،ئۆتكۈنچى
بايلىققا ئۈمىد باغلىماسلىقنى بۇيرۇغىن .ئۇالر ئۈمىدىنى بىز
بەھرىمەن بولۇشقا تېگىشلىك ھەممىنى بىزگە سېخىيلىق بىلەن
بەرگۈچى خۇداغا باغلىسۇن 18 .ئۇالرغا باشقىالرغا ياخشىلىق
قىلىشنى ۋە خەير-ساخاۋەتلىك ئىشالرنى كۆپ قىلىشنى ،مەرد
ۋە قولى ئوچۇق بولۇشنى بۇيرۇغىن 19 .بۇنداق قىلغاندا ،ئۇالر
ھەقىقىي ھاياتقا ئېرىشىش ئۈچۈن كېلەچەكتە ئۆزلىرىگە پۇختا
ئاساس بولىدىغان بىر خەزىنە توپلىيااليدۇ.
 20ئەي تىموتىي ،ساڭا ئامانەت قىلىنغان بۇ تەلىملەرنى ياخشى
ساقال .خۇداغا بولغان ئىخالسمەنلىككە مۇناسىپ كەلمەيدىغان
قۇرۇق گەپلەردىن ھەمدە بىمەنە بىلىمنى بىلىم دېگۈچىلەرنىڭ
تاالش-تارتىشلىرىدىن ساقالن 21 .بەزىلەر مۇشۇنداق بىمەنە بىلىمگە
ئەگىشىپ ،ئېتىقادتىن چەتنىدى.
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولغاي!

تىموتىيغا يېزىلغان
ئىككىنچى خەت

1

1 2-ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق يېڭى ھاياتلىققا ئېرىشىش
ۋەدىسىنى جاكارالش ئۈچۈن ،خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن
ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى بولۇشقا تالالنغان مەنكى پاۋلۇستىن
ئۆز ئوغلۇمدەك قەدىرلىك تىموتىيغا ساالم .خۇدائاتىمىز ۋە
رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ساڭا مېھىر-شەپقەت ،رەھىمدىللىك ۋە
ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

شۈكۈر ۋە مەدەت
 3مەن خۇددى ئەجدادلىرىمغا ئوخشاش ،خۇداغا پاك ۋىجدانىم
بىلەن خىزمەت قىلىۋاتىمەن .مەن سەن ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر
ئېيتىمەن .مەيلى كېچە ياكى كۈندۈز بولسۇن ،دۇئالىرىمدا سېنى
دائىم ئەسلەپ تۇرىمەن 4 .ئايرىلغان ۋاقتىمىزدا ئاققۇزغان كۆز
ياشلىرىڭنى ئەسلىگىنىمدە ،سەن بىلەن يەنە بىر قېتىم كۆرۈشۈشنى
ئىنتايىن ئارزۇ قىلىمەن .سەن بىلەن كۆرۈشۈش مېنى ئىنتايىن
خۇشال قىلىدۇ 5 .سېنىڭ سەمىمىي ئېتىقادىڭ ئېسىمدىن چىقمايدۇ.
ئەڭ ئاۋۋال موماڭ لوئىدە ۋە ئاناڭ ئەۋنىكىدە بار بولغان ئېتىقادنىڭ
ئەمدى سەندىمۇ بار ئىكەنلىكىگە چوڭقۇر ئىشىنىمەن 6 .شۇنىڭ
ئۈچۈن مەن شۇنى يادىڭغا سااليكى ،قوللىرىمنى ئۇچاڭغا قويغان
چاغدا ،خۇدا ساڭا بەرگەن قابىلىيەتنى تولۇق ئىشلەتكەيسەن.
 7چۈنكى ،خۇدا بىزگە ئاتا قىلغان مۇقەددەس روھ بىزنى قورقۇنچقا
سالمايدۇ ،بەلكى خۇداغا خىزمەت قىلىشىمىز ئۈچۈن ،بىزنى
كۈچ-قۇدرەت ۋە مېھىر-مۇھەببەت بىلەن تولدۇرۇپ ،ئۆزىمىزنى
تۇتۇۋېلىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ.
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 8شۇڭا ،رەببىمىز ھەققىدە خۇش خەۋەر يەتكۈزۈشتىن ۋە ئۇنىڭ
ئۈچۈن خىزمەت قىلىش يولىدا مەھبۇس بولغان مەندىن نومۇس
قىلما .ئەكسىچە ،خۇدا ساڭا ئاتا قىلغان كۈچ-قۇدرەتكە تايىنىپ،
خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش يولىدا مەن بىلەن بىللە ئازاب-ئوقۇبەت
چېكىشكە تەييار تۇر 9 .خۇدا بىزنى قۇتقۇزۇپ ،پاك ياشاشقا چاقىردى.
بۇ ،بىزنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىمىز بىلەن ئەمەس ،بەلكى
خۇدانىڭ ئىرادىسى ۋە مېھىر-شەپقىتى بىلەن بولدى .خۇدا بىزگە
ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بۇ مېھىر-شەپقەتنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى
دۇنيا ئاپىرىدە بولۇشتىن ئىلگىرىال پىالنلىغانىدى 10 .ھازىر بۇ
مېھىر-شەپقەت قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ كېلىشى بىلەن
ئايان بولدى .ئەيسا مەسىھ ئىنسانالرنى ئىسكەنجىگە ئالغان
ئۆلۈمنىڭ كۈچىنى بىكار قىلىپ ،خۇش خەۋەر ئارقىلىق ئىنسانالرغا
مەڭگۈلۈك ھايات يولىنى ئېچىپ بەردى.
 11مەن بۇ خۇش خەۋەرنىڭ جاكارچىسى ۋە ئەلچىسى ،شۇنداقال
ئۇ توغرىسىدا تەلىم بەرگۈچى بولۇپ تەيىنلەنگەن 12 .ھازىرقى بۇ
ئازاب-ئوقۇبەتلەرنى تارتىشىمنىڭ سەۋەبىمۇ شۇ .لېكىن ،بۇنىڭدىن
نومۇس قىلمايمەن .چۈنكى ،مەن كىمگە ئېتىقاد قىلغانلىقىمنى
بىلىمەن ھەمدە خۇدانىڭ ماڭا ئامانەت قىلغان بۇ خۇش خەۋەرنى
رەببىمىز قايتا كەلگەن كۈنگىچە چوقۇم قوغدايدىغانلىقىغا
ئىشىنىمەن① .
 13ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولۇپ ،ئۇنىڭدىن كەلگەن ئېتىقاد
ۋە مېھىر-مۇھەببەت ئىچىدە ياشاپ ،مەندىن ئاڭلىغان ھەقىقىي
تەلىملەرنى نىزام قىلىپ ،ئۇنىڭدا چىڭ تۇر 14 .ساڭا ئامانەت
قىلىنغان بۇ قىممەتلىك ھەقىقەتنى ھەممىمىزنىڭ قەلبىدە بار
بولغان مۇقەددەس روھنىڭ ياردىمى بىلەن ساقال 15 .ئاڭلىغىنىڭدەك،
ئاسىيا ئۆلكىسىدىكىبۇ يەردىكى ئاسىيا ئۆلكىسى ھازىرقى
تۇركىيىنىڭ غەربىي قىسمىنى كۆرسىتىدۇ .ئېتىقادچىالرنىڭ

①  12 :1ئۇشبۇ ئايەتنىڭ ئاخىرقى جۈملىسىنى «ھەمدە مېنىڭ خۇداغا ئامانەت
قىلغانلىرىمنى رەببىمىز قايتا كەلگەن كۈنگىچە چوقۇم قوغدايدىغانلىقىغا
ئىشىنىمەن» دەپ چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ.
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ھەممىسى دېگۈدەك مېنى تاشلىۋەتتى .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا فىگېل
ۋە ئېرموگېنمۇ بار 16 .رەببىمىز ئونېسىفورنىڭ ئائىلىسىدىكىلىرىگە
رەھىم-شەپقەت قىلغاي .چۈنكى ،ئۇ كۆپ قېتىم مېنى يوقالپ،
كۆڭلۈمنى كۆتۈردى .ئۇ مېنىڭ مەھبۇس بولغانلىقىمدىن نومۇس
قىلمىدى 17 .رىم شەھىرىگە كەلگىنىدە ئۇ مېنى تاپقۇچە كۆپ ئاۋارە
بولۇپتۇ 18 .قىيامەت كۈنى ،ئۇنىڭ رەببىمىزنىڭ رەھىم-شەپقىتىگە
ئېرىشىشىنى تىلەيمەن .ئەفەس شەھىرىدە ئۇنىڭ ماڭا قىلغان
نۇرغۇن خىزمىتىدىن سېنىڭمۇ ئوبدان خەۋىرىڭ بار.

ئەيسا مەسىھنىڭ سادىق جەڭچىسى

2

 1ئەي ئوغلۇم ،سەن ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتىگە
تايىنىپ كۈچلۈك بول 2 .سەن مەندىن ئۆگەنگەن تەلىملەرنى
كۆپ ئېتىقادچىالر ئاڭلىغان ۋە بۇ تەلىملەرنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە
گۇۋاھلىق بېرىپ كەلگەن .ئەمدى بۇ تەلىملەرنى ئىشەنچلىك
ھەمدە باشقىالرغا تەلىم بېرەلەيدىغان كىشىلەرگە يەتكۈزگىن.
 3ئەيسا مەسىھنىڭ ياخشى جەڭچىسى بولۇپ ،مەن بىلەن بىرگە
ئازاب-ئوقۇبەت تارتىشقا تەييار تۇر 4 .جەڭچى بولغان كىشى ئۆز
قوماندانىنى رازى قىلىش ئۈچۈن ،تۇرمۇشنىڭ ئۇششاق-چۈششەك
ئىشلىرىغا باشقا پۇقراالردەك ئارىالشماسلىقى كېرەك 5 .مۇسابىقىگە
قاتناشقان تەنھەرىكەتچىمۇ مۇسابىقە قائىدىلىرىگە رىئايە قىلمىسا،
غەلىبىگە ئېرىشەلمەيدۇ 6 .ئەجىر سىڭدۈرگەن دېھقان ئالغان
ھوسۇلىدىن ئەلۋەتتە بىرىنچى بولۇپ بەھرىمەن بولىدۇ 7 .بۇ
ھېكمەتلىك سۆزلەرنى ياخشى ئويال ،چۈنكى رەببىمىز ساڭا بۇ
ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە ئەقىل بېرىدۇ 8 .سەن داۋۇت پادىشاھنىڭ
ئەۋالدى بولغان ۋە ئۆلۈمدىن تىرىلگەن ئەيسا مەسىھنى ئېسىڭدە
تۇت .مانا بۇ ،مەن يەتكۈزۈۋاتقان خۇش خــەۋەر 9 .بــۇ خۇش
خەۋەرنى يەتكۈزگەنلىكىمدىن كۆپ ئازاب-ئوقۇبەت چەكتىم.
ھەتتا جىنايەتچىلەردەك كىشەنلىنىپ ،زىندانغا تاشالندىم .لېكىن،
ھېچكىم خۇدانىڭ سۆزىنى كىشەنلىيەلمەيدۇ 10 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
خۇدا تاللىغان بەندىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھ تەرىپىدىن قۇتقۇزۇلۇشى
ۋە مەڭگۈلۈك شان-شەرەپكە ئېرىشىشى ئۈچۈن ،ھەرقانداق

680

تىموتىيغا -2خەت 2

ئازاب-ئوقۇبەتلەرگە بەرداشلىق بېرىۋاتىمەن 11 .تۆۋەندىكى بۇ سۆزلەر
ئىشەنچلىكتۇر :ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە ئۆلگەنىكەنمىز ،ئۇنىڭ
بىلەن يېڭى ھاياتتا بىللە ياشايمىز 12 .قىيىنچىلىقالرغا بەرداشلىق
بەرسەك ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھۆكۈم سۈرىمىز .بىز ئۇنىڭدىن
تانساق ،ئۇمۇ بىزدىن تانىدۇ 13 .بىز ئۇنىڭغا ساداقەتسىزلىك
قىلساقمۇ ،ئۇ يەنىال ساداقەتلىكتۇر .چۈنكى ،ئۇ چوقۇم ئۆزىنىڭ
سۆزىدە تۇرماي قالمايدۇ.

خۇدانى خۇرسەن قىلىدىغان خىزمەتچى
 14بۇ ئىشالرنى داۋاملىق ئېتىقادچىالرنىڭ سەمىگە سال .خۇدا
ئالدىدا ئۇالرنى بىمەنە سۆزلەر توغرىسىدا تاالش-تارتىش قىلماسلىققا
بۇيرۇغىن .بۇنداق تاالش-تارتىشالرنىڭ ھېچقانداق پايدىسى
بولمايال قالماي ،بەلكى ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ئېتىقادىنى ۋەيران
قىلىدۇ 15 .خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى توغرا چۈشەندۈرۈپ ،ئۆزۈڭنى
خۇدا ئالدىدا يەرگە قاراپ قالمايدىغان ،بەلكى خۇدانى خۇرسەن
قىلىدىغان خىزمەتچى قىلىپ يېتىشتۈرۈشكە تىرىش 16 .خۇداغا
بولغان ئىخالسمەنلىككە مۇناسىپ كەلمىگەن قۇرۇق گەپلەردىن
ساقالن .چۈنكى ،بۇنداق گەپلەرنى قىلغۇچىالر خۇدادىن تېخىمۇ
يىراقلىشىدۇ 17 .ئۇالرنىڭ گەپلىرى خۇددى زەھەرلىك ئۆسمىدەك
تېزال يامراپ كېتىدۇ .ئىمېنېي ۋە فىلېتالرمۇ مانا شۇنداق گەپ-
سۆزلەرنى قىلغۇچىالردىندۇر 18 .ئۇالر ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىشىدىن
ئىبارەت بۇ ئىش ئاللىقاچان يۈز بېرىپ بولدى دەپ ① ،ھەق
يولدىن چەتنەپ ،بەزىلەرنىڭ ئېتىقادىغا بۇزغۇنچىلىق قىلماقتا.
 19بىراق ،خۇدا قۇرغان ئۇل ② مەزمۇت تۇرماقتا .ئۇنىڭدا مۇنۇ
سۆزلەر مۆھۈرلىنىپ يېزىلغان« :رەببىمىز ئۆزىگە مەنسۇپ
①  18 :2بۇ «بىر ئادەم ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغاندا ،ئۇنىڭ روھى
ئاللىقاچان ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە ئۆلۈپ تىرىلىدۇ .بۇ تىرىلىش پەقەت
روھىي جەھەتتە بولۇپ ،كەلگۈسىدە تەن جەھەتتە يۈز بەرمەيدۇ» دېگەن خاتا
كۆزقاراشتۇر.
② 2 19 :ئۇل _ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى ،خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى ياكى
ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆزىنى كۆرسىتىشى مۇمكىن.
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كىشىلەرنى تونۇيدۇ»« ،ئۆزلىرىنى رەببىمىزگە مەنسۇپ دەيدىغان
كىشىلەر يامانلىقالردىن قول ئۈزسۇن 20 ».باي ئائىلىلەردە پەقەت
ئالتۇن-كۈمۈش قاچىالرال بولۇپ قالماي ،ياغاچ ،ساپال قاچىالرمۇ
بولىدۇ .ئالتۇن-كۈمۈش قاچىالر ئاالھىدە سورۇنالردا ،باشقىلىرى
بولسا ئادەتتىكى سورۇنالردا ئىشلىتىلىدۇ 21 .ئەگەر بىر كىشى
ئۆزىنى يۇقىرىقى يامان ئىشالردىن پاك تۇتسا ،ئۇ خۇددى ئاالھىدە
سورۇنالردا ئىشلىتىلىدىغان ئالتۇن-كۈمۈش قاچىغا ئوخشايدۇ.
چۈنكى ،ئۇ پاك بولىدۇ ھەمدە خوجايىنىغا ،يەنى خۇداغا ياراملىق
كىشى بولۇپ ،ھەرقانداق ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا تەييار تۇرىدۇ.
 22شۇڭا ،ياشلىقنىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرىدىن ئۆزۈڭنى تارت .پاك
قەلب بىلەن رەببىمىزنى چاقىرغان باشقا كىشىلەر بىلەن بىللە
ھەققانىيلىق ،ئېتىقاد ،مېھىر-مۇھەببەت ۋە ئىناقلىقنى ئىزدە.
 23ئەخمىقانە ۋە بىھۇدە تاالش-تارتىشالرغا ئارىلىشىشنى رەت قىل.
چۈنكى ،بۇنداق ئىشالرنىڭ جېدەل تېرىيدىغانلىقىنى بىلىسەن.
 24رەببىمىزنىڭ خىزمەتكارى جېدەلخور بولماسلىقى ،ئەكسىچە
ھەممىگە مېھرىبان ۋە تەلىم بېرىشكە ماھىر ،سەۋر-تاقەتلىك
بولۇشى كېرەك 25 .رەببىمىزنىڭ تەلىمىگە قارشى تۇرغانالرغىمۇ
مۇاليىملىق بىلەن نەسىھەت قىلىش كېرەك .بەلكىم خۇدا ئۇالرغا
ھەقىقەتنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن توۋا قىلىش پۇرسىتىنى بېرىدۇ.
 26بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۇيقۇسىنى ئېچىپ ،ئۆزلىرىنى تۇتقۇن قىلىپ
ئارزۇسىغا يەتمەكچى بولغان شەيتاننىڭ تورىدىن قۇتۇالاليدۇ.

ئاخىر زامان

3

 1شۇنى بىلگىنكى ،ئاخىر زاماندا ئېغىر كۈنلەر بولىدۇ.
 2ئۇ چاغدا ،ئىنسانالر ئۆزىنىال ئوياليدىغان ،پۇلپەرەس،
ماختانچاق ،تەكەببۇر ۋە كۇپۇرلۇق قىلىدىغان ،ئاتا-ئانىسىنىڭ
سۆزىنى ئاڭلىمايدىغان ،ۋاپاغا جاپا قىلىدىغان ،خۇداغا بىپەرۋالىق
قىلىدىغان 3 ،كۆيۈمسىز ،باشقىالرنى كەچۈرمەيدىغان ،تۆھمەتخور،
ئۆزىنى تۇتالمايدىغان ،ۋەھشىي ،شۇنداقال خەير-ساخاۋەتنىڭ
دۈشمىنى بولىدۇ 4 .ئۇالر ساتقۇن ،تەلۋە ۋە ھاكاۋۇر بولۇپ ،كەيپ-
ساپانى خۇدادىن ياخشى كۆرىدۇ 5 .سىرتقى قىياپەتتە ئىخالسمەن
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بولۇۋېلىپ ،ئەمەلىيەتتە كۆڭلىدە خۇدانىڭ قۇدرىتىنى ئىنكار قىلىدۇ.
بۇنداقالردىن يىراق تۇر 6 .ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بەزى كىشىلەر
باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگە سۇقۇنۇپ كىرىۋېلىپ ،ئىرادىسى ئاجىز،
گۇناھقا پاتقان ۋە ھەر خىل ئارزۇ-ھەۋەسلەرنىڭ قۇلى بولۇپ
قالغان ئايالالرنى ئازدۇرىدۇ 7 .بۇنداق ئايالالر ھەرقانداق ئادەمنىڭ
تەلىملىرىنى ئاڭاليدۇ ۋە ھەقىقەتنى تونۇپ يېتەلمەيدۇ 8 .ياننى
بىلەن يامبىرىياننى بىلەن يامبىرى ئىسرائىلالرنىڭ مىسىردىن
قايتىشىدىن بۇرۇن مۇسا پەيغەمبەرگە قارشى تۇرغان مىسىر
پادىشاھىنىڭ سېھىرگەرلىرىدۇر .مۇسا پەيغەمبەرگە قانداق قارشى
چىققان بولسا ،بۇ ئازدۇرغۇچىالرمۇ ھەقىقەتكە شۇنداق قارشى
چىقىدۇ .بۇ ئازدۇرغۇچىالرنىڭ قەلبى چىرىپ كەتكەن ،ئېتىقادى
ساختا بولۇپ ،ئۇالر خۇدا تەرىپىدىن رەت قىلىنغان كىشىلەردۇر.
 9ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئۇزۇنغا داۋاملىشالمايدۇ .چۈنكى ،ياننى
بىلەن يامبىرىنىڭ ئەقىلسىزلىقى پاش بولغاندەك ،بۇالرنىڭ
ئەقىلسىزلىقىمۇ خااليىق ئالدىدا چوقۇم پاش بولىدۇ.

پاۋلۇسنىڭ ۋەسىيەتلىرى
10 11-لېكىن ،سەن مېنىڭ تەلىمىم ،يۈرۈش-تۇرۇشۇم ،ھاياتلىق
نىشانىم ،ئېتىقادىم ،سەۋر-تاقىتىم ،مېھىر-مۇھەببىتىم،
چىداملىقىم ھەمدە ئۇچرىغان زىيانكەشلىكىم ۋە تارتقان ئازاب-
ئوقۇبەتلىرىمگە دىققەت-ئېتىبارىڭنى قارىتىپ كەلدىڭ .بولۇپمۇ
ئانتاكيا ،كونيا ۋە لىسترا شەھەرلىرىدە ئۇچرىغان زىيانكەشلىكلەرگە
قانداق بەرداشلىق بەرگەنلىكىمدىن ھەمدە رەببىمىزنىڭ مېنى بۇ
ئىشالرنىڭ ھەممىسىدىن قۇتقۇزغانلىقىدىن تولۇق خەۋىرىڭ بار.
 12ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان ،خۇداغا ئىخالسمەنلىك بىلەن
ھايات كەچۈرۈشكە ئىرادە باغلىغانالرنىڭ ھەممىسى زىيانكەشلىككە
ئۇچرايدۇ 13 .رەزىل ۋە ساختىپەز كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى بۇرۇنقىدىنمۇ
يامانلىشىپ ،باشقىالرنى ئالداش بىلەن بىللە ئۆزلىرىمۇ ئالدىنىپ
كېتىدۇ 14 .لېكىن ،سەن ھازىرغىچە ئۆگىنىپ كەلگەن ۋە چوڭقۇر
ئىشەنگەن ھەقىقەتتە داۋاملىق چىڭ تۇر .چۈنكى ،بۇ ھەقىقەتنى
ئىشەنچلىك كىشىلەردىن ئۆگەنگەنلىكىڭنى بىلىسەن 15 .سەن بالىلىق
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چاغلىرىڭدىن تارتىپال مۇقەددەس يازمىالرنى ئۆگەندىڭ .بۇ يازمىالر
ساڭا ئەيسا مەسىھكە بولغان ئېتىقاد ئارقىلىق قۇتقۇزۇلۇشقا ئېلىپ
بارىدىغان ئەقىل-پاراسەتنى تەقدىم قىلدى 16 .پۈتۈن مۇقەددەس
يازمىالر خۇدانىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە يېزىلغان بولۇپ ،ئۇ،
ھەقىقەت توغرىسىدا تەلىم بېرىش ،خاتالىقالرنى كۆرسىتىپ
بېرىش ،سەۋەنلىكلەرنى تۈزىتىش ۋە كىشىلەرنى ھەققانىيلىققا
يېتەكلەشكە پايدىلىقتۇر 17 .ئۇ ،خۇداغا مەنسۇپ بولغان كىشىلەرنى
تولۇق قورالالندۇرۇپ ،ئۇالرنى ھەرقانداق ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا
تەييار تۇرغۇزااليدۇ.
 1مەن تىرىكلەر بىلەن ئۆلگەنلەرنى سوراق قىلىدىغان
ھەمدە ئۆز پادىشاھلىقىنى قۇرۇش ئۈچۈن قايتا كېلىدىغان
ئەيسا مەسىھنىڭ ،شۇنداقال خۇدانىڭ ئالدىدا ساڭا شۇنداق بۇيرۇق
قىلىمەنكى 2 ،پۇرسەت بولسۇن-بولمىسۇن ،ھەر ۋاقىت خۇدانىڭ
سۆزىنى يەتكۈزگىن .سەن زور سەۋر-تاقەت ۋە ياخشى تەلىم
بېرىش بىلەن كىشىلەرنىڭ خاتالىقلىرىنى تۈزەتكۈز ھەمدە ئۇالرنى
ئاگاھالندۇرغىن ۋە رىغبەتلەندۈرگىن 3 .چۈنكى ،شۇنداق بىر
زامان كېلىدۇكى ،ئۇ چاغدا ئىنسانالر خۇدا توغرىسىدىكى توغرا
تەلىملەرنى ئاڭالشنى خالىمايدۇ .بەلكى ،ئۇالر قۇالقلىرىغا خۇش
ياقىدىغان سۆزلەرنى ئاڭالش ئۈچۈن ،ئۆز ھەۋەسلىرىگە ئۇيغۇن
كېلىدىغان تەلىم بەرگۈچىلەرنى ئىزدەيدۇ 4 .ھەق سۆزلەرنى
رەت قىلىپ ،بىمەنە ئەپسانىلەرگە قۇالق سالىدۇ 5 .لېكىن ،سەن
ھەرقانداق ئەھۋالدا ئۆزۈڭنى سەگەك تۇت .ئازاب-ئوقۇبەت
تارتىشقا تەييار تۇر .ھەر ۋاقىت خۇش خەۋەر يەتكۈزۈش خىزمىتىدە
بولۇپ ،خۇدا ساڭا تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىل 6 .ئەمدى
ئۆزۈمگە كەلسەم ،ھاياتىم خۇداغا قۇربانلىق ئورنىدا تەقدىم
قىلىنىش ئالدىدا تۇرىدۇ .مېنىڭ بۇ دۇنيادىن ئايرىلىدىغىنىمغا
ئاز قالدى 7 .مەن خۇدا يولىدا ئاخىرغىچە كۈرەش قىلدىم ،يەنى
يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىنىڭ پۈتۈن مەنزىلىنى بېسىپ بولدۇم،
ئېتىقادىمدا چىڭ تۇرۇپ كەلدىم 8 .ھازىر ھەققانىيلىق تاجى
مېنى كۈتۈپ تۇرىدۇ .ئۇنى ئادىل سوراق قىلىدىغان رەببىمىز
قايتا كەلگەندە ،ماڭا كىيدۈرىدۇ .شۇنداقال ،ئۇنى يالغۇز ماڭىال
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ئەمەس ،ئۇنىڭ قايتا كېلىشىنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتۈپ
تۇرغانالرنىڭ ھەممىسىگە كىيدۈرىدۇ.

ئاخىرقى سۆزلەر
 9يېنىمغا تېزدىن يېتىپ كېلىشكە تىرىش 10 .چۈنكى ،قېرىندىشىمىز
كىرىسكى گاالتىيا ئۆلكىسىگە ،تىتۇس دالماتىيا ئۆلكىسىگە كەتتى.
دېماس بولسا بۇ دۇنيانىڭ ئىشلىرىغا بېرىلىپ كەتكەنلىكى
ئۈچۈن ،مېنى تاشالپ ،سالونىكا شەھىرىگە كەتتى 11 .يېنىمدا
يالغۇز لۇقا قالدى .ماركۇسنى ئۆزۈڭ بىلەن بىللە ئېلىپ كەل.
ئۇ خىزمەتلىرىمدە ماڭا ياردەمچى بولىدۇ 12 .تىكىكۇسنى ئەفەس
شەھىرىگە ئەۋەتىۋەتتىم 13 .كېلىشىڭدە تروئاس شەھىرىدە
بولغان ۋاقتىمدا كارپۇسنىڭ يېنىدا قالدۇرۇپ قويغان تونۇم بىلەن
كىتابالرنى ،بولۇپمۇ ئورام تېرە يازمىالرنى بىللە ئالغاچ كەلگىن.
 14مىسكەر ئىسكەندەر ماڭا كۆپ زىيانكەشلىك قىلدى .رەببىمىز
چوقۇم ئۇنىڭغا قىلمىشلىرىغا اليىق جازا ياندۇرىدۇ 15 .سەنمۇ
ئۇنىڭدىن ھوشيار بول .چۈنكى ،ئۇ بىز يەتكۈزگەن خۇش خەۋەرگە
كۈچىنىڭ بارىچە قارشى چىقتى 16 .بىرىنچى قېتىم سوتالنغىنىمدا،
ماڭا ياردەم قىلىدىغانالر چىقمىدى ،ئەكسىچە ھەممىسى مېنى
تاشالپ كەتتى .خۇدا ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلغاي 17 .لېكىن ،خۇدا مەن
بىلەن بىللە بولۇپ ،ماڭا خۇش خەۋەرنى تولۇق جاكارالشقا مەدەت
بەردى .نەتىجىدە ،ئۇ يەردىكى ھەممە يەھۇدىي ئەمەسلەر بۇ خۇش
خەۋەرنى ئاڭلىدى .بۇنىڭ بىلەن ،خۇدا مېنى بۇ قېتىمقى سوتتىن،
يەنى يولۋاسنىڭ ئاغزىدىن قۇتقۇزۇپ چىقتى 18 .رەببىمىز مېنى
ھەر خىل يامانلىقالردىن قۇتقۇزۇپ ،ئەرشتىكى ئۆز پادىشاھلىقىغا
بىخەتەر يەتكۈزگەي .بارلىق شان-شەرەپ خۇداغا ئەبەدىلئەبەد
مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!

ئاخىرقى ساالم
 19مەندىن پرىسكىال بىلەن ئېرى ئاكۋىالغا ۋە ئونېسىفورنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەرگە ساالم ئېيت 20 .ئېراست كورىنت شەھىرىدە
قالدى .تروفىم كېسەل بولۇپ قالغانلىقتىن ،ئۇنى مىلېت شەھىرىدە
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قالدۇرۇپ قويدۇم 21 .قىش كىرىپ كەلگۈچە ،بۇ يەرگە كېلىشكە
تىرىشقىن .ئېۋۇل ،پۇد ،لىن ،كالۋدىيا ۋە بارلىق قېرىنداشالردىن
ساڭا ساالم 22 .رەببىمىز سىلەر بىلەن بىللە بولغاي .خۇدانىڭ
مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولسۇن!

تىتۇسقا يېزىلغان خەت

1

 1خۇدانىڭ خىزمەتكارى ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى
بولغان مەنكى پاۋلۇستىن تىتۇسقا ساالم .مەن خۇدا
تاللىغانالرغا ئېتىقاد يولىنى كۆرسىتىشكە ۋە ئۇالرنى ئىخالسمەنلىككە
يېتەكلەيدىغان ھەقىقەتنى چۈشەندۈرۈشكە تەيىنلەندىم 2 .بۇ ئېتىقاد
ۋە ھەقىقەت بىزدە مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىش ئۈمىدىنى پەيدا
قىلىدۇ .يالغانچىلىقتىن مۇستەسنا بولغان خۇدا دۇنيا ئاپىرىدە
بولۇشتىن ئىلگىرىال بۇ مەڭگۈلۈك ھاياتنى ۋەدە قىلغان 3 .خۇدا
بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا بۇ مەڭگۈلۈك ھايات توغرىسىدىكى خۇش
خەۋەرنى ئاشكارىلىدى .قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدا ئۆز ئەمرى بىلەن
بۇ خۇش خەۋەرنى يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى ماڭا تاپشۇردى.
 4خۇدائاتىمىز ۋە قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھكە بولغان ئورتاق
ئېتىقاد يولىدا ئۆز ئوغلۇمدەك بولۇپ قالغان ساڭا مېھىر-شەپقەت
ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

تىتۇسنىڭ كرىت ئارىلىدىكى خىزمىتى
 5ئورۇندىلىپ بولمىغان ئىشالرنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ساڭا
بۇرۇن تاپشۇرغىنىمدەك ،ھەرقايسى شەھەرلەردىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنىڭ يېتەكچىلىرىنى تەيىنلەش ئۈچۈن ،سېنى كرىت
ئارىلىدا قالدۇردۇم 6 .يېتەكچىلىككە تەيىنلىنىدىغان كىشى ئەيىبسىز،
ئايالىغا سادىق بولغان ،پەرزەنتلىرى بولسا خۇداغا ئېتىقاد قىلىدىغان،
كەيپ-ساپادىن نېرى بولغان ھەمدە ئاتا-ئانىسىغا بويسۇنىدىغان
كىشىلەردىن بولۇشى كېرەك 7 .ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە
باشالمچى بولغان بۇنداق كىشى خۇدانىڭ خىزمىتىنى زىممىسىگە
ئالغانلىقى ئۈچۈن ،شۇنداق ئەيىبسىز بولۇشى كېرەككى ،ھەرگىز
تەرسا ،چۇس مىجەز ،ھاراقكەش ،زوراۋان ،مال-دۇنياغا تەمەخور
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بولماسلىقى 8 ،ئەكسىچە مېھماندوست ،ياخشىلىقنى سۆيىدىغان،
ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ،ئادىل ،پاك ۋە تەمكىن بولۇشى الزىم 9 .ئۇ ئۆزىگە
ئۆگىتىلگەن ئىشەنچلىك تەلىمدە چىڭ تۇرۇشى كېرەك .شۇنداق
قىلغاندا ،ئۇ بۇ توغرا تەلىم ئارقىلىق باشقىالرغا نەسىھەت قىالاليدۇ
ھەم تەلىمگە قارشى چىققۇچىالرنىڭ خاتالىقىنى تۈزىتەلەيدۇ.
 10نۇرغۇن كىشىلەر بۇ تەلىمگە ئىتائەت قىلماي ،بىمەنە سۆزلەر
بىلەن باشقىالرنى ئازدۇرىدۇ .بولۇپمۇ قۇتقۇزۇلۇش ئۈچۈن خەتنە
قىلىنىش زۆرۈر ،دەپ تۇرۇۋالغۇچىالر شۇنداق قىلىدۇ 11 .مۇشۇنداق
كىشىلەرنىڭ ئاغزىنى تۇۋاقالش كېرەك .چۈنكى ،ئۇالر مال-دۇنياغا
ئىگە بولۇش ئۈچۈن كىشىلەرگە ساختا تەلىملەرنى ئۆگىتىپ،
بەزى ئائىلىلەرنىڭ ئېتىقادىنى پۈتۈنلەي نابۇت قىلماقتا 12 .كرىت
ئارىلىدىكىلەرنىڭ ئۆز پەيغەمبەرلىرىدىن بىرى« :كرىتالر ھەمىشە
يالغان سۆزلەيدۇ ،ئۇالر ۋەھشىي ھايۋانالر ۋە ھۇرۇن نان قېپىالردۇر»
دېگەن 13 .بــۇ ھەقىقەتتۇر .شۇڭا ،كرىتتىكى ئېتىقادچىالرنىڭ
ئېتىقادىنىڭ ساپ بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇالرنى قاتتىق ئاگاھالندۇرغىن.
 14ئۇالر بىمەنە يەھۇدىي ئەپسانىلىرىگە ۋە ھەقىقىي تەلىمدىن
چەتنىگەنلەرنىڭ دىنىي قائىدە-يوسۇنلىرىغا قۇالق سالمىسۇن 15 .پاك
كىشىلەر ئۈچۈن ھەممە نەرسە ھااللدۇر .لېكىن ،ناپاك كىشىلەر ۋە
ئېتىقادسىزالر ئۈچۈن ھېچقانداق نەرسە ھاالل ئەمەستۇر .ئۇالرنىڭ
ئوي-پىكىرلىرىمۇ ،ۋىجدانىمۇ بۇلغىنىپ كەتكەن 16 .ئۇالر خۇدانى
تونۇيمىز ،دەپ داۋراڭ قىلسىمۇ ،لېكىن ئەمەلىيىتىدە ئۇنى رەت
قىلىدۇ .ئۇالر ھېچكىمگە بويسۇنمايدىغان يىرگىنچلىك كىشىلەر
بولۇپ ،قولىدىن ھېچقانداق ياخشى ئىش كەلمەيدۇ.

توغرا تەلىمگە اليىق ياشاش

2

 1تىتۇس ،ئېتىقادچىالرغا توغرا تەلىمگە اليىق ياشاشنى
ئۆگىتىشىڭ كېرەك 2 .ياشانغان ئەرلەرنى ئۆزىنى تۇتۇۋالغان،
ئېسىل پەزىلەتلىك ،سالماقلىق ،ئېتىقادتا ساپ ،مېھىر-مۇھەببىتى
بىلەن سەۋر-تاقىتى تولۇپ تاشقان بولۇشقا چاقىرغىن 3 .شۇنىڭدەك،
ياشانغان ئايالالرنى ئىخالسمەنلىكىگە اليىق يۈرۈش-تۇرۇشقا
ھەمدە پىتنە-پاسات قىلمايدىغان ،ھاراق-شارابقا بېرىلمەيدىغان
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بولۇشقا چاقىرغىن .ئۇالر باشقىالرغا نېمىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى
ئۆگەتسۇن 4 .بۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئايالالر ياش ئايالالرغا تەلىم بېرىپ،
ئۇالرغا ئۆز ئەرلىرىگە ۋە بالىلىرىغا كۆيۈنۈش 5 ،ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش،
پاك بولۇش ،ئۆي ئىشلىرىغا ماھىر بولۇش ،مېھرىبان بولۇش ۋە
ئەرلىرىگە ئىتائەت قىلىشالرنى ئۆگىتەلەيدىغان بولسۇن .ياش
ئايالالر شۇنداق ياشىسا ،خۇدانىڭ سۆزى قارىالنمايدۇ.
 6ياش ئەرلەرنىمۇ ئۆزىنى تۇتۇۋاالاليدىغان بولۇشقا چاقىرغىن.
 7ئۆزۈڭمۇ ھەرقانداق ئىشتا ياخشى ئەمەلىيىتىڭ بىلەن ئۇالرغا
ئۈلگە بول .پاك نىيەت ،سالماقلىق 8 ،ھەمدە باشقىالر قۇسۇر
تاپالمايدىغان توغرا سۆزلەر بىلەن تەلىم بەرگىن .بۇنىڭ بىلەن،
بىزگە قارشى چىققۇچىالر يامان گېپىمىزنى قىلىشقا سەۋەب
تاپالماي ئۇيالسۇن.
9 10-قۇلالرغا ھەرقانداق ئىشتا خوجايىنلىرىغا بويسۇنۇشنى
ئۆگەتكىن .ئۇالر گەپ ياندۇرماي ،ئوغرىلىق قىلماي ،ئۆزلىرىنىڭ
ھەممە ئىشتا ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ ،خوجايىنلىرىنى
رازى قىلسۇن .شۇنداق بولغاندا ،ئۇالر باشقىالرنى قۇتقۇزغۇچىمىز
خۇدا توغرىسىدىكى تەلىملەرگە ھەر جەھەتتىن جەلپ قىالاليدۇ.
 11سەۋەبى ،خۇدانىڭ بارلىق ئىنسانالرنى قۇتقۇزىدىغان مېھىر-
شەپقىتى ئايان بولدى 12 .بۇ مېھىر-شەپقەت بىزنى گۇناھكارلىقنى
ۋە بۇ دۇنيانىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرىنى رەت قىلىپ ،بۇ پانىي دۇنيادا
توغرا ،خۇداغا ئىخالسمەن ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ھالدا ياشاشقا
يېتەكلەيدۇ 13 .بىز ئۇلۇغ خۇدا بولغان قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا
مەسىھنىڭ شان-شەرەپ بىلەن قايتا كېلىشىدىن ئىبارەت مۇبارەك
ئۈمىدىمىزنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتىمىز.
 14ئەيسا مەسىھ بىز ئۈچۈن قۇربان بولدى .بۇنىڭدىن مەقسەت،
ئۇ بىزنى ھەممە رەزىللىكلەردىن ئازاد قىلىش ھەمدە بىزنى پاك
قىلىپ ،ئۆزىگە مەنسۇپ بولغان ،ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشقا
تىرىشىدىغان خەلق قىلىش ئۈچۈندۇر.
 15سەن بۇ تەلىملەرنى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ئۆگەت.
ئۇالرغا ئىلھام بەر ھەم پۈتۈن ھوقۇقۇڭنى ئىشلىتىپ ،ئۇالرنىڭ
يامان ئىللەتلىرىنى تۈزەت .ھېچكىم سېنى كەمسىتمىسۇن.
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3

 1سەن ئېتىقادچىالرغا شۇنى ئەسلىتىپ تۇرغىنكى ،ئۇالر
ھۆكۈمەت ۋە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىغا بويسۇنسۇن،
ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،ھەرقانداق ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشقا
تەييار تۇرسۇن 2 .ئېتىقادچىالر ھېچكىمگە تۆھمەت قىلمىسۇن،
جېدەلخور بولمىسۇن ،ئەكسىچە خۇش پېئىل بولسۇن .ھەرقانداق
كىشى بىلەن مۇئامىلە قىلغاندا ھەقىقىي كەمتەرلىكىنى كۆرسەتسۇن.
 3چۈنكى ،بىر چاغالردا بىزمۇ نادان ئىدۇق .بىزمۇ خۇداغا
بويسۇنمايدىغان ،ئازدۇرۇلغان ،ھەر خىل ئارزۇ-ھەۋەسلەرنىڭ قۇلى
بولغان ،يامانلىق ۋە ھەسەتخورلۇق ئىچىدە ياشىغان ،بىر-بىرىمىزگە
ئۆچمەن كىشىلەر ئىدۇق 4 .لېكىن ،قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدا ئىنسانالرغا
بولغان مېھرىبانلىقى ۋە مۇھەببىتىنى ئوچۇق ئايان قىلدى 5 .بىز
ياخشى ئەمەللەر بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ رەھىم-شەپقىتىدىن
قۇتقۇزۇلدۇق .خۇدا بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى يۇيۇپ ،مۇقەددەس روھ
ئارقىلىق بىزنى قايتىدىن تۆرەلدۈرۈپ ،يېڭى ھاياتقا ئېرىشتۈرۈش
بىلەن بىزنى قۇتقۇزدى 6 .قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
خۇدا كەڭچىلىك بىلەن مۇقەددەس روھنى قەلبىمىزگە تۆكتى.
 7بۇنىڭ بىلەن ،بىز خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىدىن ھەققانىي ئادەم
دەپ جاكارلىنىپ ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىش ئۈمىدىگە ئىگە
بولدۇق 8 .بۇ سۆزلىرىم ھەقتۇر .ئۇالرنى تەكىتلىشىڭنى ئۈمىد
قىلىمەن .شۇنداق قىلغىنىڭدا ،خۇداغا ئېتىقاد قىلغانالر ئۆزلىرىنى
دائىم تىرىشچانلىق بىلەن ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشقا بېغىشاليدۇ.
بۇ تەلىملەر ئىنسانالر ئۈچۈن ياخشى ھەم پايدىلىقتۇر.
 9ئەخمىقانە تاالش-تارتىشالر ،نەسەبنامىلەر توغرىسىدىكى
قۇرۇق گەپ-سۆزلەر ۋە تەۋرات قانۇنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك
جېدەل-ماجىراالردىن ساقالن .چۈنكى ،بۇ ئىشالر پايدىسىز ۋە
ئەھمىيەتسىزدۇر10 . 11-شۇنداق ئىشالرنى قىلىپ ئېتىقادچىالر
ئارىسىدا گۇرۇھۋازلىق پەيدا قىلغۇچىالرنى ئاگاھالندۇر .بىر-
ئىككى قېتىملىق ئاگاھالندۇرۇشتىن كېيىن يەنە گۇرۇھۋازلىق
قىلسا ،ئۇالر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىڭنى ئۈز .بۇنداق ئادەملەرنىڭ
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ھەقىقەتتىن چەتنىگەن ،گۇناھكار ئادەملەر ئىكەنلىكى ئېنىقتۇر.
ئۇالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى ئۆزلىرىنى جازاغا مەھكۇم قىلىدۇ.

ئاخىرقى سۆز
 12ئارتېماسنى ياكى تىكىكۇسنى قېشىڭغا ئەۋەتمەكچى بولۇۋاتىمەن.
قايسى بىرى قېشىڭغا بارمىسۇن ،مۇمكىنقەدەر نىكوپولىس شەھىرىگە
تېزرەك كەلگىن .چۈنكى ،ئۇ يەردە قىشلىماقچىمەن 13 .قانۇنشۇناس
زېناس بىلەن ئاپوللوسنىڭ سەپىرىگە ئىمكانقەدەر ياردەمدە بولغىن.
ئۇالرنىڭ كەم-كۈتىلىرى بولسا ،ھەل قىلىپ بەرگىن 14 .ئېتىقادچى
قېرىنداشلىرىمىز ھاجەتمەنلەرگە ياردەم قىلىپ ،ئۆزلىرىنى ياخشى
ئەمەللەرنى قىلىشقا بېغىشالشنى ئۆگەنسۇن .شۇنداق بولغاندا،
ئۇالرنىڭ ھاياتى مېۋىسىز بولمايدۇ 15 .يېنىمدىكىلەرنىڭ ھەممىسىدىن
ساڭا ساالم .كرىت ئارىلىدىكى بىزنى سۆيىدىغان ئېتىقادچىالرغا
ساالم ئېيت .خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ھەممىڭالرغا يار بولغاي!

فىلىمۇنغا يېزىلغان خەت

1

 1ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلىش يولىدا مەھبۇس بولغان
مەنكى پاۋلۇس ۋە مەن ئارقىلىق قېرىندىشىمىز تىموتىيدىن
قەدىرلىك خىزمەتدىشىمىز بولغان سەن فىلىمۇنغا  2ۋە سىڭلىمىز
ئافىياغا ،بىز بىلەن بىللە كۈرەش قىلغان ئاركىپۇسقا ۋە ئۆيۈڭدە
جەم بولىدىغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ساالم!  3خۇدائاتىمىز
ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھ سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق
ئاتا قىلغاي!

فىلىمۇننىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ۋە ئېتىقادى
 4قەدىرلىك فىلىمۇن ،دۇئالىرىمدا ھەمىشە سېنى ياد ئېتىپ،
خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمەن 5 .چۈنكى ،مەن سېنىڭ رەببىمىز
ئەيساغا بولغان ئېتىقادىڭ ۋە بارلىق ئېتىقادچىالرغا بولغان
مېھىر-مۇھەببىتىڭ توغرىسىدا ھەر دائىم ئاڭالپ تۇرۇۋاتىمەن.
 6ئېتىقادىڭ سەۋەبلىك خۇدا ساڭا تەقدىم قىلغانالرنى باشقىالر
بىلەن مەردلەرچە ئورتاقلىشىشىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىمەن .شۇنداق
قىلساڭ ،بىزنىڭ ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىمىزدىن بىزگە
بېرىلگەن بەختلەرنىڭ نەقەدەر مول ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ چوڭقۇر
چۈشىنەلەيسەن 7 .قېرىندىشىم ،سېنىڭ ئېتىقادچىالرغا بولغان
مېھىر-مۇھەببىتىڭ ماڭا زور خۇشاللىق ۋە رىغبەت ئېلىپ كەلدى.
چۈنكى ،سەن ئېتىقادچىالرنىڭ روھىنى كۆتۈردۈڭ.

فىلىمۇننىڭ قۇلى ئونېسىمۇس ھەققىدە ئىلتىماس
 8شۇڭا ،مەن ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى بولۇشۇم بىلەن ئەسلىدە
سېنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشنى بېجىرىشىڭنى يۈرەكلىك ھالدا
بۇيرۇيالىساممۇ 9 ،لېكىن ،يەنىال سېنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىڭگە
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كۆرە ئىلتىماس قىلىشنى تاللىۋالدىم .بۇ ئىلتىماسنى مۇشۇ ياشقا
كىرىپ قالغان ھەم ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلىش يولىدا ھازىر
مەھبۇس بولۇۋاتقان مەنكى پاۋلۇستىن دەپ بىلگىن 10 .سەندىن
قۇلۇڭ ئونېسىمۇس ھەققىدە ئىلتىماس قىلىمەن .ئۇ زىنداندىكى
ۋاقتىمدا مەن ئارقىلىق ئېتىقادچى بولغانلىقتىن ،ئۆز ئوغلۇمدەك
بولۇپ قالغان 11 .ئــۇ بۇرۇن ساڭا پايدىسىز بولسىمۇ ،ئەمما
ھازىر ساڭىمۇ ،ماڭىمۇ پايدىلىقتۇر 12 ① .مەن ھازىر ئۇنى ،يەنى
جانجىگىرىمنى سېنىڭ يېنىڭغا قايتۇرىمەن 13 .خۇش خەۋەرنى
يەتكۈزگەنلىكىم ئۈچۈن مەھبۇس بولۇپ زىنداندا يېتىۋاتقان مۇشۇ
ۋاقتىمدا ،ئۇنى سېنىڭ ئورنۇڭدا خىزمىتىمدە بولۇش ئۈچۈن يېنىمدا
ئېلىپ قالغۇم بار ئىدى 14 .بىراق ،سېنىڭ رازىلىقىڭنى ئالمىغاچقا،
بۇنداق قىلىشنى خالىمىدىم .سېنىڭ ماڭا مەجبۇرىي ئەمەس ،بەلكى
رازىمەنلىك بىلەن ياخشىلىق قىلىشىڭنى ئۈمىد قىلدىم 15 .خۇدانىڭ
قۇلۇڭ ئونېسىمۇسنىڭ ۋاقتىنچە سېنىڭ يېنىڭدىن قېچىشىغا يول
قويغانلىقى ،بەلكىم كېيىن سېنىڭ ئۇنى مەڭگۈ ئېلىپ قېلىشىڭ
ئۈچۈندۇر 16 .ئەمدى سەن ئۇنى قۇل قاتارىدا ئەمەس ،بەلكى قۇلدىن
كۆپ ئۈستۈن _ سۆيۈملۈك بىر ئېتىقادچى قېرىندىشىڭ قاتارىدا
كۆرەرسەن .ئۇ مەن ئۈچۈن ئىنتايىن قەدىرلىكتۇر .سەن ئۈچۈن
تېخىمۇ شۇنداق بولۇشى كېرەك .چۈنكى ،سېنىڭ ھازىر ئۇنىڭ
بىلەن قۇل-خوجايىنلىق مۇناسىۋىتىڭ بولۇپال قالماي ،رەببىمىزگە
ئېتىقاد قىلىش جەھەتتە قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتىڭمۇ باردۇر.
 17شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەگەر سەن مېنى رەببىمىزنىڭ خىزمىتىدە سەپداش
دەپ قارىساڭ ،ئۇنى مېنى قوبۇل قىلغاندەك قوبۇل قىل 18 .ئەگەر
بۇرۇن ئۇ ساڭا بىرەر يولسىزلىق قىلغان بولسا ياكى پۇللىرىڭنى
ئوغرىلىغان بولسا ،ئۇنى مېنىڭ ھېسابىمغا ياز 19 .مەنكى پاۋلۇس
بۇ سۆزلەرنى ئۆز قولۇم بىلەن يېزىۋاتىمەن :ھېساباتنى ئۆزۈم
قايتۇرىمەن .لېكىن ،خۇش خەۋەر ئارقىلىق ئېرىشكەن مەڭگۈلۈك
ھاياتىڭ ئۈچۈن ماڭا قەرزدار ئىكەنلىكىڭنى تىلغا ئېلىشىمنىڭ
ھاجىتى بولمىسا كېرەك 20 .شۇڭا ،ئەي قېرىندىشىم ،رەببىمىز
①  11 :1ئونېسىمۇس _ گرېكچە «پايدىلىق» دېگەن مەنىدە.
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ئۈچۈن ئىلتىماسىمنى قوبۇل قىلغىن .ئىككىلىمىز ئەيسا مەسىھكە
مەنسۇپ بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ،روھىمنى كۆتۈر 21 .سۆزۈمنى
ئاڭاليدىغانلىقىڭغا ۋە سورىغانلىرىمدىن ئارتۇق ئورۇناليدىغانلىقىڭغا
چوڭقۇر ئىشىنىپ ،بۇ خەتنى يازدىم 22 .يەنە بىر ئىش ،ماڭا تۇرالغۇ
جاي تەييارالپ قويغىن .چۈنكى ،دۇئالىرىڭالر ئارقىلىق زىنداندىن
ئازاد بولۇپ ،يېنىڭالرغا قايتىپ بارىدىغانلىقىمغا ئىشىنىمەن.

ئاخىرقى ساالم
 23ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ،مەن بىلەن
بىللە مەھبۇس بولغان ئېپافىرا 24 ،خىزمەتداشلىرىم ماركۇس،
ئارىستارخۇس ،دېماس ۋە لۇقاالردىن ساڭا ساالم.
 25رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرگە يار بولغاي!

ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خەت
ئوغۇل پەرىشتىلەردىن ئۈستۈندۇر

1

 1قەدىمكى زامانالردا ،خۇدا ئەجدادلىرىمىزغا پەيغەمبەرلەر
ئارقىلىق ھەر خىل يولالر بىلەن نۇرغۇن قېتىم سۆزلىگەنىدى.
 2مۇشۇ ئاخىرقى ۋاقىتالردا بولسا بىزگە ئۆز ئوغلى ئارقىلىق
سۆزلىدى .خۇدا كائىناتنى ئوغلى ئارقىلىق ياراتتى ۋە ئوغلىنى
پۈتكۈل مەۋجۇداتنىڭ مىراسخورى قىلىپ بېكىتتى 3 .ئۇ ئاتىسى
خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن پارلىغان نۇر ،ئاتىسىنىڭ تەبىئىتىنىڭ
ھەقىقىي ئوبرازىدۇر .ئۇ ئۆز سۆزىنىڭ قۇدرىتى بىلەن پۈتكۈل
كائىناتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى داۋامالشتۇرماقتا .ئۇ ئۆزىنى قۇربان قىلىش
بەدىلىگە ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىدىن پاكلىنىش يولىنى ئېچىپ
بەرگەندىن كېيىن ،ئەرشتىكى خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇردى.
 4دېمەك ،ئوغۇلغا بېرىلگەن مەرتىۋە پەرىشتىلەرنىڭكىدىن كۆپ
ئۈستۈن بولغىنىدەك ،ئوغۇلنىڭ ئۆزىمۇ ئۇالردىن كۆپ ئۈستۈندۇر.
 5چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق دېيلگەن« :سەن
مېنىڭ ئوغلۇمسەن ،بۈگۈن مەن سېنىڭ ئاتاڭ ئىكەنلىكىمنى
جاكارلىدىم ».بۇ سۆزنى خۇدا ھەرقانداق بىر پەرىشتىسىگە دېگەن
ئەمەس ،شۇنداقال خۇدا يەنە ھېچقانداق بىر پەرىشتە توغرۇلۇق:
«مەن ئۇنىڭغا ئاتا بولىمەن ،ئۇمۇ ماڭا ئوغۇل بولىدۇ ».دېگەنمۇ
ئەمەس 6 .ھالبۇكى ،خۇدا ئۆزىنىڭ ئەڭ ئالىي ھوقۇقلۇق بىردىنبىر
ئوغلىنى يەر يۈزىگە ئەۋەتكەندە« ،پۈتكۈل پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا
سەجدە قىلسۇن» دېگەن.
 7خۇدا پەرىشتىلەر ھەققىدە« :خۇدا خىزمەتكارلىرى بولغان ئۆز
پەرىشتىلىرىنى شامال ھەم ئوت يالقۇنى قىالر» دېگەن بولسا،
 8ئوغلىغا:
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«سەن خۇداسەن ،تەختىڭ مەڭگۈلۈكتۇر.
سەن ئادىللىق بىلەن ھوقۇق يۈرگۈزىسەن.
 9ھەققانىيەتنى سۆيدۈڭ ،ناھەقلىقتىن
نەپرەتلەندىڭ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدا _ سېنىڭ ئىگەڭنىڭ ساڭا
ئاتا قىلغان شان-شۆھرەت ۋە پەخرىي شادلىقى
ھەمراھلىرىڭغا ئاتا قىلغىنىدىن كۆپ زىيادىدۇر»
دېگەن.
 10خۇدا ئوغلىغا يەنە مۇنداق دېگەن:
«ئى رەب ،سەن ھەممىدىن بۇرۇن زېمىننىڭ ئاساسىنى
سالدىڭ① ،
ئاسمانمۇ سېنىڭ قوللىرىڭنىڭ ئىجادىيىتىدۇر.
 11ئۇالر يوقىلىدۇ ،لېكىن سەن مەڭگۈ يوقالمايسەن.
ئاسمان-زېمىن كىيىم-كېچەكتەك كونىرايدۇ.
 12ئۇالرنى خۇددى كونا چاپاننى يىغىشتۇرغاندەك پۈرلەپ
يىغىشتۇرىسەن.
كىيىم-كېچەك يەڭگۈشلەنگەندەك،
ئاسمان-زېمىنمۇ يەڭگۈشلىنىدۇ.
لېكىن ،سەن ئەسال ئۆزگەرمەيسەن.
ھاياتلىقىڭ ئاخىرالشمايدۇ».
 13خۇدا ئۆز ئوغلىغا دېگەن مۇنۇ سۆزنى پەرىشتىلەرنىڭ بىرەرسىگە
دەپ باققان ئەمەس:
«مەن سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭنى

①  10 :1بۇ ئايەتتە خۇدا ھەزرىتى ئەيسانى رەب دەپ ،ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن
بىر ۋە ئوخشاش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن« .كولوسىلىقالر» -1باب_ 15 ،
-17ئايەتلەرگە قارالسۇن.
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ئايىغىڭ ئاستىدا دەسسەتكۈچە،
مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن!»

 14شــۇنــداق ئىكەن ،پۈتكۈل پەرىشتىلەر پەقەت خۇدانىڭ
خىزمەتكارلىرىدۇر .ئۇالر قۇتقۇزۇلىدىغانالرغا خىزمەت قىلىش
ئۈچۈن خۇدا تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن روھالردۇر.

قۇتقۇزۇلۇشقا سەل قارىماسلىق

2

  1شــۇڭــا ،ھەقىقەتتىن يىراقلىشىپ كەتمەسلىكىمىز
ئۈچۈن ،ئاڭلىغان ھەقىقەتتە تېخىمۇ چىڭ تۇرۇشىمىز
كېرەك 2 .پەرىشتىلەر ئارقىلىق مۇسا پەيغەمبەرگە يەتكۈزۈلگەن
تەۋرات قانۇنىنىڭ ھەق ئىكەنلىكى ئىسپاتالنغان ھەم شۇ قانۇنغا
خىالپلىق قىلغانالر ياكى ئىتائەت قىلىشقا سەل قارىغانالرنىڭ
ھەممىسى تېگىشلىك جازاسىنى تارتقان 3 .شۇنداق ئىكەن،
شۇنچە ئۇلۇغ قۇتقۇزۇلۇشقا كۆز يۇمساق ،قانداقمۇ شۇ جازادىن
قېچىپ قۇتۇالاليمىز؟! قۇتقۇزۇلۇش خەۋىرىنى دەسلەپتە رەببىمىز
ئۇقتۇرغان ،ئۇنى بىۋاسىتە ئاڭلىغانالر بۇ قۇتقۇزۇلۇشنىڭ ھەقلىقى
توغرىسىدا بىزگە گۇۋاھلىق بەرگەن 4 .خۇدا كۆرسەتكەن ھەر خىل
مۆجىزە ،كارامەت ۋە قۇدرەتلىك ئىشالر ،شۇنداقال ئۆز ئىرادىسى
بويىچە ئېتىقادچىالرغا مۇقەددەس روھنىڭ ھەدىيىلىرىنى ئاتا
قىلىش ئارقىلىق بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بەردى.

ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇلۇش يولىغا باشلىغۇچى
 5مەن دەۋاتقان كەلگۈسى دۇنيانى خۇدا پەرىشتىلەرنىڭ باشقۇرۇشىغا
ئۆتكۈزۈپ بەرگىنى يوق 6 .بۇ ھەقتە مۇقەددەس يازمىالرنىڭ بىر
يېرىدە مۇنداق گۇۋاھلىق بېرىلگەن:
«ئى خۇدا ،ئادەم نېمىتى ،سەن ئۇنىڭغا شۇنچە
غەمخورلۇق قىلغۇدەك؟
ئادەم بالىسى نېمىتى ،سەن ئۇنىڭغا شۇنچە كۆڭۈل
بۆلگۈدەك؟

697

ئىبرانىيالر 2

 7گەرچە ئۇنى پەرىشتىلەردىن بىرئاز ① تۆۋەن قىلغان
بولساڭمۇ،
شان-شەرەپ ۋە ھۆرمەت تاجىنى ئۇنىڭغا كىيدۈرۈپ،
 8بارلىق مەۋجۇداتالرنى ئۇنىڭغا تىز پۈكتۈردۈڭ».
«بارلىق مەۋجۇداتالرنى ئۇنىڭغا تىز پۈكتۈردۈڭ» دېگىنى،
ھېچقانداق نەرسە ئۇنىڭ باشقۇرۇشىنىڭ سىرتىدا ئەمەس دېگەنلىكتۇر.
بىراق ،بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ئۇنىڭغا تىز پۈكتۈرۈلگىنىنى تېخى
كۆرمىدۇق 9 .لېكىن ،ھازىر بىز ئۆزىنى قۇربان قىلىش سەۋەبىدىن
شان-شەرەپ ۋە ھۆرمەت تاجى كىيدۈرۈلگەن ئەيسا مەسىھنى كۆردۇق.
ئۇ خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى بىلەن پۈتكۈل ئىنسانالرنى دەپ ،بىر
مەزگىل پەرىشتىلەردىن تۆۋەن قىلىنىپ ،ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىدى.
 10پۈتكۈل مەۋجۇداتنى ئۆزى ئۈچۈن ۋە ئۆزى ئارقىلىق ياراتقان
خۇدا نۇرغۇن پەرزەنتلەرنى ئۆزىنىڭ شان-شەرىپىدىن بەھرىمەن
قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالرنى قۇتقۇزۇلۇشقا ئېلىپ بارغۇچى ئەيسا
مەسىھنى ئازاب-ئوقۇبەت ئارقىلىق كامالەتكە يەتكۈزۈشنى مۇۋاپىق
كۆردى 11 .ئىنسانالرنى پاك قىلغۇچى ئەيسا مەسىھ بىلەن پاك
قىلىنغان ئىنسانالر ھەممىسى بىر ئاتىدىندۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئەيسا مەسىھ ئۇالرنى «قېرىنداش» دېيىشتىن نومۇس قىلماي،
 12خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغاندەك ،خۇداغا:
«نامىڭنى قېرىنداشلىرىمغا جاكاراليمەن،
جامائەتچىلىك ئىچىدە سېنى قوشاققا قېتىپ
مەدھىيىلەيمەن» دېگەن.
 13ئۇ يەنە« :مەن ساڭا ئىشىنىمەن» ۋە «قاراڭالر ،مانا مەن بۇ
يەردە خۇدا ماڭا ئاتا قىلغان پەرزەنتلەر بىلەن بىللە» دېگەن.
 14پەرزەنتلەرنىڭ تېنى گۆش بىلەن قاننىڭ گەۋدىسى
بولغاچقا ،ئەيسا مەسىھمۇ شۇ پەرزەنتلەرنىڭكىگە ئوخشاش
①  7 :2ياكى «بىر مەزگىل».
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گەۋدىدە بولدى .بۇنداق قىلىشتىن مەقسەت ،ئۇ ئۆز ئۆلۈمى
ئارقىلىق ئۆلۈم ھوقۇقىنى تۇتقان شەيتاننىڭ كۈچىنى ① بىكار
قىلىپ 15 ،ئۆمۈر بويى ئۆلۈم قورقۇنچىنىڭ قۇلى بولغانالرنىڭ
ھەممىسىنى ئازادلىققا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئىدى 16 .ناھايىتى
روشەنكى ،ئەيسا مەسىھ پەرىشتىلەرگە ئەمەس ،ئىبراھىمنىڭ
ئەۋالدلىرىغا ياردەم بېرىشكە كەلدى 17 .شۇڭا ،ئۇ ھەر جەھەتتىن
قېرىنداشلىرىغا ئوخشاش بولۇشى كېرەك ئىدى .شۇنداق بولغاندا،
ئۇ خۇدانىڭ خىزمىتىدە رەھىمدىل ۋە سادىق باش روھانىي
بولۇپ ،ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنى خۇدانىڭ كەچۈرۈشىگە
ئېرىشتۈرىدىغان قۇربانلىقنى بېرەلەيتتى 18 .ئــۇ سىناقالرنى
ئۆز بېشىدىن كەچۈرۈپ ،ئازاب چەككەچكە ،سىناقالرغا دۇچ
كەلگەنلەرگە ياردەم بېرەلەيدۇ.

ئەيسا مەسىھ مۇسا پەيغەمبەردىن ئۈستۈن

3

 1شۇنداق ئىكەن ،ئەي ماڭا ئوخشاش ئەرشكە چاقىرىلغان،
خۇداغا ئاتالغان قېرىنداشالر ،ئۆزىمىز ئېتىراپ قىلغان،
خۇدانىڭ ئەلچىسى ۋە باش روھانىيسى بولغان ئەيسا مەسىھ
توغرۇلۇق ئويلىنىپ كۆرۈڭالر 2 .خۇددى مۇسا پەيغەمبەر خۇدانىڭ
ئائىلىسىدە ② خىزمەت قىلغاندا خۇداغا سادىق بولغاندەك ،ئەيسا
مەسىھمۇ ئۆزىنى تەيىنلەپ خىزمەتكە قويغان خۇداغا سادىق
بولدى 3 .لېكىن ،ئۆي سالغۇچى ئۆزى سالغان ئۆيدىنمۇ ئارتۇق
ماختىنىشقا سازاۋەر بولغىنىدەك ،ئەيسا مەسىھمۇ مۇسا پەيغەمبەردىن
ئارتۇق شان-شەرەپكە اليىقتۇر 4 .ئەلۋەتتە ،ھەممە ئۆينىڭ بەرپا
قىلغۇچىسى باردۇر ،پۈتۈن مەۋجۇداتنىڭ بەرپا قىلغۇچىسى بولسا

①  14 :2گەرچە شەيتان ئىنسانالرنى بىۋاسىتە ھاالك قىاللمىسىمۇ ،بىراق
ئىنسانالرنى گۇناھ قىلىشقا ئازدۇرۇش ئارقىلىق ھاالك قىالاليدۇ .چۈنكى،
ئازدۇرۇشنىڭ ئاقىۋىتى گۇناھ ،گۇناھنىڭ ئاقىۋىتى بولسا مەڭگۈلۈك ئۆلۈمدۇر.
②  2 2 :3خۇدانىڭ ئائىلىسى _ سۆزمۇسۆز تەرجىمىسى «خۇدانىڭ ئۆيى»
بولۇپ ،مۇسا پەيغەمبەر زامانىدا بۇ سۆز ئارقىلىق ئىسرائىل خەلقى كۆزدە
تۇتۇلغانىدى .ھەزرىتى ئەيسا كەلگەندىن كېيىن بولسا پۈتۈن ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
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خۇدادۇر 5 .مۇسا پەيغەمبەر بىر خىزمەتكار بولۇش ساالھىيىتى بىلەن
خۇدانىڭ ئائىلىسىدە سادىقلىق بىلەن خىزمەت قىلغان .ئۇنىڭ
خىزمىتى بولسا خۇدانىڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا ئاشكارىلىماقچى
بولغان ھەقىقەتلىرىگە زېمىن ھازىرالشتىن ئىبارەت ئىدى 6 .لېكىن،
ئەيسا مەسىھ بولسا ئوغۇل بولۇش ساالھىيىتى بىلەن خۇدانىڭ
ئائىلىسىنى سادىقلىق بىلەن باشقۇردى .ئەگەر بىز جاسارىتىمىزنى
ۋە ئىپتىخارلىنىدىغان ئۈمىدىمىزنى ئاخىرغىچە داۋامالشتۇرساق،
خۇدانىڭ ئاشۇ ئائىلىسىگە تەۋە بولغان بولىمىز.

ئېتىقادسىزلىق ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇش
7 8-شۇڭا ،مۇقەددەس يازمىالردا مۇقەددەس روھنىڭ دېگىنىدەك،
«بۈگۈن خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىڭالردا،
ئەجدادلىرىڭالر خۇداغا ئاسىيلىق قىلغان
ۋە چۆلدە ئۇنى سىنىغان كۈنلەردىكىدەك جاھىللىق
قىلماڭالر.
 9گەرچە ئەجدادلىرىڭالر قىلغانلىرىمنى ئۇدا قىرىق يىلغىچە
كۆرگەن بولسىمۇ،
يەنىال مېنىڭ سەۋر-تاقىتىمنى سىنىغانىدى.
 10شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ زاماننىڭ كىشىلىرىگە غەزەپلەندىم
ۋە دېدىمكى‹ :ئۇالرنىڭ قەلبى مەندىن يىراق.
مېنىڭ يولۇمنى چۈشەنمەيدۇ.
 11شۇڭا ،غەزەپلەنگىنىمدە قەسەم قىلغىنىمدەك،
ئۇالر ئاراملىقىمدىن ھەرگىزمۇ بەھرىمەن بواللمايدۇ»›.
 12ئــەي قېرىنداشالر ،ھەرقايسىڭالر قەلبىڭالرنىڭ يامان
نىيەت ۋە ئېتىقادسىزلىققا تولۇپ ،مەڭگۈ ھايات خۇدادىن يۈز
ئۆرۈمەسلىكىگە دىققەت قىلىڭالر 13 .ھېچقايسىڭالرنىڭ قەلبىنىڭ
گۇناھنىڭ ئازدۇرۇشى بىلەن جاھىلالشماسلىقى ئۈچۈن،
«بۈگۈن»ال بولىدىكەن ،بىر-بىرىڭالرنى رىغبەتلەندۈرۈڭالر.
 14دەسلەپتىكى ئىشەنچىمىزنى بوشاشتۇرماي ئاخىرغىچە
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داۋامالشتۇرساقال ،ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە ھەممىدىن ئورتاق
بەھرىمەن بولىمىز.
 15يۇقىرىدا ئېيتىلغىنىدەك،
«بۈگۈن خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىڭالردا،
ئەجدادلىرىڭالر خۇداغا ئاسىيلىق قىلغان كۈنلەردىكىدەك
جاھىللىق قىلماڭالر».
 16خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلغانالر
كىملەر ئىدى؟ مۇسا پەيغەمبەر غەلىبىلىك ھالدا مىسىردىن
ئېلىپ چىققان ئاشۇ ئىسرائىلالرنىڭ ھەممىسى ئەمەسمۇ؟  17خۇدا
قىرىق يىل كىملەرگە غەزەپلەندى؟ يەنىال شۇ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ،
جەسەتلىرى چۆلدە قالغانالرغا ئەمەسمۇ؟  18خۇدا كىملەرنى ئۆز
ئاراملىقىدىن بەھرىمەن قىلماسلىققا قەسەم قىلدى؟ خۇداغا
ئىتائەت قىلمىغانالرنى ئەمەسمۇ؟  19بۇالردىن كۆرۈۋاالاليمىزكى،
ئۇالر ئېتىقادسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدانىڭ ئاراملىقىدىن
بەھرىمەن بواللمىدى.

خۇدانىڭ ئاراملىقى ھەققىدىكى ۋەدە

4

 1بــىــراق ،خۇدانىڭ ئاراملىقىدىن بەھرىمەن بولۇش
توغرىسىدىكى ۋەدىسى بىز ئۈچۈن ئىناۋەتلىكتۇر .شۇڭا،
ئارىمىزدىكى بىرەرسىنىڭمۇ چۈشۈپ قېلىشىدىن ئېھتىيات قىاليلى.
 2خۇدانىڭ ئاراملىقى ھەققىدىكى بۇ خۇش خەۋەر خۇددى چۆلدىكى
ئىسرائىلالرغا ئاڭلىتىلغاندەك بىزلەرگىمۇ ئاڭلىتىلدى .لېكىن،
ئۇالرنىڭ ئاڭلىغانلىرى ئېتىقادى بىلەن يۇغۇرۇلمىغانلىقتىن،
ئۇالرغا ھېچقانداق پايدىسى بولمىغانىدى 3 .بىز ئېتىقادچىالر
بۇ ئاراملىقتىن بەھرىمەن بوالاليمىز .لېكىن ،ئىشەنمىگەنلەرگە
كەلسەك ،دەل خۇدانىڭ ئېيتقىنىدەك:
«شۇڭا ،غەزەپلەنگىنىمدە قەسەم قىلغىنىمدەك،
ئۇالر ئاراملىقىمدىن ھەرگىز بەھرىمەن بواللمايدۇ».
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خۇدا دۇنيانى ياراتقاندىال ،ھەممە ئىشنى تاماملىغانىدى 4 .چۈنكى،
يارىتىلىشنىڭ يەتتىنچى كۈنى ھەققىدە مۇقەددەس يازمىالرنىڭ
بىر ئايىتىدە مۇنداق دېيىلگەن« :يەتتىنچى كۈنى كەلگەندە ،خۇدا
يارىتىش ئىشىنى تامامالپ ئارام ئالدى ».دېمەك ،خۇدانىڭ ئاراملىقى
ئاللىبۇرۇن مەۋجۇت ئىدى 5 .بىراق ،يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك خۇدا:
«ئۇالر ئاراملىقىمدىن ھەرگىز بەھرىمەن بواللمايدۇ» دېگەن.
 6بۇنىڭدىن بىلىمىزكى ،خۇدانىڭ ئاراملىقى توغرىسىدىكى بۇ
خۇش خەۋەرنى ئاۋۋال ئاڭلىغانالر خۇداغا ئىتائەتسىزلىك قىلغانلىقى
ئۈچۈن ،ئاراملىقتىن بەھرىمەن بواللمىدى .لېكىن ،بۇ ئاراملىقتىن
چوقۇم بەھرىمەن بوالاليدىغانالر بار 7 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدا ئەنە
شۇ ئاراملىقتىن بەھرىمەن بوالاليدىغانالرنى كۆزدە تۇتۇپ ،ئۇزاق
ۋاقىتتىن كېيىن مەلۇم بىر كۈننى «بۈگۈن» دەپ بېكىتىپ ،بۇرۇن
ئېيتقان تۆۋەندىكى سۆزلەرنى داۋۇت پادىشاھ ئارقىلىق زەبۇردا
يەنە ئېيتقان:
«بۈگۈن خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىڭالردا،
جاھىللىق قىلماڭالر».
 8ئەگەر خۇدانىڭ ئاراملىقى ئەجدادىمىز يوشۇۋا ① ئىسرائىلالرنى
خۇدا بېرىشكە ۋەدە قىلغان كەنئان زېمىنىغا باشالپ كىرگەندىكى
ئاراملىق بولسىدى ،خۇدا كېيىن يەنە ئاراملىق ھەققىدە توختىلىپ،
«بۈگۈن» دېمىگەن بوالتتى 9 .قىسقىسى ،خۇدانىڭ يەتتىنچى
كۈنىدىكى ئاراملىقى خۇدانىڭ ئۆز بەندىلىرىنى كۈتۈۋاتىدۇ.
 10خۇدانىڭ ئاراملىقىغا كىرگۈچىلەر خۇددى خۇدا دۇنيانى يارىتىش
ئىشىدىن ئارام ئالغاندەك ،ئۆزلىرىنىڭ ئىشلىرىدىن ئارام ئالىدۇ.
 11شۇڭا ،خۇداغا ئەنە شۇ ئىسرائىلالردەك ئىتائەتسىزلىك قىلىپ،
يىقىلىپ چۈشمەسلىكىمىز ئۈچۈن ،ھەربىرىمىز بۇ ئاراملىقتىن
بەھرىمەن بولۇشقا تىرىشايلى.
①  8 :4يوشۇۋا مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ئىزباسارى بولۇپ ،ئۇ ئىسرائىل خەلقىنى
خۇدا ۋەدە بەرگەن زېمىنغا باشالپ بارغان.
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 12خۇدانىڭ سۆزى ھاياتىي كۈچكە ئىگە بولغان ئۈنۈملۈك سۆزدۇر.
ئۇ ھەرقانداق قوش بىسلىق قىلىچتىنمۇ ئىتتىك بولۇپ ،جان بىلەن
روھنى ،يىلىك بىلەن بوغۇمالرنى بىر-بىرىدىن ئايرىۋېتەلىگۈدەك
ئۆتكۈرلۈك بىلەن كىشىلەرنىڭ كۆڭلىگە كىرىپ ،ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن
ئارزۇ-ھەۋەس ۋە ئوي-پىكىرلىرىنى پاش قىلىدۇ 13 .خۇدادىن
يوشۇرۇنااليدىغان ھېچقانداق مەۋجۇدات يوقتۇر .بىز ھېساب
بېرىدىغان خۇدا ئالدىدا ھەممە نەرسە ئوچۇق-ئاشكارىدۇر.

باش روھانىيىمىز ئەيسا مەسىھ
 14خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھ بىزنىڭ ئەرشكە چىقىپ كەتكەن
ئۇلۇغ باش روھانىيىمىز بولغاچقا ،ئېتىراپ قىلغان ئېتىقادىمىزدا چىڭ
تۇرايلى 15 .چۈنكى ،بىزنىڭ بۇ باش روھانىيىمىز ئاجىزلىقلىرىمىزغا
ھېسداشلىق قىلماي قالمايدۇ .ئۇمۇ بىزگە ئوخشاش ھەر خىل
سىناقالرغا دۇچ كەلگەن ،لېكىن گۇناھ سادىر قىلىپ باقمىغاندۇر.
 16شۇڭا ،يۈرىكىمىز توق ھالدا مېھىر-شەپقەتلىك خۇدانىڭ تەختىگە
يېقىنلىشايلى .بۇنىڭ بىلەن ،خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتىگە ئېرىشىپ،
ئېھتىياجلىق ۋاقتىمىزدا ياردەمگە ئىگە بوالاليمىز.
 1ھــەر قېتىملىق باش روھانىي كىشىلەر ئارىسىدىن
تاللىنىپ ،ئۆز خەلقىگە ۋاكالىتەن خۇداغا خىزمەت
قىلىشقا تەيىنلىنىپ ،ئۇالرنىڭ خۇداغا ئاتالغان ھەدىيىلىرىنى ۋە
گۇناھلىرى ئۈچۈن قىلغان قۇربانلىقلىرىنى خۇداغا سۇنىدۇ  2ۋە
خۇدانىڭ يولىنى بىلمەي يولدىن چەتنىگەنلەرگە مۇاليىملىق بىلەن
مۇئامىلە قىالاليدۇ ،چۈنكى ئۇنىڭمۇ نۇرغۇن ئاجىزلىقلىرى بار.
 3شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ خەلقىنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈنال ئەمەس ،ئۆز
گۇناھلىرى ئۈچۈنمۇ قۇربانلىق سۇنۇشى كېرەك 4 .ھېچبىر كىشى
باش روھانىي مەرتىۋىسىگە ئۆزلۈكىدىن ئېرىشەلمەيدۇ ،پەقەت
ھارۇنغا ① ئوخشاش ،خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغاندىال بۇ مەرتىۋىگە

5

① « 4 :5مىسىردىن چىقىش» -28باب -1ئايەتتە خاتىرىلەنگىنىدەك ،خۇدا مۇسا
پەيغەمبەرگە ئاكىسى ھارۇننى ئىسرائىلالرنىڭ تۇنجى باش روھانىيسى قىلىپ
تەيىنلەش ھەققىدە ئەمر بەرگەن .ھارۇن الۋىي قەبىلىسىدىن ئىدى.
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ئېرىشەلەيدۇ 5 .خۇددى شۇنىڭدەك ئەيسا مەسىھمۇ باش روھانىي
مەرتىۋىسىگە ئۆزلۈكىدىن ئېرىشكەن ئەمەس .بەلكى خۇدا ئۇنى
تەيىنلەپ ،ئۇنىڭغا:
«سەن مېنىڭ ئوغلۇمسەن،
بۈگۈن مەن سېنىڭ ئاتاڭ ئىكەنلىكىمنى جاكارلىدىم»
دېگەن.
 6مۇقەددەس يازمىالرنىڭ يەنە بىر يېرىدە خۇدا ئۇنىڭغا:
«سەن مالكىسىدىققا ① ئوخشاش تەرتىپتە تەيىنلەنگەن
مەڭگۈلۈك روھانىيسەن» دېگەن.
 7ئەيسا مەسىھ يەر يۈزىدىكى ۋاقتىدا ،ئۆزىنى ئۆلۈمدىن
قۇتقۇزااليدىغان خۇدانىڭ ئالدىدا قاتتىق يىغالپ تۇرۇپ ،كۆز
ياشلىرى بىلەن دۇئا-تىالۋەت قىلغان .ئۇنىڭ ئىخالسمەنلىكىدىن
دۇئالىرى خۇداغا يەتكەنىدى 8 .گەرچە ئۇ خۇدانىڭ ئوغلى بولسىمۇ،
ئازاب چېكىش جەريانىدا ئىتائەتمەن بولۇشنى ئۆگەندى 9 .ئۇ مانا
مۇشۇنداق پۈتۈنلەي ئىتائەتمەن بولغاچقا ،مۇكەممەل باش روھانىي
بولۇش ھۆددىسىدىن چىقىپ ،ئۆزىگە ئىتائەت قىلغۇچىالرنىڭ
ھەممىسى ئۈچۈن مەڭگۈلۈك قۇتقۇزۇلۇش مەنبەسى بولدى 10 .ئۇ
خۇدا تەرىپىدىن خۇددى مالكىسىدىققا ئوخشاش تەرتىپتە باش
روھانىي قىلىپ جاكارالندى.

ئېتىقادتىن يانماسلىققا ئاگاھالندۇرۇش
 11بۇ ھەقتە ئېيتىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن سۆزلىرىم بار ،لېكىن
چۈشىنەي دېمەي ئاڭالپال قويساڭالر ،بۇنى سىلەرگە چۈشەندۈرۈش
تەس 12 .گەرچە سىلەر ئاللىبۇرۇن تەلىم بەرگۈچى بولۇشقا تېگىشلىك
بولساڭالرمۇ ،بىراق ئەمەلىيەتتە سىلەر يەنىال باشقىالرنىڭ خۇدانىڭ
① -7 6 :5باب -2 ،-1ئايەتلەرگە قارالسۇن.
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سۆزى توغرىسىدىكى ئاساسىي بىلىملەرنى باشتىن ئۆگىتىشىگە
موھتاجسىلەر .دېمەك ،سىلەرگە يېمەكلىك ئەمەس ،بەلكى يەنىال
سۈت كېرەك 13 .چۈنكى ،پەقەت سۈتكىال تايىنىدىغانالر بوۋاقتىن
پەرقسىز بولۇپ ،ئۇالردا ھەققانىيەت ھەققىدىكى تەلىملەرنى
ئىگىلەش تەجرىبىسى كەمدۇر 14 .يېمەكلىك بولسا يېتىلگەنلەر
ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ئېڭى يېتىلىش جەريانىدا ياخشى-
ياماننى پەرق ئېتىشكە كۆنگەندۇر.
1 2-شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدىغان يامانلىقالردىن
يېنىش ،خۇداغا ئىشىنىش ،چۆمۈلدۈرۈلۈشنى قوبۇل
قىلىش ،باشقىالرغا قول تەگكۈزۈپ دۇئا قىلىش ،تىرىلدۈرۈلۈش
ۋە مەڭگۈلۈك ھۆكۈم قاتارلىق تەلىملەرگە قايتا ئاساس سالىمىز،
دەپ ئولتۇرمايلى .ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى بۇ خىل باشالنغۇچ
تەلىملەردە توختاپ قالماي ،يېتىلىشكە قاراپ ماڭايلى 3 .خۇدا
خالىسا ،بىز شۇنداق قىلىمىز.
 4بەزى ئادەملەرنى توۋا قىلدۇرۇپ ،قايتىدىن خۇدا يولىغا
باشالش مۇمكىن ئەمەس .چۈنكى ،ئۇالر بىر چاغالردا خۇدانىڭ
نۇرى بىلەن يورۇتۇلغان ،خۇدانىڭ ئىلتىپاتىدىن بەھرىمەن
بولغان ،مۇقەددەس روھقا ئورتاق بولغان 5 ،خۇدانىڭ سۆزىنىڭ
ياخشىلىقىنى ۋە كېلىدىغان زاماندا خۇدا ئايان قىلىدىغان
قۇدرەتلەرنى ھېس قىلغان بولسىمۇ 6 ،ۋەھالەنكى ئۇالر
خۇدادىن ۋاز كەچتى ،خۇدانىڭ ئوغلىنى رەت قىلدى .بۇ،
خۇدانىڭ ئوغلىنى كرېستكە قايتا مىخلىغان ھەمدە ئۇنىڭغا
داغ كەلتۈرگەن بىلەن باراۋەردۇر.
 7پات-پات ياغقان يامغۇردىن تېرىغۇچىالرغا پايدىلىق زىرائەتلەرنى
ئۆستۈرۈپ بەرگەن يەر خۇدادىن بەرىكەت ئالىدۇ 8 .ئەكسىچە ،تىكەن
ۋە قامغاق ئۆستۈرگەن يەر پايدىسىزلىقىدىن خۇدانىڭ لەنىتىگە
قېلىپ ،ئاخىرى كۆيدۈرۈلىدۇ.
 9سىلەرگە كەلسەم ،قەدىرلىك قېرىنداشالر ،گەرچە يۇقىرىقى
ئىشالرنى تىلغا ئالغان بولساممۇ ،ئەھۋالىڭالرنىڭ بۇنىڭدىن
ياخشى ئىكەنلىكىگە ۋە قۇتقۇزۇلۇشقا ئېلىپ بارىدىغان يولدا
مېڭىۋاتقانلىقىڭالرغا ھەقىقىي ئىشىنىمەن 10 .خۇدا ئادالەتسىز

6

705

ئىبرانىيالر 6

ئەمەستۇر .ئۇ ھەرگىز سىلەرنىڭ ئۇنىڭغا سىڭدۈرگەن ئەجرىڭالر
ۋە ئېتىقادچىالرغا قىلىپ كېلىۋاتقان خىزمىتىڭالر ئارقىلىق
كۆرسەتكەن مېھىر-مۇھەببىتىڭالرنى ئۇنتۇمايدۇ 11 .پۈتۈن
ئۈمىدىڭالرنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى ئۈچۈن ،ھەربىرىڭالرنىڭ
ئاخىرغىچە شۇنداق غەيرەت قىلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىمىز.
 12شۇنداق بولغاندا ،قاشاڭالردىن بولماي ،بەلكى ئۆز ئېتىقادى
ۋە سەۋرچانلىقى بىلەن خۇدانىڭ ۋەدىسىگە ئېرىشىدىغانالرنى
ئۈلگە قىلىدىغانالردىن بولىسىلەر.

خۇدانىڭ ۋەدىسى جەزمەن ئەمەلگە ئاشىدۇ
 13خۇدادىن ئۈستۈن تۇرىدىغان ھېچكىم بولمىغاچقا ،خۇدا
ئىبراھىمغا ۋەدە قىلغاندا ،ئۆز نامى بىلەن قەسەم قىلىپ مۇنداق
دېدى« 14 :ساڭا چوقۇم بەخت ئاتا قىلىپ ،نۇرغۇن ئەۋالدالرنى
بېرىمەن 15 ».شۇنىڭ بىلەن ،ئىبراھىم سەۋر-تاقەت بىلەن كۈتۈپ،
خۇدانىڭ ۋەدىسىگە ئېرىشتى.
 16ئىنسانالر ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىرىنى تىلغا
ئېلىپ ،قەسەم قىلىدۇ .قەسەم ئىسپات ھېسابالنغانلىقى ئۈچۈن،
ھەر خىل تاالش-تارتىشالرغا خاتىمە بېرىدۇ 17 .شۇنىڭدەك،
خۇدا ئۆز ۋەدىسىگە ئېرىشىدىغان كىشىلەرگە ئۆز ئىرادىسىنىڭ
ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنى ئوچۇق بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،ۋەدە بەرگەندە
قەسەم قىلدى 18 .خۇدانىڭ بىزگە بەرگەن ۋەدىسى ۋە قەسىمى
ھەرگىز ئۆزگەرمەيدۇ .چۈنكى ،خۇدا يالغان سۆزلىمەيدۇ .شۇڭا،
خۇدادىن پاناھلىنىۋاتقان بىزلەر ئۇنىڭ ۋەدىسى ۋە قەسىمىدىن
كۆپ ئىلھامغا ئېرىشىپ ،كۆز ئالدىمىزدىكى ئۈمىدتە ئىشەنچ
بىلەن چىڭ تۇرااليمىز 19 .بــۇ ئۈمىد ھاياتىمىزغا نىسبەتەن
خۇددى چىڭ ئىلىنغان كېمە لەڭگىرىدەك مۇستەھكەم بولۇپ،
ئۇ بىزنى ئەرشتىكى ئىبادەتخانا پەردىسىدىن ئۆتۈپ ،ئەڭ
مۇقەددەس جايغا كىرىشكە يېتەكلەيدۇ 20 .ئەيسا مەسىھ بىزگە
يول ئېچىش ئۈچۈن ،ئۇ يەرگە بىزدىن ئاۋۋال كىرگەن بولۇپ،
بىزلەر ئۈچۈن مالكىسىدىققا ئوخشاش تەرتىپتىكى مەڭگۈلۈك
باش روھانىي بولدى.
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7

 1مالكىسىدىق سالىم شەھىرىنىڭ پادىشاھى ھەم ئۇلۇغ
خۇدانىڭ روھانىيسى بولۇپ ،ئىبراھىم بىرقانچە پادىشاھنى
يېڭىپ جەڭدىن قايتقان چاغدا ،ئۇ ئىبراھىم بىلەن كۆرۈشكەن ۋە
ئۇنىڭغا بەخت تىلىگەنىدى 2 .ئىبراھىممۇ ئېرىشكەن ئولجىسىنىڭ
ئوندىن بىر ئۈلۈشىنى ئۇنىڭغا ئاتىغانىدى .مالكىسىدىق دېگەن
ئىسىمنىڭ مەنىسى «ھەققانىيەت پادىشاھى» دېگەنلىكتۇر .ئۇ
سالىم شەھىرىنىڭ پادىشاھى بولۇپ« ،سالىم پادىشاھى» دېگەننىڭ
مەنىسى «ئامانلىق پادىشاھى» دېگەنلىكتۇر 3 .مۇقەددەس يازمىالردا
ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ،ئۇرۇق-ئەۋالدى ،نەسەبى ھەمدە ئۇنىڭ
ھاياتىنىڭ باشلىنىشى ۋە ئاخىرلىشىشى توغرىسىدا بىرەر خاتىرە
يوقتۇر .ئۇ خۇددى خۇدانىڭ ئوغلىدەك مەڭگۈلۈك روھانىيدۇر.
 4مالكىسىدىق نېمىدېگەن ئۇلۇغ ئادەم-ھە! ھەتتا ئەجدادىمىز
ئىبراھىممۇ ئولجىسىنىڭ ئوندىن بىرىنى ئۇنىڭغا ئاتىغان 5 .الۋىينىڭ
ئەۋالدلىرىدىن روھانىي بولغانالر تەۋرات قانۇنى بويىچە خەلقتىن،
يەنى ئۆز قېرىنداشلىرىدىن ،ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ئوخشاش ئىبراھىمنىڭ
نەسلى بولۇشىغا قارىماي ،تاپقىنىنىڭ ئوندىن بىر ئۈلۈشىنى
يىغىشى كېرەك ئىدى 6 .لېكىن مالكىسىدىققا كەلسەك ،ئۇ الۋىي
قەبىلىسىدىن بولمىسىمۇ ،ئىبراھىم ئېرىشكەن ئولجىنىڭ ئوندىن
بىر ئۈلۈشىنى قوبۇل قىلىپ ،ئىبراھىمغا _ خۇدانىڭ ۋەدىسىگە
ئىگە بولغان بىر ئادەمگە بەخت تىلىگەن 7 .شۈبھىسىزكى ،بەخت
تىلىگۈچى بەختكە ئېرىشكۈچىدىن ئۈستۈندۇر 8 .ئوندىن بىر
ئۈلۈشنى يىغىدىغان الۋىي روھانىيالر بەرىبىر ئۆلىدىغانالردۇر.
بىراق ،ئىبراھىمدىن ئوندىن بىر ئۈلۈشنى قوبۇل قىلغان
مالكىسىدىق بولسا مۇقەددەس يازمىالردا گۇۋاھلىق بېرىلگەندەك
يەنىال ھاياتتۇر 9 .ھەتتا مۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى ،ئوندىن بىر
ئۈلۈشنى ئالىدىغان روھانىي الۋىيالرمۇ ئەجدادى ئىبراھىم ئارقىلىق
مالكىسىدىققا ئوندىن بىر ئۈلۈشنى بەرگەن 10 .چۈنكى ،مالكىسىدىق
ئىبراھىمنى قارشى ئالغاندا الۋىيالر تېخى تۇغۇلمىغان بولسىمۇ،
ئۇالرنى يەنىال ئەجدادى ئىبراھىمنىڭ ۋۇجۇدىدا ،دەپ قاراشقا
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بولىدۇ 11 .ئىسرائىل خەلقىگە چۈشۈرۈلگەن تەۋرات قانۇنىدىكى
روھانىيلىق تۈزۈمى الۋىي قەبىلىسىنىڭ روھانىيلىرى ئارقىلىق
يۈرگۈزۈلەتتى .بىراق ،ئەگەر خۇدانىڭ ئىنسانالرنى گۇناھتىن
پاك قىلىش مەقسىتى بۇ روھانىيالر ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشقان
بولسا ،ئۇنداقتا بۇ خىل تۈزۈم ئاساسىدا تەيىنلەنگەن ھارۇندەك
تەرتىپتىكى ئەمەس ،بەلكى مالكىسىدىقتەك تەرتىپتىكى يەنە بىر
روھانىينىڭ كېلىشىنىڭ نېمە ھاجىتى بار ئىدى؟  12روھانىيلىق
تەرتىپى ئۆزگەرتىلگەچكە ،ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك روھانىيلىق
تۈزۈمىمۇ ئۆزگەرتىلىشكە توغرا كېلىدۇ 13 .بۇ ئېيتىلىۋاتقان سۆزلەر
دەل ئەيسا مەسىھكە قارىتىلغان .ئۇ باشقا بىر قەبىلىدىن بولۇپ،
بۇ قەبىلىدىن ھېچكىم قۇربانلىق سۇپىسىدا خىزمەتتە بولۇپ
باقمىغان 14 .رەببىمىز ئەيسانىڭ يەھۇدا قەبىلىسىدىن ئىكەنلىكى
ئېنىق .مۇسا پەيغەمبەر روھانىيالر ھەققىدە توختالغاندا ،بۇ قەبىلە
توغرىسىدا بىر نەرسە دېمىگەنىدى.

ئەيسا مەسىھ مالكىسىدىقتەك تەرتىپتىكى روھانىيدۇر
 15مالكىسىدىقتەك تەرتىپتىكى باشقا بىر روھانىينىڭ مەيدانغا
كېلىشى روھانىيلىق تۈزۈمىنىڭ ئۆزگەرتىلگەنلىكىنى تېخىمۇ
ئېنىقالشتۇردى 16 .ئۇنىڭ روھانىيلىققا تەيىنلىنىشى بولسا
پۈتمەس-تۈگىمەس ھاياتلىق قۇدرىتىگە ئىگە بولغانلىقىدىن
بولۇپ ،ھەرگىز روھانىي بولغۇچى الۋىي قەبىلىسىگە تەۋە بولۇش
كېرەك دېگەن تۈزۈم بويىچە بولمىدى 17 .بۇ ھەقتە مۇقەددەس
يازمىالردا« :سەن مالكىسىدىققا ئوخشاش تەرتىپتە تەيىنلەنگەن
مەڭگۈلۈك روھانىيسەن» دەپ گۇۋاھلىق بېرىلگەن 18 .ئالدىنقى
تۈزۈم ئاجىزلىقى ۋە پايدىسىزلىقى تۈپەيلىدىن كۈچىدىن قالدى.
 19چۈنكى ،تەۋرات قانۇنى ھېچ كىشىنى كامالەتكە يەتكۈزەلمىدى.
شۇڭا ،ئۇنىڭ ئورنىغا بىزنى خۇداغا يېقىنالشتۇرىدىغان تېخىمۇ
ياخشى ئۈمىد بېرىلدى.
 20ئۇنىڭ ئۈستىگە ،بۇ ئۈمىد خۇدانىڭ قەسىمى بىلەن كاپالەتكە
ئىگە قىلىندى .ئىلگىرى ئۆتكەن روھانىيالر خۇدانىڭ قەسىمىسىز
روھانىي بولغانىدى 21 .لېكىن ،ئەيسا مەسىھ بولسا خۇدانىڭ ئۇنىڭغا:
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«پەرۋەردىگارىڭ قەسەم قىلدى،
ئۇ قەسىمىدىن ھەرگىز يانمايدۇ،
سەن مەڭگۈلۈك روھانىيسەن»
دېگەن قەسىمى بىلەن روھانىي بولدى 22 .دېمەك ،ئەيسا مەسىھ
تېخىمۇ ياخشى بىر ئەھدىنىڭ كېپىلى قىلىندى.
 23يەنە كېلىپ ،ئىلگىرى ئۆتكەن كۆپ روھانىيالر ئۆلۈم تۈپەيلىدىن
ۋەزىپىسىنى داۋامالشتۇرۇشقا ئامالسىز قالغاچقا ،بىرىنىڭ ئورنىغا
يەنە بىرى چىققان 24 .لېكىن ،ئەيسا مەسىھ مەڭگۈ ھايات بولغاچقا،
ئۇنىڭ روھانىيلىقى مەڭگۈلۈكتۇر 25 .شۇ سەۋەبتىن ،ئەيسا مەسىھ
ئۆزى ئارقىلىق خۇدانىڭ ئالدىغا كەلگەنلەرنى ئۈزۈل-كېسىل
قۇتقۇزۇشقا قادىردۇر .ئۇ مەڭگۈ ھايات بولۇپ ،ئۇالر ئۈچۈن
خۇداغا مۇراجىئەت قىلىدۇ.
 26ئەيسا مەسىھ دەل بىزنىڭ ھاجىتىمىزدىن چىقىدىغان باش
روھانىيدۇر .ئۇ مۇقەددەس ،ئەيىبسىز ،پاك بولۇپ ،گۇناھكارالردىن
ئايرىۋېتىلىپ ،ئەرشتىكى ئەڭ يۇقىرى ئورۇنغا ئېلىپ چىقىلدى.
 27ئۇ ئىلگىرىكى باش روھانىيالردەك ھەر كۈنى ئالدى بىلەن ئۆز
گۇناھلىرى ئۈچۈن ،كېيىن خەلقنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن قۇربانلىق
سۇنۇشقا موھتاج ئەمەس .چۈنكى ،ئۇ ئۆزىنى قۇربان قىلغاندا،
ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن قىلىنىدىغان قۇربانلىقنى بىر
يولىال ئادا قىلدى 28 .تەۋرات قانۇنى ئاجىز بولغان ئىنساننى باش
روھانىي قىلىپ تەيىنلەيتتى ،لېكىن تەۋرات قانۇنىدىن كېيىن خۇدا
قەسەم بىلەن قىلغان ئەھدىسى ئارقىلىق ،مەڭگۈلۈك كامالەتكە
يەتكۈزۈلگەن ئوغلىنى باش روھانىي قىلىپ تەيىنلىدى.

باش روھانىيىمىز ئەيسا مەسىھ

8

 1ئېيتقانلىرىمنىڭ ئاساسىي نۇقتىسى شۇكى :ئەرشتىكى
ئۇلۇغ خۇدانىڭ تەختىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ئولتۇرىدىغان بىر
باش روھانىيىمىز بار 2 .ئۇ ئەڭ مۇقەددەس جايدا ،يەنى ئىنسان
ئەمەس ،بەلكى پەرۋەردىگارىمىز خۇدا قۇرغان ھەقىقىي ئىبادەت
چېدىرىدا خىزمەت قىلماقتا.
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 3ھەربىر باش روھانىي خۇداغا ھەدىيە ۋە قۇربانلىقالر سۇنۇش
ئۈچۈن تەيىنلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىزنىڭ باش روھانىيىمىزمۇ
خۇداغا بىرەر نەرسە سۇنۇشى كېرەك ئىدى 4 .ئەگەر ئۇ يەر يۈزىدە
بولسىدى ،ھەرگىز روھانىي بولمايتتى .چۈنكى ،بۇ يەردە تەۋرات
قانۇنىنىڭ تەلىپى بويىچە خۇداغا ھەدىيە سۇنىدىغان روھانىيالر
ئاللىبۇرۇنال باردۇر 5 .بۇ روھانىيالر خىزمەت قىلىدىغان ئىبادەت چېدىرى
ۋە ئۇنىڭدا قىلىنىدىغان خىزمەتلەر پەقەتال ئەرشتىكى چېدىرنىڭ
ۋە ئۇنىڭدا قىلىنىدىغان خىزمەتلەرنىڭ كۆچۈرۈلمە نۇسخىسى ۋە
كۆلەڭگىسىدۇر .دەرۋەقە ،مۇسا پەيغەمبەر دەل ئىبادەت چېدىرىنى
قۇرماقچى بولۇۋاتقاندا ،خۇدا ئۇنىڭغا« :بۇالرنىڭ ھەممىسى مەن
ساڭا تاغدا كۆرسەتكەن نۇسخا بويىچە ئېھتىيات بىلەن ياسالسۇن»
دەپ ئاگاھالندۇرغان 6 .ئەيسا مەسىھكە بېرىلگەن روھانىيلىق
ۋەزىپىسى بولسا باشقا روھانىيالرنىڭكىدىن كۆپ ئۈستۈندۇر.
شۇنىڭدەك ،خۇدا بىلەن ئىنسانالر ئارىسىدا ئۇ ئارقىلىق تۈزۈلگەن
كېيىنكى ئەھدە دەسلەپكى ئەھدىدىن كۆپ ئۈستۈندۇر .چۈنكى،
بۇ ئەھدە تېخىمۇ ياخشى ۋەدىلەر ئۈستىگە قۇرۇلغان.
 7ئەگەر دەسلەپكى ئەھدە نۇقسانسىز بولسا ئىدى ،كېيىنكىسىنىڭ
ھېچقانداق ھاجىتى بولمىغان بوالتتى 8 .لېكىن ،خۇدا ئۆز خەلقىنى
ئەيىبلەپ مۇنداق دېگەن:
«ئىسرائىلىيە ۋە يەھۇدىيە خەلقلىرى بىلەن
يېڭى بىر ئەھدە تۈزىدىغان كۈنلەر كېلىدۇ.
 9بۇ ئەھدە مەن ئۇالرنىڭ ئەجدادلىرىنى مىسىردىن
چىقىرىش ئۈچۈن
ئۇالرنىڭ قوللىرىنى تۇتۇپ تۈزگەن ئەھدىدەك بولمايدۇ.
چۈنكى ،ئۇالر ئەھدەمگە سادىق بولمىدى،
شۇڭا ،مەنمۇ ئۇالردىن نەزىرىمنى يۆتكىدىم.
 10ئۇ كۈنلەردىن كېيىن ،ئىسرائىل خەلقى بىلەن تۈزىدىغان
ئەھدەم مۇنداق:
قانۇنلىرىمنى ئۇالرنىڭ ئەقلىگە سالىمەن،
قەلبىگە پۈتىمەن.
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مەن ئۇالرنىڭ خۇداسى بولىمەن.
ئۇالرمۇ مېنىڭ خەلقىم بولىدۇ.
 11ھېچكىمنىڭ ئۆز يۇرتدىشىغا ،ئۆز قېرىندىشىغا:
‹پەرۋەردىگارنى تونۇڭالر› دەپ ئەقىل ئۆگىتىشىنىڭ
ھاجىتى قالمايدۇ.
چۈنكى ،گادايدىن خانغىچە
ھەممىسى مېنى تونۇيدۇ.
 12يامانلىقلىرىنى كەچۈرىمەن،
گۇناھلىرىنى كۆڭلۈمدە ساقلىمايمەن».
 13دېــمــەك ،خۇدا بۇ ئەھدىنى «يېڭى» دېيىش ئارقىلىق
بۇرۇنقىسىنىڭ ۋاقتى ئۆتكەنلىكىنى كۆرسەتتى .ۋاقتى ئۆتكەن،
كونىرىغان نەرسە ئۇزۇن ئۆتمەي يوقىلىدۇ.

كونا ئەھدە دەۋرىدىكى ئىبادەت

9

 1كونا ئەھدە دەۋرىدە ئىبادەت قائىدىلىرى ۋە ئىنسانالر
بەرپا قىلغان ئىبادەت جايى بار ئىدى 2 .ئىبادەت جايىدا
بىر چېدىر تىكىلگەن بولۇپ ،ئۇنىڭ مۇقەددەس جاي دەپ ئاتالغان
بۆلۈمىدە چىراغدان ،شىرە ،شىرە ئۈستىدە بولسا خۇداغا ھەدىيە
قىلىنغان نانالر بوالتتى 3 .ئۇ يەردىكى پەردىنىڭ كەينىدە ئەڭ
مۇقەددەس دەپ ئاتالغان يەنە بىر بۆلۈم بار ئىدى 4 .ئالتۇن
ئىسرىقدان ۋە پۈتۈنلەي ئالتۇن بىلەن قاپالنغان ئەھدە ساندۇقى
ئۇ يەردە ئىدى .ساندۇقنىڭ ئىچىدە ئالتۇندىن ياسالغان،
ماننا ① سېلىنغان كومزەك ،ھارۇننىڭ بىخلىغان ھاسىسى ② ۋە
پەرزلەر يېزىلغان ئىككى تاش تاختا بار ئىدى 5 .شان-شەرەپلىك
«كېرۇب»الر «مېھىر-شەپقەت تەختى» دەپ ئاتالغان ساندۇق
ئاغزى ئۈستىگە ئورنىتىلغان بولۇپ ،قاناتلىرى بىلەن ئۇنى يېپىپ

①  4 :9ماننا _ «مىسىردىن چىقىش» -16باب -31ئايەتكە قارالسۇن.
②  4 :9خۇدا ھارۇننى رەھبەر قىلىپ تاللىغانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ،ئۇنىڭ
ھاسىسىنى بىخالتقانىدى.
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تۇراتتى .ئەمدى مەن بۇالرنى تېخىمۇ تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ
ئولتۇرمايمەن.
 6ھەممە نەرسە مانا شۇنداق ئورۇنالشتۇرۇلغاندىن كېيىن ،روھانىيالر
چېدىرنىڭ «مۇقەددەس جاي» دەپ ئاتالغان بۆلۈمىگە دائىم كىرىپ،
ئىبادەت خىزمىتىنى قىالتتى 7 .بىراق« ،ئەڭ مۇقەددەس جاي»
دەپ ئاتالغان ئىككىنچى بۆلۈمگە پەقەت باش روھانىي يىلدا بىر
قېتىمال كىرەتتى .روھانىي ئۇ يەرگە ئۆز گۇناھلىرى ۋە خەلقنىڭ
نادانلىقى تۈپەيلىدىن ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى ئۈچۈن ئاتالغان
قۇربانلىق قېنىنى ئالماي كىرمەيتتى 8 .بۇ ئىبادەت خىزمەتلىرىنىڭ
ئېلىپ بېرىلىشى بىلەن ،مۇقەددەس روھ بىزگە شۇنى كۆرسىتىپ
بەردىكى ،ئىبادەت چېدىرى ،شۇنداقال ئۇ ۋەكىللىك قىلغان ئىبادەت
خىزمەتلىرى بارال بولىدىكەن ،ئەڭ مۇقەددەس جايغا بارىدىغان
يول ئاۋام خەلققە ھەرگىز ئېچىلمايتتى 9 .مانا بۇالر ھازىرقى
زامان ئۈچۈن بىر تەجرىبە ساۋاقتۇر .بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا
بولىدۇكى ،خۇداغا سۇنۇلغان ھەدىيە ۋە قۇربانلىقالر ئىبادەت
قىلغۇچىنى پاك ۋىجدانلىق قىاللمايدۇ 10 .ئۇالر پەقەت ھاالل ۋە
ھارام يېمەك-ئىچمەك ۋە بويىنى سۇغا سېلىش رەسمىيەتلىرى
بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ،خۇدا يېڭى تەرتىپنى ئورناتقۇچە كۈچكە
ئىگە بولغان سىرتقى كۆرۈنۈش جەھەتتىكى قائىدە-نىزامالردۇر.
 11لېكىن ،ئەيسا مەسىھ بولسا گۈزەل ئىشالرنى ئەمەلگە ئاشۇرغان
باش روھانىي بولۇپ ،ئادەم قولى بىلەن ياسالمىغان ،بۇ دۇنياغا
مەنسۇپ بولمىغان ،ئەرشتىكى تېخىمۇ ئۇلۇغ ۋە تېخىمۇ مۇكەممەل
ئىبادەت چېدىرىغا كىردى 12 .ئۇ بۇ ئەڭ مۇقەددەس جايغا ئۆچكە ياكى
موزايالرنىڭ قۇربانلىق قېنىنى ئەمەس ،بەلكى ئۆزىنىڭ قۇربانلىق
قېنىنى تۆكۈش ئارقىلىق بىرال قېتىم كىردى .مۇشۇنداق قىلىپ،
ئۇ ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنى يۇيۇپ ،ئىنسانالرنى مەڭگۈگە ئازاد
قىلدى 13 .كونا ئەھدە دەۋرىدە ئۆچكە ۋە بۇقىالرنىڭ قېنى ھەم
ئىنەكنىڭ كۈلى ناپاكالرنىڭ ئۇچىسىغا سېپىلسە ،ئۇالر سىرتقى
جەھەتتە تازىلىنىپ پاك بوالتتى 14 .ئۇنداقتا ،ئەيسا مەسىھنىڭ
قېنىچۇ؟ ئۇ ۋىجدانىمىزنى ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدىغان قىلمىشالردىن
پاك قىلىپ ،بىزنى مەڭگۈ ھايات خۇداغا ئىبادەت قىلىشقا تېخىمۇ
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يېتەكلىمەمدۇ؟! ئۇ خۇدانىڭ مەڭگۈلۈك روھى ئارقىلىق ئۆزىنى
كەم-كۈتىسىز قۇربانلىق سۈپىتىدە بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن
خۇداغا ئاتىدىغۇ!
 15شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھ خۇدا بىلەن ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدا
تۈزۈلگەن يېڭى ئەھدىنىڭ ۋاسىتىچىسىدۇر .ئۇ ئارقىلىق خۇدا
تەرىپىدىن چاقىرىلغانالر ۋەدە قىلىنغان مەڭگۈلۈك مىراسقا
ئېرىشەلەيدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئۇالرنى گۇناھ سادىر قىلىش سەۋەبلىك
كونا ئەھدە تەرىپىدىن بېكىتىلگەن مەڭگۈلۈك ئۆلۈمدىن ئىبارەت
جازادىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۆلدى.
 16ئەگەر ۋەسىيەت قالدۇرۇلسا ،ۋەسىيەت قالدۇرغۇچى ئۆلمىگۈچە،
ۋەسىيەت كۈچكە ئىگە بولمايدۇ 17 .چۈنكى ،ۋەسىيەت پەقەت
ئۆلۈمدىن كېيىن كۈچكە ئىگە بولىدۇ .ۋەسىيەت قالدۇرغۇچى
ھاياتال بولسا ،ۋەسىيىتىنىڭ ھېچقانداق كۈچى بولمايدۇ 18 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،دەسلەپكى ئەھدىمۇ قان ئېقىتىلغاندىال ،ئاندىن كۈچكە
ئىگە بولغان 19 .مۇسا پەيغەمبەر تەۋرات قانۇنىنىڭ ھەربىر ئەمرىنى
پۈتۈن خەلققە ئۇقتۇرغاندىن كېيىن ،موزاي ۋە ئۆچكىلەرنىڭ سۇغا
ئارىالشتۇرۇلغان قېنىنى قىزىل يۇڭ يىپتا باغالنغان مارجانگۈل
بىلەن قانۇن دەستۇرىغا ۋە پۈتۈن خەلققە سەپتى 20 .ئاندىن،
ئۇ« :بۇ قان ئەھدە قېنىدۇر .ئۇ خۇدا ئەمەل قىلىشىڭالرغا ئەمر
قىلغان ئەھدىنى كۈچكە ئىگە قىلىدۇ» دېدى 21 .ئۇ يەنە ئىبادەت
چېدىرىغا ۋە چېدىردا قۇربانلىق قىلىشقا ئىشلىتىلىدىغان پۈتكۈل
سايمانالرنىڭ ئۈستىگە قان سەپتى 22 .دەرۋەقــە ،تەۋرات قانۇنى
بويىچە ھەممە نەرسە دېگۈدەك قان بىلەن پاكلىنىدۇ .قۇربانلىق
قېنى تۆكۈلمەي ،گۇناھالر كەچۈرۈم قىلىنمايدۇ.
 23شــۇ سەۋەبتىن ،ئەرشتىكىگە تەقلىد قىلىپ ياسالغان بۇ
نەرسىلەر مۇشۇ ئۇسۇل بىلەن پاكلىنىشى كېرەك ئىدى .بىراق،
ئەرشتىكى نەرسىلەر بولسا بۇالردىن كۆپ ياخشى قۇربانلىقالر بىلەن
پاكلىنىشى كېرەك 24 .شۇڭا ،ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ ھۇزۇرىدا بولۇپ
بىزگە ۋەكىللىك قىلىش ئۈچۈن ،ئەرشتىكى ئىبادەت جايىغا تەقلىد
قىلىنغان ،ئادەم قولى بىلەن ياسالغان مۇقەددەس جايغا ئەمەس،
بەلكى ئەرشنىڭ ئۆزىگە كىردى.
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 25ئۇ يەھۇدىيالرنىڭ باش روھانىيسىدەك ،يىلمۇيىل قۇربانلىق
قىلىنغان ھايۋانالرنىڭ قېنىنى ئېلىپ ،ئەڭ مۇقەددەس جايغا قايتا-
قايتا كىرگىنى يوق 26 .ئەگەر شۇنداق قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى بولغان
بولسا ،دۇنيا يارىتىلغاندىن بېرى ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا-قايتا ئازاب
چېكىپ قۇربان بولۇشىغا توغرا كېلەتتى .لېكىن ،ئەيسا مەسىھ مانا بۇ
ئاخىر زاماندا ئىنسانالرنى گۇناھتىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن ،بىر يولىال
ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۆزىنى قۇربان قىلدى 27 .ھەممە ئادەمنىڭ بىر
قېتىم ئۆلۈشى ۋە ئۆلگەندىن كېيىن سوراققا تارتىلىشى بېكىتىلگەن.
 28شۇنىڭدەك ،ئەيسا مەسىھمۇ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى
ئۆز ئۈستىگە ئېلىش ئۈچۈن ،بىرال قېتىم قۇربان بولدى .ئۇ قايتا
كەلگەندە ،ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ بەدىلىگە قۇربان بولۇش
ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئۆزىنى كۈتكەنلەرنى ئۈزۈل-كېسىل
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كېلىدۇ.

ئەيسا مەسىھنىڭ بىر قېتىملىق قۇربانلىقى

10

 1تـــەۋرات قانۇنى ئەيسا مەسىھ كەلگۈسىدە ئېلىپ
كېلىدىغان گۈزەل ئىشالرنىڭ ئۆز ئەينىنى ئەمەس ،بەلكى
ئۇنىڭ كۆلەڭگىسىنىال سۈرەتلەپ بېرىدۇ .شۇ سەۋەبتىن ،تەۋرات
قانۇنى ئۆزىگە ئەمەل قىلىپ ،يىلمۇيىل ئوخشاش قۇربانلىقالرنى
ئاتاش ئارقىلىق خۇداغا ئىبادەت قىلىدىغان ئادەملەرنى ھەرگىزمۇ
گۇناھلىرىدىن پاك قىاللمايدۇ 2 .ئەگەر پاك قىاللىغان بولسا،
قۇربانلىق قىلىش ئاخىرلىشاتتى-دە ،ئىبادەت قىلغۇچىالرمۇ
گۇناھلىرىدىن بىراقال پاكلىنىپ ،ۋىجدانى يەنە ئۆز گۇناھلىرى
تۈپەيلىدىن ئازابالنمايتتى 3 .ھالبۇكى ،ئۇ قۇربانلىقالر ئۇالرغا
ئۆز گۇناھلىرىنى ھەر يىلى ئەسلىتىپ تۇرىدۇ 4 .چۈنكى ،بۇقا ۋە
ئۆچكىلەرنىڭ قېنى ئىنسانالرنى گۇناھتىن ھەرگىز پاك قىاللمايدۇ.
 5شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھ دۇنياغا كەلگەندە مۇنداق دېگەن:
«ئىنسانالردىن قۇربانلىق ۋە ھەدىيىلەرنى تەلەپ
قىلمىدىڭ،
لېكىن مەن ئۈچۈن بىر تەن ھازىرلىدىڭ.
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 6كۆيدۈرمە قۇربانلىق ۋە گۇناھ ئۈچۈن سۇنۇلغان باشقا
قۇربانلىقالردىنمۇ خۇرسەن بولمىدىڭ.
 7شۇڭا دېدىمكى‹ ،ئى خۇدا ،سېنىڭ قانۇن دەستۇرۇڭدا مەن
توغرۇلۇق يېزىلغىنىدەك،
سېنىڭ ئىرادەڭنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن كەلدىم»›.
 8ئەيسا مەسىھ ئالدى بىلەن خۇداغا« :قۇربانلىق ۋە ھەدىيىلەرنى
تەلەپ قىلمىدىڭ .كۆيدۈرمە قۇربانلىق ۋە گۇناھ ئۈچۈن
سۇنۇلغان باشقا قۇربانلىقالردىنمۇ خۇرسەن بولمىدىڭ»
دېگەن .بۇ قۇربانلىقالر تەۋرات قانۇنىنىڭ تەلىپى بويىچە
قىلىنسىمۇ ،ئۇ يەنىال شۇنداق دېگەن 9 .ئاندىن كېيىن ،يەنە:
«سېنىڭ ئىرادەڭنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن كەلدىم» دېگەن.
دېمەك ،خۇدا كېيىنكى قۇربانلىقنى كۈچكە ئىگە قىلىش ئۈچۈن،
بۇرۇنقى قۇربانلىق قىلىش قائىدىسىنى ئەمەلدىن قالدۇردى.
 10خۇدانىڭ بۇ ئىرادىسى بويىچە ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆز تېنىنىڭ
بىر يولىال قۇربان قىلىنىشى ئارقىلىق بىز گۇناھتىن پاكلىنىپ،
خۇداغا ئاتالدۇق.
 11روھانىيالر ھەر كۈنى قۇربانلىق سۇپىسى ئالدىدا تۇرۇپ،
ئىبادەت خىزمىتىنى قىلىش ئۈچۈن گۇناھالرنى يۇيالمايدىغان
ئوخشاش خىلدىكى قۇربانلىقالرنى خۇداغا قايتا-قايتا سۇنىدۇ.
 12بىراق ،بىزنىڭ روھانىيىمىز بولسا ئۆزىنى قۇربان قىلىش
بىلەن گۇناھالرنى يۇيىدىغان بىرال قېتىملىق ،مەڭگۈ ئىناۋەتلىك
قۇربانلىقنى خۇداغا سۇندى .ئاندىن ئۇ خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا
ئولتۇرۇپ 13 ،دۈشمەنلىرىنىڭ ئۆز ئايىغى ئاستىدا تىز پۈكتۈرۈلۈشىنى
كۈتمەكتە 14 .ئۇ مۇشۇ بىر قۇربانلىق بىلەن ئۆزىنى خۇداغا ئاتىغان
كىشىلەرنى خۇدانىڭ ئالدىدا مەڭگۈ مۇكەممەل قىلدى 15 .مۇقەددەس
يازمىالردا خاتىرىلەنگەندەك ،مۇقەددەس روھمۇ بۇ ھەقتە بىزگە
گۇۋاھلىق بېرىدۇ .ئۇ ئاۋۋال مۇنداق دەيدۇ:
« 16ئۇ كۈنلەردىن كېيىن ،ئۇالر بىلەن تۈزىدىغان ئەھدەم
مۇنداق:
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قانۇنلىرىمنى ئۇالرنىڭ قەلبىگە سالىمەن ،ئەقلىگە
قۇيىمەن».

 17ئاندىن ،يەنە مۇنداق دەيدۇ:
«ئۇالرنىڭ گۇناھى ۋە يامانلىقلىرىنى
كۆڭلۈمدە قايتا ساقلىمايمەن».
 18شۇڭا ،گۇناھالر كەچۈرۈم قىلىنغانىكەن ،يەنە گۇناھالر ئۈچۈن
قۇربانلىق قىلىشنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ.

خۇداغا يېقىنلىشايلى
 19شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي قېرىنداشالر ،ئەيسا مەسىھنىڭ
قۇربانلىق قېنى ئارقىلىق ئەرشتىكى ئەڭ مۇقەددەس جايغا
يۈرىكىمىز توق ھالدا كىرەلەيمىز 20 .چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ
ئۆز تېنىنىڭ قۇربان بولۇشى ئارقىلىق ئەرشتىكى ئىبادەتخانا
پەردىسىدىن ئۆتۈپ ،بىزدىن ئــاۋۋال ئۇ يەرگە كىرگەن
بولۇپ ،ئۇ ھاياتلىققا يېتەكلەيدىغان يېڭى بىر يولنى بىزگە
ئېچىپ بەردى 21 .خۇدانىڭ ئائىلىسىگە ،يەنى ئېتىقاچىالر
جامائەتچىلىكىگە مەسئۇل بىر باش روھانىيىمىز بولغان
ئىكەن 22 ،مۇستەھكەم ئىشەنچ ۋە سەمىمىي قەلب بىلەن
خۇداغا يېقىنلىشايلى .چۈنكى ،دىللىرىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ
قېنىنىڭ سېپىلىشى بىلەن ۋىجدان ئازابىدىن خاالس بولغان
ۋە بەدىنىمىز پاكىز سۇ بىلەن يۇيۇلغاندەك پاكالنغان.
 23باشقىالر ئالدىدا ئېتىراپ قىلغان ئۈمىدىمىزدە ئىككىلەنمەي
چىڭ تۇرايلى .چۈنكى ،ۋەدە بەرگۈچى خۇدا ئىشەنچلىكتۇر.
 24مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىش ۋە ياخشى ئىش قىلىش
ئۈچۈن بىر-بىرىمىزنى قانداق رىغبەتلەندۈرۈشنى ئوياليلى.
 25بەزىلەردەك ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە جەم بولۇش ۋە
خۇداغا ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتمايلى .ئەكسىچە ،دائىم
جەم بولۇپ ،بىر-بىرىمىزنى ئىلھامالندۇرايلى .بولۇپمۇ
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ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا كېلىدىغان كۈنىنىڭ ئاز قالغانلىقىنى
بىلگەنىكەنمىز ،تېخىمۇ شۇنداق قىاليلى.
 26ھەقىقەتنى تونۇپ تــۇرۇپ ،يەنىال قەستەن گۇناھ ①
ئۆتكۈزۈۋەرسەك ،ئۇ چاغدا گۇناھالر ئۈچۈن سۇنۇلىدىغان
باشقا بىر قۇربانلىق يوقتۇر 27 .بىزگە قالىدىغىنى پەقەت سوراق
ۋە خۇدا بىلەن قارشىلىشىدىغانالرنى ئۆرتەپ تۈگىتىدىغان
يالقۇنلۇق ئوتنى قورقۇنچ ئىچىدە كۈتۈشتۇر 28 .تەۋرات قانۇنىغا
خىالپلىق قىلغان كىشى ئىككى ياكى ئۈچ گۇۋاھچىنىڭ ئىسپاتى
بولسىال ،كەڭچىلىك قىلىنماي ئۆلتۈرۈلەتتى 29 .ئۇنداقتا ،بىر
كىشى خۇدانىڭ ئوغلىنى دەپسەندە قىلسا ،خۇدانىڭ ئەھدىسىنى
كۈچكە ئىگە قىلغان ۋە ئۆزىنى پاكلىغان قانغا سەل قارىسا،
ئۆزىگە شەپقەت قىلغان مۇقەددەس روھنى ھاقارەت قىلسا،
تېخىمۇ ئېغىر جازاغا اليىق بولمامدۇ؟!  30چۈنكى ،تەۋراتتا
«ئىنتىقام مېنىڭ ،جازاسىنى ئۆزۈم بېرىمەن» ۋە «پەرۋەردىگار
ئۆز خەلقىنى سوراققا تارتىدۇ» دېگۈچىنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى
بىلىمىز 31 .مەڭگۈ ھايات خۇدا تەرىپىدىن جازاغا تارتىلىش
نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق-ھە!
 32خۇدا قەلبىڭالرنى يورۇتقان ئاشۇ كۈنلەرنى ئېسىڭالردا
تۇتۇڭالر .شۇ ۋاقىتالردا ،ئازاب-ئوقۇبەتلىك كۈرەشلەرگە
بەرداشلىق بېرىپ ،ئېتىقادىڭالردا چىڭ تۇردۇڭالر 33 .بەزىدە
خەلقىئالەم ئالدىدا ھاقارەت ۋە خارلىنىشالرغا ئۇچرىدىڭالر.
بەزىدە ئۆزۈڭالرغا ئوخشاش مۇئامىلىگە ئۇچرىغانالر تەرەپتە
تۇردۇڭالر 34 .مەھبۇس ئېتىقادچىالرنىڭ دەردىگە ئورتاق
بولدۇڭالر .مال-مۈلكۈڭالر بۇالنغاندىمۇ ،كەلگۈسىدە تېخىمۇ
گۈزەل ،باقىي بايلىققا ئىگە بولىدىغانلىقىڭالرنى بىلگەچكە،
خۇ شا للىق بىلە ن قو بۇ ل قىلد ىڭال ر  3 5 .شۇ نىڭ ئۈ چۈ ن ،
جاسارىتىڭالرنى يوقاتماڭالر .بۇ جاسارەتنىڭ ئىنئامى ئىنتايىن
زوردۇر 36 .خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە ئىش قىلىپ ،ئۇنىڭ ۋەدە
قىلغانلىرىغا مۇيەسسەر بولۇش ئۈچۈن ،سەۋر قىلىشىڭالرغا
①  26 :10بۇ يەردىكى گۇناھ ئەيسا مەسىھتىن تېنىشقا قارىتىلغان.
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توغرا كېلىدۇ 37 .چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا خۇدا مۇنداق
دېگەن:
«كەلگۈچى پات يېقىندا كېلىدۇ ،كېچىكمەيدۇ.
 38مەن ‹ھەققانىي› دېگەن ئادەم ،ئېتىقادى بىلەن ياشايدۇ.
ئەگەر ئۇ ئېتىقادىدىن يانسا ،ئۇنىڭدىن خۇرسەن
بولمايمەن».
 39بىراق ،بىز ئېتىقادىدىن يېنىپ ھاالك بولىدىغانالردىن
ئەمەس ،بەلكى ئېتىقاد قىلىپ قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىدىغانال
ردىندۇرمىز.

ئېتىقاد

11

 1ئېتىقاد خۇدانىڭ ۋەدىسىگە باغالنغان ئۈمىدنىڭ ئەمەلگە
ئاشىدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچ ،كۆرۈنمەيدىغان
مەۋجۇتلۇققا بولغان قايىللىقتۇر 2 .ئەجدادلىرىمىز مانا مۇشۇنداق
ئېتىقاد بىلەن خۇدانىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولغان.
 3بىز ئېتىقاد ئارقىلىق كائىناتنىڭ خۇدانىڭ ئەمرى بىلەن
يارىتىلغانلىقىنى ،بىز كۆرەلەيدىغان مەۋجۇداتالرنىڭ كۆرگىلى
بولىدىغاندىن بەرپا بولمىغانلىقىنى چۈشىنەلەيمىز.
 4ھابىلنىڭ قابىلنىڭكىدىنمۇ ياخشى بىر قۇربانلىقنى خۇداغا
ئاتىشى ئېتىقادى ۋەجىدىن بولدى .ھابىلنىڭ ئېتىقادى ۋەجىدىن،
خۇدا ئۇنى ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارلىدى ۋە ئۇنىڭ ئاتىغانلىرىنى
قوبۇل قىلدى .ھابىل گەرچە ئۆلگەن بولسىمۇ ،ئېتىقادى بىلەن
يەنىال بىزگە سۆزلەۋاتقاندەك تۇرماقتا.
 5ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ھانۇخ ئۆلمەي تۇرۇپال ئەرشكە كۆتۈرۈلدى.
ھېچكىم ئۇنى تاپالمىدى ،چۈنكى خۇدا ئۇنى ئۆز يېنىغا ئېلىپ
كەتكەنىدى .ئەرشكە كۆتۈرۈلۈشتىن ئىلگىرى ،ئۇنىڭ خۇدانى
خۇرسەن قىلغان ئادەم ئىكەنلىكى جاكارالنغانىدى 6 .دېمەك،
ئېتىقاد بولماي تۇرۇپ ،خۇدانى خۇرسەن قىلىش مۇمكىن ئەمەس.
چۈنكى ،خۇدانىڭ ئالدىغا كېلىدىغان كىشى ئۇنىڭ بار ئىكەنلىكىگە
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ۋە ئۇنى ئىزدىگەنلەرگە ئىزدەش ئەجرىنى قايتۇرىدىغانلىقىغا
ئىشىنىشى كېرەك.
 7ئېتىقادى ۋەجىدىن ،نۇھ پەيغەمبەر تېخى كۆرۈلۈپ باقىمغان
ۋەقەلەر ھەققىدە خۇدا تەرىپىدىن ئاگاھالندۇرۇلغاندا ،خۇدانىڭ
سۆزىگە ئىتائەت قىلىپ ،پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلەرنى قۇتقۇزۇش
ئۈچۈن بىر كېمە ياسىدى .ھەمدە ئېتىقادى ئارقىلىق دۇنيادىكى
ئادەملەرنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ جازالىنىشقا اليىق ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىپ بەردى .ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ئۇ خۇدا تەرىپىدىن ھەققانىي
ئادەم دەپ جاكارالندى.
 8ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ئىبراھىم خۇدا ئۇنىڭغا بەرمەكچى بولغان
زېمىنغا چاقىرىلغاندا ،ئۇ خۇداغا ئىتائەت قىلىپ ،قەيەرگە بارىدىغانلىقىنى
بىلمەي تۇرۇپ يولغا چىقتى 9 .ئۇ ۋەدە قىلىنغان جايغا بېرىپ ،بۇ
ياقا يۇرتتا چېدىرالردا تۇرۇپ ،ئېتىقادى بىلەن ياشىدى .خۇدانىڭ
ئىبراھىمغا قىلغان ۋەدىسىنىڭ مىراسخورلىرى بولغان ئىسھاق ۋە
ياقۇپالرمۇ شۇنداق چېدىرالردا تۇردى 10 .ئىبراھىمنىڭ شۇنداق
قىلىشىدىكى سەۋەب ،ئۇ خۇدا تەرىپىدىن اليىھىلىنىپ سېلىنغان،
ئۇلى مۇستەھكەم مەڭگۈلۈك شەھەرنى كۈتكەنىدى.
 11گەرچە ئىبراھىم ياشىنىپ قالغان ،ئايالى سارە بولسا تۇغۇت
يېشىدىن ئۆتكەن بولسىمۇ ،ئىبراھىمنىڭ ئېتىقادى ۋەجىدىن ،خۇدا
ئۇنىڭغا پەرزەنت كۆرۈش شەرىپىنى ئاتا قىلدى .ئۇ ئۆزىگە ۋەدە
قىلغان خۇدانىڭ ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى بىلەتتى 12 .بۇنىڭ بىلەن
بىر ئادەمدىن ،بولۇپمۇ يېشى بىر يەرگە بېرىپ قالغان ئادەمدىن
ئاسماندىكى يۇلتۇزالردەك كۆپ ۋە دېڭىز ساھىلىدىكى قۇمدەك
سانسىز ئەۋالدالر بارلىققا كەلدى.
 13ئېتىقادى بار بۇ كىشىلەر خۇدا ۋەدە قىلغانالرغا مۇيەسسەر بولماي
تۇرۇپال ئالەمدىن ئۆتتى .بىراق ،ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ئېتىقادى بىلەن
يىراقنى كۆرۈپ ،بۇ ۋەدىلەرنىڭ كەلگۈسىدە ئەمەلگە ئېشىشىنى
خۇرسەنلىك بىلەن كۈتكەن ۋە ئۆزلىرىنىڭ يەر يۈزىدە ياقا يۇرتلۇق
ۋە مۇساپىر ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشقانىدى 14 .ئۇالرنىڭ بۇنداق
ئېتىراپ قىلىشى ئۆزلىرى تەۋە بولغان ماكانغا تەشنا بولۇۋاتقانلىقىنى
ئىپادىلىگەنلىكتۇر 15 .ئۇالر ئۆز يۇرتىنى سېغىنغان بولسا ،قايتىپ
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كېتىش پۇرسىتى بولغان بوالتتى 16 .لېكىن ،ئۇالر تېخىمۇ ياخشىسىغا،
يەنى ئەرشتىكى ماكانىغا تەلپۈندى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدا ئۇالرنىڭ
خۇداسى دەپ ئاتىلىشتىن نومۇس قىلمايدۇ .خۇدانىڭ ئەرشتە ئۇالر
ئۈچۈن بىر شەھەر ھازىرلىغانلىقىنىڭ ئۆزى بۇنىڭ ئىسپاتىدۇر.
17 18-ئىبراھىم خۇدا تەرىپىدىن سىنالغىنىدا ،ئېتىقادى ۋەجىدىن
ئوغلى ئىسھاقنى قۇربانلىق سۈپىتىدە خۇداغا ئاتىدى .گەرچە خۇدا
ئۇنىڭغا« ،مەن ساڭا ۋەدە قىلغان ئەۋالدلىرىڭ ئىسھاقتىن كېلىپ
چىقىدۇ» دېگەن بولسىمۇ ،ئۇ يەنىال بىردىنبىر ئوغلىنى قۇربان
قىلىشقا تەييار ئىدى 19 .ئىبراھىم ئىسھاق ئۆلگەن تەقدىردىمۇ،
خۇدانىڭ ئۇنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىغا ئىشەندى .مۇنداقچە ئېيتقاندا،
ئىبراھىمغا نىسبەتەن خۇدا ئىسھاقنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈپ،
قايتۇرۇپ بەردى.
 20ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ئىسھاق ئوغۇللىرى ياقۇپ بىلەن ئەساۋنىڭ
كەلگۈسى ئۈچۈن خەيرلىك دۇئا قىلدى.
 21ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ياقۇپ ئالەمدىن ئۆتۈش ئالدىدا يۈسۈپنىڭ
ئىككى ئوغلى ئۈچۈن خەيرلىك دۇئا قىلىپ ،ھاسىسىغا تايىنىپ
تۇرۇپ خۇداغا سەجدە قىلدى 22 .ئېتىقادى ۋەجىدىن ،يۈسۈپ سەكراتقا
چۈشۈپ قالغاندا ،ئىسرائىلالرنىڭ مىسىردىن چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى
ئالدىن ئېيتتى ھەمدە كېتىشىدە ئۆزىنىڭ ئۇستىخانلىرىنىمۇ ئېلىپ
كېتىشنى تاپىلىدى.
 23ئېتىقادى ۋەجىدىن ،مۇسا پەيغەمبەر تۇغۇلغاندا ،ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى
ئۇنى ئۈچ ئاي يوشۇردى .چۈنكى ،ئۇالر مۇسانىڭ ئادەتتىكى باال
ئەمەس ئىكەنلىكىنى كۆردى ،پادىشاھنىڭ پەرمانىدىنمۇ قورقمىدى.
 24ئېتىقادى ۋەجىدىن ،مۇسا پەيغەمبەر چوڭ بولغاندىن كېيىن،
مىسىر پادىشاھىنىڭ قىزىنىڭ ئوغلى بولۇش ساالھىيىتىنى رەت
قىلدى 25 .ئۇ گۇناھلىق ئىشالرنى قىلىشتىن كېلىدىغان ۋاقىتلىق
خۇشاللىقتىن بەھرىمەن بولۇشنىڭ ئورنىغا ،خۇدانىڭ خەلقى
بىلەن بىللە ئازاب چېكىشنى تاللىدى 26 .ئۇ خۇدا ئەۋەتىشكە ۋەدە
قىلغان قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھ ئۈچۈن خارلىنىشنى ،مىسىرنىڭ
خەزىنىسىدىكى بايلىققا ئىگە بولۇشتىنمۇ ئەۋزەل بىلدى .چۈنكى،
ئۇ ئەرشتىكى ئىنئامنى كۈتۈۋاتاتتى 27 .ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ئۇ
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مىسىردىن ئايرىلدى .چۈنكى ،ئۇ كۆزگە كۆرۈنمەيدىغان خۇدانى
كۆرۈپ تۇرغاندەك ئۇنىڭغا ئىشىنىپ ،پادىشاھنىڭ غەزىپىدىنمۇ
قورقماي ،ئۆز يولىغا مېڭىۋەردى 28 .ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ئۇ خۇدانىڭ
ئەمرى بويىچە ئىسرائىلالرغا «ئۆتۈپ كېتىش» كېچىسىنىڭ
تامىقىنى ① تەييارالش ۋە بوغۇزالنغان قۇربانلىقالرنىڭ قېنىنى
ئىشىك كېشەكلىرىگە سۈركەشنى بۇيرۇدى .ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى
جان ئالغۇچى پەرىشتىنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ تۇنجى تۇغۇلغانلىرىغا
تەگمەسلىكى ئۈچۈن ئىدى.
 29ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ئىسرائىلالر قىزىل دېڭىزدىن قۇرۇقلۇقتا
ماڭغاندەك مېڭىپ ئۆتتى .بىراق ،ئۇالرنى قوغالپ كەلگەن
مىسىرلىقالر ئۇشبۇ دېڭىزدىن ئۆتمەكچى بولغاندا ،سۇ ئۇالرنى
غەرق قىلدى.
 30ئېتىقادى ۋەجىدىن ،ئىسرائىلالر يەتتە كۈن ئېرىخا ② شەھەر
سېپىلىنى ئايالنغاندىن كېيىن ،سېپىل ئۆرۈلدى.
 31ئېتىقادى ۋەجىدىن ،پاھىشە ئايال راھاب ئىسرائىل چارلىغۇچىلىرىنى
دوستالرچە كۈتۈۋالغاچقا ،خۇداغا ئىتائەت قىلمىغان ئۆز شەھىرىدىكىلەر
بىلەن بىرلىكتە ئۆلتۈرۈلمىدى.
 32يەنە نېمە دەي؟ گىدئون ،باراق ،شىمشون ،يىفتاھ ،داۋۇت،
سامۇئىل ۋە باشقا پەيغەمبەرلەر توغرىسىدا ئېيتىپ كەلسەم
ۋاقىت يەتمەيدۇ 33 .ئۇالر ئېتىقادى بىلەن ئەتراپىدىكى دۆلەتلەرنى
بويسۇندۇردى ،ئادىللىق بىلەن دۆلەت باشقۇردى ،خۇدا ۋەدە قىلغانالرغا
ئېرىشتى ،شىرالر ئۈستىدىن غالىب كەلدى 34 ③ ،دەھشەتلىك ئوتنى
ئۆچۈردى ،قىلىچتىن قېچىپ قۇتۇلدى ،ئاجىزلىقتىن كۈچەيدى،
جەڭلەردە باتۇرلۇق كۆرسەتتى ،دۈشمەن قوشۇنلىرىنى مەغلۇپ
قىلدى 35 .ئېتىقادى ۋەجىدىن ،بەزى ئايالالر ئۆلۈپ كەتكەن ئۇرۇق-
تۇغقانلىرىنى ئۆلۈمدىن قايتۇرۇۋالدى.
① « 28 :11مىسىردىن چىقىش» -12بابقا قارالسۇن.
②  30 :11ئېرىخا _ ئىسرائىلالر مىسىردىكى قۇللۇقتىن قۇتۇلۇپ ،خۇدا بېرىشكە
ۋەدە قىلغان كەنئان زېمىنىدا جەڭ قىلماي تۇرۇپ ئىگىلىگەن تۇنجى شەھەر.
③  33 :11بىر قېتىم دانىيال پەيغەمبەر شىر ئۇۋىسىغا تاشالنغان ،بىراق ئۇ
خۇداغا بولغان ئېتىقادى ۋەجىدىن قۇتۇلۇپ قالغان.
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بەزى كىشىلەر بولسا كەلگۈسىدە ئۆلۈمدىن تىرىلىپ تېخىمۇ
ياخشى بىر ھاياتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن ،ئىسكەنجىلەرگە بەرداشلىق
بېرىپ ئۆلۈشكە رازى بولدىكى ،ئېتىقادىدىن ۋاز كېچىپ زىنداندىن
ئازاد بولۇشنى خالىمىدى 36 .يەنە بەزىلەر مەسخىرىلەرگە ئۇچراپ
قامچىالندى ،بەزىلەر ھەتتا كىشەنلىنىپ زىندانغا تاشالندى،
 37چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرۈلدى ،ھەرە بىلەن ھەرىلىنىپ
پارچىالندى ،قىلىچلىنىپ ئۆلتۈرۈلدى ،قوي-ئۆچكە تېرىلىرىنى
يېپىنچا قىلغان ھالدا سەرسان بولۇپ يۈردى ،نامراتلىقتا ياشىدى،
زىيانكەشلىكلەرگە ئۇچرىدى ،خورالندى 38 .چۆللەردە ۋە تاغالردا
سەرگەردان بولۇپ ،ئۆڭكۈرلەردە ۋە گەمىلەردە يوشۇرۇنۇپ يۈردى.
ئۇالر بۇ دۇنياغا زايە كەتكەنىدى.
 39ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئېتىقادى بىلەن خۇدانى خۇرسەن قىلغان
بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىرەرسىمۇ ھايات ۋاقتىدا خۇدا ۋەدە
قىلغانالرنىڭ ھەممىسىگە تولۇق ئېرىشكىنى يوق 40 .چۈنكى،
خۇدانىڭ تېخىمۇ ياخشى بىر پىالنى بويىچە بىزمۇ خۇدا تەرىپىدىن
كامالەتكە يەتكۈزۈلىدىغانالرنىڭ ئىچىدە بولغاچقا ،ئۇالر بىز بىلەن
بىللە خۇدانىڭ كامالەتكە يەتكۈزۈش ۋەدىسىگە ئېرىشىدۇ.

خۇدا ئۆز پەرزەنتلىرىنى تەربىيىلەيدۇ

12

 1بىزگە ئېتىقاد بىلەن ياشاشنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
كۆرسەتكەن ئاشۇ كىشىلەر خۇددى گۇۋاھچىالردەك
ئەتراپىمىزدا بولغانىكەن ،بىزگە توسقۇنلۇق قىلىدىغان ھەر
خىل ئىشالردىن ۋە بىزنى چىرمىۋالغان گۇناھالردىن قول ئۈزۈپ،
ئالدىمىزدىكى مۇساپىنى چىداملىق بىلەن بېسىپ ئۆتەيلى 2 .كۆزىمىز
ئېتىقادىمىزنىڭ ئاساسچىسى ۋە مۇكەممەللەشتۈرگۈچىسى بولغان
ئەيسا مەسىھتە بولسۇن .ئۇ ئۆزىنى كۈتكەن خۇشاللىق ئۈچۈن،
كرېستتىكى ئازابقا بەرداشلىق بەردى ھەم بۇنداق ھاقارەتلىك
ئۆلتۈرۈلۈشكە پىسەنت قىلمىدى .شۇنىڭدىن بۇيان ،ئۇ خۇدانىڭ
تەختىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ئولتۇرماقتا.
 3روھىڭالر چۈشۈپ ،جاسارىتىڭالرنى يوقاتماسلىقىڭالر
ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھنىڭ گۇناھكارالرنىڭ شۇنچە خورالشلىرىغا

722

ئىبرانىيالر 12

قانداق بەرداشلىق بەرگەنلىكىنى ئويالپ كۆرۈڭالر 4 .گۇناھقا
قارشى كۈرىشىڭالردا تېخى قان ئاققۇزۇش دەرىجىسىگە بېرىپ
يەتمىدىڭالر 5 .خۇدانىڭ سىلەرنى ئۆز پەرزەنتلىرىم دەپ
ئىلھامالندۇرىدىغان مۇقەددەس يازمىالردىكى مۇنۇ سۆزلىرىنى
ئۇنتۇدۇڭالرمۇ؟
«پەرزەنتىم ،پەرۋەردىگارنىڭ تەربىيىسىگە سەل قارىما،
ئەيىبلىشىدىن روھسىزالنما،
 6چۈنكى ،پەرۋەردىگار سۆيگەنلىرىگە تەربىيە بېرىدۇ،
پەرزەنتىم دەپ قوبۇل قىلغانالرنى چىۋىقاليدۇ».
 7ئــازاب چەككىنىڭالرنى خۇدانىڭ تەربىيىسى دەپ بىلىپ،
ئۇنىڭغا بەرداشلىق بېرىڭالر .چۈنكى ،سىلەرنىڭ تەربىيە
ئېلىشىڭالرنىڭ ئۆزى خۇدانىڭ سىلەرنى پەرزەنتىم دەپ مۇئامىلە
قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .قايسى پەرزەنت ئاتىسى تەرىپىدىن
تەربىيىلەنمىسۇن؟  8شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ
ھەممىسى خۇدا تەرىپىدىن تەربىيىلىنىدۇ .ئەگەر خۇدانىڭ
پەرزەنتلىرى ئالىدىغان تەربىيىدىن مەھرۇم بولساڭالر ،ھەقىقىي
پەرزەنتكە ئەمەس ،بەلكى ئاتا تەربىيىسى كۆرمىگەن ھارامدىن
بولغان پەرزەنتكە ئوخشاپ قالىسىلەر 9 .يەر-يۈزىدىكى ئاتىمىزنىڭ
تەربىيىسىنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇالرنى ھۆرمەتلەپ كەلدۇق.
شۇنداق ئىكەن ،ئەرشتىكى ئاتىمىزغا تېخىمۇ ئىتائەت قىلىپ،
ياشىشىمىز كېرەك ئەمەسمۇ؟
 10يەر-يۈزىدىكى ئاتىمىز بىزنى پەقەت ئۆزى مۇۋاپىق
كۆرگەن يول بويىچە ۋاقىتلىق تەربىيىلەيدۇ .لېكىن ،خۇدانىڭ
تەربىيىسى ھەمىشە بىزنىڭ پايدىمىز ئۈچۈندۇر .ئۇ بىزنى ئۆز
پاكلىقىدىن بەھرىمەن قىلىش ئۈچۈن تەربىيىلەيدۇ 11 .قاتتىق
تەربىيە بىلەن تۈزىتىلگەن ئادەم تۈزىتىش بېرىلگەن ۋاقىتنىڭ
ئۆزىدە خۇشال بولمايدۇ ،كۆڭلى بۇزۇلىدۇ .بىراق ،كېيىن ئۇ
بۇنداق تۈزىتىش بىلەن تاۋلىنىپ ،ئامانلىق ۋە ھەققانىيلىق
يولىدا ماڭىدۇ.
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 12شۇنىڭ ئۈچۈن ،تالغان قولۇڭالرغا مەدەت بېرىپ ،پۈكۈلگەن
تىزىڭالرنى رۇسالڭالر 13 .سىلەرگە ئەگەشكەن «ئاقساق»الرنىڭ
يىقىلىپ چۈشمەسلىكى ئۈچۈن ماڭغان يولۇڭالر تۈز بولسۇن.
بۇنىڭ بىلەن سىلەر ئۇالرنىڭ شىپا تېپىشىغا ياردەم بېرەلەيسىلەر.

ئېھتىيات بىلەن ياشاڭالر
 14كىشىلەر بىلەن ئىناق ئۆتۈشكە ۋە پاك ياشاشقا تىرىشىڭالر.
چۈنكى ،پاك ياشىمىغان كىشى رەبكە يېقىنلىشالمايدۇ 15 .دىققەت
قىلىڭالركى ،ھېچكىم خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىدىن مەھرۇم
قالمىسۇن .سىلەرگە زىيان يەتكۈزىدىغان ۋە كۆپچىلىكنى
زەھەرلەيدىغان ،ئاداۋەتنىڭ گىياھى ئاراڭالردا يىلتىز تارتمىسۇن.
 16ھېچكىم جىنسىي ئەخالقسىزلىق قىلمىسۇن ياكى تۇنجى
ئوغۇللۇق مىراس ھوقۇقىنى بىر ۋاخ تاماققا ساتقان ئەساۋغا
ئو خشا ش  ،خۇ د ا غا بىھۆ ر مە تلىك قىلمىسۇ ن  1 7 .سىلە ر گە
مە لۇ مكى  ،ئە سا ۋ كېيىن ئا تىسىنىڭ خە ير لىك د ۇ ئا سىنى
ئېلىشنى ئويلىسىمۇ ،رەت قىلىندى .ئۇ پۇشايمان قىلىپ،
دۇئا ئېلىش ئۈچۈن ھەتتا كۆز ياشلىرىنى ئېقىتىپ يالۋۇرغان
بولسىمۇ ،كېچىككەنىدى.
 18سىلەر ئىسرائىلالر تەۋرات قانۇنىنى قوبۇل قىلغان ،قول
بىلەن تۇتقىلى بولىدىغان ،يالقۇنالپ ئوت يېنىپ تۇرۇۋاتقان
ھەمدە قارا بۇلۇت ،قاراڭغۇلۇق ،قارا بوران قاپلىغان سىناي تېغىغا
كەلمىدىڭالر 19 .ئۇ جايدا چاقىرىق كانىيىنىڭ ساداسى بىلەن
سۆزلىگەن ئاۋازنى ئاڭلىغانالر« :بۇنداق سۆزلەر ئەمدى بىزگە
ئېيتىلمىسىكەن!» دەپ خۇداغا يالۋۇرغانىدى 20 .چۈنكى« ،ئەگەر
بۇ تاغقا ھەتتا بىرەر ھايۋان يېقىن كەلسىمۇ ،چالما-كېسەك
قىلىپ ئۆلتۈرۈلسۇن» دېگەن ئەمر ئۇالرغا ناھايىتى ئېغىر
كەلگەنىدى 21 .ئۇ كۆرۈنۈش شۇنداق قورقۇنچلۇق ئىدىكى ،ھەتتا
مۇسا پەيغەمبەرمۇ« :بەك قورقۇپ تىترەپ كەتتىم» دېگەنىدى.
 22سىلەر سىئون تېغىغا ،يەنى مەڭگۈ ھايات خۇداغا تەئەللۇق _
ئەرشتىكى يېرۇسالېمغا كەلدىڭالر .ئۇ ھېيت-مەرىكە خۇشاللىقىغا
چۆمگەن ئون مىڭلىغان پەرىشتىلەر يىغىلغان 23 ،ئىسىملىرى ئەرشتە

724

ئىبرانىيالر 13-12

يېزىلغان تۇنجى تۇغۇلغانالر ① جەم بولىدىغان ،پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ
سوراقچىسى خۇدا بار بولغان ،كامالەتكە يەتكۈزۈلگەن ھەققانىي
كىشىلەرنىڭ روھلىرى مەۋجۇت بولغان 24 ،يېڭى ئەھدىنىڭ
ۋاسىتىچىسى ئەيسا مەسىھ ھەم ئۇنىڭ سېپىلگەن قېنى بولغان
جايدۇر .بۇ سېپىلگەن قان ھابىلنىڭ قېنىدەك ئىنتىقام دەپ ھۆركىرەپ
يىغالشنىڭ ئورنىغا ،گۇناھالرنى كەچۈردۈم ،دەپ كاپالەت بېرىدۇ.
 25سىلەرگە بۇالرنى ئېيتقان خۇدادىن يۈز ئۆرۈمەسلىككە دىققەت
قىلىڭالر .چۈنكى ،بۇ ئالەمدە ئۆزلىرىنى ئاگاھالندۇرغۇچى مۇسا
پەيغەمبەرنى رەت قىلغان ئىسرائىلالر بۇنداق قىلىشنىڭ جازاسىدىن
قۇتۇاللمىغان يەردە ،ئەرشتىكى بىزنى ئاگاھالندۇرغۇچىنى رەت قىلساق،
ئۇ جازادىن بىز قانداقمۇ قۇتۇالاليمىز!؟  26خۇدا سىناي تېغىدىن
سۆزلىگەندە ،ئۇنىڭ ئاۋازى زېمىننى زىلزىلىگە كەلتۈرگەنىدى .لېكىن،
ئەمدى ئۇ« :يەنە بىر قېتىم زېمىننىال ئەمەس ،ئاسماننىمۇ زىلزىلىگە
كەلتۈرىمەن» دەپ ۋەدە قىلدى« 27 .يەنە بىر قېتىم» دېگەن بۇ سۆز
زىلزىلىگە كەلتۈرۈلىدىغانالرنىڭ ،يەنى يارىتىلغان نەرسىلەرنىڭ
زىلزىلە بىلەن يوقىتىلىپ ،زىلزىلىگە كەلتۈرۈلمەيدىغانالرنىڭ مەڭگۈ
ساقلىنىشىدىن ئىبارەت مەنىنى بىلدۈرىدۇ.
 28شۇنىڭ ئۈچۈن ،زىلزىلىگە كەلتۈرۈلمەيدىغان بىر پادىشاھلىققا
مۇيەسسەر بولغىنىمىزدىن مىننەتدار بولۇپ ،خۇدانى خۇرسەن
قىلىدىغان ھۆرمەت ۋە ئەيمىنىش بىلەن خۇداغا ئىبادەت قىاليلى.
 29چۈنكى ،خۇدايىمىز ھەممىنى ھاالك قىالاليدىغان ئوتقا ئوخشايدۇ.

خۇدانى خۇش قىلىش

13

 1بىر-بىرىڭالرغا ھەمىشە قېرىنداشالرچە مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسىتىڭالر 2 .ناتونۇش كىشىلەرگە مېھماندوست
بولۇشنى ئۇنتۇماڭالر .چۈنكى ،بەزىلەر مېھماندوستلۇق بىلەن
بىلمەستىن پەرىشتىلەرنى مېھمان قىلغان 3 .زىندانغا تاشالنغان
ئېتىقادچىالرنى ئۇالر بىلەن بىللە زىنداندا تۇرغاندەك ياد ئېتىپ،
①  23 :12تۇنجى تۇغۇلغانالر _ بۇ يەردە ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىپ،
خۇدانىڭ پەرزەنتى دەپ ھېسابالنغانالرنى كۆرسىتىدۇ.
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ياردەم قىلىڭالر .خورالنغانالرنى خۇددى ئۆزۈڭالرمۇ خورالنغاندەك
ھېس قىلىپ ،ياد ئېتىپ تۇرۇڭالر.
 4ھەممە ئادەم نىكاھقا ھۆرمەت قىلسۇن .ئەر-خوتۇن بىر-بىرىگە
سادىق بولسۇن .چۈنكى ،خۇدا نىكاھسىز جىنسىي مۇناسىۋەتتە
بولغانالر ۋە جورىسىغا سادىق بولمىغانالردىن ھېساب ئالىدۇ.
 5ئۆزۈڭالرنى مال-دۇنياغا ئۇرماڭالر .بارىغا قانائەت قىلىڭالر.
تەۋراتتا خۇدا مۇنداق دېگەن:
«سەندىن ئەسال ئايرىلمايمەن،
سېنى ئەسال تاشلىمايمەن».
 6شۇڭا ،زەبۇردا يېزىلغاندەك يۈرەكلىك ئېيتااليمىزكى:
«قورقمايمەن ،رەببىم ياردەمچىمدۇر.
كىشىلەر مېنى نېمە قىاللىسۇن؟»
 7خۇدانىڭ سۆزىنى سىلەرگە يەتكۈزگەن يېتەكچىلەرنى ئېسىڭالردا
تۇتۇڭالر .ئۇالرنىڭ ھاياتىنىڭ نەقەدەر ياخشى مېۋىلەرنى بەرگەنلىكىنى
ئەسلەپ ،ئۇالرنىڭ ئېتىقادىدىن ئۈلگە ئېلىڭالر.
9
 8ئەيسا مەسىھ تۈنۈگۈن ،بۈگۈن ۋە مەڭگۈ ئۆزگەرمەيدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ھەر خىل غەيرىي تەلىملەرنىڭ ئازدۇرۇشىغا بېرىلىپ ،تۇيۇق
يولغا كىرىپ قالماڭالر .ئۆزۈڭالرنى يېمەكلىكلەر توغرىسىدىكى
قائىدىلەرگە رىئايە قىلىش بىلەن ئەمەس ،خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى
بىلەن مۇستەھكەملەڭالر .چۈنكى ،بۇنداق قائىدىلەرگە رىئايە
قىلىشنىڭ ھېچقانداق قىممىتى يوقتۇر.
①
 10بىزلەرنىڭ شۇنداق بىر قۇربانلىق سۇپىمىز باركى ،بىز
ئۇنىڭدىكى گۇناھالرنىڭ بەدىلى ئۈچۈن ئاتالغان قۇربانلىقتىن

①  10 :13بۇ ،ھەزرىتى ئەيسا ئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن مىخلىنىپ
ئۆلتۈرۈلگەن كرېستنى كۆرسىتىدۇ .قۇربانلىقتىن بەھرىمەن بولۇش بولسا
ئەيسا مەسىھ ئاتا قىلغان يېڭى ھاياتتىن بەھرىمەن بولۇش دېمەكتۇر.
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بەھرىمەن بوالاليمىز .ئەينى چاغدا ئىبادەت چېدىرىدا خىزمەتتە
بولغان روھانىيالر بولسا گۇناھالرنىڭ بەدىلى ئۈچۈن ئاتالغان
قۇربانلىقالردىن بەھرىمەن بواللمايتتى 11 .بۇ گۇناھالرنى كەچۈرۈم
قىلىشنىڭ كاپالىتى سۈپىتىدە ئۆلتۈرۈلگەن ھايۋانالرنىڭ قېنى
باش روھانىي تەرىپىدىن ئەڭ مۇقەددەس جايغا ئېلىپ كىرىلەتتى،
تېنى بولسا قارارگاھنىڭ سىرتىدا كۆيدۈرۈلەتتى 12 .شۇڭا ،ئەيسا
مەسىھمۇ ئۆز قېنى بىلەن خەلقنى پاك قىلىپ ،خۇداغا ئاتاش ئۈچۈن،
شەھەر دەرۋازىسىنىڭ سىرتىدا ئازاب چېكىپ ئۆلدى 13 .شۇنداق
ئىكەن ،بىزمۇ قارارگاھنىڭ سىرتىغا چىقىپ ① ،ئۇنىڭ يېنىغا
بېرىپ ،ئۇ ھاقارەتلەرگە ئۇچرىغىنىدا بەرداشلىق بەرگىنىدەك،
بىزمۇ ھاقارەتلەرگە بەرداشلىق بېرەيلى 14 .يەر-يۈزىدە مەڭگۈ
مەۋجۇت بولىدىغان شەھىرىمىز يوق .بىز كەلگۈسىدىكى شەھەرگە
ئىنتىلمەكتىمىز 15 .شۇ ۋەجىدىن ،ھەمىشە ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
خۇداغا مەدھىيىلىرىمىزنى قۇربانلىق سۈپىتىدە ئاتايلى ،يەنى
ئۆز ئاغزىمىز بىلەن ئۇنىڭ نامىنى ئېتىراپ قىاليلى 16 .ياخشىلىق
قىلىشنى ۋە باشقىالرنى ئۆزىمىزدە بار بولغاندىن تەڭ بەھرىمەن
قىلىشنى ئۇنتۇمايلى .چۈنكى ،خۇدا بۇنداق قۇربانلىقالردىن
خۇرسەن بولىدۇ.
 17يېتەكچىلىرىڭالرغا بويسۇنۇڭالر .ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر.
چۈنكى ،ئۇالر ئۆز خىزمىتىدىن خۇداغا ھېساب بەرگەچكە ،ھەمىشە
سىلەرگە ئاگاھ بولۇپ تۇرىدۇ .ئۇالرنىڭ خىزمىتىنىڭ غەم-ئەندىشە
بىلەن ئەمەس ،خۇشال-خۇراملىق بىلەن ئېلىپ بېرىلىشى ئۈچۈن،
ئۇالرنىڭ گېپىگە كىرىڭالر.
 18بــىــز ئۈچۈن دۇئا قىلىپ تۇرۇڭالر .ۋىجدانىمىزنىڭ پاك
ئىكەنلىكىگە ئىشىنىمىز ،ھەر جەھەتتە توغرا يولدا مېڭىشنى
①  13 :13قارارگاھنىڭ سىرتىغا چىقىش يەھۇدىي دىنىي ئەقىدىلىرىدىن
ۋاز كېچىشكە قارىتىلغان بولۇپ ،بۇ بەكمۇ ھاقارەتلىك ئىش ئىدى .خۇددى
ئەيسا مەسىھ يېرۇسالېم شەھەر دەرۋازىسىنىڭ سىرتىدا مىخالنغاندا ھاقارەتكە
قارىمىغانغا ئوخشاش ،كىتابخانالرمۇ يەھۇدىي دىنىي ئەقىدىلىرىدىن ۋاز
كېچىشى تۈپەيلىدىن ئۇچرايدىغان ھاقارەتكە قارىماي ،ئەيسا مەسىھكە
يۈزلىنىشى كېرەك.
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ئۈمىد قىلىمىز 19 .يېنىڭالرغا پات ئارىدا قايتىپ بېرىشىم ئۈچۈن،
دۇئا قىلىشىڭالرنى ئاالھىدە ئۆتۈنىمەن.

دۇئا
 20ئامانلىق بەرگۈچى ،يەنى مەڭگۈلۈك ئەھدىنىڭ قېنى ئارقىلىق
قوي پادىسىنىڭ كاتتا قويچىسى بولغان رەببىمىز ئەيسانى ئۆلۈمدىن
تىرىلدۈرگەن خۇدا 21 ،سىلەرنى سىلەر ئېھتىياج بولغان بارلىق
ياخشى نەرسىلەر بىلەن تەمىنلەپ ،ئۆز ئىرادىسىنىڭ ئىجراچىلىرى
قىلغاي! ئەبەدىلئەبەد شان-شەرەپكە اليىق بولغان ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق سىلەرنى ئۆزىنى خۇرسەن قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا
يېتەكلىگەي ،ئامىن!

ئاخىرقى سۆز
 22قېرىنداشلىرىم ،سىلەردىن ئۆتۈنىمەنكى ،بۇ قىسقىغىنا
خەتتىكى نەسىھەتلىرىمنى رازىمەنلىك بىلەن قوبۇل قىلغايسىلەر.
 23قېرىندىشىمىز تىموتىينىڭ زىنداندىن قويۇپ بېرىلگەنلىكىدىن
خەۋەردار بولغايسىلەر .يېقىندا يېنىمغا كېلىپ قالسا ،ئۇنىڭ بىلەن
بىللە سىلەرنى يوقالپ بارىمەن.
 24بارلىق يېتەكچىلىرىڭالر ۋە باشقا ئېتىقادچىالرغا ساالم
ئېيتقايسىلەر .ئىتالىيىدىن كەلگەن قېرىنداشالر سىلەرگە ساالم
يوللىدى 25 .خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ھەممىڭالرغا يار بولغاي!

ياقۇپ يازغان خەت

1

 1خۇدانىڭ ۋە رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى
بولغان مەنكى ياقۇپتىن دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىغا
تارقالغان ،ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىدىغان يەھۇدىيالرغا ساالم.

ئېتىقاد ۋە سىناق
 2قېرىنداشالر ،ھەر خىل سىناقالرغا دۇچ كەلگەندە ،ئۇنى زور
خۇشاللىق ،دەپ بىلىڭالر 3 .چۈنكى سىلەرگە مەلۇمكى ،بۇنداق
سىناقالر ئارقىلىق ئېتىقادىڭالر سىنىلىپ ،چىداملىق بولىسىلەر.
 4شۇڭا ،ھەرقانداق سىناقالرغا بەرداشلىق بېرىپ ،چىداملىقىڭالرنى
يېتىلدۈرۈڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،خۇدانىڭ كۈتكىنىدەك ئېتىقادتا
پىشقان ،كەم-كۈتىسىز ئادەملەردىن بولىسىلەر 5 .ئەگەر ئاراڭالردىكى
بىرى ئەقىل-پاراسەتكە موھتاج بولسا ،ھەممىگە سېخىيلىق بىلەن
بېرىدىغان ۋە ماالل كۆرمەيدىغان خۇدادىن تىلىسۇن .شۇندىال،
ئۇنىڭغا ئېرىشىدۇ 6 .بىراق ،ئۇ ئەقىل-پاراسەت تىلىگەندە ،خۇدادىن
قىلچىمۇ گۇمانالنماي ،تولۇق ئىشەنچ بىلەن تىلىشى كېرەك.
چۈنكى ،گۇمانالنغان كىشى خۇددى دېڭىز دولقۇنىغا ئوخشاش،
شامال چىقسىال تەۋرىنىپ كېتىدۇ7 . 8-بۇنداق كىشى ئۆزىنىڭ
بارلىق ئىشلىرىدا بىقارار ۋە تۇراقسىز كېلىدۇ .شۇڭا ،بۇنداق ئادەم
خۇدادىن تىلىگەن نەرسىلىرىگە ئېرىشىمەن ،دەپ ئويلىمىسۇن.

نامراتلىق ۋە بايلىق
9 10-نامرات ئېتىقادچىالر خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ ناھايىتى
قىممەتلىك ئىكەنلىكىدىن خۇشال بولسۇن .باي ئېتىقادچىالر
خۇدانىڭ ئۆزلىرىنى كەمتەر تۇتقۇزغانلىقىدىن خۇشال بولسۇن.
چۈنكى ئۇالر شۇنى بىلسۇنكى ،ئۇالرنىڭ بۇ دۇنيادىكى ھاياتى
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خۇددى ياۋا ئوت-چۆپلەردىكى چېچەكلەردەك تېز ئاخىرلىشىدۇ.
 11كۈن قىزىغاندا بۇ ئوت-چۆپلەر قۇرۇپ ،ئۇنىڭ چېچەكلىرى توزۇپ
كېتىدۇ-دە ،گۈزەللىكى يوقىلىدۇ .باي ئادەملەر خۇددى شۇنىڭغا
ئوخشاش ،ئۆز ھەلەكچىلىكىدە يوقىلىدۇ.

سىنىلىش ۋە ئازدۇرۇلۇش
 12سىناقالرغا سەۋرچانلىق بىلەن بەرداشلىق بەرگەن كىشى
نەقەدەر بەختلىك-ھە! چۈنكى ،ئۇ سىناقتىن ئۆتكەندىن كېيىن،
خۇدا ئۆزىنى سۆيگەنلەرگە ۋەدە قىلغان مەڭگۈلۈك ھايات تاجىغا
مۇيەسسەر بولىدۇ 13 .ئازدۇرۇلۇشقا دۇچ كەلگەن ئادەم «خۇدا مېنى
ئازدۇرۇۋاتىدۇ» دەپ ئويلىمىسۇن .چۈنكى ،خۇدا ئازدۇرۇلمايدۇ
ھەم باشقىالرنى ئازدۇرمايدۇ 14 .كىمدەكىم ئۆز ھەۋەسلىرىنىڭ
كەينىگە كىرسە ،ئۇ ئازىدۇ 15 .بۇنداق ئادەمنىڭ ھەۋەسلىرى ئۇنى
گۇناھقا باشاليدۇ .گۇناھ ئۇنىڭدا ئۆسۈپ يېتىلسە ،ئۇنى مەڭگۈلۈك
ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدۇ.
 16شۇڭا قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،ئالدىنىپ قالماڭالر!
 17ھەرقانداق ئېسىل ۋە كەم-كۈتىسىز ئىلتىپات خۇدادىن كېلىدۇ.
ئاسماندىكى پۈتكۈل يورۇقلۇقالرنى ياراتقان خۇدا يورۇقلۇقتىن
پەيدا بولغان كۆلەڭگىلەردەك ئۆزگىرىشچان ئەمەس 18 .خۇدا ئۆز
ئىرادىسى بويىچە بىزنى ھەقىقەتتىن ئىبارەت بولغان سۆزى
ئارقىلىق يېڭى ھاياتقا ئېرىشتۈردى .بۇنىڭ بىلەن ،خۇددى
دەسلەپكى ھوسۇلنىڭ مېۋىسى خۇداغا ئاتالغىنىدەك ،بىز
ئېتىقادچىالر پۈتكۈل ئىنسانالر ئىچىدە تۇنجى بولۇپ خۇداغا
ئاتالدۇق.

ئاڭالش ۋە ئىجرا قىلىش
 19قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،شۇنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالركى،
ھەركىم ئاڭالشتا زېرەك بولسۇن ،سۆزلەشكە ئالدىرىمىسۇن ،ئاسان
غەزەپلەنمىسۇن 20 .چۈنكى ،غەزەپلەنسەڭالر ،خۇدانى خۇرسەن
قىلىدىغان ھەققانىي ئىشالرنى قىاللمايسىلەر 21 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ھەر خىل ئىپالسلىقالرنى ۋە بارلىق يامان قىلمىشالرنى تاشالڭالر.
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قەلبىڭالرغا سېلىنغان ،سىلەرنى قۇتقۇزااليدىغان سۆزنى كەمتەرلىك
بىلەن ئۆزلەشتۈرۈڭالر.
 22خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ قويسامال بولىدۇ دەپ ،ئۆزۈڭالرنى
ئالدىماڭالر .ئەكسىچە ،ئۇنى ئىجرا قىلغۇچىالردىن بولۇڭالر.
 23خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ قويۇپال ،ئۇنى ئىجرا قىلمىغان كىشى
خۇددى ئەينەككە قاراپ ،يۈزىگە قارا سۈرتۈلگەنلىكىنى كۆرسىمۇ،
ئۇنى سۈرتۈۋەتمىگەن كىشىگە ئوخشايدۇ 24 .بۇنداق كىشى ئەينەكتىن
يىراقالشسىال ،ئۆز ئەپتىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ 25 .گۇناھ قىلىشتىن
ئەركىن قىلىدىغان مۇكەممەل قانۇننى داۋاملىق ئەستايىدىللىق
بىلەن ئۆگەنگۈچى ئاڭلىغىنىنى ئۇنتۇپ قالماي ،بەلكى ئۇنى ئىجرا
قىلسا ،ئۇ ھەممە ئىشلىرىدا بەختلىك قىلىنىدۇ.
 26ئۆزىنى خۇداغا ئىخالسمەن ئادەم دەپ قارىغان ،لېكىن تىلىنى
تىزگىنلىمىگەن كىشى ئۆزىنى ئۆزى ئالدايدۇ .بۇنداق ئىخالسمەنلىكنىڭ
قىلچە قىممىتى يوقتۇر 27 .خۇدائاتىمىزنىڭ نەزىرىدىكى پاك ۋە
ئەيىبسىز ئىخالسمەنلىك بولسا قىيىنچىلىقتا قالغان يېتىم-يېسىر،
ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن تۇل خوتۇنالرغا غەمخورلۇق قىلىش ۋە
ئۆزىمىزنى دۇنيانىڭ بۇلغىشىدىن ساقالشتۇر.

ئايرىمىچىلىق قىلماسلىق

2

 1قېرىنداشلىرىم ،سىلەر ئۇلۇغ رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلغانىكەنسىلەر ،باشقىالرغا ئىككى خىل كۆز بىلەن
قارىماڭالر 2 .سىلەرنىڭ خۇداغا ئىبادەت قىلىدىغان يىغىلىشىڭالرغا
پۇزۇر كىيىنىۋالغان بىر باي ۋە جۇل-جۇل كىيىنىۋالغان بىر كەمبەغەل
كەلسە 3 ،سىلەر باي كىشىگە «تۆرگە چىقسىال!» ،كەمبەغەلگە« ،ئۇ
يەردە تۇر!» ياكى «تۆۋەندە ئولتۇر!» دېسەڭالر 4 ،سىلەرنىڭ بۇنداق
ئوخشىمايدىغان مۇئامىلەڭالر نىيىتىڭالرنىڭ يامان ئىكەنلىكىنى
ئېنىق كۆرسىتىپ بەرمەمدۇ؟
 5قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،قۇالق سېلىڭالر! خۇدا بۇ دۇنيادىكى
كەمبەغەللەرنى ئېتىقاد جەھەتتە باي قىلىش ھەمدە ئۇالرنى ئۆزىنى
سۆيگەنلەرگە بېرىشكە ۋەدە قىلغان پادىشاھلىقىغا ئېرىشتۈرۈش
ئۈچۈن ،تاللىدى 6 .بىراق ،سىلەر كەمبەغەللەرنى خارلىدىڭالر!
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سىلەرنى ئەزگەن ۋە سوتقا سۆرىگەنلەر ئەمەلىيەتتە بايالر ئەمەسمۇ؟
 7سىلەر مەنسۇپ بولغان ئەيسا مەسىھنىڭ ئالىيجاناب نامىغا
كۇپۇرلۇق قىلىۋاتقانالر يەنە شۇ بايالر ئەمەسمۇ؟
 8مۇقەددەس يازمىالردىكى «قوشناڭنى ئۆزۈڭنى سۆيگەندەك
سۆي» دېگەن ئەمرگە ،يەنى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ بۇ قانۇنىغا
ھەقىقىي ئەمەل قىلساڭالر ،ياخشى قىلغان بولىسىلەر 9 .لېكىن،
باشقىالرغا ئىككى خىل كۆز بىلەن قارىساڭالر ،گۇناھ قىلغان
بولىسىلەر .چۈنكى ،سىلەر خۇدانىڭ ئاشۇ قانۇنىغا خىالپلىق
قىلدىڭالر 10 .ئەگەر بىر كىشى خۇدانىڭ پۈتۈن قانۇنىغا ئەمەل
قىلدىم دەپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىكى بىرەر پەرمانغا خىالپلىق قىلىپ
قالسا ،ئۇ خۇدانىڭ نەزىرىدە پۈتۈن قانۇنغا خىالپلىق قىلغان ئادەمگە
ئوخشاش گۇناھكار ھېسابلىنىدۇ 11 .خۇدا« :زىنا قىلما» دېگەن ھەم
«قاتىللىق قىلما»مۇ دېگەن .شۇڭا ،ئەگەر سىلەر زىنا قىلمىساڭالرمۇ،
لېكىن قاتىللىق قىلغان بولساڭالر ،يەنىال پۈتۈن تەۋرات قانۇنىغا
خىالپلىق قىلغان بىلەن تەڭ بولىسىلەر 12 .سىلەر سىلەرنى گۇناھ
قىلىشتىن ئەركىن قىلىدىغان قانۇن بويىچە سوراق قىلىنىسىلەر.
شۇڭا ،سۆز-ھەرىكىتىڭالر بۇ قانۇنغا ئۇيغۇن بولسۇن 13 .چۈنكى،
سىلەر باشقىالرغا رەھىم قىلمىساڭالر ،سوراق قىلىنغاندا خۇدا
سىلەرگىمۇ رەھىم قىلمايدۇ .باشقىالرغا رەھىم قىلغان بولساڭالر،
خۇدانىڭ جازاسىغا ئەمەس ،رەھىم قىلىشىغا ئېرىشەلەيسىلەر.

ئېتىقاد ۋە ئەمەلىيەت
 14قېرىنداشلىرىم! ئەگەر بىر كىشى ئاغزىدا« ،مەن ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلىمەن» دەپ تۇرۇپ ،ئۇنى ئۆز ئەمەلىيىتىدە
كۆرسەتمىسە ،ئۇنىڭ نېمە پايدىسى؟ ئۇ بۇنداق ئېتىقاد بىلەن
قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشەلەمدۇ؟ 15 16-ئەگەر قېرىنداشلىرىڭالردىن
بىرى ئاچ-يالىڭاچ قالسا ،ئۇنىڭغا« :خۇدا قورسىقىڭنى توق،
كىيىمىڭنى پۈتۈن قىلسۇن ،ئامان بول!» دەپ قويۇپال ،ھاجىتىدىن
چىقمىساڭالر ،بۇنىڭ نېمە پايدىسى؟  17شۇڭا ،پەقەت ئېتىقادال
بولۇپ ،ئۆز ئېتىقادىغا ماس كېلىدىغان ئەمەلىيىتى بولمىسا،
بۇنداق ئېتىقادنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوقتۇر.
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 18لېكىن ،بەزىلەر« :مەندە ئېتىقاد بولسىال بولدى» دېسە،
بەزىلەر« :ئېتىقاد بىلەن ئەمەلىيەت بىرگە بولۇشى كېرەك» دەپ
ئۆزئارا تالىشىشى مۇمكىن .مەن ئاشۇ «مەندە ئېتىقاد بولسىال
بولدى» دېگۈچىلەرگە« :ئەگەر سېنىڭ ئەمەلىيىتىڭ بولمىسا ،ئۆز
ئېتىقادىڭنى نامايان قىاللمايسەن .بىراق ،مەن ئەمەلىيىتىم ئارقىلىق
ئۆز ئېتىقادىمنى نامايان قىالاليمەن» دەپ جاۋاب بېرىمەن 19 .سەن
خۇدانىڭ بىر ئىكەنلىكىگە ئىشەنسەڭال كۇپايە قىالمدۇ؟ خۇدانىڭ
بىر ئىكەنلىكىگە ھەتتا جىنالرمۇ ئىشىنىدۇ ھەم ئۇنىڭدىن قورقۇپ
دىر-دىر تىترەيدۇ 20 .ئەي نادان! ئەمەلىيىتى يوق ئېتىقادنىڭ
ئەھمىيەتسىز ئىكەنلىكىنى قاچانمۇ بىلەرسەن؟  21خۇدانىڭ
ئەمرىگە ئىتائەت قىلىش ئۈچۈن ئەجدادىمىز ئىبراھىم ئۆز ئوغلى
ئىسھاقنى قۇربانلىق قىلماقچى بولغان ۋە بۇ ئەمەلىيىتى ئارقىلىق
ئۇ خۇدا تەرىپىدىن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان ئەمەسمۇ؟
 22دېمەك ،ئۇنىڭ ئەمەلىيىتى ئۇنىڭ ئېتىقادىغا ماس كەلگەن.
شۇنداق قىلىپ ،ئۇنىڭ ئېتىقادى ئەمەلىيىتى ئارقىلىق تولۇقالندى.
 23بۇنىڭ بىلەن ،تەۋراتتا ئېيتىلغان« :ئىبراھىم خۇدانىڭ سۆزلىرىگە
ئىشەندى .خۇدا ئۇنىڭ ئېتىقادىنى كۆرۈپ ،ئۇنى ھەققانىي ئادەم
دەپ ھېسابلىدى» دېگەن سۆز ئىسپاتالندى ۋە ئىبراھىم خۇدانىڭ
دوستى ،دەپ ئاتالدى 24 .بىز بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى،
خۇدا ئېتىقادىال بولۇپ ئەمەلىيىتى بولمىغان ئادەمنى ئەمەس،
بەلكى ئېتىقادى بىلەن ئەمەلىي ھەرىكىتى بىردەك بولغان ئادەمنى
ھەققانىي ئادەم دەپ جاكاراليدۇ 25 .بۇ توغرۇلۇق يەنە بىر مىسال
بار .پاھىشە ئايال راھاب ئىسرائىل چارلىغۇچىلىرىنى ئۆز ئۆيىدە
يوشۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ باشقا يول بىلەن قېچىپ كېتىشىگە ياردەم
بەرگەن ئەمەلىي ھەرىكىتى ئۈچۈن ھەققانىي ئادەم دەپ جاكارالنغان
ئەمەسمۇ؟  26روھى يوق تەن ئۆلۈك بولغىنىدەك ،ئەمەلىيىتى يوق
ئېتىقادمۇ ئۆلۈكتۇر.

تىلنى تىزگىنلەش

3

 1قېرىنداشلىرىم ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدە ھەممىڭالرال
تەلىم بەرگۈچى بولۇۋالماڭالر! سىلەرگە مەلۇمكى ،خۇدا بىز
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تەلىم بەرگۈچىلەرنى باشقىالردىن تېخىمۇ ئېغىر سوراققا تارتىدۇ.
 2ھەممىمىز كۆپ خاتالىشىمىز .ھالبۇكى ،تىلدا خاتاالشمىغان
كىشى ئۆزىنى ھەر جەھەتتىن تىزگىنلەپ ،پىشىپ يېتىلگەن كىشى
بولىدۇ  3بىز ئاتالرنى تىزگىنلەش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئاغزىغا يۈگەن
سالىمىز؛ بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى خالىغان يېرىمىزگە ماڭدۇرااليمىز.
 4يەنە مەسىلەن ،كېمە شۇنچىلىك چوڭ بولسىمۇ ،يەنە كېلىپ
كۈچلۈك بوران ئۇنىڭغا شۇنچە قاتتىق ئۇرۇلسىمۇ ،لېكىن رولچى
كىچىككىنە رول ئارقىلىق ئۇنى خالىغان يېرىگە ھەيدىيەلەيدۇ.
 5شۇنىڭغا ئوخشاش ،گەرچە تىل تېنىمىزنىڭ كىچىك بىر ئەزاسى
بولسىمۇ ،لېكىن چوڭ ئىشالرغا سەۋەب بوالاليدۇ .كىچىككىنە بىر
ئوت ئۇچقۇنىنىڭ چوڭ ئورمانغا ئوت قويۇۋېتەلەيدىغانلىقىنى ئويالپ
بېقىڭالر 6 .تىل دەل شۇ ئوت ئۇچقۇنىغا ئوخشايدۇ .ئۇ ھەر خىل
قىلمىشنىڭ مەنبەسى ۋە ئەزالىرىمىز ئىچىدىكى بۇزغۇنچى بولۇپ،
پۈتۈن بەدىنىمىزنى بۇلغىيااليدۇ .بۇ ئوت دوزاخ ئوتىدىن يېقىلسا،
ھاياتىمىزنى ۋەيران قىلىۋېتەلەيدۇ 7 .ئىنسانالر ياۋايى ھايۋاناتالر،
ئۇچارقاناتالر ،يەر بېغىرلىغۇچى ھايۋانالر ۋە سۇ مەخلۇقاتلىرىنى
تىزگىنلىيەلەيدۇ ھەمدە ئۇالرنى ئاللىبۇرۇن تىزگىنلىدى 8 .ئەمما
تىلنى ھېچكىم تىزگىنلىيەلمەيدۇ .تىل تىزگىنلىگىلى بولمايدىغان
بىر ئوسال نەرسە بولۇپ ،ئۇ خۇددى جانغا زامىن بولىدىغان زەھەرگە
ئوخشايدۇ 9 .بىز تىلىمىز بىلەن خۇدائاتىمىزنى مەدھىيىلەيمىز،
يەنە شۇ تىلىمىز بىلەن خۇدا ئۆز ئوبرازىغا ئوخشاش قىلىپ ياراتقان
ئىنسانالرنى قارغايمىز 10 .دېمەك ،بىر ئېغىزدىن ھەم مەدھىيە ،ھەم
لەنەت چىقىدۇ .قېرىنداشلىرىم ،بۇنداق بولماسلىقى كېرەك!  11بىر
بۇالقتىن شەربەتمۇ ،زەرداپمۇ چىقامدۇ؟  12قېرىنداشلىرىم ،ئەنجۈر
دەرىخى زەيتۇننىڭ مېۋىسىنى بەرمەيدۇ ،ئۈزۈم تېلى ئەنجۈرنىڭ
مېۋىسىنى بەرمەيدۇ .شەربەت بۇلىقىدىن زەرداپمۇ چىقمايدۇ.

خۇدادىن كەلگەن ئەقىل-پاراسەت
 13ئاراڭالردا كىم ئەقىل-پاراسەتلىك بولسا ،ئۇ ئۆز ھاياتىدا
كەمتەرلىك بىلەن قىلغان ياخشى ئىشلىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئەقىل-
پاراسىتىنى كۆرسەتسۇن 14 .لېكىن ،قەلبىڭالردا ھەسەتخورلۇق ۋە
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شەخسىيەتچىلىك بولسا ،ئەقىل-پاراسەتلىكمەن ،دەپ ئۆزۈڭالردىن
ماختانماڭالر .ئەگەر ماختانساڭالر ،يالغان سۆزلەپ ،ھەقىقەتنى
يوققا چىقارغان بولىسىلەر 15 .بۇ دۇنياغا ۋە ئىنسان تەپەككۈرىگە
خاس بولغان بۇنداق «ئەقىل-پاراسەت» خۇدادىن كەلگەن ئەمەس،
بەلكى شەيتاندىن كەلگەن 16 .ھەسەتخورلۇق ۋە شەخسىيەتچىلىك
بولغانال يەردە قااليمىقانچىلىق ۋە ھەر خىل رەزىللىكلەر بولىدۇ.
 17لېكىن ،بىر ئادەمدە خۇدادىن كەلگەن ئەقىل-پاراسەت بولسا ،ئۇ
ئالدى بىلەن پاك ،ئاندىن تىنچلىقپەرۋەر ،خۇش پېئىل ،كەمتەر ۋە
رەھىمدىل بولۇپ ،ئۇنىڭ ھاياتى ياخشى مېۋىلەر بىلەن تولغان
بولىدۇ .ئۇ يەنە ئايرىمىچىلىق ۋە ساختىپەزلىك قىلمايدۇ 18 .تىنچلىق
ئىزدىگۈچىلەر تىنچلىق ئۇرۇقىنى چاچىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن ئادالەت
مېۋىسىنى ئالىدۇ.

بۇ دۇنيانى دوست تۇتماسلىق

4

 1ئاراڭالردىكى توقۇنۇش ۋە ماجىراالرنىڭ مەنبەسى
نېمە؟ بۇ دەل قەلبىڭالرنى چىرمىۋالغان ئارزۇ-
ھەۋەسلىرىڭالر ئەمەسمۇ؟  2سىلەر ئۆزۈڭالر ئارزۇ قىلغان
نەرسىلەرگە ئېرىشەلمىگەندە ،ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن يانمايسىلەر.
ۋەھالەنكى ،ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرىڭالرغا ئېرىشەلمەي،
جېدەل-ماجىرا چىقىرىسىلەر .سىلەر خۇدادىن تىلىمىگەنلىكىڭالر
ئۈچۈن ئېرىشەلمەيسىلەر 3 .تىلىسەڭالرمۇ ئېرىشەلمەيسىلەر،
چۈنكى نىيىتىڭالر يامان بولۇپ ،ئۆز ئارزۇ-ھەۋەسلىرىڭالرنى
قاندۇرۇش ئۈچۈنال تىلەيسىلەر 4 .ئەي خۇداغا ۋاپاسىزالر! بۇ دۇنيا
بىلەن دوستلىشىشنىڭ ئەمەلىيەتتە خۇدا بىلەن دۈشمەنلىشىش
ئىكەنلىكىنى بىلمەمتىڭالر؟ ئەگەر سىلەر بۇ دۇنيانى دوست
تۇتماقچى بولساڭالر ،خۇدانىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىسىلەر.
 5مۇقەددەس يازمىالردا« :خۇدا قەلبىمىزگە سالغان مۇقەددەس
روھ بىزنىڭ خۇداغا ساداقەتمەن بولۇشىمىزنى ناھايىتى ئارزۇ
قىلىدۇ» دېيىلگەن .سىلەرچە ،بۇ قۇرۇق سۆزمۇ؟  6يامان
ئارزۇ-ھەۋەسلىرىمىز ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشىمىز ئۈچۈن،
خۇدا بىزگە كۆپ كۈچ-قۇدرەت بېرىدۇ .بۇ خۇددى مۇقەددەس
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يازمىالردا« :خۇدا قارشىدۇر تەكەببۇرالرغا ،مېھىر-شەپقەت قىالر
كەمتەرلەرگە» دەپ يېزىلغىنىدەكتۇر.
 7شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇداغا ئىتائەتمەن بولۇڭالر .شەيتانغا قارشى
تۇرۇڭالر .شۇ چاغدىال ،شەيتان سىلەردىن قاچىدۇ 8 .خۇداغا
يېقىنلىشىڭالر ،خۇدامۇ سىلەرگە يېقىنلىشىدۇ .ئەي گۇناھكارالر،
گۇناھتىن قول ئۈزۈڭالر .ئەي ھەم خۇدانى ،ھەم دۇنيانى
دوست تۇتىمىز دېگۈچىلەر ،قەلبىڭالرنى پاك قىلىڭالر 9 .قىلغان
گۇناھلىرىڭالر ئۈچۈن قايغۇ-ھەسرەت چېكىڭالر ،ھازا تۇتۇپ
يىغالڭالر ،كۈلكەڭالرنى ماتەمگە ،خۇشاللىقىڭالرنى قايغۇغا
ئايالندۇرۇڭالر 10 .خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆزۈڭالرنى تۆۋەن تۇتۇڭالر.
شۇ چاغدا ،خۇدا سىلەرنى ئۈستۈن قىلىدۇ.

قېرىنداشالر ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلماسلىق
 11قېرىنداشالر ،بىر-بىرىڭالرنى سۆكمەڭالر .قېرىندىشىڭالرنى
سۆكسەڭالر ياكى ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلساڭالر ،خۇدانىڭ
«بىر-بىرىڭالرنى سۆيۈڭالر» دېگەن قانۇنىنىمۇ سۆككەن ۋە
ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلغان بولىسىلەر .چۈنكى ،سىلەر
خۇدانىڭ قانۇنىنىڭ توغرا ياكى خاتالىقىنى قارار قىلىدىغان سوتچى
ئەمەسسىلەر .سىلەرنىڭ ۋەزىپەڭالر خۇدانىڭ قانۇنىغا بويسۇنۇشتىن
ئىبارەت 12 .پەقەت خۇداال قانۇن تۈزگۈچى ۋە ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر،
قۇتقۇزۇش ۋە ھاالك قىلىش پەقەت خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىدىن
كېلىدۇ .شۇنداق ئىكەن ،باشقىالر ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلىشقا
سىلەرنىڭ نېمە ھوقۇقۇڭالر بار؟!

ماختانماسلىق
 13بەزىلەر« :بۈگۈن ياكى ئەتە پاالن شەھەرگە بارىمىز .ئۇ يەردە بىر
يىل تۇرىمىز ،تىجارەت قىلىپ ،كۆپ پۇل تاپىمىز» دەيدۇ .بۇنداق
دەيدىغانالر ماڭا قۇالق سېلىڭالر 14 ،ئەتە نېمە بولىدىغانلىقىنى
بىلەمسىلەر؟ سىلەرنىڭ ھاياتىڭالر خۇددى بىر دەمدىال پەيدا بولۇپ
يوقاپ كېتىدىغان تۇمانغا ئوخشايدۇ 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن« ،خۇدا
بۇيرۇسا ،ئۆلمىسەكال ،ئۇنى قىلىمىز ،بۇنى قىلىمىز» دەڭالر.
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 16بىراق ،ھازىر سىلەر ئۆزۈڭالرنىڭ پىالنىڭالردىن مەغرۇرلۇق
بىلەن ماختىنىسىلەر .بۇنداق قىلىش توغرا ئەمەس 17 .ئېسىڭالردا
تۇتۇڭالركى ،قىلىشقا تېگىشلىك ياخشى ئىشنى بىلىپ تۇرۇپ
قىلمىغانالر گۇناھ قىلغان بولىدۇ.

بايالرنى ئاگاھالندۇرۇش

5

 1ئــەي بايالر ،قۇالق سېلىڭالر! بېشىڭالرغا كېلىدىغان
پاالكەتلەر ئۈچۈن داد-پەرياد قىلىپ يىغالڭالر 2 .بايلىقىڭالر
چىرىپ كېتىدۇ ،كىيىم-كېچىكىڭالرنى كۈيە يەپ كېتىدۇ 3 ،ئالتۇن-
كۈمۈشلىرىڭالرنى بولسا ھامان دات باسىدۇ .بۇ دات قىيامەت كۈنىدە
شەخسىيەتچىلىكىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىپ ،دوزاختا كۆيۈشۈڭالرغا
سەۋەب بولىدۇ .چۈنكى ،سىلەر بۇ ئاخىر زاماندا بايلىق توپالش بىلەنال
بولۇپ كېتىۋاتىسىلەر 4 .سىلەر ئېتىزلىقىڭالردا ئىشلەۋاتقانالرنىڭ ئىش-
ھەقلىرىگە ھىيلە-مىكىر ئىشلىتىپ كەلدىڭالر .ئۇالر ئۈستۈڭالردىن
شىكايەت قىلىۋاتىدۇ .سىلەرگە ھوسۇل يىغىپ بېرىۋاتقان بۇ
كىشىلەرنىڭ ئاھ-زارى ھەممىگە قادىر خۇدانىڭ قۇلىقىغا يەتتى.
 5سىلەر بۇ دۇنيادا باياشات ۋە ئەيش-ئىشرەت ئىچىدە ياشاۋاتىسىلەر.
قويالر بوغۇزلىنىدىغان كۈنگە قەدەر بوردالغانغا ئوخشاش ،سىلەرمۇ
قىيامەت كۈنىگە قەدەر ئۆزۈڭالرنى بورداۋاتىسىلەر 6 .سىلەرگە قارشى
چىققۇدەك كۈچىمۇ بولمىغان گۇناھسىز كىشىلەرنى گۇناھقا مەھكۇم
قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ كەلدىڭالر.

سەۋر-تاقەت ۋە دۇئا
7 8-شۇڭا ،قېرىنداشالر ،رەببىمىز ئەيسا قايتا كېلىدىغان كۈنگىچە
سەۋر-تاقەت قىلىپ تۇرۇڭالر .دېھقانالر مول ھوسۇل ئېلىش
ئۈچۈن باھار ۋە كۈز يامغۇرلىرىنى سەۋر-تاقەت بىلەن كۈتكىنىگە
ئوخشاش ،سىلەرمۇ ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا كېلىشىنى سەۋر-تاقەت
بىلەن كۈتۈڭالر .ئىرادەڭالر مۇستەھكەم بولسۇن .چۈنكى ،رەببىمىز
ئەيسانىڭ قايتا كېلىشىگە ئاز قالدى.
 9قېرىنداشالر ،خۇدانىڭ جازاسىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،بىر-
بىرىڭالردىن ئاغرىنماڭالر؛ سوراق قىلغۇچى كېلىش ئالدىدا
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تۇرىدۇ 10 .خۇدا ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلەرگە
قانداق سەۋر-تاقەت قىلغانلىقىدىن ئۈلگە ئېلىڭالر 11 .بىز مانا
مۇشۇنداق سەۋر-تاقەت بىلەن بەرداشلىق بەرگەنلەرنى بەختلىك
ھېساباليمىز .ئايۇپنىڭ ئۆز بېشىغا كەلگەن ھەر خىل ئېغىر ئازاب-
ئوقۇبەتكە قانداق سەۋر-تاقەت بىلەن بەرداشلىق بەرگەنلىكىنى،
شۇنداقال ئاخىردا خۇدانىڭ ئۇنىڭ ھاياتىنى قانداق ياخشى
ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى بىلىسىلەر .خۇدا ھەقىقەتەنمۇ ناھايىتى
شەپقەتلىك ۋە رەھىمدىلدۇر.
 12قېرىنداشلىرىم ،ئەڭ مۇھىمى ،قەسەم قىلماڭالر! ئاسمان،
زېمىن ۋە باشقا نەرسىلەرنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلغۇچى بولماڭالر.
جاۋابىڭالر تۈزال «ھەئە» ياكى «ياق» بولسۇن .شۇنداق قىلغاندا،
خۇدانىڭ جازاسىغا تارتىلمايسىلەر.
 13ئاراڭالردا جاپا تارتىۋاتقان كىشى بار بولسا ،ئۇ خۇداغا دۇئا
قىلسۇن .خۇشال بولۇۋاتقان كىشى بار بولسا ،ئۇ خۇداغا مەدھىيە
ناخشىلىرىنى ئېيتسۇن 14 .ئاغرىق-سىالقالر بار بولسا ،ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنىڭ يېتەكچىلىرىنى چاقىرتىپ كەلسۇن .ئۇالر
رەببىمىزنىڭ نامى بىلەن بۇ ئاغرىقالرنىڭ بېشىغا ياغ سۈركەپ ①
دۇئا قىلسۇن 15 .رەببىمىز تولۇق ئىشەنچ بىلەن قىلىنغان دۇئا
ئارقىلىق ئاغرىقنى ساقايتىدۇ ۋە ئۇنى ئورنىدىن تۇرغۇزىدۇ .ئەگەر
بىمار گۇناھ قىلغان بولسا ،كەچۈرۈم قىلىنىدۇ 16 .شۇڭا ،شىپالىق
تېپىش ئۈچۈن ،ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىڭالرنى ئۆزئارا ئىقرار قىلىڭالر
ۋە بىر-بىرىڭالر ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر .ھەققانىي ئادەمنىڭ دۇئاسى
زور كۈچ ۋە ئۈنۈمگە ئىگىدۇر 17 .ئىلياس پەيغەمبەرمۇ بىزگە
ئوخشاش ئادەم ئىدى .ئۇ ئىسرائىلىيىدە يامغۇر ياغماسلىق ئۈچۈن
ئىخالس بىلەن دۇئا قىلغانىدى .نەتىجىدە ،ئۈچ يېرىم يىل يامغۇر
ياغمىدى 18 .كېيىن ،قايتا يامغۇر يېغىش ئۈچۈن دۇئا قىلغانىدى،
يامغۇر يېغىپ ،يەرمۇ ھوسۇل بەردى.

①  14 :5بۇ يەردىكى ياغ سۈركەشنىڭ مەقسىتى بىمارغا خۇدانىڭ
غەمخورلۇقىنى ئەسلىتىپ ،خۇدانىڭ ئۇنى ساقايتااليدىغانلىقىغا بولغان
ئىشەنچىنى كۈچەيتىشتىن ئىبارەت.

738

ياقۇپ 5

 19قېرىنداشلىرىم ،ئاراڭالردا ھەقىقەتتىن چەتنىگەن كىشى
بولسا ،ئۇنى ھەقىقەتكە قايتۇرۇپ ئەكېلىشكە تىرىشىڭالر 20 .شۇنى
بىلىڭالركى ،گۇناھكار كىشىنى ھەقىقەتكە قايتۇرۇپ ئەكەلگەن
ئادەم شۇ كىشىنىڭ مەڭگۈلۈك ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇشىغا ۋە نۇرغۇن
گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ.

پېترۇس يازغان بىرىنچى خەت

1

 1ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىسى بولغان مەنكى پېترۇستىن
پونتۇس ،گاالتىيا ،كاپادوكىيا ،ئاسىيا ۋە بىتىنىيە ئۆلكىلىرىدە
ياشاۋاتقان ھەمدە بۇ دۇنياغا مۇساپىر بولغان ،خۇدانىڭ تاللىغان
بەندىلىرىگە ساالم 2 .خۇدائاتىمىز ئۆزىنىڭ ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇشى
بويىچە سىلەرنى تاللىدى ،مۇقەددەس روھ سىلەرنى پاك قىلدى.
بۇنىڭدىن مەقسەت ،سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە ئىتائەت قىلىپ،
ئۇنىڭ قۇربانلىق قېنى بىلەن گۇناھلىرىڭالردىن يۇيۇلۇشۇڭالر
ئۈچۈندۇر .خۇدا سىلەرگە ھەسسىلەپ مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق
ئاتا قىلغاي!

ھاياتلىق ئۈمىدى
 3رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسى بولغان خۇداغا مەدھىيىلەر
ئوقۇلغاي! ئۇ بىزگە چەكسىز رەھىمدىللىك كۆرسىتىپ ،ئەيسا
مەسىھنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلىشى ئارقىلىق بىزنى يېڭىدىن
تۇغۇلدۇرۇپ ،ئۆچمەس بىر ئۈمىدكە ئىگە قىلدى 4 .ئۇنىڭ
پەرزەنتلىرى بولغان بىزلەر ئۈچۈن ئەرشتە تۈگىمەس ،چىرىمەس،
سولماس مىراس ساقالنماقتا 5 .خۇدا ئالدىن تەييارالپ قويغان
بۇ ئۈزۈل-كېسىل قۇتقۇزۇشنى ئاخىر زاماندا ئاشكارا قىلغۇچە،
ئۆزىنىڭ قۇدرىتى بىلەن سىلەرنى ئېتىقادىڭالر ئارقىلىق قوغدايدۇ.
 6شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھازىر سىلەرنىڭ ھەر خىل سىناقالر تۈپەيلىدىن
ۋاقىتلىق ئازاب-ئوقۇبەت تارتىپ ،ھەسرەت چېكىشىڭالرغا توغرا
كەلسىمۇ ،شاد-خۇراملىققا چۆمۈڭالر 7 .بۇنداق ئازاب-ئوقۇبەت
چېكىشىڭالرنىڭ سەۋەبى ئېتىقادىڭالرنىڭ ساپلىقىنى ئىسپاتالشتۇر.
ھەقىقىي ساپ ئېتىقاد بولسا ئالتۇندىنمۇ قىممەتلىكتۇر .گەرچە
ئالتۇننىڭ ساپلىقىنى ئوتتا تاۋالش ئارقىلىق ئىسپاتلىغىلى بولسىمۇ،
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ئۇ بىز ئۈچۈن بەرىبىر مەڭگۈلۈك بواللمايدۇ .ئېتىقادىڭالر ساپ
بولسا ،ئەيسا مەسىھ قايتا كەلگەن چاغدا بۇ ئېتىقاد سىلەرگە
مەدھىيە ،شان-شەرەپ ۋە ھۆرمەت ئېلىپ كېلىدۇ 8 .سىلەر بۇرۇن
ئەيسا مەسىھنى كۆرۈپ باقمىغان بولساڭالرمۇ ،ئۇنى سۆيۈپ
كەلدىڭالر .ھازىر ئۇنى كۆرمىگەن تەقدىردىمۇ ئۇنىڭغا يەنىال
ئىشىنىسىلەر .شۇڭا ،قەلبىڭالر تىل بىلەن ئىپادىلەپ بەرگىلى
بولمايدىغان چەكسىز شاد-خۇراملىققا چۆمدى 9 .چۈنكى،
سىلەر ھازىر ئېتىقادىڭالرنىڭ نىشانى بولغان قۇتقۇزۇلۇشتىن
بەھرىمەن بولۇۋاتىسىلەر.
 10بۇ قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدا ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر تەپسىلىي
ئىزدەنگەن ،ئۇنى چۈشىنىشكە تىرىشقان ھەمدە سىلەرگە ئاتا
قىلىنغان بۇ مېھىر-شەپقەت توغرىسىدا ئالدىن ئېيتقانىدى 11 .ئەيسا
مەسىھنىڭ روھى ئۇالرنىڭ قەلبىدە بولۇپ ،بۇ روھ ئۇالرغا خۇدا
ئەۋەتمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچى چېكىدىغان ئازاب-ئوقۇبەتلەر ۋە
ئۇنىڭ بۇ ئازاب-ئوقۇبەتلەرنى چەككەندىن كېيىن ئېرىشىدىغان شان-
شەرىپى توغرىسىدا ئالدىنئاال مەلۇمات بەرگەن .ئۇالر بۇ ئىشالرنىڭ
قاچان ۋە قانداق يۈز بېرىدىغانلىقى ئۈستىدە ئىزدەنگەن 12 .خۇدا بۇ
پەيغەمبەرلەرگە ئۇالرنىڭ بۇ ئىشالرنى ئالدىن ئېيتىشىنىڭ ئۆزلىرى
ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى سىلەر ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
بۈگۈنكى كۈندە خۇش خەۋەرنى يەتكۈزگۈچىلەر ئەرشتىن ئەۋەتىلگەن
مۇقەددەس روھنىڭ كۈچى بىلەن بۇ ئىشالرنى سىلەرگە يەتكۈزدى.
ھەتتا پەرىشتىلەرمۇ بۇ ئىشالرنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلغانلىقىنى
كۆرۈشكە تەلپۈنىدۇ.

پاك ياشاڭالر
 13شۇڭا ،ئەقىل-ھوشۇڭالرنى يىغىپ ،ئۆزۈڭالرنى سەگەك
تۇتۇڭالر ،ئۈمىدىڭالرنى ئەيسا مەسىھ قايتا كەلگەن كۈنىدە سىلەرگە
ئېلىپ كېلىدىغان بەخت-سائادەتكە پۈتۈنلەي باغالڭالر 14 .خۇدانىڭ
ئىتائەتمەن پەرزەنتلىرىدىن بولۇڭالر .ئەيسا مەسىھنى تونۇمىغان
چاغلىرىڭالردىكىدەك بولمىغۇر ھەۋەسلەرگە بېرىلمەڭالر 15 .ئەكسىچە،
ھەممە ئىشلىرىڭالردا پاك بولۇڭالر ،چۈنكى سىلەرنى چاقىرغان
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خۇدا پاكتۇر 16 .خۇدا مۇقەددەس يازمىالردا« :پاك بولۇڭالر ،چۈنكى
مەن پاكتۇرمەن» دېگەن.
 17سىلەر كىشىلەرنىڭ ئىش-ھەرىكىتىگە قاراپ ئادىللىق بىلەن
سوراق قىلىدىغان خۇدانى «ئاتا» دېگەنىكەنسىلەر ،ئۇنداقتا بۇ
دۇنيادا مۇساپىر بولۇپ ياشاۋاتقان ۋاقتىڭالرنى خۇدانى چوڭقۇر
ھۆرمەتلەش بىلەن ئۆتكۈزۈڭالر 18 .چۈنكى سىلەرگە مەلۇمكى،
سىلەر ئەجدادلىرىڭالردىن قالغان ئەھمىيەتسىز تۇرمۇش
يولىنىڭ قۇللۇقىدىن ئازاد بولدۇڭالر .بۇ ،قىممىتىنى ھامان
يوقىتىدىغان ئالتۇن ياكى كۈمۈشتەك نەرسىلەر بىلەن ئەمەس،
 19بەلكى خۇدا ئەۋەتكەن كەم-كۈتىسىز قوزىنىڭ ،يەنى ئەيسا
مەسىھنىڭ قىممەتلىك قېنىنىڭ بەدىلىگە كەلدى 20 .ئەيسا مەسىھ
دۇنيا يارىتىلىشتىن ئىلگىرىال خۇدا تەرىپىدىن ئىنسانالرنىڭ
قۇتقۇزغۇچىسى بولۇش ئۈچۈن تالالنغان .ئۇ مۇشۇ ئاخىرقى
ۋاقىتالردا ① سىلەر ئۈچۈن بۇ دۇنياغا ئەۋەتىلىپ ،ئاشكارا قىلىندى.
 21سىلەر ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق خۇداغا ئېتىقاد قىلىۋاتىسىلەر.
خۇدا ئەيسا مەسىھنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈپ ،ئۇنىڭغا شان-
شەرەپ بەردى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ ئېتىقادىڭالر ۋە
ئۈمىدىڭالر خۇداغا باغالنغان.
 22سىلەر ھەقىقەتكە ئىتائەت قىلغانلىقىڭالردىن قەلبىڭالر پاك
قىلىنىپ ،ئېتىقادچىالرنى سۆيىدىغان سەمىمىي مېھىر-مۇھەببەتكە
ئىگە بولدۇڭالر .شۇڭا ،بىر-بىرىڭالرنى چىن قەلبىڭالردىن قىزغىن
سۆيۈڭالر 23 .چۈنكى ،سىلەر يېڭىۋاشتىن تۇغۇلدۇڭالر .بۇ يېڭى
ھايات ھامان ئۆلۈپ كېتىدىغان ئىنسانالر ئارقىلىق ئەمەس ،بەلكى
خۇدانىڭ سۆزى ،يەنى خۇدانىڭ ھاياتىي كۈچكە ئىگە ۋە مەڭگۈ
مەۋجۇت سۆزى ئارقىلىق بولدى 24 .خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا
يېزىلغىنىدەك:
«پۈتكۈل ئىنسان گۈل-گىياھقا ئوخشايدۇ،
①  20 :1ئاخىرقى ۋاقىتالر _ ئەيسا مەسىھنىڭ بىرىنچى قېتىم بۇ دۇنياغا
كېلىشىدىن تارتىپ ،ئىككىنچى قېتىم كېلىشىگىچە بولغان ۋاقىتنى كۆرسىتىدۇ.
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ئۇالرنىڭ شان-شەرىپى غازاڭ بولىدىغان چېچەككە
ئوخشايدۇ.
گىياھالر قۇرۇپ ،گۈللەر سولىشىپ ئۆلىدۇ،
 25بىراق ،رەببىمىزنىڭ سۆزى مەڭگۈ مەۋجۇت بولىدۇ!»
بىز سىلەرگە يەتكۈزگەن خۇش خەۋەر دەل رەببىمىزنىڭ
سۆزىدۇر.
  1شۇنىڭ ئۈچۈن ،بارلىق يامانلىق ،ھىيلىگەرلىك،
ساختىپەزلىك ،ھەسەتخورلۇق ۋە تۆھمەتخورلۇقالرنى
تاشالڭالر2 . 3-سىلەر رەببىمىزنىڭ مېھىر-شەپقىتىدىن بەھرىمەن
بولغانىكەنسىلەر ،خۇددى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق ئانىنىڭ سۈتىگە
تەشنا بولغاندەك ،سىلەرمۇ خۇدانىڭ ساپ سۆزىگە تەشنا بولۇڭالر.
بۇنىڭ بىلەن ،سىلەر ئۈزۈل-كېسىل قۇتقۇزۇلغۇچە ،ئېتىقادتا
ئۆسۈپ يېتەلەيسىلەر.
 4ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ سالماقچى بولغان ئىبادەتخانىسىنىڭ
تىرىك ئۇل تېشىدۇر .كىشىلەر ئۇنى رەت قىلغان بولسىمۇ،
لېكىن خۇدا ئۇنى تاللىدى ۋە قەدىرلىدى .شۇڭا ،سىلەر ئەيسا
مەسىھكە يېقىنلىشىڭالر 5 .شۇنداق قىلساڭالر ،سىلەرمۇ خۇدانىڭ
ئىبادەتخانىسىنىڭ سېلىنىشىغا ئىشلىتىلىدىغان تىرىك تاشالردىن
بولىسىلەر .سىلەر خۇداغا ئاتالغان روھانىيالر بولۇپ ،ئەيسا مەسىھ
ئارقىلىق خۇداغا خىزمەت قىلىش ۋە مەدھىيە ئوقۇش قاتارلىق خۇدانى
خۇرسەن قىلىدىغان قۇربانلىقالرنى بېرەلەيسىلەر 6 .مۇقەددەس
يازمىالردا مۇنداق دېيىلگەن:

2

«قاراڭالر ،تالالنغان بىر قىممەتلىك ئۇل تېشىنى سىئونغا
قويدۇم.
ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالر ھەرگىز نائۈمىدتە
قالمايدۇ».
①  6 :2سىئون _ قەدىمكى ئىسرائىلىيىنىڭ پايتەختى يېرۇسالېمنىڭ يەنە بىر
ئاتىلىشىدۇر.

①
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7 8-سىلەر ئەيسا مەسىھتىن ئىبارەت بۇ ئۇل تېشىغا ئېتىقاد
قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،بۇ ئۇل تېشى سىلەرگە نىسبەتەن قىممەتلىكتۇر.
لېكىن ،ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلمايدىغانالرغا نىسبەتەن بۇ ئۇل تېشى
دەل مۇقەددەس يازمىالردا دېيىلگىنىدەك:
«تامچىالر تاشلىۋەتكەن بۇ تاش
قۇرۇلۇشنىڭ مەركىزىي ئۇل تېشى بولۇپ قالدى!»
«بۇ تاش كىشىلەر پۇتلىشىدىغان تاش بولدى،
ئادەمنى يىقىتىدىغان تاش بولدى».
ئۇالر خۇدانىڭ ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى خۇش خەۋىرىنى
رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ تاشقا پۇتلىشىدۇ .ئۇالرنىڭ بۇنداق
بولۇشى ئالدىن بەلگىلەنگەن.
 9لېكىن ،سىلەر بولساڭالر خۇدانىڭ تاللىغانلىرى ،ئۇنىڭ
پادىشاھلىقىنىڭ روھانىيلىرى ،خۇداغا ئاتالغان خەلق ،شۇنداقال
خۇداغا مەنسۇپ بولغانالرسىلەر .سىلەرنى قاراڭغۇلۇقتىن ئۆزىنىڭ
پارالق يورۇقلۇقىغا چاقىرغان خۇدا ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى باشقىالرغا
يەتكۈزۈشۈڭالر ئۈچۈن ،سىلەرنى تاللىدى 10 .بۇرۇن سىلەر خۇدانىڭ
خەلقى ئەمەس ئىدىڭالر .لېكىن ،ئەمدى خۇدانىڭ خەلقىسىلەر.
بۇرۇن سىلەر خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتىگە ئېرىشمىگەنىدىڭالر،
لېكىن ئەمدى ئېرىشتىڭالر.

خۇدانىڭ سادىق خىزمەتكارلىرى بولۇڭالر
 11قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،سىلەر بۇ دۇنياغا پەقەت مۇساپىر ۋە
مېھمانسىلەر .شۇڭا سىلەردىن ئۆتۈنۈپ سورايمەنكى ،ئۆزۈڭالرنى
سىلەر بىلەن قارشىلىشىدىغان يامان ھەۋەسلەردىن تۇتۇۋېلىڭالر.
 12ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمايدىغانالر ئالدىدا ئېسىل پەزىلەت بىلەن
ياشاڭالر .مۇشۇنداق قىلغاندا ،گەرچە ئۇالر سىلەرنى يامان ئادەم
دەپ تۆھمەت قىلسىمۇ ،لېكىن سىلەرنىڭ ياخشى ئەمەلىيىتىڭالرنى
كۆرۈپ ،رەببىمىز ئەيسا قايتا كەلگەن كۈنى خۇدانى ئۇلۇغاليدۇ.
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13 14-رەببىمىزنى ھۆرمەتلەش ئۈچۈن ،ئىنسانالر ئارىسىدىكى
ھوقۇقدارالرغا ،يەنى ئەڭ يۇقىرى مەنسەپتىكى پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ
قول ئاستىدىكى ۋالىيالرغا بويسۇنۇڭالر .بۇ ھوقۇقدارالر يامان ئىش
قىلغۇچىالرنى جازاغا تارتىش ،ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى ھۆرمەتكە
سازاۋەر قىلىش ئۈچۈن تەيىنلەنگەن 15 .خۇدانىڭ ئىرادىسى شۇكى،
سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن شىكايەت قىلىدىغان نادان ئادەملەرنىڭ
زۇۋانىنى ياخشى ئەمەلىيىتىڭالر ئارقىلىق تۇۋاقالشتۇر 16 .سىلەر
ئەركىن ئادەم بولۇپ ،ھېچكىم سىلەرنىڭ ئۇنداق ياكى بۇنداق
قىلىش-قىلماسلىقىڭالرنى مەنئى قىاللمايدۇ .لېكىن ،بۇ ئەركىنلىكنى
يامان ئىشالرنى قىلىشنىڭ باھانىسى قىلىۋالماي ،خۇدانىڭ سادىق
خىزمەتكارلىرى بولۇپ ياشاڭالر 17 ،بارلىق ئىنسانالرنى ھۆرمەتلەڭالر،
ئېتىقادچى قېرىنداشلىرىڭالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر،
خۇدادىن قورقۇڭالر ،پادىشاھنى ھۆرمەتلەڭالر.

ئەيسا مەسىھ سەۋر قىلىشنىڭ ئۈلگىسىدۇر
 18ئەي قۇلالر ،خوجايىنلىرىڭالرنى ھۆرمەتلەپ ،ئۇالرغا بويسۇنۇڭالر.
سىلەر ياخشى ۋە خۇش پېئىل خوجايىنالرغىال ئەمەس ،بەلكى
قاتتىق قول خوجايىنالرغىمۇ بويسۇنۇڭالر 19 .ئەگەر ئاراڭالردىن
بىرى ناھەق ئازاب-ئوقۇبەت چەكسە ھەمدە بۇ ئازاب-ئوقۇبەتكە
سەۋر-تاقەت قىلىش خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىكەنلىكىنى بىلىپ،
ئۇنىڭغا سەۋر-تاقەت قىلسا ،ئۇ خۇدانى خۇرسەن قىلىدۇ 20 .ئەگەر
خاتالىق ئۆتكۈزۈپ ،تېگىشلىك جازاغا تارتىلغاندا ئۇنىڭغا بەرداشلىق
بەرسە ،بۇنىڭ ماختىنىدىغان ھېچ يېرى يوق! لېكىن ،ياخشى
ئىشالرنى قىلىپ ئازاب-ئوقۇبەت چەكسە ھەمدە ئۇنىڭغا بەرداشلىق
بەرسە ،ئۇ خۇدانى خۇرسەن قىلىدۇ 21 .چۈنكى ،سىلەر مانا شۇنداق
ئازاب-ئوقۇبەتكە چاقىرىلدىڭالر .ئەيسا مەسىھمۇ سىلەر ئۈچۈن
ئازاب-ئوقۇبەت چېكىپ ،سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئىزىدىن ماڭسۇن دەپ،
سىلەرگە ئۈلگە قالدۇردى 22 .مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«ئۇ گۇناھ قىلمىغان ،ئاغزىدىن بىرەر ئېغىزمۇ ھىيلە-مىكىرلىك
سۆز چىقمىغان 23 ».ئەيسا مەسىھ ھاقارەتكە ئۇچرىغاندا ،تىل
قايتۇرمايتتى .ئازاب-ئوقۇبەت چەككەندە ،ھېچكىمگە تەھدىت
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سالمايتتى .ئەكسىچە ،ئۆزىنى ئادىل ھۆكۈم قىلىدىغان خۇداغا
تاپشۇراتتى 24 .ئۇ بىزنىڭ گۇناھنىڭ ئىلكىدە ياشىماسلىقىمىز،
بەلكى ھەققانىيلىق يولىدا مېڭىشىمىز ئۈچۈن ،گۇناھلىرىمىزنى
ئۆز زىممىسىگە ئېلىپ كرېستكە مىخلىنىپ قۇربان بولدى .سىلەر
ئۇنىڭ يارىلىرى بىلەن شىپا تاپتىڭالر 25 .چۈنكى ،بۇرۇن سىلەر
يولدىن ئازغان قويالرغا ئوخشايتتىڭالر ،لېكىن ھازىر ئۆزۈڭالرنى
قوغدايدىغان قويچىنىڭ ،يەنى ئەيسا مەسىھنىڭ يېنىغا قايتىپ
كەلدىڭالر.

ئەر-ئاياللىق مۇناسىۋەت

3

1 2-ئەي ئايالالر ،سىلەرمۇ ئەرلىرىڭالرغا ئىتائەت قىلىڭالر.
شۇنداق قىلساڭالر ،خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنمەيدىغان
ئەرلەر ئۆز ئايالىنىڭ بۇ پەزىلىتىدىن تەسىرلىنىپ ،خۇداغا ئېتىقاد
قىلىشى مۇمكىن .سىلەرنىڭ ئۇالرغا ئارتۇقچە گەپ قىلىشىڭالرنىڭ
ھاجىتى يوق .چۈنكى ،ئۇالر سىلەرنىڭ خۇداغا بولغان چوڭقۇر
ھۆرمىتىڭالر ۋە پاك پەزىلىتىڭالرنى كۆرەلەيدۇ.
 3گۈزەللىكىڭالر سىرتقى كۆرۈنۈشتىكى ئاالھىدە ياسىۋالغان
چاچلىرىڭالر ،تاقىغان ئالتۇن زىبۇزىننەتلىرىڭالر ۋە ئېسىل
كىيىملىرىڭالردىن ئىبارەت ئەمەس 4 ،بەلكى قەلبىڭالردىكى ئۆچمەس
گۈزەللىك ،يەنى مۇاليىملىق ۋە تەمكىنلىكىڭالردىن ئىبارەت بولسۇن
چۈنكى ،بۇنداق گۈزەللىك خۇدانىڭ ئالدىدا ئىنتايىن قىممەتلىكتۇر.
 5بۇرۇنقى چاغالردا ،ئۈمىدىنى خۇداغا باغلىغان ئىخالسمەن ئايالالر
دەل مۇشۇنداق گۈزەللىك بىلەن ئۆزلىرىنى زىننەتلەپ ،ئەرلىرىگە
ئىتائەت قىالتتى 6 .مەسىلەن ،سارە ئىبراھىمنى «خوجايىن»
دەپ ئاتاپ ،ئۇنىڭ سۆزلىرىگە بويسۇناتتى .سىلەر ھېچنېمىدىن
قورقماي ،توغرا ئىشالرنى قىلساڭالر ،سىلەرمۇ سارەنىڭ پەرزەنتلىرى
بولغان بولىسىلەر.
 7ئــەي ئەرلەر ،شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەرمۇ ئاياللىرىڭالر
بىلەن بولغان تۇرمۇشتا ئۇالرنىڭ سىلەردىن ئاجىز ئىكەنلىكىنى
چۈشىنىپ ،ئۇالرغا كۆيۈنۈڭالر ۋە ئۇالرنى ھۆرمەتلەڭالر .چۈنكى،
ئۇالرمۇ سىلەرگە ئوخشاش ،خۇدا ئاتا قىلغان يېڭى ھاياتتىن

746

پېترۇسنىڭ -1خېتى 3

ئورتاق بەھرىمەن بولغۇچىالردۇر .شۇنداق قىلساڭالر ،دۇئالىرىڭالر
توسالغۇغا ئۇچرىمايدۇ.

ھەققانىيلىق ئۈچۈن ئازاب چېكىش
 8يىغىنچاقالپ ئېيتقاندا ،ھەممىڭالر بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە
بولۇڭالر ،بىر-بىرىڭالرغا ھېسداشلىق قىلىڭالر ،بىر-بىرىڭالرنى
قېرىنداشالرچە سۆيۈڭالر ،مېھرىبان ۋە كەمتەر بولۇڭالر 9 .يامانلىققا
يامانلىق ،ئاھانەتكە ئاھانەت بىلەن ئەمەس؛ ئەكسىچە ،بەخت تىلەش
بىلەن جاۋاب قايتۇرۇڭالر .چۈنكى ،خۇدا سىلەرنى باشقىالرغا بەخت
تىلەشكە چاقىردى .بۇنداق قىلساڭالر ،خۇدا سىلەرنىمۇ بەختلىك
قىلىدۇ 10 .خۇددى مۇقەددەس يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«ھاياتنى سۆيۈپ ،ياخشى كۈن كەچۈرۈشنى خااليدىغانالر
تىلىنى يامانلىقتىن ،ئاغزىنى ھىيلە-مىكىرلىك سۆزلەردىن
يىراق تۇتسۇن.
 11يامانلىقنى تاشالپ ،ياخشى ئىشالرنى قىلسۇن،
ھەممەيلەن بىلەن ئىناق ياشاشقا تىرىشسۇن.
 12چۈنكى ،پەرۋەردىگارنىڭ كۆزى ھەققانىيالردىدۇر،
قۇالقلىرى ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىدۇر.
لېكىن ،رەببىمىزنىڭ نەپرىتى يامانلىق قىلغۇچىالردىدۇر».
 13ئەگەر سىلەر دائىم ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا تىرىشساڭالر،
باشقىالر سىلەرگە يامانلىق قىلمايدۇ 14 .لېكىن ،ھەققانىيلىق
يولىدا ئازاب-ئوقۇبەت چەكسەڭالرمۇ ،نەقەدەر بەختلىكسىلەر!
باشقىالرنىڭ تەھدىتىدىن قورقماڭالر ۋە ئەنسىرەپ كەتمەڭالر.
 15بەلكى ،قەلبىڭالرنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن رەببىمىز ئەيساغا ئورۇن
بېرىپ ،ئۆزۈڭالرنى ئۇنىڭغا ئاتاڭالر .سىلەرنىڭ مەڭگۈلۈك ھاياتقا
بولغان ئۈمىدىڭالرنىڭ سەۋەبىنى سورىغانالرغا جاۋاب بېرىشكە
ھەر دائىم تەييار تۇرۇڭالر 16 .بۇنى مۇاليىملىق ۋە ھۆرمەت بىلەن
ئېيتىڭالر .ۋىجدانىڭالرنى ساپ تۇتۇڭالر-دە ،سىلەرگە تۆھمەت
قىلغۇچىالر سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭالردىن
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يېتىلگەن پەزىلىتىڭالرنى كۆرۈپ ،ئۆزلىرى قىلغان تۆھمەتلەردىن
خىجىل بولسۇن 17 .ئەگەر ئازاب-ئوقۇبەت چېكىشىمىز خۇدانىڭ
ئىرادىسى بولسا ،ئۇنداقتا ياخشى ئىشالرنى قىلىپ ئازاب-ئوقۇبەت
چېكىشىمىز يامان ئىشالرنى قىلىپ ئازاب-ئوقۇبەت چېكىشىمىزدىن
ئەۋزەلدۇر 18 .ئېسىڭالردا بولسۇنكى ،ئەيسا مەسىھ گۇناھ قىلىپ
باقمىغان بولسىمۇ ،ئازاب-ئوقۇبەت چېكىپ ،ھەممىمىزنى
خۇدا بىلەن ياراشتۇرۇش مەقسىتىدە بىز گۇناھكارالرنىڭ ئورنىدا
ئۆلدى .ئۇنىڭ بىرال قېتىملىق قۇربانلىق قىلىنىشى بىلەن بارلىق
گۇناھلىرىمىز يۇيۇلدى .ئۇنىڭ تېنى ئۆلگەن بولسىمۇ ،لېكىن ئۇنىڭ
روھى تىرىلدۈرۈلدى 19 .ئۇ سوالپ قويۇلغان روھالرنىڭ يېنىغا
مۇشۇ روھىي ھاياتلىقى بىلەن بېرىپ ،ئۆزىنىڭ بۇ غەلىبىسىنى
جاكارلىدى 20 .سوالپ قويۇلغان بۇ روھالر بۇرۇنقى زاماندا نۇھ
پەيغەمبەر كېمە ياساۋاتقان مەزگىلدە خۇدا سەۋرچانلىق بىلەن
ئۇالرنىڭ توۋا قىلىشىنى كۈتسىمۇ ،خۇدانىڭ سۆزىگە قۇالق سالمىغان
كىشىلەرنىڭ روھلىرىدۇر .نۇھ پەيغەمبەر ياسىغان كېمىدە پەقەت
بىرقانچە كىشىال ،يەنى جەمئىي سەككىز كىشى بولۇپ ،ئۇالر سۇ
ئارقىلىق قۇتقۇزۇلدى 21 .بۇ ،بىزنىڭ ھازىرقى قۇتقۇزۇلغانلىقىمىزنى
بىلدۈرىدىغان سۇغا چۆمۈلدۈرۈشىمىزنىڭ ئالدىن بېشارىتى بولىدۇ.
چۆمۈلدۈرۈلۈشىمىز بەدىنىمىزنىڭ كىردىن تازىلىنىشى ئەمەس،
بەلكى ئۆزىمىزنى ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلدۈرۈلۈشى ئارقىلىق
پاك ۋىجدان بىلەن خۇداغا بېغىشلىشىمىزدۇر 22 .تىرىلدۈرۈلگەن
ئەيسا مەسىھ ئەرشكە چىقىپ ،خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرماقتا.
پەرىشتىلەر ،ئەرشتىكى ھوقۇقدارالر ۋە باشقا بارلىق كۈچلۈكلەر
ئۇنىڭغا تىز پۈكمەكتە.

خۇدا يولىدا ياشاش

4

 1ئەيسا مەسىھ جىسمانىي جەھەتتە ئازاب-ئوقۇبەت
چەككەنىكەن ،سىلەرمۇ شۇنداق ئىرادە بىلەن ئۆزۈڭالرنى
قورالالندۇرۇڭالر .چۈنكى ،خۇدا يولىدا جىسمانىي جەھەتتە ئازاب-
ئوقۇبەت چەككەن كىشى گۇناھ قىلىشنى توختىتىشقا بەل باغلىغان
بولىدۇ 2 .بۇنىڭ بىلەن ،كېيىنكى ھاياتىڭالرنى يامان ھەۋەسلەرگە
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بېرىلىش بىلەن ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق
ئۆتكۈزىسىلەر 3 .بۇرۇن سىلەر خۇداغا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر ياخشى
كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىپ ،كۆپ ۋاقتىڭالرنى ئۆتكۈزۈۋەتتىڭالر.
سىلەر بۇزۇقچىلىق ،شەھۋانىيلىق ،ھاراقكەشلىك ،ئەيش-ئىشرەت،
ئاچكۆزلەرچە يەپ-ئىچىش ۋە يىرگىنچلىك بۇتپەرەسلىك ئىچىدە
ياشاپ كەلگەنىدىڭالر 4 .خۇداغا ئېتىقاد قىلمايدىغان ئادەملەر
ھازىر سىلەرنىڭ ئۆزلىرىگە ئوخشاش شەھۋانىي تۇرمۇشقا
بېرىلمىگەنلىكىڭالرغا ئەجەبلىنىپ ،سىلەرنى ھاقارەتلىمەكتە.
 5لېكىن ،ئۇالر بۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈن سوراق قىلىشقا تەييار تۇرغان
خۇداغا ھېساب بېرىدۇ .كەلگۈسىدە خۇدا پۈتكۈل ئىنساننى ،مەيلى
تىرىكلەر ياكى ئۆلگەنلەر بولسۇن ،سوراق قىلىدۇ 6 .شۇ سەۋەبتىن،
خۇدانىڭ خۇش خەۋىرى ئۆلگەنلەرگىمۇ ،ئۇالر ئۆلمەستىن بۇرۇن
يەتكۈزۈلگەنىدى .نەتىجىدە ،خۇش خەۋەرنى قوبۇل قىلغانالر
گەرچە جىسمانىي جەھەتتە باشقا ئىنسانالرغا ئوخشاش ،خۇدانىڭ
ھۆكۈمى بىلەن ئۆلگەن بولسىمۇ ،لېكىن ئۇالرنىڭ روھى خۇدا ئاتا
قىلىدىغان مەڭگۈلۈك ھايات بىلەن ياشايدۇ.

خۇدانىڭ سادىق خىزمەتچىسى
 7دۇنيانىڭ ئاخىرلىشىدىغان كۈنى يېقىنالشماقتا .شۇڭا،
سىلەر ئېغىر-بېسىقلىق ۋە سەگەكلىك بىلەن دۇئا قىلىڭالر.
 8ھەممىدىن مۇھىمى ،بىر-بىرىڭالرغا سەمىمىي مېھىر-
مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر .چۈنكى ،مېھىر-مۇھەببەت نۇرغۇن
گۇناھالرنى كەچۈرگۈزۈۋېتىدۇ 9 .بىر-بىرىڭالردىن نارازى
بولماي ،مېھماندوست ئۆتۈڭالر 10 .خۇدا تەرىپىدىن ھەربىرىڭالرغا
خىلمۇخىل ھەدىيە سۈپىتىدە ئاتا قىلىنغان قابىلىيەتلەرنى
ياخشى قوللىنىپ ،بىر-بىرىڭالرغا خىزمەت قىلىڭالر 11 .كىمگە
خۇدا توغرىسىدا تەلىم بېرىش قابىلىيىتى ئاتا قىلىنغان بولسا،
ئۇ خۇدانىڭ سۆزلىرىنى سۆزلىسۇن ،كىمگە باشقىالرغا خىزمەت
قىلىش قابىلىيىتى ئاتا قىلىنغان بولسا ،ئۇ خۇدانىڭ بەرگەن
كۈچ-قۇدرىتى بىلەن خىزمەت قىلسۇن .بۇنىڭ بىلەن ،ھەممە
ئىشتا خۇدا ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق مەدھىيىلىنىدۇ .بارلىق
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شان-شەرەپ ۋە كۈچ-قۇدرەت خۇداغا ئەبەدىلئەبەد مەنسۇپ
بولغاي ،ئامىن!

ئېتىقادچىالرنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتكە سەۋر قىلىشى
 12قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،سىلەر قاتتىق سىناقالرغا دۇچ
كەلگىنىڭالردا ،ئاجايىپ بىر ئىشقا يولۇقۇپ قالدىم ،دەپ ھەيران
بولماڭالر 13 .ئەكسىچە ،ئەيسا مەسىھنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرىگە
ئورتاق بولغانلىقىڭالردىن خۇشال بولۇڭالر .ئۇ شان-شەرەپ
بىلەن قايتىپ كەلگەندە ،سىلەرمۇ شاد-خۇراملىققا چۆمىسىلەر.
 14ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانلىقىڭالر سەۋەبىدىن ھاقارەتكە
ئۇچرىساڭالر ،نەقەدەر بەختلىكسىلەر! چۈنكى ،خۇدانىڭ ئۇلۇغ
روھى سىلەرنىڭ قەلبىڭالردىن ئورۇن ئالغان 15 .ئاراڭالردىن
بىرىنىڭ ئازاب-ئوقۇبەت چېكىشى ھەرگىزمۇ قاتىللىق ،ئوغرىلىق
ۋە يامانلىقالرنى قىلىش ياكى باشقىالرنىڭ ئىشىغا ئارىلىشىش
سەۋەبىدىن بولمىسۇن 16 .لېكىن ،ئاراڭالردىن بىرى ئەيسا مەسىھكە
ئەگەشكۈچى دەپ ئاتالغانلىقى سەۋەبىدىن ئازاب-ئوقۇبەت چەكسە،
ئۇ بۇنىڭدىن نومۇس قىلمىسۇن .ئەكسىچە ،شۇ نام بىلەن
ئاتالغانلىقى ئۈچۈن خۇدانى مەدھىيىلىسۇن 17 .چۈنكى ،سوراق
ۋاقتى باشالندى .بۇ سوراق ئالدى بىلەن خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى،
يەنى ئېتىقادچىالرنىڭ ئېتىقادىنى سىناشتىن باشلىنىدۇ .ئەگەر بۇ
بىز ئېتىقادچىالر ئۈچۈن قىيىن بولسا ،ئۇ ھالدا خۇدانىڭ سۆزىگە
قۇالق سالمىغانالرنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بوالر؟  18دەل مۇقەددەس
يازمىالردا يېزىلغىنىدەك:
«ئەگەر ئادىل ئادەملەرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى تەس بولسا،
خۇدا يولىدا ماڭمىغانالر ۋە باشقا گۇناھكارالرنىڭ ئاقىۋىتى
قانداق بوالر؟»
 19شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن ئازاب-ئوقۇبەت
چەككەنلەر جېنىنى ئىشەنچلىك ياراتقۇچىغا ئامانەت قويۇپ،
ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى داۋامالشتۇرسۇن.
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5

 1ھازىر مەن ئاراڭالردىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ
يېتەكچىلىرىگە بىر ئېغىز سۆز قىلماقچىمەن .چۈنكى،
مەنمۇ سىلەرگە ئوخشاش بىر يېتەكچى ھەمدە ئەيسا مەسىھنىڭ
كرېستتە چەككەن ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنىڭ گۇۋاھچىسى ،ئۇ قايتىپ
كەلگەندە ئۇنىڭ نامايان قىلىدىغان شان-شەرىپىدىن بەھرىمەن
بولغۇچىمەن .يېتەكچى سۈپىتىمدە سىلەر يېتەكچىلەردىن شۇنى
ئۆتۈنىمەنكى 2 ،قويچى قويلىرىغا ياخشى قارىغىنىغا ئوخشاش،
سىلەرمۇ خۇدا سىلەرگە ئامانەت قىلغان ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ
ھالىدىن خەۋەر ئېلىڭالر .بۇنى مەجبۇرەن ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ
ئىرادىسى بويىچە رازىمەنلىك بىلەن قىلىڭالر؛ پۇل تېپىش ئۈچۈن
ئەمەس ،قىزغىنلىق بىلەن قىلىڭالر 3 .سىلەرگە ئامانەت قىلىنغان
بۇ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ ھۆكۈمرانى بولۇۋالماڭالر،
ئەكسىچە بۇ جامائەتچىلىككە ئۈلگە بولۇڭالر 4 .شۇنداق قىلساڭالر،
باش قويچى ئەيسا مەسىھ قايتىپ كەلگەندە ،مەڭگۈ چېچەكلەپ
تۇرىدىغان شان-شەرەپ تاجىغا ئېرىشىسىلەر.
 5ئەي يىگىتلەر ،سىلەرمۇ يېتەكچىلەرگە بويسۇنۇڭالر .ھەممىڭالر
بىر-بىرىڭالرغا كەمتەر بولۇڭالر .چۈنكى ،مۇقەددەس يازمىالردا
يېزىلغىنىدەك« :خۇدا قارشىدۇر تەكەببۇرالرغا ،مېھىر-شەپقەت
قىالر كەمتەرلەرگە 6 ».ئۆزۈڭالرنى خۇدانىڭ قۇدرەتلىك قولى
ئاستىدا تۆۋەن تۇتۇڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،ۋاقتى كەلگەندە خۇدا
سىلەرنى ئۈستۈن قىلىدۇ 7 .بارلىق غەم-قايغۇلىرىڭالرنى خۇداغا
تاپشۇرۇڭالر .چۈنكى ،ئۇ سىلەرگە غەمخورلۇق قىلىدۇ.
 8ئۆزۈڭالرنى ھوشيار ۋە سەگەك تۇتۇڭالر .چۈنكى ،دۈشمىنىڭالر
بولغان شەيتان خۇددى ئېچىرقاپ كەتكەن شىردەك ئاراڭالردىكى
ئېتىقادچىالرنى يۇتماقچى بولۇپ ،قاتراپ يۈرىدۇ 9 .سىلەر مۇستەھكەم
ئېتىقادىڭالر بىلەن شەيتانغا تاقابىل تۇرۇڭالر .چۈنكى ئېسىڭالردا
بولسۇنكى ،دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى قېرىنداشلىرىڭالرمۇ
سىلەرگە ئوخشاش ،ئازاب-ئوقۇبەت چېكىۋاتىدۇ 10 .پۈتكۈل مېھىر-
شەپقەتنىڭ مەنبەسى بولغان خۇدا سىلەرنى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
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ئۆزىنىڭ مەڭگۈلۈك شان-شەرىپىگە چاقىرغان .سىلەر ۋاقىتلىق
ئازاب-ئوقۇبەت چەككىنىڭالردىن كېيىن ،خۇدا سىلەرنى دەس
تۇرغۇزۇپ ،سىلەرنى چىداملىق قىلىپ ،ئېتىقادىڭالرنى مۇستەھكەم
ۋە تەۋرەنمەس قىلىدۇ 11 .بارلىق كۈچ-قۇدرەت خۇداغا ئەبەدىلئەبەد
مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!

ئاخىرقى ساالم
 12مەن خۇدا يولىدىكى سادىق قېرىندىشىم سىالسنىڭ ياردىمى
بىلەن بۇ قىسقىغىنا خەتنى يازدىم .ئۇشبۇ خەتنى يېزىشىمدىكى
مەقسەت ،سىلەرنى رىغبەتلەندۈرۈش ۋە خۇدانىڭ ھەقىقىي
مېھىر-شەپقىتى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىشتىن ئىبارەتتۇر .بۇ
مېھىر-شەپقەتتە چىڭ تۇرۇڭالر.
 13سىلەر بىلەن بىللە خۇدا تەرىپىدىن تالالنغان بابىلدىكى ①
ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىدىن ۋە خۇدا يولىدىكى ئوغلۇم
ماركۇستىن سىلەرگە ساالم 14 .بىر-بىرىڭالر بىلەن مېھرىبانالرچە
ساالملىشىڭالر.
سىلەرگە ،يەنى ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان ھەممىڭالرغا
ئامانلىق يار بولغاي!

①  13 :5بابىل _ شۇ ۋاقىتتىكى ئېتىقادچىالر ئارىسىدا رىم شەھىرى مەخپىي
ھالدا بابىل ،دەپ ئاتىالتتى.

پېترۇس يازغان ئىككىنچى خەت

1

 1ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى ۋە ئەلچىسى بولغان
مەنكى سىمۇن پېترۇستىن سىلەرگە ساالم! سىلەر بىزنىڭ
خۇدايىمىز ۋە قۇتقۇزغۇچىمىز بولغان ئەيسا مەسىھنىڭ ئادىللىقى
ئارقىلىق بىز بىلەن ئوخشاش قىممەتلىك بىر ئېتىقادقا مۇيەسسەر
بولدۇڭالر 2 .سىلەر خۇدانى ۋە رەببىمىز ئەيسانى تونۇغانسېرى،
خۇدانىڭ سىلەرگە كۆرسىتىدىغان مېھىر-شەپقىتى ۋە ئامانلىقى
تېخىمۇ ئاشقاي!

ئەيسا مەسىھكە بولغان تونۇشنى چوڭقۇرالشتۇرۇش
 3بىز ئەيسا مەسىھنى ھەقىقىي تونۇغانلىقىمىزدىن ،ئۇ ئۆزىنىڭ
كۈچ-قۇدرىتى ،يەنى خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ئارقىلىق بىزگە
خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە ھايات كەچۈرۈشىمىز ئۈچۈن ئېھتىياجلىق
بولغان ھەممە نەرسىنى ئاتا قىلدى .ئۇ بىزنى ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقى
ۋە ئېسىل پەزىلىتى بىلەن چاقىردى 4 .ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە
ئېسىل پەزىلىتى ئارقىلىق بىزگە ناھايىتى ئۇلۇغ ۋە قىممەتلىك
ۋەدىلەرنى بەردى .بۇالر ئارقىلىق بىز بۇ دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ
بولمىغۇر ھەۋەسلىرىدىن كېلىپ چىققان ئەخالقسىزلىقتىن
قۇتۇلۇپ ،خۇدانىڭ تەبىئىتىگە ئوخشاش تەبىئەتكە ئىگە بوالاليمىز.
 5شۇڭا ،سىلەر پۈتۈن كۈچۈڭالر بىلەن ئېتىقادىڭالرغا ئېسىل
پەزىلەتنى ،ئېسىل پەزىلىتىڭالرغا خۇدا توغرىسىدىكى بىلىمنى،
 6بىلىمىڭالرغا ئۆزۈڭالرنى باشقۇرۇشنى ،ئۆزۈڭالرنى باشقۇرۇشۇڭالرغا
سەۋرچانلىقنى ،سەۋرچانلىقىڭالرغا خۇداغا بولغان ئىخالسمەنلىكنى،
 7ئىخالسمەنلىكىڭالرغا قېرىنداشالرنى سۆيۈشنى ،قېرىنداشالرنى
سۆيۈشۈڭالرغا باشقىالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىشنى قوشۇشقا
تىرىشىڭالر 8 .چۈنكى ،سىلەر بۇ خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە بولساڭالر،
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شۇنداقال بۇ خۇسۇسىيەتلەرنى ھاياتىڭالردا تېخىمۇ يېتىلدۈرسەڭالر،
سىلەرنىڭ رەببىمىز ئەيسا مەسىھكە بولغان تونۇشۇڭالر ئەھمىيەتسىز
بولمايدۇ ،ئەكسىچە ھاياتىڭالردا ياخشى نەتىجىلەر بارلىققا كېلىدۇ.
 9بۇ خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە بولمىغان كىشى پەقەت بۇرنىنىڭ
ئۇچىنىال كۆرەلەيدىغان ياكى كور كىشىگە ئوخشايدۇ .ئۇنداق كىشى
بۇرۇنقى گۇناھلىرىدىن پاك قىلىنغانلىقىنى ئۇنتۇغان بولىدۇ.
 10ئەي قېرىنداشالر ،خۇدا سىلەرنى ئۆزىنىڭ مۇقەددەس خەلقى
بولۇشقا تاللىدى ۋە چاقىردى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەر ئۆز ھاياتىڭالردا
بۇنى ئىسپاتالشقا تىرىشىڭالر .مانا شۇنداق قىلساڭالر ،ھېچقاچان
ئېتىقاد يولىدىن چەتنەپ كەتمەيسىلەر 11 .رەببىمىز بولغان
قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مەڭگۈلۈك پادىشاھلىقىدىمۇ
قىزغىن قارشى ئېلىنىسىلەر.
 12شۇڭا ،گەرچە سىلەر بۇ ئىشالرنى بىلگەن ھەمدە ئۆزۈڭالرغا
يەتكۈزۈلگەن ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇۋاتقان بولساڭالرمۇ ،مەن يەنىال
ھەر دائىم بۇ ئىشالرنى ئېسىڭالرغا سالماقچىمەن 13 .ھايات ۋاقتىمدا
بۇالرنى سەمىڭالرغا سېلىپ ،سىلەرنى ئويغىتىپ تۇرۇشنى اليىق
كۆردۈم 14 .رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ بۇرۇن ماڭا ئايان قىلغىنىدەك،
ھاياتىمنىڭ پات ئارىدا ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇۋاتىمەن.
 15سىلەرنىڭ بۇ ئىشالرنى مەن بۇ دۇنيادىن كەتكەندىن كېيىنمۇ
ھەر دائىم ئېسىڭالردىن چىقارماسلىقىڭالر ئۈچۈن كۈچۈمنىڭ
بارىچە تىرىشىۋاتىمەن.

مۇقەددەس يازمىالردىكى سۆزلەرگە ئەمەل قىلىش
 16بىز ئەلچىلەر سىلەرگە ئۇقتۇرغان رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ
كۈچ-قۇدرىتى ۋە قايتا كېلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ھەقىقەتنى
ھەرگىزمۇ ئۆزىمىز ئويدۇرۇپ چىقمىدۇق .بىز ئەيسا مەسىھنىڭ
شان-شۆھرىتىنى ئۆز كۆزىمىز بىلەن كۆرگەنمىز 17 .ئەيسا مەسىھ
مۇقەددەس تاغدا خۇدائاتىمىزدىن شان-شەرەپ ۋە ئۇلۇغلۇققا
ئېرىشكەندە ،ئۇلۇغ خۇدانىڭ« :بۇ مېنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم،
مەن ئۇنىڭدىن خۇرسەنمەن» دېگەن ئاۋازى ئاڭالندى 18 .شۇ چاغدا،
بىز مۇقەددەس تاغدا ئەيسا مەسىھ بىلەن بىللە بولغاچقا ،ئەرشتىن
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كەلگەن بۇ ئاۋازنى ئۆز قۇلىقىمىز بىلەن ئاڭلىدۇق 19 ① .شۇنىڭ
بىلەن ،بىز بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەيسا مەسىھ ھەققىدە ئېيتقان
سۆزلىرىنىڭ ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي چۈشەندۇق .ئۇ
سۆزلەرگە قۇالق سالساڭالر ،ياخشى قىلغان بولىسىلەر .چۈنكى ،تاڭ
سۈزۈلگۈچە ،يەنى تاڭ يۇلتۇزى ئەيسا مەسىھ كېلىپ ،قەلبىڭالرنى
تولۇق يورۇتقۇچە ،بۇ سۆزلەر خۇددى قاراڭغۇلۇقتا يولنى يورۇتۇپ
بېرىدىغان چىراغقا ئوخشاش چاقناپ تۇرىدۇ 20 .شۇنى ئەڭ مۇھىم
دەپ بىلىڭالركى ،مۇقەددەس يازمىالردىكى ۋەھىيلەرنى پەيغەمبەرلەر
ئۆزلىرى ئويالپ چىققان ئەمەس 21 .چۈنكى ،ھەرقانداق ۋەھىي
ئىنسانالرنىڭ ئىرادىسىدىن كەلمەيدۇ .ئەكسىچە ،ئۇالر خۇدانىڭ
سۆزلىرى بولۇپ ،مۇقەددەس روھنىڭ تەسىرلەندۈرۈشى بىلەن
يەتكۈزۈلگەن.

ساختا پەيغەمبەرلەر ۋە ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر

2

 1بــۇرۇن ئىسرائىل خەلقى ئىچىدە ساختا پەيغەمبەرلەر
بولغىنىدەك ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردىمۇ ساختا تەلىم
بەرگۈچىلەر مەيدانغا چىقىدۇ .ئۇالر ئادەملەرنى ھاالك قىلىدىغان
ساختا تەلىملەرنى ئاراڭالرغا يوشۇرۇن كىرگۈزىدۇ .ئۇالر ھەتتا
ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنىڭ بەدىلىنى تۆلەپ جېنىنى قۇربان
قىلغان رەبنىمۇ رەت قىلىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر تېزال ئۆز بېشىغا
ھاالكەت كەلتۈرىدۇ 2 .نۇرغۇن كىشىلەر ئۇالرنىڭ شەرمەندىلىكىگە
ئەگىشىپ كېتىدۇ .بۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر سەۋەبىدىن ئەيسا
مەسىھ ۋە ئۇنىڭ ھەقىقەت يولى ھاقارەتكە ئۇچرايدۇ 3 .ئۇالر ئاچكۆز
بولغاچقا ،ئويدۇرما سۆزلەر بىلەن مال-مۈلكۈڭالرنى تاالن-تاراج
قىلىدۇ .خۇدانىڭ ئۇالرغا بېرىدىغان جازاسى بۇرۇندىن تەيياردۇر،
ئۇالرنىڭ ھاالكىتى بولسا كېچىكتۈرۈلمەيدۇ.
 4خــۇدا گۇناھ سادىر قىلغان پەرىشتىلەرنى ئاياپ قويمىدى.
بەلكى ،ئۇالرنى دوزاخقا تاشالپ ،ئۇالرنى سوراققا تارتقۇچە ،قاراڭغۇ
ئۆڭكۈرلەردە سوالپ قويدى 5 .خۇدا قەدىمكى زامانالردا ياشىغان
①  18 :1بۇ ۋەقە «مەتتا» -17باب1 ،-9-ئايەتلەردە تولۇق بايان قىلىنغان.
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كىشىلەرنىمۇ ئاياپ قويمىدى .ئۇالر گۇناھقا بېرىلگەن بولغاچقا،
خۇدا دۇنيانى كەلكۈن بىلەن غەرق قىلىپ ،ئۇالرنى جازالىدى .خۇدا
پەقەت شۇ زاماندىكى كىشىلەرنى ھەققانىيلىق يولىغا مېڭىشقا دەۋەت
قىلغان نۇھ پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى يەتتە كىشىنى ساقالپ
قالدى 6 .خۇدا كېيىن يەنە سودوم ۋە گومورا شەھىرىدىكى كىشىلەرنى
جازاالپ ،ئۇالرنىڭ شەھەرلىرىنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋەتتى .خۇدا
مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق گۇناھ يولىدا ماڭغانالرنىڭ قانداق
جازاالرغا ئۇچرايدىغانلىقى توغرىسىدا كېيىنكى ئەۋالدالرغا ئىبرەت
بەردى 7 .لېكىن ،خۇدا بۇ ئىككى شەھەردىكى كىشىلەرنى جازاالش
بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئۇالرنىڭ شەھۋانىيلىقلىرىدىن يىرگەنگەن ھەم
توغرا يولدا ماڭغان لۇتنى قۇتقۇزغانىدى 8 .ئاشۇنداق كىشىلەرنىڭ
ئىچىدە ياشىغان بۇ دۇرۇس ئادەمنىڭ قەلبى ئاڭلىغان ۋە كۆرگەن
رەزىل ئىشالر تۈپەيلىدىن ھەر كۈنى ئازابلىناتتى 9 .شۇنىڭدىن
كۆرۈۋاالاليمىزكى ،خۇدا توغرا يولدا ماڭغانالرنى ئۇالر دۇچ كەلگەن
سىناقالردىن قانداق قۇتقۇزىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .شۇنىڭدەك ،خۇدا
سوراق كۈنىگىچە گۇناھ يولىدا ماڭغانالرنى جازاالشنى قانداق
داۋامالشتۇرۇشنى 10 ،بولۇپمۇ چىرىك ھەۋەسلەرگە بېرىلگەن ۋە
خۇدانىڭ ھوقۇقىغا سەل قارىغان ھېلىقى ساختا تەلىم بەرگۈچىلەرنى
قانداق جازاالشنى بىلىدۇ.
ئۇالر ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ ،مەغرۇرالرچە ئىش قىلىدۇ ھەم
ئەرشتىكى ئۇلۇغالرغا ھاقارەت قىلىشتىن قورقمايدۇ 11 .ھەتتا
كۈچ-قۇدرەتتە بۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەردىن ھەسسىلەپ ئۈستۈن
بولغان پەرىشتىلەرمۇ خۇدانىڭ ئالدىدا ئەرشتىكى بۇ ئۇلۇغالرغا
تۆھمەت چاپالپ ئۇالرنى ئەيىبلىمەيدۇ 12 .لېكىن ،بۇ ساختا تەلىم
بەرگۈچىلەر ئۆزلىرى چۈشەنمەيدىغان ئىشالر ئۈستىدە خالىغانچە
كۇپۇرلۇق قىلىدۇ .بۇ كىشىلەر خۇددى ئوۋلىنىپ بوغۇزلىنىش
ئۈچۈن تۇغۇلغان ياۋايى ھايۋاناتالردەك ئەقىلسىز كېلىدۇ ھەمدە
بۇ ياۋايى ھايۋاناتالرغا ئوخشاش ھاالك قىلىنىدۇ 13 .بۇ كىشىلەر
باشقىالرغا قىلغان ناھەقچىلىكىگە تۇشلۇق جازاغا ئۇچرايدۇ .ئۇالر
ھەتتا كۈندۈزى ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا ئەيش-ئىشرەت قىلىشنىمۇ
لەززەت ،دەپ ھېساباليدۇ .بۇ كىشىلەر سىلەر بىلەن بىر داستىخاندا
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ئولتۇرغىنىدا ،سىلەرنى ئالدىغانلىقىدىن زوقلىنىدۇ ھەمدە سىلەرگە
نومۇس ۋە داغ كەلتۈرىدۇ 14 .ئۇالرنىڭ قەلبى زىناخورلۇق ھەۋەسلىرى
بىلەن تولغان بولۇپ ،توختىماستىن گۇناھ سادىر قىلىپ تۇرىدۇ ۋە
ئېتىقادتا ئاجىز كىشىلەرنى ئازدۇرىدۇ .ئۇالرنىڭ قەلبى ئاچكۆزلۈككە
كۆنۈپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇالر خۇدانىڭ لەنىتىگە كەتكەنلەردۇر.
 15ئۇالر بىئورنىڭ ئوغلى بىلئامنىڭ يولىغا مېڭىپ ،توغرا يولدىن
چەتنەپ كەتتى .بىلئام پۇلپەرەس بولغاچقا ،يامانلىق قىلدى.
 16ئۇنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن خۇدا ئۇنى ئەيىبلىدى.
خۇدا ئۇنىڭ ئېشىكىنى زۇۋانغا كەلتۈرۈپ ،بۇ «پەيغەمبەر»نىڭ
قىلماقچى بولغان ئەخمەقلەرچە ئىشىنى توسىدى① .
 17بــۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر قۇرۇپ كەتكەن بۇالقالرغا ۋە
گۈلدۈرى بار ،يامغۇرى يوق بۇلۇتالرغا ئوخشايدۇ .خۇدا ئۇالرغا
قاپقاراڭغۇلۇقتا جاي ھازىرالپ قويدى 18 .چۈنكى ،ئۇالر يالغان-
ياۋىداق سۆزلەر بىلەن ماختىنىپ ،ئۆزىنى خاتا يولدىن يېڭىال
تارتقانالرنىڭ شەھۋانىي ھەۋەسلىرىنى قوزغىتىش بىلەن ئۇالرنى
ئازدۇرىدۇ 19 .ئــۇالر ئازدۇرۇلغانالرغا« ،سىلەر بىزگە ئوخشاش
مۇشۇنداق قىلساڭالر ،ھەقىقىي ئەركىن بولىسىلەر» دەپ ۋەدە
قىلىدۇ .لېكىن ،ئۇالر ئەمەلىيەتتە چىرىكلىكنىڭ قۇللىرىدۇر.
چۈنكى ،ئادەم نېمە تەرىپىدىن بويسۇندۇرۇلغان بولسا ،شۇنىڭ
قۇلى بولىدۇ 20 .ئــەگــەر بىرى رەببىمىز بولغان قۇتقۇزغۇچى
ئەيسا مەسىھنى تونۇش ئارقىلىق بۇ دۇنيانىڭ ناپاكلىقلىرىدىن
قۇتۇلۇپ ،كېيىن شۇنداق ناپاك ئىشالرغا يەنە قايتا كىرىشىپ
قېلىپ شۇ ناپاكلىقالرنىڭ قۇلى بولۇپ قالسا ،ئۇنىڭ كېيىنكى
ھالى دەسلەپكىسىدىنمۇ يامان بولىدۇ 21 .چۈنكى ،ھەققانىيلىق

①  16 :2بىئورنىڭ ئوغلى بىلئام _ مۇسا پەيغەمبەر ئىسرائىلالرنى مىسىردىن
خۇدا ۋەدە قىلغان زېمىنغا باشالپ كېتىۋاتقاندا ،يول ئۈستىدىكى پادىشاھالرنىڭ
قارشىلىقىغا ئۇچرايدۇ .ئاشۇ پادىشاھالردىن بىرى بىئورنىڭ ئوغلى بىلئامنى
تېپىپ ،ئەگەر ئۇ ئىسرائىلالرغا لەنەت ئوقۇسا ،ئۇنىڭغا كۆپ پۇل بەرمەكچى
بولىدۇ .لېكىن ،خۇدا بىلئامنىڭ ئۇنداق قىلىشىغا رۇخسەت قىلمايدۇ.
شۇنداقتىمۇ ،بىلئام پۇلنى دەپ خۇداغا بويسۇنماي ،ئۇالرغا لەنەت ئوقۇماقچى
بولىدۇ .بىراق ،خۇدانىڭ توسۇشى بىلەن لەنەت ئوقۇيالمايدۇ.
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يولىنى بىلىپ تۇرۇپ ،ئۆزىگە يەتكۈزۈلگەن مۇقەددەس ئەمردىن
يۈز ئۆرۈگەندىن كۆرە ،بۇ يولنى زادىال بىلمىگەن ياخشى 22 .ئۇنىڭ
يامان يولغا قايتقىنى دەل ھېكمەتلىك سۆزلەردە ئېيتىلغىنىغا
ئوخشايدۇ« :ئىت ئايلىنىپ ئۆز قۇسۇقىنى يەر» ۋە يەنە «چوشقا
يۇيۇنۇپ چىقىپال پاتقاقتا ئېغىنار».

رەببىمىزنىڭ كېلىدىغان كۈنى

3

 1قەدىرلىك قېرىنداشالر ،ھازىر سىلەرگە يېزىۋاتقىنىم
ئىككىنچى خېتىمدۇر .ھەر ئىككى خېتىمدە بۇ ئىشالرنى
سەمىڭالرغا سېلىپ ،سىلەرنى توغرا پىكىر قىلىشقا يېتەكلەشكە
تىرىشتىم 2 .مۇقەددەس پەيغەمبەرلىرىمىز بۇرۇن ئېيتقان سۆزلەرنى
ۋە قۇتقۇزغۇچىمىز ،يەنى رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ئەلچىلەر ئارقىلىق
بەرگەن ئەمرلەرنى ئېسىڭالردا تۇتۇشۇڭالرنى سورايمەن.
 3ئەڭ مۇھىمى شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى ،ئاخىر زاماندا ئۆزىنىڭ
يامان ھەۋەسلىرىنىڭ كەينىگە كىرىدىغان ،سىلەرنى مەسخىرە
قىلىدىغان كىشىلەر چىقىدۇ 4 .ئۇالر سىلەرنى« ،رەببىڭالر مەن قايتا
كېلىمەن دېگەنغۇ! ئۇ قېنى؟ ئۇ قايتىپ كەلمىدىغۇ! بوۋىلىرىمىز
ئالەمدىن ئۆتۈپ تاكى ھازىرغىچە ھەممە ئىشالر ئوخشاش بولۇپ،
دۇنيا ئاپىرىدە بولغان ۋاقىتتىكىدىن ھېچقانداق پەرقى يوقتۇر» دەپ
مەسخىرە قىلىشىدۇ 5 .ھالبۇكى ،ئۇالر ئەڭ قەدىمكى زاماندا خۇدانىڭ
ئۆز ئەمرى بىلەن ئاسماننى ياراتقانلىقىنى ۋە يەرنىڭ سۇدىن ھەم
سۇ ئارقىلىق بارلىققا كەلگەنلىكىنى قەستەن ئۇنتۇيدۇ 6 .خۇدا سۇ
بىلەن ،يەنى كەلكۈن سۈيى بىلەن نۇھ پەيغەمبەر ياشىغان دۇنيانى
غەرق قىلغانىدى 7 .خۇدا يەنىال ئۆز ئەمرى بىلەن ئۆزىنىڭ يولىدا
ماڭمىغانالرنىڭ سوراققا تارتىلىپ ھاالك قىلىنىدىغان ئاشۇ كۈندە
ئاسمان بىلەن زېمىننىڭ ئوتتا كۆيدۈرۈلۈشىنى بەلگىلىدى .شۇڭا،
ئاسمان بىلەن زېمىن تا شۇ كۈنىگىچە ساقلىنىدۇ.
 8قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،شۇنى ئۇنتۇماڭالركى ،رەببىمىز
ۋاقىتنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرىمىغاچقا ،ئۇنىڭ نەزىرىدە بىر كۈن
مىڭ يىلدەك ،مىڭ يىل بىر كۈندەكتۇر 9 .رەببىمىز ھەرگىزمۇ
بەزىلەرنىڭ ئويلىغىنىدەك ئۆزىنىڭ قايتا كېلىشى توغرىسىدىكى
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ۋەدىسىنى ئورۇنداشنى كېچىكتۈرگىنى يوق .بەلكى ،ئۇ سىلەرگە
كەڭچىلىك قىلىش سەۋەبىدىن تېخى قايتا كەلمىدى .خۇدا ھېچكىمنىڭ
مەڭگۈ ھاالك بولۇشىنى خالىمايدۇ ،بەلكى ئۇ بارلىق ئىنسانالرنىڭ
توۋا قىلىشىنى خااليدۇ.
 10لېكىن ،رەببىمىز ئەيسا چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ .بۇ كۈننىڭ
كېلىشى خۇددى ئوغرىنىڭ كېلىشىدەك كۈتۈلمىگەن ۋاقىتتا بولىدۇ.
ئۇ كۈنى پۈتۈن ئاسمان قاتتىق گۈلدۈرلىگەن ئاۋاز بىلەن غايىب
بولىدۇ .ئاسمان جىسىملىرى كۆيۈپ تۈگەيدۇ .زېمىن ۋە ئۇنىڭدىكى
پۈتكۈل نەرسىلەرمۇ كۆيۈپ گۇمران بولىدۇ 11 .ھەممە نەرسە مانا
شۇنداق يوقىلىدۇ .ئۇنداقتا ،سىلەر قانداق ئادەملەردىن بولۇشۇڭالر
كېرەك؟ سىلەر پاك ياشاپ ،خۇدا يولىدا ماڭىدىغان ئادەملەردىن
بولۇشۇڭالر كېرەك 12 .سىلەر قىيامەت كۈنىنى ئىنتىزارلىق بىلەن
كۈتۈپ ،ئۇ كۈننىڭ تېزرەك كېلىشى ئۈچۈن بار كۈچۈڭالر بىلەن
خۇداغا خىزمەت قىلىڭالر .ئۇ كۈننىڭ كېلىشى بىلەن پۈتۈن ئاسمان
كۆيۈپ تۈگەيدۇ ،ئاسمان جىسىملىرىمۇ شىددەتلىك ئوتتا ئېرىپ
يوقايدۇ 13 .لېكىن ،بىز خۇدا ۋەدە قىلغان يېڭى ئاسمان-زېمىننى
ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتۈۋاتىمىز .ئۇ يەردە پەقەت ھەققانىيلىق
يولىدا ماڭىدىغانالرال ياشىيااليدۇ.
 14شــۇنــىــڭ ئۈچۈن ،ئەي قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،بۇ
ئىشالرنى كۈتۈۋاتقانىكەنسىلەر ،خۇدانىڭ ئالدىدا ئەيىبسىز
ۋە قۇسۇرسىز ياشاشقا ھەمدە خۇدا بىلەن ئىناقلىقنى ساقالپ
قېلىشقا تىرىشىڭالر 15 .رەببىمىزنىڭ كەڭچىلىك قىلىشىنى كۆپ
ئادەملەرنىڭ قۇتقۇزۇلۇش پۇرسىتى ،دەپ بىلىڭالر .بۇ دەل قەدىرلىك
قېرىندىشىمىز پاۋلۇسنىڭ ئۆزىگە ئاتا قىلىنغان ئەقىل-پاراسەت
بىلەن سىلەرگە يازغىنىغا ئوخشاشتۇر 16 .ئۇ بارلىق خەتلىرىدە
بۇ ئىشالر ھەققىدە توختالغان .ئۇنىڭ خەتلىرىدە چۈشىنىش
تەس بولغان بەزى جايالر بار .خۇدا توغرىسىدىكى بىلىمى
ئاز ۋە ئېتىقادتا ئاجىز كىشىلەر مۇقەددەس يازمىالرنىڭ باشقا
قىسىملىرىنى بۇرمىلىغاندەك ،ئۇنىڭ خەتلىرىدىكى چۈشىنىش
تەس بولغان جايالرنىمۇ بۇرمىالپ چۈشەندۈرىدۇ .مۇشۇنداق
قىلغانالر ئۆزىگە ھاالكەت ئېلىپ كېلىدۇ.
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 17قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،بۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر
توغرىسىدىكى ئىشالرنى ئالدىنئاال بىلگەنىكەنسىلەر ،بۇ رەزىل
ئادەملەرنىڭ خاتا تەلىمىگە ئەگىشىپ ،مۇستەھكەم مەيدانىڭالرنى
يوقىتىپ قويۇشتىن ھوشيار بولۇڭالر 18 .ئەكسىچە ،ئېتىقادىڭالر
رەببىمىز بولغان قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى
ۋە ئۇنىڭغا بولغان تونۇشۇڭالر ئارقىلىق داۋاملىق ئۆسۈپ بارسۇن.
بارلىق شان-شەرەپ رەببىمىزگە ئەبەدىلئەبەد مەنسۇپ بولغاي!

يۇھاننا يازغان بىرىنچى خەت
ئەيسا مەسىھ _ ھاياتلىق كاالمىدۇر

1

 1بىز بۇ خېتىمىزدە سىلەرگە ئەزەلدىن بار بولغان ھاياتلىق
كاالمى توغرىسىدا بايان قىلماقچىمىز .بىز بۇ ھاياتلىق
كاالمىنى ئۆز قۇلىقىمىز بىلەن ئاڭلىغان ،ئۆز كۆزىمىز بىلەن كۆرگەن
ۋە كۆزەتكەن ھەمدە ئۇنى ئۆز قوللىرىمىز بىلەن تۇتقان 2 .بۇ
ھاياتلىق بىزگە ئايان بولدى .بىز ئۇنى كۆردۇق .شۇڭا ،بۇ ھەقتە
گۇۋاھلىق بېرىمىز ھەمدە ئەسلىدە ئەرشتىكى ئاتىمىز بىلەن بىللە
بولۇپ ،كېيىن بىزگە ئايان بولغان بۇ مەڭگۈلۈك ھاياتنى سىلەرگە
بايان قىلىمىز 3 .سىلەرنىڭمۇ بىز بىلەن قېرىنداش بولۇشۇڭالر
ئۈچۈن ،كۆرگەن ۋە ئاڭلىغانلىرىمىزنى سىلەرگە يەتكۈزۈۋاتىمىز.
بىز بۇنداق قېرىنداشلىقتىن بىللە بەھرىمەن بوالاليمىز .چۈنكى،
بىز ھەممىمىز بىرلىكتە ئاتىمىز ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھكە
باغالندۇق 4 .ھەممىمىزنىڭ خۇشاللىقى تولۇپ تاشسۇن دەپ،
بۇالرنى سىلەرگە يېزىۋاتىمىز.

خۇدانىڭ يورۇقلۇقىدا پاك ياشىشىمىز كېرەك
 5بىز ئەيسا مەسىھتىن ئاڭلىغان ھەم سىلەرگە يەتكۈزمەكچى
بولغان خەۋەر دەل شۇنىڭدىن ئىبارەتكى ،خۇدا يورۇقلۇقتۇر ،ئۇنىڭدا
ھېچقانداق قاراڭغۇلۇق بولمايدۇ 6 .ئەگەر ئۆزىمىزنى خۇداغا يېقىن
دەپ تۇرۇپ ،يەنىال گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ،قاراڭغۇلۇقتا مېڭىۋەرسەك،
يالغان ئېيتقان ۋە ھەقىقەتكە ئەمەل قىلمىغان بولىمىز 7 .شۇڭا،
خۇدا يورۇقلۇقتا بولغىنىدەك ،بىزمۇ يورۇقلۇقتا بولساق ،بىر-
بىرىمىزگە يېقىن بولىمىز ھەم خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھنىڭ
قۇربانلىق قېنى بىزنى بارلىق گۇناھتىن پاك قىلىدۇ 8 .گۇناھىمىز
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يوق دېسەك ،ئۆز-ئۆزىمىزنى ئالدىغان بولىمىز ۋە ھەقىقەت
قەلبىمىزدىن ئورۇن ئالمىغان بولىدۇ 9 .گۇناھلىرىمىزنى ئىقرار
قىلساق ،ئىشەنچلىك ۋە ئادىل خۇدا گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرۈم
قىلىپ ،بىزنى بارلىق گۇناھلىرىمىزدىن پاك قىلىدۇ 10 .گۇناھ
قىلمىدۇق دېسەك ،خۇدانى يالغانچى قىلىپ قويغان بولىمىز ۋە
ئۇنىڭ سۆزى قەلبىمىزدىن ئورۇن ئالمىغان بولىدۇ.

ئەيسا مەسىھ _ ئاقلىغۇچىمىزدۇر

2

 1ئەزىز بالىلىرىم ،مەن سىلەرنى گۇناھ سادىر قىلمىسۇن
دەپ ،بۇ سۆزلەرنى يازماقتىمەن .مۇبادا بىرىمىز گۇناھ
سادىر قىلساق ،ئاقلىغۇچىمىز بولغان ئادىل ئەيسا مەسىھ ئەرشتىكى
ئاتىمىزنىڭ ئالدىدا بىزنى ئاقاليدۇ 2 .ئەيسا مەسىھ گۇناھلىرىمىزنىڭ
كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن قىلىنغان قۇربانلىقتۇر .ئۇنىڭ ئۆز جېنىنى
قۇربان قىلىشى پەقەت بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈنال ئەمەس،
بەلكى پۈتكۈل دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈندۇر.
 3خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلساق ،ئۇ چاغدا خۇدانى
تونۇغانلىقىمىزنى بىلەلەيمىز« 4 .خۇدانى تونۇيمەن» دەپ تۇرۇپ،
ئۇنىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلمىغان كىشى يالغانچىدۇر ،ئۇنىڭدا
ھەقىقەت يوقتۇر 5 .لېكىن ،خۇدانىڭ سۆزىگە ئەمەل قىلساق ،خۇداغا
بولغان مېھىر-مۇھەببىتىمىزنى ھەقىقەتەن مۇكەممەل ئىپادىلىگەن
بولىمىز .ئۆزىمىزنىڭ خۇداغا باغلىنىپ ياشاۋاتقانلىقىمىزنى ئەنە
شۇنىڭدىن بىلەلەيمىز« 6 .خۇداغا باغلىنىپ ياشايمەن» دېگەن
كىشى ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش ياشىشى كېرەك.

قېرىنداشالرغا مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسىتىشىمىز كېرەك
 7قەدىرلىك قېرىنداشالر ،سىلەرگە بۇرۇن ئاڭالپ باقمىغان
يېڭى بىر ئەمرنى ئەمەس ،بەلكى بۇرۇندىن تارتىپ سىلەر قوبۇل
قىلىپ كېلىۋاتقان كونا ئەمرنى يازماقتىمەن .بۇ ئەمر خۇدانىڭ
سىلەر بۇرۇندىنال ئاڭالپ كېلىۋاتقان سۆزىدۇر 8 .لېكىن ،بۇ
ئەمرنى يېڭى ئەمر دېسەكمۇ بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭ ھەقىقەت
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ئىكەنلىكى ئەيسا مەسىھنىڭ ھاياتىدا ۋە سىلەرنىڭ ھاياتىڭالردا
نامايان بولدى .قاراڭغۇلۇق ئاخىرالشماقتا ،ھەقىقىي يورۇقلۇق
بولسا ئۆز نۇرىنى چېچىشقا باشلىماقتا 9 .كىمدەكىم ئۆزىنى
«يورۇقلۇقتا ياشاۋاتىمەن» دەپ تۇرۇپ ،قېرىندىشىغا ئۆچمەنلىك
قىلسا ،ئۇ يەنىال قاراڭغۇلۇقتا تۇرۇۋاتقان بولىدۇ 10 .قېرىندىشىغا
مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتكەن كىشى يورۇقلۇقتا ياشايدۇ ،ئۇنىڭدا
گۇناھقا باشاليدىغان ھېچنېمە قالمايدۇ 11 .لېكىن ،قېرىندىشىغا
ئۆچمەنلىك قىلغان كىشى قاراڭغۇلۇقتىدۇر .ئۇ قاراڭغۇلۇقتا ماڭىدۇ
ۋە قەيەرگە كېتىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ ،چۈنكى قاراڭغۇلۇق ئۇنىڭ
كۆزلىرىنى كور قىلىۋەتكەن.
 12ئەزىز بالىلىرىم ،مەن بۇ خېتىمنى سىلەرگە يېزىۋاتىمەن،
چۈنكى گۇناھلىرىڭالر ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق كەچۈرۈم
قىلىندى.
 13ئاتىالر ،بۇنى سىلەرگە يېزىۋاتىمەن،
چۈنكى سىلەر ئەزەلدىن بار بولغۇچىنى تونۇدۇڭالر.
يىگىتلەر ،بۇنى سىلەرگە يېزىۋاتىمەن،
چۈنكى سىلەر شەيتان ئۈستىدىن غەلىبە قىلدىڭالر.
 14ئەزىز بالىلىرىم ،بۇنى سىلەرگە يېزىۋاتىمەن،
چۈنكى سىلەر ئەرشتىكى ئاتىمىزنى تونۇدۇڭالر.
ئاتىالر ،بۇنى سىلەرگە يېزىۋاتىمەن،
چۈنكى سىلەر ئەزەلدىن بار بولغۇچىنى تونۇدۇڭالر.
يىگىتلەر ،بۇنى سىلەرگە يېزىۋاتىمەن،
چۈنكى ئېتىقادىڭالر كۈچلۈك،
خۇدانىڭ سۆزى قەلبىڭالردا ياشايدۇ،
شەيتان ئۈستىدىنمۇ غەلىبە قىلدىڭالر.
 15بۇ دۇنيانى ۋە بۇ دۇنيادىكى ئىشالرنى سۆيمەڭالر .بۇ دۇنيانى
سۆيسەڭالر ،ئەرشتىكى ئاتىمىزنى سۆيمىگەن بولىسىلەر 16 .چۈنكى،
بۇ دۇنيادىكى ئىشالر ،يەنى جىسمانىي ھەۋەس ،ئاچكۆزلۈك ۋە
مەغرۇرلۇققا ئوخشاشالرنىڭ ھەممىسى بۇ دۇنياغا مەنسۇپ بولۇپ،
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ئۇالر ھەرگىزمۇ ئەرشتىكى ئاتىمىزدىن كەلگەن ئەمەس 17 .بۇ دۇنيا
ۋە ئۇنىڭدىكى ھەۋەسلەرنىڭ ھەممىسى ئۆتۈپ كېتىدۇ .لېكىن،
خۇدانىڭ ئىرادىسىگە ئەمەل قىلغان كىشى مەڭگۈ ياشايدۇ.

ئەيسا مەسىھنىڭ رەقىبى
 18ئەزىز بالىلىرىم ،زامان ئاخىرى بولۇپ قالدى .سىلەر ئەيسا
مەسىھنىڭ رەقىبىنىڭ ئاخىر زاماندا كېلىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان.
ئەمەلىيەتتە ،ھازىرنىڭ ئۆزىدىال نۇرغۇنلىرى مەيدانغا چىقتى.
بۇنىڭدىن زامان ئاخىرى بولۇپ قالغانلىقى بىزگە مەلۇم 19 .ئۇالر
ئارىمىزدىن چىقتى ،لېكىن ئۇالر بىزنىڭ كىشىلىرىمىزدىن ئەمەس.
چۈنكى ،بىزنىڭ كىشىلىرىمىزدىن بولغان بولسا ،بىزدىن ئايرىلمىغان
بوالتتى .ئۇالرنىڭ ئايرىلىپ كېتىشى ھېچقايسىسىنىڭ راستتىنال
بىزنىڭ كىشىلىرىمىزدىن ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى.
 20سىلەر بولساڭالر ئەيسا مەسىھتىن مۇقەددەس روھنى قوبۇل
قىلدىڭالر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھەممىڭالر ھەقىقەتنى بىلىسىلەر.
 21ســىــلــەرگــە بۇ خەتنى يېزىشىمدىكى ســەۋەب ،سىلەرنىڭ
ھەقىقەتنى بىلمىگەنلىكىڭالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ھەقىقەتنى
بىلىپ ،يالغانچىلىقنىڭ ھەقىقەتتىن كېلىپ چىقمايدىغانلىقىنى
چۈشەنگەنلىكىڭالر ئۈچۈندۇر.
 22ئەمىسە ،كىم ئۇچىغا چىققان يالغانچى؟ ھەزرىتى ئەيسانى
رەت قىلىپ ،ئۇنى «مەسىھ ،يەنى قۇتقۇزغۇچى ئەمەس» دەپ
قارىغان ئادەم ئۇچىغا چىققان يالغانچىدۇر! ئەرشتىكى ئاتىمىزنى ۋە
ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھنى رەت قىلغان كىشى ئەيسا مەسىھنىڭ
رەقىبىدۇر 23 .خۇدا ئۆز ئوغلىنى رەت قىلغانالرنىڭ ئاتىسى بولمايدۇ.
ئەكسىچە ،ئۇنى ئېتىراپ قىلغانالرنىڭ ئاتىسى بولىدۇ.
 24بۇرۇندىن ئاڭالپ كېلىۋاتقان تەلىمنى داۋاملىق قەلبىڭالردا
ساقالڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،سىلەرمۇ داۋاملىق ئەرشتىكى ئاتىمىز
ۋە ئۇنىڭ ئوغلىغا باغلىنىپ ياشاۋاتقان بولىسىلەر 25 .ئەيسا مەسىھنىڭ
بىزگە قىلغان ۋەدىسى بىزنى مەڭگۈ ھاياتلىققا ئېرىشتۈرۈشتۇر.
 26سىلەرنى ئازدۇرماقچى بولغانالرنى كۆزدە تۇتۇپ ،بۇالرنى
سىلەرگە يازدىم 27 .سىلەرگە كەلسەك ،ئەيسا مەسىھ سىلەرگە ئاتا
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قىلغان مۇقەددەس روھ قەلبىڭالردا بولغاچقا ،سىلەر باشقىالرنىڭ
يېڭى تەلىمىگە موھتاج ئەمەسسىلەر .مۇقەددەس روھ سىلەرگە
ھەممە ھەقىقەتنى ئۆگىتىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ھەقتۇر ،يالغان ئەمەستۇر.
شۇڭا ،مۇشۇ ھەقىقەت بويىچە داۋاملىق ئەيسا مەسىھكە باغلىنىپ
ياشاڭالر.
 28دېمەك ،ئەزىز بالىلىرىم ،داۋاملىق ئەيسا مەسىھكە باغلىنىپ
ياشاڭالر .شۇنداق قىلساڭالر ،ئۇ قايتىپ كەلگەندە يۈرىكىمىز
توق تۇرىدۇ ھەم ئۇنىڭ ئالدىدا خىجالەتچىلىكتە قالمايمىز.
 29خۇدانىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنى بىلگەنىكەنسىلەر ،ئادىللىققا ئەمەل
قىلغۇچىالرنىڭ ئۇنىڭ پەرزەنتلىرى ئىكەنلىكىنىمۇ بىلەلەيسىلەر.

بىز خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى

3

 1قــاراڭــار ،ئەرشتىكى ئاتىمىز بىزگە نەقەدەر مېھىر-
مۇھەببەت كۆرسەتكەن-ھە! ئۇنىڭ مېھىر-مۇھەببىتى
شۇنچىلىك چوڭقۇركى ،ئۇ بىزنى «پەرزەنتلىرىم» دەپ ئاتىدى.
ھەقىقەتەنمۇ بىز خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىمىز .بىراق ،ئەيسا مەسىھكە
ئېتىقاد قىلمىغانالر ئەرشتىكى ئاتىمىزنى تونۇمىغانلىقتىن ،بىزنىڭ
خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى ئىكەنلىكىمىزنىمۇ تونۇپ يېتەلمەيدۇ.
 2قەدىرلىك قېرىنداشالر ،بىز ھازىر خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىمىز،
لېكىن كەلگۈسىدە قانداق بولىدىغانلىقىمىز تېخى بىزگە ئوچۇق
ئايان قىلىنمىغان .بىراق ،ئەيسا مەسىھ قايتىپ كەلگەندە ،ئۇنىڭغا
ئوخشاش بولىدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز .چۈنكى ،شۇ چاغدا ئۇ
قانداق بولسا ،بىز ئۇنى شۇ پېتى كۆرىمىز 3 .ئەيسا مەسىھكە بۇ
ئۈمىدنى باغلىغان ھەرقانداق كىشى ئۆزىنى پاك تۇتىدۇ .چۇنكى،
ئەيسا مەسىھ پاكتۇر.
 4گۇناھ سادىر قىلغان كىشى خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلغان
بولىدۇ .چۈنكى ،گۇناھ سادىر قىلغانلىق خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق
قىلغانلىقتۇر 5 .ھالبۇكى ،سىلەر ئەيسا مەسىھنىڭ ئىنسانالرنى
گۇناھىدىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن دۇنياغا كەلگەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ
گۇناھسىز ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر 6 .شۇڭا ،ئەيسا مەسىھكە
باغلىنىپ ياشاۋاتقان كىشى گۇناھ سادىر قىلىۋەرمەيدۇ .گۇناھ
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سادىر قىلىۋېرىدىغان كىشى ئەيسا مەسىھنى چۈشەنمىگەن ۋە
ئۇنى تونۇپ يەتمىگەن بولىدۇ.
 7ئەزىز بالىلىرىم ،كىشىلەر سىلەرنى ئالداپ كەتمىسۇن.
ھەققانىيلىققا ئەمەل قىلغان كىشى ئەيسا مەسىھ ھەققانىي
بولغىنىدەك ھەققانىيدۇر 8 .لېكىن ،گۇناھ سادىر قىلىۋېرىدىغان
كىشى شەيتانغا مەنسۇپتۇر .چۈنكى ،شەيتان ئەلمىساقتىن تارتىپ
گۇناھ سادىر قىلىپ كەلمەكتە .خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھنىڭ
دۇنياغا كېلىشتىكى مەقسىتى شەيتاننىڭ قىلمىشلىرىنى يوقىتىشتۇر.
 9خۇدانىڭ پەرزەنتى بولغان كىشى گۇناھ سادىر قىلىۋەرمەيدۇ.
ئۇنىڭدا خۇدانىڭ تەبىئىتى مەۋجۇت بولغاچقا ،گۇناھ سادىر
قىلىۋېرەلمەيدۇ 10 .ھەققانىي يول تۇتمايدىغان ياكى قېرىندىشىغا
مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتمەيدىغان كىشى خۇدانىڭ پەرزەنتى
ئەمەستۇر .خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بىلەن شەيتاننىڭ پەرزەنتلىرى
مانا مۇشۇنىڭ بىلەن پەرقلىنىدۇ.

بىر-بىرىمىزگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتەيلى
 11بىر-بىرىمىزگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتەيلى! مانا بۇ ،سىلەر
بۇرۇندىن ئاڭالپ كېلىۋاتقان تەلىم 12 .شەيتانغا مەنسۇپ بولۇپ،
ئىنىسىنى ئۆلتۈرگەن قابىلغا ئوخشاش بولماڭالر! قابىل نېمىشقا
ئىنىسىغا ئۆچمەنلىك قىلىپ ،ئۇنى ئۆلتۈردى؟ ئۇ ئۆزىنىڭ قىلغانلىرى
ناھەق ،ئىنىسىنىڭ قىلغانلىرى ھەق بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق
قىلغان 13 .شۇڭا ،قېرىنداشالر ،ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغانالر
سىلەرگە ئۆچمەنلىك قىلسا ،بۇنىڭغا ھەيران قالماڭالر 14 .بىز
قېرىنداشالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتكەنلىكىمىزدىن ،ئۆلۈمدىن
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئۆتكەنلىكىمىزنى بىلىمىز .مېھىر-مۇھەببەتلىك
بولمىغان كىشى ئۆلۈمنىڭ ئىلكىدە قالىدۇ 15 .قېرىندىشىغا ئۆچمەنلىك
قىلغان كىشى خۇدانىڭ نەزىرىدە قاتىلدۇر .ھېچقانداق بىر قاتىلنىڭ
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئىگە بواللمايدىغانلىقىنى بىلىسىلەر 16 .بىز
مېھىر-مۇھەببەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ،ئەيسا مەسىھنىڭ بىز
ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلغانلىقىدىن بىلەلەيمىز .شۇڭا ،بىزمۇ
قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن ئۆز جېنىمىزنى پىدا قىلىشقا تەييار
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تۇرۇشىمىز كېرەك 17 .ئەگەر مال-دۇنياسى بار بولغان كىشى
قېرىندىشىنىڭ ئېھتىياجىنى كۆرۈپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ياردەم قىلمىسا،
بۇنداق كىشىدە نەدىمۇ خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببىتى بولسۇن؟
 18ئەزىز بالىلىرىم ،قۇرۇق سۆز بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئەمەلىيەت
ۋە ھەقىقەت بىلەن باشقىالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتەيلى.

خۇدا ئالدىدا يۈرىكىمىز توق بولسۇن
 19بىز قېرىنداشلىرىمىزغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتكەنلىكىمىزدىن
ئۆزىمىزنىڭ ھەقىقەتكە مەنسۇپ ئىكەنلىكىمىزنى بىلەلەيمىز ۋە
خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆزىمىزنى خاتىرجەم قىالاليمىز 20 .شۇنداقتىمۇ،
بەزىدە ۋىجدانىمىز يەنىال ئازابالنسا ،شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى،
خۇدا ۋىجدانىمىزدىن ئۇلۇغ ۋە ھەممىنى بىلگۈچىدۇر 21 .قەدىرلىك
قېرىنداشالر ،ئەگەر ۋىجدانىمىز ئازابالنمىسا ،يۈرىكىمىز توق ھالدا
خۇدانىڭ ئالدىغا بارااليمىز 22 .شۇنداقال ،خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل
قىلىپ ،ئۇنى خۇرسەن قىلىدىغان ئىشالرنى قىلغانلىقىمىزدىن،
ئۇنىڭدىن تىلىگەنلىرىمىزگە ئېرىشەلەيمىز 23 .خۇدانىڭ ئەمرى
شۇكى ،ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشىمىز ھەمدە
ئەيسا مەسىھنىڭ بىزگە بۇيرۇغىنىدەك ،بىر-بىرىمىزگە مېھىر-
مۇھەببەت كۆرسىتىشىمىزدىن ئىبارەتتۇر 24 .خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە
ئەمەل قىلغان كىشى خۇداغا باغلىنىپ ياشىغان ۋە خۇدا ئۇنىڭ
قەلبىدە ياشىغان بولىدۇ .خۇدانىڭ قەلبىمىزدە ياشايدىغانلىقىنى
ئۇنىڭ بىزگە ئاتا قىلغان مۇقەددەس روھىدىن بىلىمىز.

ساختا پەيغەمبەرلەردىن ھەزەر ئەيلەڭالر

4

 1قەدىرلىك قېرىنداشالر« ،مۇقەددەس روھ ئارقىلىق
ۋەھىي يەتكۈزدۇم» دەيدىغانالرنىڭ ھەممىسىگىال
ئىشەنمەڭالر .ئۇالرنىڭ روھىنىڭ خۇدادىن كەلگەن-كەلمىگەنلىكىنى
پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇالرنى سىناڭالر .چۈنكى ،نۇرغۇن
ساختا پەيغەمبەرلەر دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىدا پەيدا بولدى.
 2بىر كىشىدە خۇدانىڭ روھىنىڭ بار ياكى يوقلۇقىنى مۇنداق
پەرقلەندۈرۈشكە بولىدۇ :ئەيسا مەسىھنىڭ دۇنياغا ئىنسان تېنىدە
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كەلگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان كىشىدە خۇدانىڭ روھى بار بولىدۇ.
 3بىراق ،بۇنى ئېتىراپ قىلمىغان كىشىدە ① خۇدانىڭ روھى يوق
بولىدۇ .بۇنداقالردا ئەيسا مەسىھنىڭ رەقىبىنىڭ روھى باردۇر.
بۇ روھنىڭ كېلىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئاڭلىغانىدىڭالر .دەرۋەقە،
ئۇ ھازىرمۇ دۇنيادا مەۋجۇتتۇر.
 4ئەزىز بالىلىرىم ،سىلەر بولساڭالر خۇداغا مەنسۇپ ،سىلەر
ساختا پەيغەمبەرلەر ئۈستىدىن غەلىبە قىلدىڭالر .چۈنكى،
سىلەردىكى مۇقەددەس روھنىڭ كۈچ-قۇدرىتى بۇ دۇنيادىكى
شەيتاننىڭ كۈچىدىن ئۇلۇغدۇر 5 .ساختا پەيغەمبەرلەر بۇ دۇنياغا
مەنسۇپ .شۇڭا ،ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ سۆزلىرىنى قىلىدۇ ،ئەيسا
مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغانالرمۇ ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭاليدۇ 6 .بىز
بولساق خۇداغا مەنسۇپ .شۇڭا ،خۇدانى تونۇغان كىشى بىزنىڭ
سۆزلىرىمىزنى ئاڭاليدۇ .خۇداغا مەنسۇپ بولمىغان كىشى بولسا
بىزنىڭ سۆزلىرىمىزنى ئاڭلىمايدۇ .مانا بۇنىڭدىن بىر كىشىدە
ھەقىقەتكە يېتەكلەيدىغان روھ ياكى يالغانچىلىققا ئازدۇرىدىغان
روھنىڭ بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ.

خۇدا ئۆزى مېھىر-مۇھەببەتتۇر
 7قەدىرلىك قېرىنداشالر ،بىر-بىرىمىزگە مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسىتەيلى .چۈنكى ،مېھىر-مۇھەببەتنىڭ ئۆزى خۇدادىن كېلىدۇ.
مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتكەن كىشى خۇدانىڭ پەرزەنتى بولغان
بولىدۇ ۋە خۇدانى تونۇيدۇ 8 .مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتمىگەن
كىشى خۇدانى تونۇمىغان بولىدۇ .چۈنكى ،خۇدا ئۆزى مېھىر-
مۇھەببەتتۇر 9 .خۇدا بىزنى مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن
ئۆزىنىڭ بىردىنبىر يېگانە ئوغلىنى بۇ دۇنياغا ئەۋەتتى ۋە بۇنىڭ
بىلەن بىزگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىنى كۆرسەتتى 10 .ھەقىقىي
مېھىر-مۇھەببەت بىزنىڭ خۇداغا كۆرسەتكەن مېھىر-مۇھەببىتىمىز
ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ بىزگە كۆرسەتكەن مېھىر-مۇھەببىتىدۇر.
①  3 :4شۇ ۋاقىتالردا ،بەزىلەر ئەيسا مەسىھنى «ئىنسان ئەمەس ،بەلكى بىر
خىل روھ» دەپ ،خاتا تەلىم بەرگەنىدى.
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چۈنكى ،ئۇ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن،
ئۆز ئوغلىنى قۇربان بولۇشقا ئەۋەتتى.
 11قەدىرلىك قېرىنداشالر ،خۇدا بىزگە شۇ قەدەر مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسەتكەن يەردە ،بىزمۇ بىر-بىرىمىزگە مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسىتىشىمىز كېرەك 12 .ھېچكىم ھېچقاچان خۇدانى كۆرگەن
ئەمەس ،لېكىن بىر-بىرىمىزگە مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتسەك ،خۇدا
قەلبىمىزدە ياشايدۇ ۋە ئۇنىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ھاياتىمىزدا مۇكەممەل
ئىپادىلەنگەن بولىدۇ 13 .خۇداغا باغلىنىپ ياشاۋاتقانلىقىمىزنى ۋە
خۇدانىڭ بىزنىڭ قەلبىمىزدە ياشاۋاتقانلىقىنى ئۇنىڭ ئۆز روھىنى
بىزگە ئاتا قىلغانلىقىدىن بىلىمىز 14 .ئەرشتىكى ئاتىمىز ئۆز ئوغلى
ئەيسا مەسىھنى بۇ دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى
بولۇشقا ئەۋەتتى .بۇنى بىز كۆردۇق ھەم بۇنىڭغا گۇۋاھلىق
بېرىمىز 15 .ئەگەر كىمدەكىم ئەيسا مەسىھنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى
ئىكەنلىكىنى ئوچۇق ئېتىراپ قىلسا ،خۇدا ئۇنىڭدا ،ئۇمۇ خۇدادا
ياشايدۇ 16 .بۇنىڭ بىلەن ،خۇدانىڭ بىزگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىنى
تونۇپ يېتىمىز ۋە بۇنىڭدىن گۇمانالنمايمىز .خۇدا ئۆزى مېھىر-
مۇھەببەتتۇر .شۇڭا ،مېھىر-مۇھەببەت ئىچىدە ياشىغان كىشى
خۇدادا ياشايدۇ ،خۇدامۇ ئۇنىڭدا ياشايدۇ 17 .مۇشۇنداق بولغاندا،
مېھىر-مۇھەببەت بىزدە مۇكەممەللىشىدۇ .قىيامەت كۈنى ،خۇدانىڭ
ئالدىدا يۈرىكىمىز توق بولىدۇ .چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ
مېھىر-مۇھەببىتىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتقاندەك ،ھازىر بىزمۇ
بۇ دۇنيادا شۇ مېھىر-مۇھەببەتتىن بەھرىمەندۇرمىز 18 .مېھىر-
مۇھەببەتتە قورقۇنچ بولمايدۇ .مېھىر-مۇھەببەت مۇكەممەل
بولسا ،قورقۇنچنى يوققا چىقىرىدۇ .چۈنكى ،قورقۇنچ خۇدانىڭ
جازاسى بىلەن باغلىنىشلىق بولۇپ ،قورقۇنچ بار كىشىدە مېھىر-
مۇھەببەت مۇكەممەل ئەمەستۇر.
 19بىزنىڭ قەلبىمىز مېھىر-مۇھەببەتلىك ،چۈنكى خۇدا ئالدى
بىلەن بىزگە مېھىر-مۇھەببەتلىك بولدى 20 .ئەگەر بىرى« ،خۇدانى
سۆيىمەن» دەپ تۇرۇپ ،قېرىندىشىغا ئۆچمەنلىك قىلسا ،ئۇ
يالغانچىدۇر .چۈنكى ،كۆزىگە كۆرۈنۈپ تۇرغان قېرىندىشىغا
مېھىر-مۇھەببەت كۆرسەتمىگەن كىشى كۆرۈپ باقمىغان خۇدانى
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قانداقمۇ سۆيسۇن؟  21شۇڭا ،خۇدا بىزگە« :خۇدانى سۆيگەن كىشى
قېرىندىشىنىمۇ سۆيسۇن» دەپ ئەمر قىلغان.

ئېتىقادىمىز ئارقىلىق شەيتان
ئۈستىدىن غەلىبە قىلىمىز

5

 1ئەيسانىڭ مەسىھ ،يەنى قۇتقۇزغۇچى ئىكەنلىكىگە
ئىشەنگەن كىشى خۇدانىڭ پەرزەنتى بولغان بولىدۇ.
ئاتىسىنى سۆيىدىغان كىشى ئۇنىڭ پەرزەنتلىرىنىمۇ سۆيىدۇ 2 .بىز
ئۆزىمىزنىڭ خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىنى سۆيىدىغانلىقىمىزنى قانداق
بىلىمىز؟ خۇدانى سۆيۈپ ،ئۇنىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلىشىمىز
ئارقىلىق بىلىمىز 3 .خۇدانى سۆيۈش ئۇنىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل
قىلىش دېمەكتۇر .ئۇنىڭ ئەمرلىرىمۇ ئېغىر ئەمەس 4 .چۈنكى،
خۇدانىڭ پەرزەنتى بولغانالرنىڭ ھەممىسى ئەيسا مەسىھكە بولغان
ئېتىقادى ئارقىلىق بۇ دۇنيادىكى يامانلىق ئۈستىدىن غەلىبە
قىلىدۇ 5 .بۇ دۇنيادىكى يامانلىق ئۈستىدىن غەلىبە قىلغۇچىالر
زادى كىملەر؟ ئۇالر پەقەت ئەيسا مەسىھنى خۇدانىڭ ئوغلى ،دەپ
ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانالردۇر.

ئەيسا مەسىھكە بېرىلگەن گۇۋاھلىق
 6ئەيسا مەسىھ دۇنياغا كەلگەندە ،سۇدا چۆمۈلدۈرۈش رەسمىيىتىنىمۇ،
كرېستكە مىخلىنىپ قان تۆكۈشنىمۇ بېشىدىن ئۆتكۈزدى .ئۇ
كەلگەندە ،پەقەت سۇدا چۆمۈلدۈرۈش رەسمىيىتىدىن ئۆتۈپال
قالماستىن ،بەلكى ئۆز قېنىنى تۆكۈپ قۇربانلىقنىمۇ بەردى.
مۇقەددەس روھنىڭ ئۆزىمۇ بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ .چۈنكى،
خۇدانىڭ روھى ھەقىقەتتۇر 7 ① .ئەيسا مەسىھ توغرۇلۇق ئۈچ
گۇۋاھلىق بار 8 .بۇالر :مۇقەددەس روھ ،چۆمۈلدۈرۈش سۈيى ۋە
①  6 :5مۇئەللىپ بۇ ئايەت ئارقىلىق ھەزرىتى ئەيسا پەقەت سۇغا
چۆمۈلدۈرۈلگەندىن تارتىپ تاكى كرېستكە مىخلىنىش ھارپىسىغىچە بولغان
ئارىلىقتا خۇدانىڭ ئوغلى بولغان ،دېگەن يالغان تەلىملەرگە رەددىيە بېرىپ،
خۇدانىڭ ئوغلى ھەزرىتى ئەيسانىڭ پەقەت سۇغا چۆمۈلدۈرۈلۈپال قالماي ،يەنە
كرېستكىمۇ مىخالنغانلىقىنى تەكىتلىگەن.
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ئەيسا مەسىھنىڭ تۆككەن قېنىدىن ئىبارەت .بۇ ئۈچىنىڭ گۇۋاھلىقى
بىردەكتۇر 9 .بىز ئىنسانالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئىشەنچلىك ،دەپ
قارىغان يەردە ،خۇدانىڭ گۇۋاھلىقى تېخىمۇ ئىشەنچلىكتۇر .خۇدا
ئۆز ئوغلى ئەيسا مەسىھ توغرىسىدا شۇنداق گۇۋاھلىق بەرگەن.
 10خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان كىشى خۇدانىڭ گۇۋاھلىقىنى
ھەق ،دەپ بىلىدۇ .بىراق ،خۇدانىڭ گۇۋاھلىقىغا ئىشەنمىگەن
كىشى خۇدانى يالغانچى ،دەپ قارىغان بولىدۇ .چۈنكى ئۇ،
خۇدانىڭ ئۆز ئوغلى توغرۇلۇق بەرگەن گۇۋاھلىقىغا ئىشەنمىگەن
بولىدۇ 11 .بۇ گۇۋاھلىق شۇكى ،خۇدا بىزگە مەڭگۈلۈك ھاياتنى
ئاتا قىلدى .بۇ ھاياتلىق بىزگە ئۇنىڭ ئوغلى ئارقىلىق كەلدى.
 12شۇڭا ،خۇدانىڭ ئوغلىنى قوبۇل قىلغان كىشى ھاياتلىققا ئىگە
بولغان بولىدۇ .بىراق ،خۇدانىڭ ئوغلىنى قوبۇل قىلمىغان كىشى
ھاياتلىققا ئىگە بولمىغان بولىدۇ.

مەڭگۈلۈك ھايات
 13مــەن بۇالرنى خۇدانىڭ ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان سىلەرگە
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئىگە بولغانلىقىنى بىلسۇن ،دەپ يازدىم.
 14خۇدانىڭ ئالدىدا يۈرىكىمىز شۇنداق توقكى ،خۇدانىڭ ئىرادىسىگە
ئۇيغۇن نېمىنى تىلىسەك ،ئۇ دۇئا-تىالۋىتىمىزنى چوقۇم ئاڭاليدۇ.
 15ئۇنىڭ ئاڭاليدىغانلىقىنى بىلگەنىكەنمىز ،نېمىنى تىلىسەك،
شۇنى بېرىدىغانلىقىنىمۇ بىلىمىز.
 16بىرى قېرىندىشىنىڭ مەڭگۈلۈك ئۆلۈمگە ئېلىپ بارمىغۇدەك
گۇناھ سادىر قىلغانلىقىنى كۆرسە ،ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلسۇن.
بۇنىڭ بىلەن ،خۇدا ئۇنىڭ بۇ قېرىندىشىغا ھاياتلىق ئاتا قىلىدۇ.
بۇ ،ئۆلۈمگە ئېلىپ بارمىغۇدەك گۇناھ ئۆتكۈزگەنلەرگە قارىتا
ئېيتىلغان .لېكىن ،مەڭگۈلۈك ئۆلۈمگە ئېلىپ بارغۇدەك گۇناھمۇ
بار .مەن سىلەرنى بۇنداق گۇناھ سادىر قىلغانالر ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر
دېمەيمەن 17 .ھەممە ئادالەتسىزلىك گۇناھتۇر .لېكىن مەڭگۈلۈك
ئۆلۈمگە ئېلىپ بارمايدىغان گۇناھمۇ بار 18 .خۇدانىڭ پەرزەنتى
بولغان كىشىنىڭ گۇناھ سادىر قىلىۋەرمەيدىغانلىقىنى بىلىمىز.
چۈنكى ،خۇدانىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھ بۇنداق كىشىنى قوغداپ
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قالىدۇ .شۇڭا ،شەيتانمۇ ئۇنىڭغا تېگەلمەيدۇ 19 .بىزگە مەلۇمكى،
بىز خۇداغا مەنسۇپمىز .ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلمىغانالر بولسا
شەيتاننىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر 20 .يەنە بىزگە مەلۇمكى ،خۇدانىڭ
ئوغلى دۇنياغا كەلدى ۋە ھەقىقىي خۇدانى تونۇشىمىز ئۈچۈن ،ئۇ
بىزگە ئەقىل-پاراسەت ئاتا قىلدى .بىز ھەقىقىي خۇداغا باغلىنىپ
ياشاۋاتىمىز .چۈنكى ،بىز ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھكە باغالنغانمىز.
ئەيسا مەسىھ ھەقىقىي خۇدادۇر ۋە مەڭگۈلۈك ھاياتتۇر!
 21ئەزىز بالىلىرىم ،خۇداغا بېغىشالنغان قەلبىڭالردىكى ئورۇننى
ھەرقانداق نەرسىلەرنىڭ ئىگىلىۋېلىشىدىن ساقلىنىڭالر.

يۇھاننا يازغان ئىككىنچى خەت

1

 1خۇدا تەرىپىدىن تالالنغان خانىمغا ① ۋە ئۇنىڭ پەرزەنتلىرىگە
مەنكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ يېتەكچىسىدىن
ساالم! مەن چىن كۆڭلۈمدىن سىلەرنى سۆيىمەن .سىلەرنى
يالغۇز مەنال ئەمەس ،خۇدانىڭ ھەقىقىتىنى تونۇپ يەتكەنلەرنىڭ
ھەممىسى سۆيىدۇ 2 .چۈنكى ،بۇ ھەقىقەت قەلبىمىزدە ياشىماقتا
ۋە مەڭگۈ بىزگە يار بولىدۇ 3 .ئەرشتىكى ئاتىمىز ۋە ئۇنىڭ ئوغلى
ئەيسا مەسىھ ھەقىقەت ۋە مېھىر-مۇھەببەت ئىچىدە ياشايدىغان
بىزلەرگە مېھىر-شەپقەت ،رەھىمدىللىك ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي!

ھەقىقەت ۋە مېھىر-مۇھەببەت
 4پەرزەنتلىرىڭىزدىن بەزىلىرىنىڭ ئەرشتىكى ئاتىمىزدىن ئالغان
ئەمر بويىچە ھەقىقەت يولىدا ماڭغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن
خۇرسەن بولدۇم 5 .ھۆرمەتلىك خانىم ،ئەمدى مەن سىزدىن شۇنى
ئۆتۈنىمەنكى ،بىز ھەممىمىز بىر-بىرىمىزگە مېھىر-مۇھەببەت
كۆرسىتىشىمىز كېرەك .مەن سىزگە يېزىۋاتقانلىرىم يېڭى بىر
ئەمر ئەمەس ،بەلكى بىز بۇرۇندىن تارتىپ قوبۇل قىلىپ كېلىۋاتقان
ئەمردۇر 6 .مېھىر-مۇھەببەت خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلىپ
ياشاش دېمەكتۇر .خۇدانىڭ ئەمرى بولسا سىلەر بۇرۇندىن تارتىپ
ئاڭالپ كېلىۋاتقاندەك ،مېھىر-مۇھەببەت يولىدا مېڭىشتۇر.
 7نۇرغۇن ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىدا پەيدا
بولدى .ئۇالر ئەيسا مەسىھنىڭ دۇنياغا ئىنسان تېنىدە كەلگەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلمايدۇ .بۇنداقالر دەل ئالدامچى ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ

①  1 :1خانىم _ بىر جەھەتتىن ھەقىقىي بىر ئايال خانىمنى كۆرسىتىشى ،يەنە
بىر جەھەتتىن بىر ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى كۆرسىتىشى مۇمكىن.
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رەقىبىدۇر 8 .خۇدا يولىدا سىڭدۈرگەن ئەجرىڭالرنى يوقىتىپ قويماي،
خۇدانىڭ تولۇق ئىنئامىغا ئىگە بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،ئۆزۈڭالرغا ئاگاھ
بولۇڭالر 9 .ئەيسا مەسىھنىڭ تەلىملىرىدە چىڭ تۇرماي ،ئۇنىڭدىن
چەتنىگەنلەر خۇدائاتىغا باغالنمىغان بولىدۇ .ئەيسا مەسىھنىڭ
تەلىملىرىدە چىڭ تۇرغانالر بولسا ئەرشتىكى ئاتىمىز ۋە ئۇنىڭ
ئوغلىغا باغلىنىپ ياشاۋاتىدۇ 10 .ئەگەر بىرەر كىشى سىلەرنىڭ
جامائەتچىلىكىڭالرغا ئەيسا مەسىھنىڭ تەلىملىرىنى ئەمەس ،بەلكى
باشقىچە تەلىم ئېلىپ كەلگەن بولسا ،ئۇنى ئۆيۈڭالرغا تەكلىپ
قىلماڭالر ھەم ئۇنى قارشى ئالماڭالر 11 .چۈنكى ،ئۇنداق ئادەمنى
قارشى ئالغان كىشى ئۇنىڭ يامان ئىشلىرىغا شېرىك بولغۇچىدۇر.

ئاخىرقى سۆز
 12سىلەرگە دەيدىغان يەنە كۆپ سۆزلىرىم بار ئىدى .لېكىن،
قەغەز بىلەن سىياھنى ئىشلەتكەندىن كۆرە ،خۇشاللىقىمىزنىڭ
تولۇپ تېشىشى ئۈچۈن ،يېنىڭالرغا بېرىپ دىدار كۆرۈشۈپ
سۆزلىشىشنى ئــەۋزەل بىلدىم 13 .خـــۇدا تەرىپىدىن تالالنغان
ھەدىڭىزنىڭ پەرزەنتلىرىدىن ① سىزگە ساالم!

① 1 13 :ھەدىڭىزنىڭ پەرزەنتلىرى _ يۇھاننا تۇرغان جايدىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىنى كۆرسىتىشى مۇمكىن.

يۇھاننا يازغان ئۈچىنچى خەت

1

 1قەدىرلىك گايۇسقا ،مەنكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ
يېتەكچىسىدىن ســاالم! مەن چىن كۆڭلۈمدىن سېنى
سۆيىمەن 2 .قەدىرلىك دوستۇم ،قەلبىڭ ساغالم بولغاندەك،
ھەممە ئىشلىرىڭنىڭ ئوڭۇشلۇق ۋە تېنىڭنىڭ ساالمەت بولۇشىغا
تىلەكداشمەن 3 .بــەزى قېرىنداشالر كېلىپ ،سېنىڭ خۇدانىڭ
ھەقىقىتىدە چىڭ تۇرغانلىقىڭنى ،يەنى ھەقىقەت يولىدا داۋاملىق
مېڭىۋاتقانلىقىڭنى ئېيتقاندا ،مەن بەك خۇرسەن بولدۇم 4 .مەن
ئۈچۈن ،پەرزەنتلىرىمنىڭ ھەقىقەت يولىدا مېڭىۋاتقانلىقىنى
ئاڭالشتىنمۇ چوڭ خۇشاللىق يوقتۇر.

خۇدانىڭ خىزمىتىدە بولىدىغانالرغا ياردەم بېرىش
 5قەدىرلىك دوستۇم ،ئەيسا مەسىھكە خىزمەت قىلىش يولىدا
كەلگەن قېرىنداشالرنىڭ بەزىلىرى ھەتتا ساڭا ناتونۇش بولسىمۇ،
سەن ئۇالرغا ياردەم بېرىپ كەلدىڭ .بۇ سېنىڭ خۇداغا بولغان
ساداقەتمەنلىكىڭنى كۆرسىتىدۇ 6 .ئۇالر بۇ يەردىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكى ئالدىدا سېنىڭ بۇ مېھىر-مۇھەببىتىڭگە گۇۋاھلىق
بەردى .ئۇالرنى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىق كۈتۈۋېلىپ ،خۇدانى
خۇرسەن قىلغان ھالدا ئۇالرنىڭ سەپىرىگە ياردەم بەرسەڭ ،ياخشى
قىلغان بولىسەن 7 .چۈنكى ،ئۇالر بۇ سەپەردە ئېتىقاد قىلمىغانالرنىڭ
ھەرقانداق ياردىمىنى قوبۇل قىلماي ،ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمىتىدە
يولغا چىقتى 8 .شۇڭا ،بىز بۇنداق ئىخالسمەن كىشىلەر بىلەن
بىرلىكتە ھەقىقەت يولىدا خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالرنى قولالپ-
قۇۋۋەتلىشىمىز كېرەك.
 9بۇ توغرۇلۇق جامائەتچىلىككە بىر پارچە خەت يازغانىدىم .لېكىن،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆزىنى چوڭ تۇتۇۋالغان ،جامائەتچىلىككە باشلىق
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بولۇش تەمەسىدە بولغان دىئوتىرىپ بىزنىڭ سۆزىمىزگە كىرمىدى.
 10شۇنىڭ ئۈچۈن ،مەن بارغاندا ،ئۇنىڭ قىلغان ئەسكىلىكلىرىنى
يۈزىگە سالىمەن .ئۇ بىزگە رەزىل سۆزلەر بىلەن ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ.
ئۇ بۇنىڭ بىلەنال چەكلىنىپ قالماي ،ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمىتىنى
قىلىش ئۈچۈن كەلگەن قېرىنداشلىرىمىزنىمۇ قوبۇل قىلمايۋاتىدۇ.
ھەتتا بۇ قېرىنداشلىرىمىزنى قوبۇل قىلماقچى بولغان كىشىلەرنى
توسۇپ ،ئۇالرنى جامائەتچىلىكتىن قوغالپ چىقىرىۋاتىدۇ.
 11قەدىرلىك دوستۇم ،يامانلىقتىن ئەمەس ،ياخشىلىقتىن ئۈلگە
ئال .ياخشىلىق قىلغان كىشى خۇداغا مەنسۇپتۇر .يامانلىق قىلغان
كىشى خۇدانى تونۇپ يەتمىگەندۇر.
 12دېمىترگە كەلسەك ،ھەممەيلەن ئۇنى ياخشى ئادەم ،دەپ
ماختىماقتا .بۇنى ئۇنىڭ ھەقىقەت يولىدا قانداق ماڭغانلىقىدىنمۇ
بىلگىلى بولىدۇ .بىزمۇ ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمىز .گۇۋاھلىقىمىزنىڭ
راستلىقىنى سەنمۇ بىلىسەن.

ئاخىرقى سۆز
 13ساڭا دەيدىغان يەنە كۆپ سۆزلىرىم بار ئىدى .لېكىن ،قەلەم
بىلەن سىياھنى ئىشلەتكەندىن كۆرە 14 ،سەن بىلەن پات ئارىدا دىدار
كۆرۈشۈشنى ئەۋزەل بىلدىم .شۇ چاغدا سۆزلىشەرمىز 15 .ئامانلىق
ساڭا يار بولسۇن! دوستلىرىڭدىن ساڭا ساالم .سەنمۇ ئۇ يەردىكى
دوستلىرىمىزنىڭ ھەممىسىگە مەندىن ساالم ئېيتقايسەن.

يەھۇدا يازغان خەت

1

 1ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارى ،ياقۇپنىڭ ئىنىسى مەنكى
يەھۇدادىن ،خۇدائاتىمىز تەرىپىدىن چاقىرىلغان ،ئۇنىڭ
مېھىر-مۇھەببىتىگە ئېرىشكەن ،ئەيسا مەسىھ تەرىپىدىن قوغداپ
قېلىنغانالرغا ساالم 2 .خۇدا سىلەرگە ھەسسىلەپ رەھىمدىللىك،
ئامانلىق ۋە مېھىر-مۇھەببەت ئاتا قىلغاي!

ساختا تەلىم بەرگۈچىلەرنىڭ
گۇناھلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى
 3قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،مەن ئەسلى سىلەرگە ھەممىمىز
بەھرىمەن بولۇۋاتقان قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدا يېزىشقا ئىنتىزار
بولۇپ كەلگەنىدىم .بىراق ،ھازىر بۇنىڭ ئورنىغا سىلەرنى
خۇش خەۋەرنىڭ ھەقىقىتىنى ساقالش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا
رىغبەتلەندۈرۈش مەقسىتىدە ،بۇ خەتنى يېزىش كېرەكلىكىمنى
ھېس قىلدىم .خۇدا بۇ ئۆزگەرمەس ھەقىقەتنى بىر يولىال ئۆزىنىڭ
مۇقەددەس خەلقىگە ئامانەت قىلغان 4 .بۇ خەتنى چوقۇم يېزىشىم
كېرەك ،چۈنكى خۇدا يولىدا ماڭمىغان بەزى كىشىلەر ئاراڭالرغا
سۇقۇنۇپ كىرىۋېلىپ ،بۇزۇقچىلىق قىلىۋەرسەكمۇ خۇدانىڭ
مېھىر-شەپقىتى بىلەن كەچۈرۈلىمىز ،دېگەندەك تەلىملەرنى
بېرىپ ،بىردىنبىر ئىگىمىز ۋە رەببىمىز بولغان ئەيسا مەسىھنى
رەت قىلماقتا .ئۇالرنىڭ سوراققا تارتىلىشى ھەققىدە مۇقەددەس
يازمىالردا بۇرۇنال پۈتۈلگەن.
 5بۇرۇن رەببىمىز ئۆز خەلقى بولغان ئىسرائىلالرنى مىسىردىكى
قۇللۇقتىن قۇتقۇزدى .لېكىن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئۆزىگە
ئىشەنمىگەنلەرنى كېيىن ھاالك قىلدى .بۇالرنىڭ ھەممىسىدىن
خەۋىرىڭالر بولسىمۇ ،مەن ئۇنى يەنىال ئېسىڭالرغا سېلىشنى توغرا
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تاپتىم 6 .يەنە شۇنىمۇ ئېسىڭالردا تۇتۇڭالركى ،ئۆز ۋەزىپىسىنىڭ
ھۆددىسىدىن چىقىشنى خالىماي ،ئۆز ئورۇنلىرىنى تاشالپ كەتكەن
پەرىشتىلەرنى رەببىمىز ئۇلۇغ قىيامەت كۈنىنىڭ سورىقىغىچە
مەڭگۈ ئېچىلمايدىغان كىشەنلەر بىلەن كىشەنلەپ قاراڭغۇلۇققا
تاشلىدى 7 .سودوم ،گومورا ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى شەھەرلەرنىڭ
خەلقلىرىنىمۇ يادىڭالردىن چىقارماڭالر .ئۇالر خۇددى خۇداغا
بويسۇنمىغان پەرىشتىلەرگە ئوخشاش ،خۇداغا بويسۇنماي ،جىنسىي
ئەخالقسىزلىق ۋە غەيرىي شەھۋانىيلىقالرغا بېرىلىپ كېتىپ،
ئاخىرى ئوتتا كۆيدۈرۈلگەن .بۇ خەلقلەر يامانلىق قىلغۇچىالرنىڭ
ئاقىۋىتىنىڭ مەڭگۈلۈك ئوتتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىگە ئىبرەت قىلىندى.
 8ئاراڭالرغا كىرىۋالغان بۇ ئادەملەر «خۇدادىن ۋەھىي كەلدى»
دەپ ،بۇزۇقلۇق قىلىپ ،شۇ تەرىقىدە ئۆز تەنلىرىنى بۇلغىماقتا.
ئۇالر خۇدانىڭ ھوقۇقىغا پىسەنت قىلماي ،ئەرشتىكى ئۇلۇغالرغا
كۇپۇرلۇق قىلماقتا 9 .ھەتتا باش پەرىشتە مىكائىلمۇ مۇسانىڭ
جەسىتى توغرىسىدا شەيتان بىلەن تاالش-تارتىش قىلغاندا ،ئۇنى
ھاقارەتلىك سۆزلەر بىلەن ئەيىبلەشكە پېتىنالمىغان ،پەقەت «سېنى
پەرۋەردىگار ئەيىبلىسۇن» دەپال قويغان 10 .لېكىن ،بۇ كىشىلەر
ئۆزلىرى چۈشەنمەيدىغان ئىشالر ئۈستىدە كۇپۇرلۇق قىلىدۇ.
ئۇالر ئەقىلسىز ھايۋانالردەك ،ئۆز تەبىئىتىنىڭ ئىنكاسى بويىچە
ياشاپ ،شۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنى ھاالك قىلىدۇ 11 .بۇالرنىڭ ھالىغا
ۋاي! چۈنكى ،ئۇالر ئۆز ئىنىسىنى ئۆلتۈرگەن قابىلنىڭ يولى بىلەن
ماڭدى .پۇل تېپىش ئۈچۈن ،بىلئامغا ئوخشاش ھەرقانداق يامان
ئىشنى قىلدى .كوراھ خۇداغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ ھاالك
بولغاندەك ،ئۇالرمۇ ئاخىر ھاالك بولىدۇ.
 12دوستانە زىياپەتلىرىڭالردا تارتىنماي ،سىلەر بىلەن رەببىمىزنىڭ
داستىخىنىغا داخىل بولغان بۇ كىشىلەر سىلەرگە داغ كەلتۈرىدۇ .ئۇالر
ئۆز نەپسىنىال ئويالپ ،شامال ھەيدىگەن يامغۇرسىز بۇلۇتالردەك
بولۇپ ،پۈتۈنلەي قۇرۇپ كېتىپ ،يىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشالنغان
كەچ كۈزنىڭ مېۋىسىز دەرەخلىرىگە ئوخشايدۇ 13 .خۇددى دېڭىزنىڭ
دەھشەتلىك دولقۇنلىرى مەينەتچىلىكنى قىرغاققا ئۇرۇپ چىقارغاندەك،
ئۇالر ئۆز بۇزۇقچىلىقىنىڭ چاۋىسىنى چىتقا يايىدۇ .ئۇالر خۇددى
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ئېقىپ چۈشكەن يۇلتۇزالرغا ئوخشاش بولۇپ ،مەڭگۈلۈك ھازىرالپ
قويۇلغان قاپقاراڭغۇلۇققا يۈزلىنىدۇ.
 14ئادەمئاتىنىڭ يەتتىنچى ئەۋالدى بولغان ھانۇخ بۇ كىشىلەر
توغرىسىدا مۇنداق دەپ ئالدىن ئېيتقان:
«قاراڭالر ،رەببىمىز تۈمەنمىڭلىغان مۇقەددەس پەرىشتىلىرى
بىلەن كەلمەكتە 15 .ئۇ پۈتكۈل ئىنسانالرنى سوراق قىلىپ،
ئۇنىڭ يولىدا ماڭمىغان ھەربىر ئىنساننىڭ خۇداغا قارشى
ھالدا قىلغان يامانلىقلىرى ،شۇنداقال بۇ گۇناھكارالرنىڭ
رەببىمىزگە قارشى قىلغان بارلىق كۇپۇرلۇقلىرى تۈپەيلىدىن
ئۇالرنى جازااليدۇ».
 16بۇ كىشىلەر ھامان غوتۇلداپ ،ئاغرىنىپ يۈرىدۇ .ئۆز ھەۋەسلىرىنىڭ
كەينىگە كىرىدۇ ،ماختىنىپ سۆزلەيدۇ ،ئۆز مەنپەئىتى ئۈچۈن
باشقىالرغا خۇشامەتچىلىك قىلىدۇ.

ئاگاھالندۇرۇش ۋە تاپىالش
 17قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،سىلەر رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ
ئەلچىلىرىنىڭ ئالدىن ئېيتقان سۆزلىرىنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالر.
 18ئۇالر سىلەرگە« :ئاخىر زاماندا ،گۇناھقا پاتقان ھەۋەسلىرىنىڭ
كەينىگە كىرىپ ،خۇدانى مازاق قىلىدىغانالر چىقىدۇ» دېگەنىدى.
 19ئۇالر ئاراڭالرغا بۆلگۈنچىلىك سالىدىغان ،ئۆز تەبىئىتى تەرىپىدىن
ئىدارە قىلىنغان ،قەلبىدە مۇقەددەس روھ بولمىغان كىشىلەردۇر.
 20لېكىن سىلەر ،قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم ،ئۆزۈڭالرنى
ئىنتايىن مۇقەددەس بولغان ئېتىقادىڭالرنىڭ ئۇلى ئۈستىدە
ئۆسۈپ يېتىلدۈرۈڭالر ۋە مۇقەددەس روھقا تايىنىپ دۇئا قىلىڭالر.
 21رەببىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ رەھىمدىللىك بىلەن سىلەرگە بېرىدىغان
مەڭگۈلۈك ھاياتىنى كۈتۈپ ،خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ئىچىدە
ياشاڭالر 22 .ئېتىقادىدا تەۋرىنىۋاتقانالرغا رەھىم قىلىڭالر 23 .بەزى
كىشىلەرنى خۇددى ئوتتىن قۇتۇلدۇرغاندەك ،خۇدانىڭ جازاسىدىن
قۇتۇلدۇرۇۋېلىڭالر .يەنە بەزىلەرگە رەھىم قىلىڭالر .بىراق ،سىلەر

779

يەھۇدا 1

خۇددى بىر ئادەمنىڭ بۇلغانغان كىيىمىدىن يىرگەنگەندەك ،ئۇالرنىڭ
قىلغان گۇناھلىرىدىن ھەم يىرگىنىڭالر.

مەدھىيە دۇئاسى
24 25-ھەممىمىزنى قۇتقۇزغان يېگانە خۇدا سىلەرنى يىقىلىپ
چۈشۈشتىن ساقالپ ،ئەيىبسىز ۋە خۇشال-خۇرام ھالدا ئۆزىنىڭ
ئۇلۇغۋار ھۇزۇرىغا ئېلىپ كېلىشكە قادىردۇر .بارلىق شان-شەرەپ،
ئۇلۇغلۇق ،قۇدرەت ۋە ھوقۇق رەببىمىز ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
ئەزەلدىن تا ھازىرغىچە ۋە ئەبەدىلئەبەد خۇداغا مەنسۇپ بولغاي،
ئامىن!

ۋەھىيلەر

1

 1مەزكۇر كىتاب ئەيسا مەسىھنىڭ ۋەھىيسىدۇر .خۇدا يېقىن
كەلگۈسىدە يۈز بېرىشى مۇقەررەر بولغان ۋەقەلەرنى ئۆز
خىزمەتكارلىرىغا كۆرسىتىش ئۈچۈن ،ئەيسا مەسىھكە بۇ ۋەھىينى
چۈشۈردى .مەسىھ بۇنى ئۆز پەرىشتىسى ئارقىلىق خىزمەتكارى
يۇھانناغا ئايان قىلدى 2 .يۇھاننا خۇدانىڭ سۆزى _ ئەيسا مەسىھ
بەرگەن گۇۋاھلىققا ،كۆرگەنلىرىنىڭ ھەممىسىگە گۇۋاھلىق بەردى.
 3بۇ ۋەھىيلەرنى ئوقۇپ بەرگەن ۋە ئۇنى ئاڭالپ ئەمەل قىلغانالر
نەقەدەر بەختلىك! چۈنكى ،بۇ ئىشالرنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغان
ۋاقتى يېقىندۇر.

يۇھاننانىڭ يەتتە ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە ساالم يوللىشى
 4مەنكى يۇھاننادىن ئاسىيا ئۆلكىسىدىكى يەتتە ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە ساالم! ھازىر ۋە ئەزەلدىن بار بولغان ھەم
كەلگۈسىدە كەلگۈچىدىن ،ئۇنىڭ تەختىنىڭ ئالدىدىكى يەتتە
روھتىن 5 ① ،سادىق گۇۋاھچى ،ئۆلۈمدىن تۇنجى تىرىلگۈچى،
دۇنيا پادىشاھلىرىنىڭ ھۆكۈمرانى بولغان ئەيسا مەسىھتىن سىلەرگە
مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولغاي.
ئۇ بىزنى سۆيدى ،ئۆز قېنى بىلەن بىزنى گۇناھلىرىمىزدىن ئازاد
قىلدى 6 ،بىزنى بىر پادىشاھلىق قىلىپ ئۇيۇشتۇرۇپ ،ئۆز ئاتىسى
خۇدانىڭ خىزمىتىدىكى روھانىي قىلدى .بارلىق شان-شەرەپ ۋە
كۈچ-قۇدرەت ئۇنىڭغا مەڭگۈ مەنسۇپ بولغاي ،ئامىن!

① « 4 :1يەتتە» دېگەن ساننىڭ كامالەتكە يەتكەن ،مۇكەممەل دېگەن مەنىسى
بار بولۇپ« ،يەتتە روھ» خۇدانىڭ مۇقەددەس روھىنى كۆرسىتىدۇ.
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 7مانا ،ئۇ بۇلۇتالر ئۈستىدە كەلمەكتە .ھەممە كۆزلەر ،ھەتتا
ئۇنىڭ تېنىنى نەيزىلىگەنلەرمۇ ئۇنى كۆرىدۇ .يەر يۈزىدىكى پۈتكۈل
خەلقلەر ئۇنىڭ ئۈچۈن ھازا تۇتىدۇ .بۇ ئىش جەزمەن بولىدۇ ،ئامىن!
 8پەرۋەردىگار خۇدا دەيدۇكى« :باش ۋە ئاخىر ئۆزۈمدۇرمەن.
ھازىر ۋە ئەزەلدىن بار بولغان ھەم مەڭگۈ بار بولغۇچىمەن،
شۇنداقال ھەممىگە قادىردۇرمەن».

تىرىلگەن مەسىھنىڭ يۇھانناغا كۆرۈنۈشى
 9مەن قېرىندىشىڭالر يۇھاننامەن .بىز ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ
بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ئازاب-ئوقۇبەتكە ،خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا
ۋە سەۋر-تاقەتكە ئورتاقمىز .خۇدانىڭ سۆزى ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ
قىلغان گۇۋاھلىقىنى تارقاتقانلىقىم ئۈچۈن ،بىر مەزگىل پاتموس
ئارىلىدا مەھبۇس بولۇپ تۇرۇپ قالغاندىم 10 .رەببىمىزنىڭ كۈنىدە ①
مۇقەددەس روھنىڭ مېنى ئىلكىگە ئېلىشى بىلەن ،كەينىمدىن
كەلگەن كاناي ئاۋازىغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئۈنلۈك بىر ئاۋازنى
ئاڭلىدىم 11 .بۇ ئاۋاز« :كۆرىدىغانلىرىڭنى كىتاب قىلىپ ياز ۋە
ئۇنى يەتتە ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىگە ،يەنى ئەفەس ،ئىزمىر،
پەرگاما ،تىياتىرا ،ساردىس ،فىالدېلفىيە ۋە الئودىكىيا شەھەرلىرىگە
ئەۋەت» دېگەنىدى.
 12ماڭا سۆزلىگۈچىنى كۆرۈش ئۈچۈن كەينىمگە بۇرۇلدۇم.
بۇرۇلغىنىمدا ،كۆزۈمگە يەتتە ئالتۇن چىراغدان  13ۋە ئۇالرنىڭ
ئوتتۇرىسىدا ئۇچىسىدىكى تونى ئوشۇقىغىچە چۈشۈپ تۇرىدىغان،
كۆكسىگە ئالتۇن كەمەر باغلىغان ئىنسانئوغلىغا ئوخشايدىغان
بىرى كۆرۈندى 14 .ئۇنىڭ چېچى ئاق يۇڭ ۋە قاردەك ئاپئاق
ئىدى .كۆزلىرى گويا يالقۇنالپ تۇرغان ئوتتەك ئىدى 15 .پۇتلىرى
ئوچاقتا تاۋلىنىپ پارقىرىغان تۇچقا ئوخشايتتى ،ئاۋازى شارقىراپ
ئېقىۋاتقان سۇنىڭ شاۋقۇنىدەك ئىدى 16 .ئۇ ئوڭ قولىدا يەتتە
يۇلتۇز تۇتقان بولۇپ ،ئاغزىدىن ئىككى بىسلىق ئۆتكۈر بىر
① « 10 :1رەببىمىزنىڭ كۈنى» ھەپتىنىڭ باشلىنىش كۈنىنى ،يەنى يەكشەنبە
كۈنىنى كۆرسىتىدۇ .بۇ كۈندە ئەيسا مەسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلگەن.
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قىلىچ چىقىپ تۇراتتى .چىرايى خۇددى چىڭقى چۈش ۋاقتىدىكى
قۇياشتەك پارالق ئىدى.
 17ئۇنى كۆرگىنىمدە ،ئايىغىغا ئۆلۈكتەك يىقىلدىم .ئۇ ئوڭ
قولىنى ئۇچامغا قويۇپ مۇنداق دېدى:
_ قورقما ،تۇنجى ۋە ئاخىرقى مەن بولىمەن 18 .ھايات بولغۇچى
ئۆزۈمدۇرمەن .مەن ئۆلگەنىدىم ،لېكىن ئەمدى مەڭگۈ ھايات ياشايمەن.
ئۆلۈم ۋە ئۆلۈكلەر دىيارىنىڭ ئاچقۇچى مېنىڭ قولۇمدا 19 .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،كۆرگەنلىرىڭنى ،يەنى ھازىر بولۇۋاتقان ۋە كەلگۈسىدە
بولىدىغان ئىشالرنى يېزىپ قالدۇر 20 .يەتتە ئالتۇن چىراغدان ۋە
سەن ئوڭ قولۇمدا كۆرگەن يەتتە يۇلتۇزنىڭ سىرىغا كەلسەك ،يەتتە
يۇلتۇز يەتتە ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىلىرى .يەتتە
چىراغدان بولسا يەتتە جامائەتچىلىكتۇر.

ئەفەستىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە يېزىلغان خەت

2

①

 _ 1ئەفەستىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە
مۇنداق ياز:
«ئوڭ قولىدا يەتتە يۇلتۇزنى تۇتۇپ ،يەتتە ئالتۇن چىراغداننىڭ
ئوتتۇرىسىدا ماڭغۇچى مۇنداق دەيدۇ 2 :سېنىڭ ئەمەلىيىتىڭنى،
تىرىشچانلىقىڭنى ،سەۋر-تاقىتىڭنى بىلىمەن .رەزىل ئادەملەرنىڭ
قىلمىشلىرىغا چىداپ تۇرالمايدىغانلىقىڭنى ،ئەلچى بولمىسىمۇ
ئۆزلىرىنى ئەلچى ،دەپ ئاتىۋالغانالرنى سىناپ ،ئۇالرنىڭ ساختىلىقىنى
تونۇغانلىقىڭنىمۇ بىلىمەن 3 .شۇنداق ،سەن سەۋر-تاقەت قىلدىڭ،
ماڭا ئېتىقاد قىلغانلىقىڭ سەۋەبلىك كېلىپ چىققان جاپا-مۇشەققەتكە
بەرداشلىق بەردىڭ ۋە ھارمىدىڭ 4 .لېكىن ساڭا بىر ئېتىرازىم
باركى ،ئۇ بولسىمۇ مېھىر-مۇھەببىتىڭ دەسلەپكىدىن سۇسالشتى.
 5شۇنىڭ ئۈچۈن ،قانچىلىك ھالەتكە چۈشۈپ قالغانلىقىڭغا نەزەر
سال! توۋا قىل ۋە دەسلەپكى ئەمەلىيىتىڭنى ئەسلىگە كەلتۈر.
ئەگەر توۋا قىلمىساڭ ،مەن كېلىپ چىراغدىنىڭنى ئورنىدىن ئېلىپ
①  1 :2ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ باشالمچىسى كۆرسىتىلىشى مۇمكىن.
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كېتىمەن 6 .بىراق ،سېنىڭ بىر ئارتۇقچىلىقىڭ باركى ،ئۇ بولسىمۇ،
سەنمۇ ماڭا ئوخشاش نىكوالس ① تەرەپدارلىرىنىڭ قىلمىشلىرىدىن
نەپرەتلەندىڭ.
 7مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى قۇلىقىڭدا
چىڭ تۇت! غەلىبە قىلغۇچىالرغا خۇدانىڭ جەننىتىدىكى ھاياتلىق
دەرىخىنىڭ مېۋىلىرىنى يېيىش ھوقۇقىنى بېرىمەن».

ئىزمىردىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە يېزىلغان خەت
 _ 8ئىزمىردىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە
مۇنداق ياز:
9
«تۇنجى ۋە ئاخىرقى ،ئۆلۈپ تىرىلگۈچى مۇنداق دەيدۇ :سېنىڭ
ئازاب-ئوقۇبەتلىرىڭنى ۋە نامراتلىقىڭنى بىلىمەن ،لېكىن ئەمەلىيەتتە
سەن باي .ئۆزلىرىنى يەھۇدىي دەۋالغانالرنىڭ تۆھمەتلىرىنى
بىلىمەن .ئەمەلىيەتتە ،ئۇالر يەھۇدىي ئەمەس ،بەلكى شەيتاننىڭ
گۇرۇھىدىكىلەردۇر 10 .كەلگۈسىدە چېكىدىغان ئازاب-ئوقۇبەتلەردىن
قورقما .بىلىپ قويغىنكى ،شەيتان ئاراڭالردىن بەزىلەرنى يېقىندا
زىندانغا تاشلىتىپ سىنىماقچى .سىلەر ئون كۈنگىچە قىينىلىسىلەر.
تاكى ئۆلگۈچە ماڭا سادىق بول .شۇ چاغدا ،مەن ساڭا ھاياتلىق
تاجىنى كىيدۈرىمەن.
 11مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى قۇلىقىڭدا
چىڭ تۇت .غەلىبە قىلغۇچىالر ئىككىنچى ئۆلۈمنىڭ زىيىنىغا
ھەرگىز ئۇچرىمايدۇ».

پەرگامادىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە يېزىلغان خەت
 _ 12پەرگامادىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە
مۇنداق ياز:
①  6 :2بۇ ئادەم قۇتقۇزۇلغانالرنىڭ بۇتپەرەسلىك ۋە ئەخالقسىزلىق قىلىش
ئەركىنلىكىنىڭ بارلىقىنى تەرغىب قىالتتى.
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«ئىككى بىسلىق ئۆتكۈر قىلىچى بار بولغۇچى مۇنداق دەيدۇ:
 13سېنىڭ شەيتاننىڭ تەختى ئورۇنالشقان يەردە تۇرىدىغانلىقىڭنى
بىلىمەن .شۇنداقتىمۇ ،سەن مېنىڭ نامىمغا سادىق بولۇپ كەلدىڭ.
ھەتتا ئاراڭدىكى ئىشەنچلىك گۇۋاھچىم ئانتىپا مۇشۇ شەيتاننىڭ
ماكانىدا قەتل قىلىنغان كۈنلەردىمۇ ماڭا ئېتىقاد قىلغانلىقىڭنى
ئىنكار قىلمىدىڭ 14 .لېكىن ،ساڭا بىر ئېتىرازىم بار ،ئۇ بولسىمۇ
ئاراڭالردا بىلئامنىڭ تەلىمىگە ئەگەشكەنلەر بولماقتا .بىلئام
باالق دېگەن ئادەمگە ئىسرائىلالرنى بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلىنغان
گۆشنى يېيىش ۋە جىنسىي ئەخالقسىزلىق قىلىشقا ئازدۇرۇشنى
ئۆگەتكەنىدى 15 .شۇنىڭغا ئوخشاش ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردا نىكوالس
تەرەپدارلىرىنىڭ تەلىمىگە ئەگەشكەنلەرمۇ بار 16 .شۇنىڭ ئۈچۈن،
توۋا قىل .ئۇنداق قىلمىساڭ ،يېنىڭغا دەرھال بېرىپ ،ئاغزىمدىكى
قىلىچىم بىلەن ساڭا زەربە بېرىمەن.
 17مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى قۇلىقىڭدا
چىڭ تۇت .غەلىبە قىلغۇچىالرغا ساقالقلىق ماننادىن ① بېرىمەن.
ئۇالرغا يەنە بىردىن ئاق تاش ۋە بۇ تاشالرنىڭ ئۈستىگە يېزىلغان
يېڭى بىر ئىسىمنى ،يەنى بۇنى قوبۇل قىلغۇچىالردىن باشقا
ھېچكىم بىلمەيدىغان بىر ئىسىمنى بېرىمەن».

تىياتىرادىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە يېزىلغان خەت
 _ 18تىياتىرادىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە
مۇنداق ياز:
«خۇدانىڭ كۆزلىرى يالقۇنلىغان ئوتقا ۋە پۇتلىرى پارقىراق تۇچقا
ئوخشايدىغان ئوغلى مۇنداق دەيدۇ 19 :سېنىڭ ئەمەلىيىتىڭنى،
مېھىر-مۇھەببىتىڭنى ،ئېتىقادىڭنى ،ئەجرىڭنى ۋە سەۋر-تاقىتىڭنى
بىلىمەن .ھازىرقى ئەمەلىيىتىڭنىڭ دەسلەپكى ئەمەلىيىتىڭدىن
ئېشىپ چۈشۈۋاتقانلىقىنىمۇ بىلىمەن 20 .لېكىن ،ساڭا بىر ئېتىرازىم
① « 17 :2مىسىردىن چىقىش» -16باب-36 _ 32 ،ئايەتلەرگە ۋە «يۇھاننا» -6
باب-58 _ 48 ،ئايەتلەرگە قارالسۇن.
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بار ،ئۇ بولسىمۇ ئۆزىنى پەيغەمبەر دەپ تونۇشتۇرغان ئىزەبەل
ئىسىملىك خوتۇنغا يول قويۇۋاتىسەن .بۇ خوتۇن خەلقىمگە
تەلىم بېرىپ ،ئۇالرنى جىنسىي ئەخالقسىزلىق قىلىشقا ۋە بۇتقا
ئاتاپ نەزىر قىلىنغان گۆشنى يېيىشكە ئازدۇرماقتا 21 .مەن ئۇنىڭ
توۋا قىلىشى ئۈچۈن پۇرسەت بەرگەنىدىم ،لېكىن ئۇ جىنسىي
ئەخالقسىزلىقىغا توۋا قىلىشنى خالىمىدى 22 .ئەمدى ئۇنى ئېغىر
كېسەل قىلىپ ياتقۇزۇۋېتىمەن .ئۇنىڭ بىلەن زىنا قىلغانالر
قىلمىشلىرىغا توۋا قىلمىسا ،ئۇالرنىمۇ ئېغىر ئازابقا مۇپتىال
قىلىمەن 23 .ئۇنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئەجەللىك كېسەل بىلەن ھاالك
قىلىمەن .ئۇ چاغدا ،پۈتكۈل ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكلىرىگە
كىشىلەرنىڭ ئوي-پىكرى ۋە قەلبىنى ياخشى بىلگۈچىنىڭ
ئۆزۈم ئىكەنلىكىمنى بىلدۈرىمەن ھەمدە ھەربىرىڭالرغا قىلغان
ئەمەلىيىتىڭالرغا يارىشا ياندۇرىمەن.
24 25-لېكىن ،تىياتىرادىكى بۇ تەلىمنى قوبۇل قىلمىغان ۋە
شەيتاننىڭ ئاتالمىش «چوڭقۇر سىرلىرى»نى ئۆگەنمىگەن سىلەرگە
شۇنى ئېيتىمەنكى :ئۆزۈڭالردا بار بولغاننى مەن كەلگۈچە چىڭ
ساقالڭالر .سىلەرگە بۇنىڭدىن باشقا تەلەپ قويمايمەن 26 .كىم
غەلىبە قىلسا ،يەنى ئەمرلىرىمگە ئاخىرغىچە ئەمەل قىلسا،
ئۇنىڭغا پۈتكۈل خەلقلەرگە ھاكىم بولۇش ھوقۇقىنى بېرىمەن.
 27مانا بۇ ،ئاتام ماڭا بەرگەن ھوقۇققا ئوخشاش ھوقۇقتۇر.
زەبۇردا يېزىلغاندەك:
«ئۇ ئۇالرنى ① تۆمۈر كالتەك بىلەن باشقۇرۇپ،
ساپال قاچىالرنى ئۇرۇپ چاققاندەك تارمار قىلىدۇ».
 28غەلىبە قىلغۇچىالرغا يەنە تاڭ يۇلتۇزىنى ئاتا قىلىمەن.
 29مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى قۇلىقىڭالردا
چىڭ تۇتۇڭالر!»
①  27 :2بۇ ئايەت زەبۇر -2باب -9ئايەتتىن ئېلىنغان بولۇپ ،بۇ يەردىكى
«ئۇالر» خۇدا بىلەن قارشىالشقۇچىالرنى كۆرسىتىدۇ.
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ساردىستىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە يېزىلغان خەت

3

  _ 1ساردىستىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ
پەرىشتىسىگە مۇنداق ياز:
«خۇدانىڭ يەتتە روھىغا ۋە يەتتە يۇلتۇزغا ئىگە بولغۇچى مۇنداق
دەيدۇ :سېنىڭ ئەمەلىيىتىڭنى بىلىمەن .ھايات جامائەتچىلىك ،دەپ نام
ئېلىپسەن ،لېكىن ئۆلۈكسەن 2 .شۇڭا ،ئۇيقۇڭنى ئېچىپ ،كىچىككىنە
ھەم يوقاپ كېتىش ئالدىدا تۇرغان ئېتىقادىڭنى كۈچەيت .چۈنكى،
خۇدايىم ئالدىدا ئەمەلىيىتىڭنىڭ تېخى تۈگەل ئەمەسلىكىنى بىلدىم.
 3شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئاڭلىغان ۋە قوبۇل قىلغان تەلىملەرنى ئېسىڭدە تۇت.
ئۇالرغا ئەمەل قىل ،توۋا قىل .ئەگەر ئويغانمىساڭ ،مېنىڭ كېلىشىم
ساڭا خۇددى ئوغرىنىڭ كۈتۈلمىگەن ۋاقىتتا كەلگىنىدەك تۇيۇقسىز
بىلىنىدۇ .مېنىڭ كېلىدىغان ۋاقىت-سائىتىمنى ھەرگىز بىلەلمەيسەن.
 4لېكىن ،ئاراڭالردا ئۆزلىرىگە داغ تەگكۈزمىگەن يەنە بىرنەچچەيلەن
بار .ئۇالر ئاق تون كىيىپ ،مەن بىلەن بىللە يۈرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر
بۇنىڭغا اليىقتۇر 5 .غەلىبە قىلغۇچىالر مانا شۇنداق ئاق تون كىيىدۇ.
ئۇالرنىڭ نامىنى ھاياتلىق دەپتىرىدىن ھەرگىز ئۆچۈرمەيمەن.
ئۇالرنىڭ نامىنى ئاتام خۇدانىڭ ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىنىڭ ئالدىدا
ئوچۇق ئېتىراپ قىلىمەن 6 .مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە
دېگەنلىرىنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!»

فىالدېلفىيىدىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە يېزىلغان خەت
 _ 7فىالدېلفىيىدىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە
مۇنداق ياز:
«مۇقەددەس ۋە ئىشەنچلىك ،قولىدا داۋۇتنىڭ ئاچقۇچى ①
بولغان ،ئىشىكنى ئاچسام ھېچكىم ياپالمايدۇ ،ياپسام ھېچكىم
①  7 :3ئەيسا مەسىھ جىسمانىي جەھەتتە داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدى بولۇپ،
ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىش دەرۋازىسىنىڭ ئاچقۇچىدۇر.
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ئاچالمايدۇ دېگۈچى مۇنداق دەيدۇ 8 :سېنىڭ ئەمەلىيىتىڭنى
بىلىمەن .كۈچۈڭ ئاجىز بولسىمۇ ،تەلىمىمگە ئەمەل قىلدىڭ ۋە
نامىمنى ئىنكار قىلمىدىڭ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئالدىڭدا ھېچكىم
ياپالمايدىغان بىر ئىشىكنى ئېچىپ قويدۇم 9 .قــارا ،شەيتان
گۇرۇھىدىكىلەرگە ،ئۆزلىرىنى يەھۇدىي دەپ ئاتىۋالغان ،ئەمەلىيەتتە
يەھۇدىي ئەمەس ئالدامچىالرنى شۇنداق ئاقىۋەتكە قالدۇرىمەنكى،
ئۇالر كېلىپ سېنىڭ ئايىغىڭغا يىقىلىدۇ ۋە مېنىڭ سېنى ياخشى
كۆرىدىغانلىقىمنى كۆرىدۇ 10 .بەرداشلىق بېرىش ھەققىدىكى
ئەمرىمگە ئەمەل قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن ،بۇ دۇنيادىكى ئىنسانالرنى
سىناش مەقسىتىدە پۈتۈن يەر يۈزىگە بااليىئاپەت چۈشۈرۈلىدىغان
ۋاقىتتا سېنى ئۇنىڭدىن قوغداپ قالىمەن.
 11تۇيۇقسىز كېلىمەن .تاجىڭنى باشقىالرنىڭ تارتىۋالماسلىقى
ئۈچۈن ،ئۆزۈڭدە بار بولغاننى چىڭ ساقال 12 .غەلىبە قىلغۇچىنى
خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىغا تۈۋرۈك قىلىمەن .بۇنداق ئادەم ئۇ
يەردىن ئەسال كەتمەيدۇ .ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا خۇدايىمنىڭ نامىنى،
خۇدايىمنىڭ شەھىرىنىڭ نامىنى ،يەنى ئەرشتىن _ خۇدانىڭ يېنىدىن
چۈشىدىغان يېڭى يېرۇسالېمنىڭ نامىنى ۋە مېنىڭ يېڭى نامىمنى
يازىمەن 13 .مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى
قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!»

الئودىكىيادىكى ئېتىقادچىالر
جامائەتچىلىكىگە يېزىلغان خەت
 _ 14الئودىكىيادىكى ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە
مۇنداق ياز:
«ئامىن ئاتالغۇچى ① ،يەنى سادىق ۋە ئىشەنچلىك گۇۋاھچى،
خۇدا ياراتقان مەۋجۇداتالرنىڭ مەنبەسى مۇنداق دەيدۇ 15 :سېنىڭ
ئەمەلىيىتىڭنى بىلىمەن .سەن ئېتىقادتا سوغۇقمۇ ئەمەس ،قىزغىنمۇ

① « 14 :3ئامىن» سۆزىنىڭ مەنىسى «شۇنداق بولسۇن» بولۇپ ،بۇ يەردە
ئەيسا مەسىھنىڭ خۇدانىڭ بارلىق ۋەدە ۋە پىالنلىرىنىڭ «ئامىن»ى ،يەنى
ئۇالرنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىنىڭ كاپالىتى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن.
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ئەمەس .يا سوغۇق ،يا قىزغىن بولساڭچۇ كاشكى 16 .سەن يا سوغۇق
يا قىزغىن ئەمەس ،بەلكى ئىلمان سۇدەك بولغانلىقىڭ ئۈچۈن،
سېنى ئاغزىمدىن تۈكۈرۈپ چىقىرىۋېتىمەن 17 .بايمەن ،باياشاتلىقتا
ياشاۋاتىمەن ،ھېچ نەرسىگە ھاجەت ئەمەسمەن دەيسەن .لېكىن،
بىچارە ،ئېچىنىشلىق ،نامرات ،كور ۋە يالىڭاچ ئىكەنلىكىڭنى
بىلمەيسەن 18 .شۇڭا ،باي بولۇشۇڭ ئۈچۈن ئوت بىلەن تاۋالنغان
ئالتۇن ،يالىڭاچلىق ئەيىبىڭنى يېپىشىڭ ئۈچۈن كىيىدىغان ئاق
كىيىم-كېچەك ،كۆرۈشۈڭ ئۈچۈن كۆزلىرىڭگە سۈرتىدىغان
مەلھەملەرنى مەندىن سېتىۋېلىشىڭنى تەۋسىيە قىلىمەن 19 .مەن
ئۆزۈم ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئەيىبىنى
كۆرسىتىپ تەربىيىلەيمەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ،قىزغىن بولۇپ،
گۇناھلىرىڭغا توۋا قىل 20 .قارا ،مەن ھازىر ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ،
ئىشىكنى قېقىۋاتىمەن .ئەگەر بىرى ئاۋازىمنى ئاڭالپ ئىشىكنى
ئاچسا ،ئۇنىڭ يېنىغا كىرىمەن .مەن ئۇنىڭ بىلەن ،ئۇمۇ مەن
بىلەن بىللە غىزالىنىدۇ 21 .مەن غەلىبە قىلىپ ،ئاتامنىڭ تەختىدە
ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئولتۇردۇم .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مەنمۇ غەلىبە
قىلغۇچىالرغا تەختىمدە مەن بىلەن بىرگە ئولتۇرۇش ھوقۇقىنى
بېرىمەن 22 .مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى
قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر!»

ئەرشتىكى ئىبادەت

4

 1ئاندىن ،ئاسماندا ئوچۇق بىر ئىشىكنى كۆردۈم .مەن
بۇرۇن ئاڭلىغان كاناي ئاۋازىغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئاۋاز:
«بۇ ياققا چىق ،ساڭا بۇنىڭدىن كېيىن يۈز بېرىشى مۇقەررەر
بولغان ۋەقەلەرنى كۆرسىتەي» دېدى 2 .مۇقەددەس روھنىڭ
مېنى دەرھال ئىلكىگە ئېلىشى بىلەن ئەرشتە بىر تەخت ۋە
ئۇنىڭدا ئولتۇرغان بىرىنى كۆردۈم 3 .تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ
قىياپىتى يېشىل قاشتاش ۋە قىزىل كۋارتسقا ئوخشايتتى.
زۇمرەتنى ئەسلىتىدىغان بىر ھەسەن-ھۈسەن تەختنى ئوراپ
تۇراتتى 4 .تەختنىڭ ئەتراپىدا يەنە يىگىرمە تۆت تەخت بار
ئىدى .تەختلەردە باشلىرىغا ئالتۇن تاج كىيگەن ،ئاق تونغا
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ئورانغان يىگىرمە تۆت يېتەكچى ئولتۇراتتى 5 .تەختتىن چاقماقالر
چېقىپ ،گۈلدۈرمامىنىڭ گۈلدۈر-قاراسلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى.
تەختنىڭ ئالدىدا يالقۇنالپ تۇرغان يەتتە مەشئەل بار ئىدى .بۇالر
خۇدانىڭ يەتتە روھى ئىدى 6 .تەختنىڭ ئالدىدا يەنە خۇددى
خرۇستالدەك پارقىراپ تۇرىدىغان ،ئەينەكتەك سۈزۈك دېڭىزغا
ئوخشايدىغان بىر نەرسە بار ئىدى .تەختنىڭ ھەربىر تەرىپىنىڭ
ئوتتۇرا قىسمىدا ئالدى ۋە كەينىدە نۇرغۇن كۆزلىرى بار تۆت
تىرىك مەخلۇق تۇراتتى 7 .بىرىنچى مەخلۇق شىرغا ،ئىككىنچى
مەخلۇق بۇقىغا ئوخشايتتى .ئۈچىنچى مەخلۇقنىڭ يۈزى
ئادەمنىڭ چىرايىغا ئوخشايتتى .تۆتىنچى مەخلۇق ئۇچۇۋاتقان
بۈركۈتكە ئوخشايتتى 8 .تۆت تىرىك مەخلۇقنىڭ ھەربىرىنىڭ
ئالتىدىن قانىتى بار بولۇپ ،ئۇالرنىڭ پۈتۈن بەدىنى ،ھەتتا
قانات ئاستىمۇ كۆزلەر بىلەن تولغانىدى .ئۇالر كېچە-كۈندۈز
تىنماي مۇنداق دېيىشەتتى:
«مۇقەددەس ،مۇقەددەس ،مۇقەددەستۇر،
ئەزەلدىن بار بولغان ،ھازىرمۇ بار ھەم كەلگۈسىدە
كەلگۈچى
ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگار خۇدا!»
 9تىرىك مەخلۇقالر تەختتە ئولتۇرغان ئەبەدىلئەبەد ھايات
بولغۇچىنى ئۇلۇغالپ ،ئۇنىڭغا ھۆرمەت ۋە تەشەككۈر ئىزھار
قىلغىنىدا 10 ،يىگىرمە تۆت يېتەكچى ئەبەدىلئەبەد ياشايدىغان تەختتە
ئولتۇرغۇچىنىڭ ئايىغىغا باش قويۇپ سەجدە قىالتتى .تاجلىرىنى
تەختنىڭ ئالدىغا قويۇشۇپ ،مۇنداق دېيىشەتتى:
« 11پەرۋەردىگارىمىز ۋە خۇدايىمىز!
شان-شەرەپ ،ھۆرمەت ۋە قۇدرەتكە اليىقسەن.
چۈنكى ،ھەممىنى سەن ياراتتىڭ.
ھەممە شەيئى خاھىشىڭ بىلەن يارىتىلىپ ۋۇجۇدقا
كەلدى».
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قوزىنىڭ ئورام يازمىنى قولىغا ئېلىشى

5

 1ئاندىن تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ ئوڭ قولىدا ھەر ئىككى
يۈزىگە خەت يېزىلغان ۋە يەتتە مۆھۈر بىلەن پېچەتلەنگەن
بىر ئورام يازمىنى كۆردۈم 2 .يۇقىرى ئاۋاز بىلەن« :ئورام يازما ۋە
پېچەتلەرنى ئېچىشقا كىم اليىقتۇر؟» دەپ توۋلىغان كۈچلۈك بىر
پەرىشتىنىمۇ كۆردۈم 3 .لېكىن ،نە ئەرشتە ،نە يەر يۈزىدە ،نە يەر
ئاستىدا ئورام يازمىنى ئېچىپ ئوقۇيااليدىغان بىرەرسى چىقمىدى.
 4ئورام يازمىنى ئېچىش ۋە ئوقۇشقا اليىق بىرەرسى چىقمىغاچقا،
قاتتىق يىغلىۋەتتىم 5 .بۇنىڭ بىلەن ،يېتەكچىلەردىن بىرى ماڭا:
_ يىغلىما! قارا ،يەھۇدا قەبىلىسىدىن كەلگەن شىر _ داۋۇتنىڭ
نوتىسى ① غەلىبە قىلدى .ئورام يازمىنى ۋە ئۇنىڭ يەتتە پېچىتىنى
ئېچىشقا ئۇ قادىر _ ،دېدى.
 6ئاندىن ،بىر قوزىنىڭ يېتەكچىلەر قورشاپ تۇرغان تەخت بىلەن
تىرىك مەخلۇقالرنىڭ ئارىلىقىدا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم .قارىماققا،
ئۇ بۇرۇن بوغۇزالنغاندەك قىالتتى .قوزىنىڭ يەتتە مۈڭگۈزى ۋە يەتتە
كۆزى بار بولۇپ ،بۇ كۆزلەر خۇدانىڭ پۈتكۈل دۇنىياغا ئەۋەتكەن
يەتتە روھى ئىدى 7 .قوزا بېرىپ ،تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ ئوڭ
قولىدىن ئورام يازمىنى ئالدى 8 .يازمىنى ئالغاندا ،تۆت تىرىك
مەخلۇق ۋە يىگىرمە تۆت يېتەكچى ئۇنىڭ ئايىغىغا باش قويدى.
ئۇالرنىڭ ھەربىرىنىڭ قولىدا چىلتار ② ۋە ئىسرىق بىلەن تولغان
ئالتۇن تاۋاق بار ئىدى .بۇ ئىسرىق خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقىنىڭ
دۇئالىرى ئىدى 9 .ئۇالر يېڭى بىر قوشاق ئېيتىشتى:
«ئورام يازمىنى ئېلىشقا
ۋە پېچەتلەرنى ئېچىشقا اليىقسەن.
چۈنكى بوغۇزالندىڭ
①  5 :5بۇ ئاتالغۇ دەسلەپ تەۋراتتا تىلغا ئېلىنغان بولۇپ ،كېيىن كېلىدىغان
قۇتقۇزغۇچى _ مەسىھنىڭ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئەۋالدىدىن ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ.
②  8 :5چىلتار _ بىر خىل تارلىق چالغۇ ئەسۋاب.
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ۋە ھەر قەبىلىدىن ،ھەر تىلدىن،
ھەر مىللەتتىن ،ھەر خەلقتىن بولغان ئىنسانالرنى
ئۆز قېنىڭ بەدىلى بىلەن خۇداغا مەنسۇپ قىلدىڭ.
 10ئۇالرنى بىر پادىشاھلىق قىلىپ ئۇيۇشتۇرۇپ،
خۇدايىمىزنىڭ خىزمىتىدىكى روھانىي قىلدىڭ.
ئۇالر يەر يۈزىدە ھۆكۈم سۈرگۈسى».
 11ئاندىن ،تەختنىڭ ،تىرىك مەخلۇقالرنىڭ ۋە يېتەكچىلەرنىڭ
ئەتراپىدا مىڭلىغان ،ئون مىڭلىغان پەرىشتىلەرنى كۆردۈم ۋە
ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرىنى ئاڭلىدىم 12 .ئۇالر ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن مۇنداق
دېيىشەتتى:
«بوغۇزالنغان قوزا
قۇدرەت ،بايلىق ،دانالىق ،كۈچ-قۇۋۋەت،
ھۆرمەت ،شان-شەرەپ ۋە مەدھىيىگە اليىقتۇر».
 13مەن يەنە ئەرش ،يەر يۈزى ،يەر ئاستى ،دېڭىزالر ۋە كائىناتتىكى
پۈتۈن جانلىقالرنىڭ:
«مەدھىيە ،ھۆرمەت ،شان-شەرەپ ۋە قۇدرەت،
تەختتە ئولتۇرغۇچىغا ۋە قوزىغا مەڭگۈ مەنسۇپ بولسۇن!»
دېگىنىنى ئاڭلىدىم.
 14تــۆت تىرىك مەخلۇق «ئامىن!» دەپ جاۋاب قايتۇراتتى،
يېتەكچىلەر يەرگە باش قويۇپ ،تەختتە ئولتۇرغۇچىغا ۋە قوزىغا
سەجدە قىالتتى.

قوزىنىڭ ئالتە پېچەتنى ئېچىشى

6

  1ئاندىن ،قوزىنىڭ يەتتە پېچەتنىڭ بىرىنچىسىنى
ئاچقانلىقىنى كۆردۈم .شۇ چاغدا ،تۆت تىرىك مەخلۇقتىن
بىرىنىڭ گۈلدۈرمامىدەك ئاۋاز بىلەن« :كەل!» دېگىنىنى ئاڭلىدىم.
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 2قارىۋىدىم ،بىر ئاق ئاتنى كۆردۈم .ئاتقا مىنگۈچىنىڭ قولىدا بىر
ساداق بار ئىدى .ئۇنىڭغا بىر تاج بېرىلدى .ئۇ غەلىبە قىلغۇچى
سۈپىتىدە زەپەر قۇچۇش ئۈچۈن جەڭگە ئاتالندى.
 3قوزا ئىككىنچى پېچەتنى ئاچقاندا ،ئىككىنچى مەخلۇقنىڭ:
«كەل!» دېگىنىنى ئاڭلىدىم 4 .ئۇ چاغدا ،يەنە بىر ئات ئوتتۇرىغا
چىقتى ،ئۇنىڭ رەڭگى قىزىل ئىدى .ئاتقا مىنگۈچىگە يەر يۈزىدىكى
تىنچلىقنى ئېلىپ كېتىش ۋە ئىنسانالرنى ئۆزئارا قىرغىنچىلىققا
سېلىش ھوقۇقى بېرىلدى .ئۇنىڭغا يەنە چوڭ بىر قىلىچ بېرىلدى.
 5قوزا ئۈچىنچى پېچەتنى ئاچقاندا ،ئۈچىنچى مەخلۇقنىڭ« :كەل!»
دېگىنىنى ئاڭلىدىم .قارىۋىدىم ،بىر قارا ئاتنى كۆردۈم .ئاتقا
مىنگۈچىنىڭ قولىدا بىر تارازا بار ئىدى 6 .تۆت تىرىك مەخلۇقنىڭ
ئارىسىدىن« :بىر كۈنلۈك ئىش ھەققى ئۈچۈن پەقەت بىر تاۋاق
بۇغداي ياكى بولمىسا ئۈچ تاۋاق ئارپىال بېرىلىدۇ .زەيتۇن دەرىخى
بىلەن ئۈزۈم تېلىغا تەگمە!» دېگەندەك بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
 7قوزا تۆتىنچى پېچەتنى ئاچقاندا ،تۆتىنچى مەخلۇقنىڭ« :كەل!»
دېگەن ئاۋازىنى ئاڭلىدىم 8 .قارىۋىدىم ،بىر تاتىراڭ ئاتنى كۆردۈم.
ئاتقا مىنگۈچىنىڭ ئىسمى «ئۆلۈم» ئىدى .ئۇنىڭ كەينىدىن ئۆلۈكلەر
دىيارى ئەگىشىپ كېلىۋاتاتتى .بۇالرغا يەر يۈزىنىڭ تۆتتىن بىرىگە
ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ،قىلىچ ،ئاچارچىلىق ،ۋابا ۋە يەر يۈزىدىكى
يىرتقۇچ ھايۋانالر ئارقىلىق ئادەم ئۆلتۈرۈش ھوقۇقى بېرىلدى.
 9قوزا بەشىنچى پېچەتنى ئاچقاندا ،خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزگەنلىكى
ۋە بەرگەن گۇۋاھلىقى ۋەجىدىن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ جانلىرىنى
قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ تېگىدە كۆردۈم 10 .ئــۇالر قاتتىق ئاۋاز
بىلەن چۇقان سېلىشىپ« :مۇقەددەس ۋە ئىشەنچلىك ئىگىمىز!
يەر يۈزىدە ياشاۋاتقان ئىنسانالرنى قاچان سوراق قىلىپ ،ئۇالردىن
قېنىمىزنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىپ بېرىسەن؟» دېيىشەتتى.
 11ئۇالرنىڭ ھەربىرىگە بىردىن ئاق تون بېرىلگەن بولۇپ ،خۇداغا
خىزمەت قىلغان ،ئۆزلىرىگە ئوخشاش ئۆلتۈرۈلىدىغان ئېتىقادچى
قېرىنداشلىرىنىڭ سانى توشقۇچە ئازغىنە ۋاقىت كۈتۈشى تەلەپ
قىلىنغانىدى 12 .ئاندىن ،قوزىنىڭ ئالتىنچى پېچەتنى ئاچقانلىقىنى
كۆردۈم .بۇ ۋاقىتتا ،زېمىن قاتتىق تەۋرىنىپ ،قۇياش بەئەينى قاپقارا
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كۆمۈرنىڭ ،ئاي بولسا قاننىڭ رەڭگىگە كىردى 13 .ئەنجۈر دەرىخىنىڭ
قاتتىق بوراندا سىلكىنىشىدىن توڭ ئەنجۈرلەر يەرگە تۆكۈلگەندەك،
ئاسماندىكى يۇلتۇزالرمۇ يەر يۈزىگە تۆكۈلدى 14 .ئاسمان خۇددى
ئورام يازمىدەك ئورىلىپ غايىب بولدى ،پۈتكۈل تاغالر ۋە ئارالالر
ئورنىدىن يۆتكەلدى 15 .دۇنيانىڭ پادىشاھلىرى ،ھۆكۈمرانلىرى،
سەردارلىرى ،بايلىرى ،ھوقۇقدارلىرى ،قۇللىرى ۋە ھۆرلىرىنىڭ
ھەممىسى ئۆڭكۈرلەرگە ۋە تاغالرنىڭ كامارلىرىغا يوشۇرۇندى.
 16ئۇالر تاغ-داۋانالرغا مۇنداق دەپ جار سالدى« :ئۈستىمىزگە
چۈشۈڭالر! بىزنى تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ سىيماسىدىن ۋە قوزىنىڭ
غەزىپىدىن توسۇپ قېلىڭالر!  17چۈنكى ،ئۇالرنىڭ غەزىپى تۇتقان
دەھشەتلىك كۈن كەلدى .ئۇنىڭغا كىممۇ بەرداشلىق بېرەلىسۇن؟»

مۆھۈرلەنگەن  144,000كىشى

7

 1ئۇنىڭدىن كېيىن ،يەر يۈزىنىڭ تۆت بۇلۇڭىدا تۇرغان تۆت
پەرىشتىنى كۆردۈم .ئۇالر قۇرۇقلۇق ،دېڭىز ھەم دەل-
دەرەخلەرنى بوران ئۇرماسلىقى ئۈچۈن ،يەر يۈزىنىڭ تۆت تەرىپىدىن
كېلىدىغان بوراننى تىزگىنلەپ تۇراتتى 2 .مەڭگۈ ھايات خۇدانىڭ
مۆھرىنى ئېلىپ كۈنچىقىشتىن كەلگەن باشقا بىر پەرىشتىنىمۇ
كۆردۈم .ئۇ قاتتىق ئاۋاز بىلەن قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزالرنى بۇزۇپ
تاشالش ھوقۇقى بېرىلگەن ئاشۇ تۆت پەرىشتىگە« 3 :بىز خۇدانىڭ
خىزمەتكارلىرىنىڭ پېشانىسىگە مۆھۈر باسقۇچە ،قۇرۇقلۇق ،دېڭىز
ۋە دەل-دەرەخلەرنى بۇزۇپ تاشلىماڭالر» دەپ ۋارقىرىدى 4 .ئاندىن،
مەن مۆھۈرلەنگەنلەرنىڭ سانىنى ئاڭلىدىم .ئىسرائىلالرنىڭ پۈتۈن
قەبىلىلىرىدىن  144,000كىشى ،يەنى:
 5يەھۇدا قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
رۇبېن قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
گاد قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
 6ئاشېر قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
نافتالى قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
ماناسسە قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
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 7شىمون قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
الۋىي قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
ئىسساكار قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
 8زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
يۈسۈپ قەبىلىسىدىن  12,000كىشى،
بىنيامىن قەبىلىسىدىن 000 12,كىشى مۆھۈرلەنگەنىدى.

ئاق كىيىملىك خااليىق
 9ئاندىن ،ھەر خەلق ،ھەر قەبىلە ،ھەر مىللەتتىن بولغان ،ھەر
خىل تىلالردا سۆزلىشىدىغان ساناپ تۈگەتكۈسىز زور بىر توپ
خااليىقنىڭ تەختنىڭ ۋە قوزىنىڭ ئالدىدا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم.
ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئاق تون كىيگەن بولۇپ ،قوللىرىدا خورما
شاخلىرى تۇتقانىدى 10 .ئۇالر ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن« :نىجاتلىق تەختتە
ئولتۇرغان خۇدايىمىزدىن ۋە قوزىدىن كېلىدۇ» دەپ ۋارقىرىشاتتى.
 11پۈتۈن پەرىشتىلەر تەختنىڭ ،يېتەكچىلەرنىڭ ۋە تۆت تىرىك
مەخلۇقنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىۋالغانىدى .ئۇالر تەختنىڭ ئالدىدا
يەرگە باش قويۇپ ،خۇداغا سەجدە قىلىپ مۇنداق دېيىشەتتى:
« 12ئامىن! مەدھىيە ،شان-شەرەپ،
دانالىق ۋە تەشەككۈر،
ھۆرمەت ۋە كۈچ-قۇدرەت
خۇدايىمىزغا مەڭگۈ مەنسۇپ بولسۇن .ئامىن!»
 13شۇ چاغدا ،يېتەكچىلەردىن بىرى مەندىن:
_ ئاق تون كىيگەن بۇ كىشىلەر كىم بولىدۇ ،قەيەردىن كەلدى؟
_ دەپ سورىدى.
 _ 14تەقسىر ،مەن بىلمەيمەن ،بۇ ئۆزلىرىگە مەلۇمدۇر _ ،دېدىم.
ئۇ ماڭا:
_ بۇالر دەھشەتلىك بااليىئاپەتلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ
كەلگەنلەردۇر .ئۇالر تونلىرىنى قوزىنىڭ قېنىدا يۇيۇپ ،ئاپئاق
قىلغان 15 .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر خۇدانىڭ تەختىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ،
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خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسىدا كېچە-كۈندۈز ئۇنىڭ خىزمىتىدە بولىدۇ.
تەختتە ئولتۇرغۇچى خۇدا ئۇالرغا سايىۋەندۇر 16 .ئۇالر ئەمدى ئاچ
قالمايدۇ ،ئۇسسىمايدۇ ،ئۇالرغا نە ئاپتاپ ،نە قاتتىق ئىسسىق
ئۆتمەيدۇ 17 .چۈنكى ،ئۇالرنى تەختنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى قوزا باقىدۇ
ۋە ھاياتلىق سۈيىنىڭ بۇالقلىرىغا ئېلىپ بارىدۇ .خۇدا ئۇالرنىڭ
كۆزلىرىدىكى پۈتۈن ياشالرنى سۈرتىدۇ _ ،دېدى.

قوزىنىڭ يەتتىنچى پېچەتنى ئېچىشى

8

 1قوزا يەتتىنچى پېچەتنى ئاچقاندا ،ئەرشتە يېرىم سائەتچە
جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى 2 .ئاندىن ،خۇدانىڭ ئالدىدا
تۇرغان يەتتە پەرىشتىنى كۆردۈم .ئۇالرغا يەتتە كاناي بېرىلدى.
 3ئالتۇن ئىسرىقدان تۇتقان يەنە بىر پەرىشتە كېلىپ ،قۇربانلىق
سۇپىسىنىڭ ئالدىدا تۇردى .تەختنىڭ ئالدىدىكى ئالتۇن قۇربانلىق
سۇپىسىدا خۇدانىڭ بارلىق مۇقەددەس خەلقىنىڭ دۇئالىرى بىلەن
بىللە ئاتاش ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا كۆپ ئىسرىق بېرىلدى 4 .ئىسرىقتىن
چىققان تۈتۈنلەر بىلەن مۇقەددەس خەلقنىڭ دۇئالىرى پەرىشتىنىڭ
قولىدىن خۇدانىڭ ئالدىغا كۆتۈرۈلدى 5 .ئاندىن ،پەرىشتە ئىسرىقداننى
قولىغا ئېلىپ ،ئۇنى قۇربانلىق سۇپىسىدىكى ئوت بىلەن تولدۇرۇپ،
يەر يۈزىگە ئاتتى .ئۇ چاغدا ،گۈلدۈرمامىنىڭ گۈلدۈر-قاراسلىرى
ئاڭالندى .چاقماقالر چېقىپ ،يەر-زېمىن تەۋرەندى.

پەرىشتىلەرنىڭ كاناي چېلىشى
 6ئاندىن كېيىن ،قوللىرىغا بىردىن كاناي تۇتقان يەتتە پەرىشتە
كانايلىرىنى چېلىشقا ھازىرالندى.
 7بىرىنچى پەرىشتە كانىيىنى چالغاندا ،مۆلدۈر بىلەن ئوت
قانغا ئارىالشقان ھالدا ياغدۇرۇلدى .زېمىننىڭ ئۈچتىن بىرى،
دەل-دەرەخلەرنىڭ ئۈچتىن بىرى ۋە پۈتكۈل يېشىل ئوت-چۆپلەر
كۆيۈپ كەتتى.
 8ئىككىنچى پەرىشتە كانىيىنى چالغاندا ،گويا الۋۇلداپ
كۆيۈۋاتقان چوڭ بىر تاغدەك غايەت زور بىر جىسىم دېڭىزغا
تاشالندى .دېڭىزنىڭ ئۈچتىن بىرى قانغا ئايالندى 9 .دېڭىزدىكى
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جانىۋارالرنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۆلدى ۋە كېمىلەرنىڭ ئۈچتىن
بىرى ۋەيران بولدى.
 10ئۈچىنچى پەرىشتە كانىيىنى چالغاندا ،ئاسماندىن مەشئەلدەك
يالقۇنالپ يانغان چوڭ بىر يۇلتۇز دەرياالرنىڭ ئۈچتىن بىرىنىڭ ۋە
بۇالقالرنىڭ ئۈستىگە چۈشتى 11 .بۇ يۇلتۇزنىڭ ئىسمى «قېرىق»
ئىدى .سۇالرنىڭ ئۈچتىن بىرى قېرىق بولۇپ كېتىپ ،بۇ سۇنى
ئىچكەن نۇرغۇن ئادەم ئۆلۈپ كەتتى.
 12تۆتىنچى پەرىشتە كانىيىنى چالغاندا ،قۇياشنىڭ ،ئاينىڭ
ۋە يۇلتۇزالرنىڭ ئۈچتىن بىرى زەربىگە ئۇچرىدى .نەتىجىدە،
قۇياش ،ئاي ۋە يۇلتۇزالرنىڭ يورۇقلۇقىنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۆچتى.
كۈندۈزنىڭ ئۈچتىن بىرى قاراڭغۇلۇققا ئايالندى ،كېچىنىڭ ئۈچتىن
بىرىدە يورۇقلۇق يوقالدى.
 13يەنە قارىۋىدىم ،ئاسماننىڭ قەرىدە ئۇچۇپ كېتىۋاتقان بىر
بۈركۈتنىڭ قاتتىق ئاۋاز بىلەن« :باشقا ئۈچ پەرىشتە چالىدىغان
كاناي ئاۋازلىرىنىڭ دەستىدىن يەر يۈزىدە ياشايدىغانالرنىڭ ھالىغا
ۋاي ،ھالىغا ۋاي ،ھالىغا ۋاي!» دېگىنىنى ئاڭلىدىم.
 1بەشىنچى پەرىشتە كانىيىنى چالغاندا ،ئاسماندىن يەرگە
چۈشۈپ كەتكەن بىر يۇلتۇزنى كــۆردۈم .تېگى يوق
ھاڭغا ① بارىدىغان لەخمىنىڭ ئاچقۇچى ئۇنىڭغا بېرىلدى 2 .ئۇ
تېگى يوق ھاڭنى ئاچقاندا ،ھاڭدىن يوغان ئوچاقنىڭ ئىسىدەك
تۈتۈن ئېتىلىپ چىقتى .ھاڭنىڭ تۈتۈنىدىن قۇياش ۋە ئاسماننى
قاراڭغۇلۇق باستى 3 .تۈتۈننىڭ ئىچىدىن يەر يۈزىگە چېكەتكە ياغدى.
ئۇالرغا چايانالردەك چېقىش كۈچى بېرىلگەنىدى 4 .چېكەتكىلەرگە
يەر يۈزىدىكى ئوت-چۆپلەرگە ۋە ھەرقانداق ئۆسۈملۈك ياكى
دەل-دەرەخلەرگە ئەمەس ،پەقەت پېشانىسىدە خۇدانىڭ مۆھرى
بولمىغان ئىنسانالرغىال زىيان يەتكۈزۈش بۇيرۇلغانىدى 5 .ئۇالرغا
بۇ ئىنسانالرنى ئۆلتۈرۈش ئەمەس ،پەقەت بەش ئاي مۇددەتلىك
قىيىن-قىستاققا ئېلىش بۇيرۇقىال بېرىلگەنىدى .بۇ قىيىن-
قىستاق چايان ئادەمنى چاققان ۋاقىتتىكى قاتتىق ئاغرىق ئازابىغا

9

①  1 :9تېگى يوق ھاڭ _ جىنالر قامىلىدىغان يەر.
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ئوخشايتتى 6 .ئۇ كۈنلەردە ،ئىنسانالر ئۆلۈمنى ئىزدەيدۇ ،لېكىن
تاپالمايدۇ؛ ئۆلۈمنى سېغىنىدۇ ،لېكىن ئۆلۈم ئۇالردىن قاچىدۇ.
 7چېكەتكىلەرنىڭ قىياپىتى خۇددى جەڭگە ھازىرالنغان ئاتالرغا
ئوخشايتتى .باشلىرىدا بولسا ئالتۇن تاجغا ئوخشايدىغان بىر
نەرسە بار ئىدى .چىرايى ئادەمنىڭكىگە ئوخشايتتى 8 .چاچلىرى
ئايالالرنىڭ چېچىغا ،چىشلىرى شىرنىڭ چىشىغا ئوخشايتتى.
 9كۆكرەكلىرى تۆمۈر ساۋۇتالرغا ئوخشايتتى .قاناتلىرىنىڭ ئاۋازى
جەڭگە ئاتالنغان نۇرغۇن ئات-ھارۋىالرنىڭ ئاۋازىغا ئوخشايتتى.
 10چايانالرنىڭكىگە ئوخشاش چاقىدىغان قۇيرۇقلىرى بار ئىدى.
قۇيرۇقلىرىدىكى زەھەرلىك نەشتىرىدە ئادەمنى بەش ئاي ئازابقا
سالغۇدەك كۈچ بار ئىدى 11 .ئۇالرنى باشقۇرىدىغان پادىشاھ تېگى
يوق ھاڭنىڭ پەرىشتىسى ئىدى .بۇ پەرىشتىنىڭ ئىبرانىيچە ئىسمى
ئاۋاددون؛ گرېكچە ئىسمى ئاپولىيون ،يەنى ھاالك قىلغۇچى ئىدى.
 12بىرىنچى بااليىئاپەت ئۆتۈپ كەتتى .ئەمدى بۇنىڭدىن كېيىن
يەنە ئىككى بااليىئاپەت كېلىدۇ.
 13ئالتىنچى پەرىشتە كانىيىنى چالغاندا ،خۇدانىڭ ئالدىدىكى
ئالتۇن قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ تۆت مۈڭگۈزىدىن چىققان بىر
ئاۋازنى ئاڭلىدىم 14 .بۇ ئاۋاز ئالتىنچى پەرىشتىگە« :چوڭ فىرات
دەرياسىنىڭ يېنىدا باغالقلىق تۆت پەرىشتىنى بوشات» دېدى 15 .دەل
شۇ يىل ،شۇ ئاي ،شۇ كۈن ۋە شۇ سائەت ئۈچۈن ھازىرالپ قويۇلغان
بۇ تۆت پەرىشتە ئىنسانالرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن
باغالقتىن بوشىتىلدى 16 .بۇالرنىڭ ئاتلىق لەشكەرلىرىنىڭ سانى
ئىككى يۈز مىليون ئىدى .ئۇالرنىڭ سانىنىڭ جاكارالنغانلىقىنى
ئاڭلىدىم.
 17غايىبانە ئاالمەتتە كۆزۈمگە كۆرۈنگەن ئات ۋە ئاتلىقالر مانا
مۇنداق ئىدى :ئاتلىقالرنىڭ كۆكرەك قالقانلىرى چوغدەك قىزىل،
كۆك ياقۇتتەك كۆك ۋە گۈڭگۈرتتەك سېرىق ئىدى .ئاتالرنىڭ
باشلىرى شىرنىڭ بېشىغا ئوخشايتتى .ئېغىزلىرىدىن ئوت ،تۈتۈن
ۋە گۈڭگۈرت پۈركۈلەتتى 18 .ئىنسانالرنىڭ ئۈچتىن بىرى بۇالرنىڭ
ئاغزىدىن پۈركۈلگەن ئوت ،تۈتۈن ۋە گۈڭگۈرتتىن ئىبارەت بۇ ئۈچ
ئاپەتتىن ئۆلدى 19 .ئاتالرنىڭ كۈچى ئېغىزلىرىدا ۋە قۇيرۇقلىرىدا
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ئىدى .قۇيرۇقلىرىنىڭ يىالنغا ئوخشاش بېشى بولۇپ ،بۇالر بىلەن
ئادەمنى زەخىملەندۈرەتتى.
 20قالغان ئىنسانالر ،يەنى بۇ بااليىئاپەتلەردىن ئامان قالغۇچىالر ئۆز
قىلمىشلىرىغا توۋا قىلمىدى .جىنالرغا ،كۆرەلمەس ،ئاڭلىيالماس ۋە
ماڭالماس ئالتۇن ،كۈمۈش ،تۇچ ۋە ياغاچ بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن ۋاز
كەچمىدى 21 .ئۇالر قاتىللىق ،سېھىرگەرلىك ،جىنسىي ئەخالقسىزلىق
ۋە ئوغرىلىقلىرىغىمۇ توۋا قىلمىدى.

پەرىشتە ۋە كىچىك ئورام يازما

10

  1ئاندىن كېيىن ،ئەرشتىن چۈشۈۋاتقان يەنە بىر
كۈچلۈك پەرىشتىنى كۆردۈم .ئۇ بىر پارچە بۇلۇتنى
يېپىنغان بولۇپ ،بېشىنىڭ ئۈستىدە بىر ھەسەن-ھۈسەن بار
ئىدى .يۈزى قۇياشقا ،پۇتلىرى بولسا ئوت تۈۋرۈكىگە ئوخشايتتى.
 2قولىدا بىر كىچىك ئوچۇق ئورام يازما بار ئىدى .ئۇ ئوڭ پۇتىنى
دېڭىز ئۈستىگە ،سول پۇتىنى بولسا قۇرۇقلۇققا قويۇپ تۇرۇپ،
 3شىرنىڭ ھۆركىرىشىگە ئوخشاش قاتتىق ئاۋاز بىلەن ۋارقىرىدى.
ئۇ ۋارقىرىغاندا ،يەتتە گۈلدۈرماما ئۆز گۈلدۈر-قاراسلىرى بىلەن
جاۋاب قايتۇردى 4 .يەتتە گۈلدۈرماما جاۋاب قايتۇرغاندا ،ئۇالرنىڭ
سۆزلىرىنى خاتىرىلىۋالماقچى بولۇپ تۇراتتىم .بىراق ،ئاسماندىن:
«يەتتە گۈلدۈرمامىنىڭ ئېيتقانلىرىنى خاتىرىلىمە .ئۇالرنى مەخپىي
تۇت» دېگەن بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
 5دېڭىز ھەم قۇرۇقلۇقنىڭ ئۈستىدە تۇرغان ،مەن كۆرگەن
ئۇ پەرىشتە ئوڭ قولىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ 6 ،ئاسمان،
يەر ،دېڭىز ۋە ئۇالردىكى مەۋجۇداتالرنى ياراتقۇچى ،يەنى
ئەبەدىلئەبەد ياشىغۇچىنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىپ« :ئەمدى
كېچىكتۈرۈلمەيدۇ؛  7ئەكسىچە ،يەتتىنچى پەرىشتە كانىيىنى
چالغاندا ،خۇدا ئۆز خىزمەتكارلىرى بولغان پەيغەمبەرلەرگە
جاكارلىغان سىر ئەمەلگە ئاشىدۇ» دېدى.
 8مەن ئاسماندىن ئاڭلىغان ئاۋاز ماڭا يەنە« :بېرىپ ،دېڭىز ھەم
قۇرۇقلۇقنىڭ ئۈستىدە تۇرغان پەرىشتىنىڭ قولىدىكى ئوچۇق
ئورام يازمىنى ئال» دېدى.
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 9مەن بېرىپ ،پەرىشتىنىڭ كىچىك ئورام يازمىنى ماڭا بېرىشىنى
سورىدىم .ئۇ ماڭا:
_ بۇنى ئېلىپ يە! ئاغزىڭدا ھەسەلدەك تاتلىق بولىدۇ ،بىراق
مەيدەڭنى ئېچىشتۇرىدۇ _ ،دېدى.
 10كىچىك ئورام يازمىنى پەرىشتىنىڭ قولىدىن ئېلىپ يېدىم،
ئاغزىمدا ھەسەلدەك تاتلىق تېتىدى .لېكىن ،ئۇنى يۇتقىنىمدا
مەيدەم ئېچىشىپ كەتتى.
 11كېيىن ،پەرىشتە ماڭا:
_ سەن خۇدانىڭ كۆپ مىللەتلەر ،خەلقلەر ،ھەر خىل تىلالردا
سۆزلىشىدىغان كىشىلەر ۋە پادىشاھالر توغرىسىدىكى ۋەھىيلىرىنى
يەنە بىر قېتىم جاكارلىشىڭ الزىم _ ،دېدى.

ئىككى گۇۋاھچى

11

 1ماڭا ئۆلچىگۈچ ئورنىدا ئىشلىتىشكە قومۇش بېرىلدى
ۋە بىر ئاۋاز ماڭا مۇنداق دېدى« :بېرىپ ،خۇدانىڭ
ئىبادەتخانىسى ۋە قۇربانلىق سۇپىسىنى ئۆلچە ،ئۇ يەردە ئىبادەت
قىلىۋاتقانالرنى سانا 2 .ئىبادەتخانىنىڭ تاشقىرىقى ھويلىسىنى
ئۆلچىمەي قوي ،چۈنكى ئۇ يەر يەھۇدىي ئەمەسلەرگە بېرىلدى.
ئۇالر مۇقەددەس شەھەرنى  42ئاي دەپسەندە قىلىدۇ 3 .مــەن
ئىككى گۇۋاھچىمغا قۇدرەت بېرىمەن .ئۇالر قارىلىق كىيىم
كىيىپ ،خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى بېكىتىلگەن ئەنە شۇ  1260كۈندە
يەتكۈزىدۇ».
 4دۇنيانىڭ رەببى ئالدىدا تۇرغان ئىككى تۈپ زەيتۇن دەرىخى
ۋە ئىككى چىراغدان مانا شۇ گۇۋاھچىالردۇر 5 .بىرەرسى ئۇالرنى
زەخىملەندۈرمەكچى بولسا ،ئۇالر ئېغىزلىرىدىن ئوت پۈركۈپ،
ئۇ دۈشمەننى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ .ئۇالرنى زەخىملەندۈرمەكچى
بولغانالر مانا شۇنداق ئۆلتۈرۈلىدۇ 6 .ئۇالر خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى
جاكاراليدىغان كۈنلەردە يامغۇر ياغماسلىقى ئۈچۈن ،ئاسماننى
يېپىۋېتىش قۇدرىتىگە ئىگە .ئۇالر سۇالرنى قانغا ئايالندۇرۇش ۋە
ھەر خىل بااليىئاپەتلەر بىلەن يەر يۈزىگە خالىغان ۋاقىتتا زەربە
بېرىش قۇدرىتىگىمۇ ئىگە.
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 7گۇۋاھلىق ۋەزىپىلىرى ئاياغالشقاندا ،تېگى يوق ھاڭدىن چىقىدىغان
دىۋە ئۇالر بىلەن ئېلىشىدۇ ۋە ئۇالرنى يېڭىپ ئۆلتۈرىدۇ 8 .جەسەتلىرى
كاتتا شەھەرنىڭ غول يولىغا تاشلىنىدۇ .بۇ شەھەر سودوم ياكى
مىسىر دېگەن سىمۋوللۇق نام بىلەن ئاتالغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
رەببىمۇ ئۇ يەردە كرېستكە مىخالنغانىدى 9 .ھەر مىللەتتىن ،ھەر
قەبىلىدىن ۋە ھەر خىل تىلدا سۆزلىشىدىغان خەلقلەردىن كىشىلەر
كېلىشىپ ،ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىگە ئۈچ يېرىم كۈن تىكىلىپ قارايدۇ
ۋە جەسەتلەرنىڭ يەرلىككە قويۇلۇشىغا رۇخسەت قىلمايدۇ 10 .يەر
يۈزىدە ياشايدىغانالر ئۇالرنىڭ بۇ ئەھۋالىدىن خۇشاللىققا چۆمۈپ،
ھېيت-بايرام ئۆتكۈزىدۇ ،بىر-بىرىگە ھەدىيىلەر ئەۋەتىشىدۇ،
چۈنكى بۇ ئىككى پەيغەمبەرنىڭ سۆزى ئىنسانالرنىڭ ۋىجدانلىرىغا
تىكەندەك سانجىلىپ ،ئۇالرغا قاقشاتقۇچ زەربە بەرگەنىدى.
 11ئــۈچ يېرىم كۈندىن كېيىن ،ئىككى پەيغەمبەرنىڭ تېنىگە
خۇدادىن كەلگەن ھاياتلىق نەپىسى كىردى ،ۋە ئۇالر ئورنىدىن
تۇردى .ئۇالرنى كۆرگەنلەر ئىنتايىن ئاالقزادە بولۇپ كېتىشتى.
 12ئىككى پەيغەمبەر ئەرشتىن كەلگەن جاراڭلىق بىر ئاۋازنىڭ« :بۇ
ياققا چىق!» دېگەن لىكىنى ئاڭلىدى ۋە رەقىبلىرىنىڭ كۆز ئالدىدا
بىر بۇلۇت ئىچىدە ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى 13 .دەل شۇ چاغدا ،زېمىن
شىددەتلىك تەۋرەندى ،شەھەرنىڭ ئوندىن بىرى گۇمران بولۇپ،
يەتتە مىڭ كىشى ھاالك بولدى .قالغانلىرى ئىنتايىن قورقۇشۇپ،
ئەرشتىكى خۇدانى ئۇلۇغالشتى.
 14ئىككىنچى بااليىئاپەت ئۆتۈپ كەتتى .ئەمدى ئۈچىنچى
بااليىئاپەت كېلىشكە ئاز قالدى.

يەتتىنچى پەرىشتىنىڭ كاناي چېلىشى
 15ئۇنىڭدىن كېيىن ،يەتتىنچى پەرىشتە كانىيىنى چالدى .ئەرشتىن
كەلگەن جاراڭلىق ئاۋازالر مۇنداق دەيتتى:
«دۇنيانىڭ پادىشاھلىقى پەرۋەردىگارىمىز ۋە ئۇنىڭ
مەسىھىگە مەنسۇپ بولدى .ئۇ ئەبەدىلئەبەد ھۆكۈم
سۈرگۈسى».
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 16خۇدانىڭ ئالدىدىكى ئۆز تەختلىرىدە ئولتۇرغان يىگىرمە تۆت
يېتەكچى يەرگە باش قويۇپ ،خۇداغا سەجدە قىلىپ مۇنداق دېيىشتى:
« 17ھازىر ۋە ئەزەلدىن بار بولغان
ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگار خۇدا،
شۈكۈرلەر بولسۇن ساڭا.
چۈنكى ،ئۇلۇغ قۇدرىتىڭ بىلەن،
ھۆكۈمۈڭنى يۈرگۈزۈشكە باشلىدىڭ.
 18خەلقلەر غەزەپلەنگەنىدى.
ئەمدى سېنىڭ غەزىپىڭ يېتىپ كەلدى!
ئۆلۈكلەرنى سوراق قىلىش،
خىزمەتكارلىرىڭ بولغان پەيغەمبەرلەرنى
ۋە خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقى،
شۇنداقال ئەرزىمەس ياكى كاتتا بولسۇن،
نامىڭنى چوڭقۇر ھۆرمەتلىگەنلەرنى ئىنئامغا ئىگە قىلىش،
يەر يۈزىنى گۇمران قىلغانالرنى ھاالك قىلىش ۋاقتى
كەلدى».
 19ئاندىن ،خۇدانىڭ ئەرشتىكى ئىبادەتخانىسى ئېچىلدى ۋە ئۇنىڭ
ئەھدە ساندۇقى ئۇ يەردە كۆرۈندى .شۇئان چاقماقالر چېقىپ،
گۈلدۈرمامىنىڭ گۈلدۈر-قاراسلىرى ئاڭالندى .زېمىن تەۋرىنىپ،
دەھشەتلىك مۆلدۈر يېغىپ كەتتى.

ئايال ۋە ئەجدىھا

12

 1ئۇ چاغدا ،ئەرشتە ئاجايىپ زور بىر كارامەت ،يەنى
قۇياشنى يېپىنچاقلىغان بىر ئايال كۆرۈندى .ئۇنىڭ
پۇتلىرىنىڭ ئاستىدا ئاي ،بېشىدا ئون ئىككى يۇلتۇزلۇق تاج بار
ئىدى 2 .بۇ ئايالنىڭ ئاي-كۈنى توشۇپ قالغان بولۇپ ،تولغاق
ئىچىدە داد-پەرياد قىالتتى 3 .ئاندىن ،ئەرشتە يەنە بىر كارامەت،
يەنى يەتتە باشلىق ،ئون مۈڭگۈزلۈك ،چوڭ بىر قىزىل ئەجدىھا
كۆرۈندى .ئۇنىڭ يەتتە بېشىدا يەتتە تاج بار ئىدى 4 .ئۇ ئاسماندىكى
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يۇلتۇزالرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى قۇيرۇقى بىلەن سۈرۈپ ،يەر يۈزىگە
چۈشۈرۈۋەتتى .ئاندىن ،ئايال يەڭگىگەن ھامان ئۇنىڭ بالىسىنى
يالماپ يۇتۇۋەتمەكچى بولۇپ ،تۇغۇت ئۈستىدىكى ئايالنىڭ ئالدىدا
تۇردى 5 .ئايال بىر باال ،يەنى پۈتۈن ئەللەرنى تۆمۈر كالتەك بىلەن
باشقۇرىدىغان بىر ئوغۇل تۇغدى .باال تەختتە ئولتۇرغان خۇدانىڭ
ئالدىغا دەرھال ئېلىپ چىقىلدى 6 .ئايال بولسا چۆلگە قاچتى .ئۇ
يەردە ئۇنىڭ  1260كۈن بېقىلىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا خۇدا تەرىپىدىن
ھازىرالپ قويۇلغان بىر جاي بار ئىدى.
 7ئۇنىڭدىن كېيىن ،ئەرشتە جەڭ بولدى .باش پەرىشتە مىكائىل
ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى ئەجدىھاغا قارشى جەڭ قىلدى .ئەجدىھامۇ
ئۆز پەرىشتىلىرى بىلەن ئۇالرغا ئېتىلدى 8 ،لېكىن ئېلىشالمىدى.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئەرشتىكى ئورنىدىن مەھرۇم قالدى 9 .چوڭ
ئەجدىھا ،يەنى ئىبلىس ياكى شەيتان دەپ ئاتالغان ،پۈتۈن دۇنيانى
ئازدۇرغان ھېلىقى قەدىمىي يىالن ئۆز پەرىشتىلىرى بىلەن بىللە
يەر يۈزىگە تاشالندى.
 10شۇنىڭدىن كېيىن ،ئەرشتە جاراڭلىق بىر ئاۋازنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم:
«خۇدايىمىزنىڭ نىجاتلىقى ،قۇدرىتى ،پادىشاھلىقى ۋە ئۇ
تەيىنلىگەن مەسىھنىڭ ھوقۇقى نامايان بولدى.
چۈنكى ،خۇدايىمىزنىڭ ئالدىدا قېرىنداشلىرىمىزنى كېچە-
كۈندۈز ئەيىبلىگۈچى ئەرشتىن تاشلىۋېتىلدى.
 11قېرىنداشلىرىمىز قوزىنىڭ قېنى ۋە ئۇنىڭ قىلغان
گۇۋاھلىقى بىلەن ئەجدىھانى يەڭدى.
ئۇالر ھەتتا ئۆلۈم ئالدىدىمۇ ئۆز جېنىنى ئايىمىدى.
 12شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي ئەرش ۋە ئەرشتە ياشىغۇچىالر،
خۇشال بولۇڭالر!
لېكىن ،ھالىڭالرغا ۋاي ،ئەي يەر ۋە دېڭىزالر! چۈنكى،
ئىبلىس ئۈستۈڭالرغا تاشالندى.
ئۇ ئۆز ۋاقتىنىڭ ئاز قالغانلىقىنى بىلىپ ،دەرغەزەپكە
كەلدى».
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 13ئەجدىھا ئۆزىنىڭ يەر يۈزىگە تاشالنغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئوغۇل
بالىنى تۇغقان ئايالنى قوغالشقا باشلىدى 14 .ئايالنىڭ ئەجدىھادىن
دالدىلىنىپ ،چۆلدىكى ئۈچ يېرىم يىل بېقىلىدىغان ماكانغا ئۇچۇپ
كېتىشى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا يوغان بىر بۈركۈتنىڭ ئىككى قانىتى
بېرىلدى 15 .ئەجدىھا ئايالنىڭ ئارقىسىدىن ئاغزى بىلەن دەريادەك
سۇ پۈركۈپ ،ئۇنى سەلگە باستۇرۇپ ئېقىتىپ كەتمەكچى بولدى.
 16لېكىن ،زېمىن ئايالغا ياردەم قىلىپ ،ئاغزىنى ئېچىپ ،ئەجدىھانىڭ
ئاغزىدىن ئېتىلىپ چىققان دەريانى يۇتتى 17 .بۇنىڭ بىلەن،
ئەجدىھا ئايالغا دەرغەزەپ بولۇپ ،ئۇنىڭ باشقا پەرزەنتلىرى ،يەنى
خۇدانىڭ ئەمرلىرىنى تۇتۇپ ،ئەيسا مەسىھنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقىدا
تۇرغانلىرى بىلەن جەڭ قىلغىلى كەتتى.
 18ھېلىقى ئەجدىھا دېڭىز بويىدا تىكىلىپ تۇراتتى.

دېڭىزدىن چىققان دىۋە

13

 1ئاندىن ،ئون مۈڭگۈزلۈك ،يەتتە باشلىق بىر دىۋىنىڭ
دېڭىزدىن چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .ئۇنىڭ ھەربىر
مۈڭگۈزىدە بىردىن تاج بار ئىدى ،ھەربىر بېشىدا خۇداغا كۇپۇرلۇق
كەلتۈرىدىغان ئىبارە يېزىلغانىدى 2 .مەن كۆرگەن بۇ دىۋە يىلپىزغا
ئوخشايتتى ،پۇتلىرى ئېيىقنىڭ پۇتلىرىغا ،ئاغزى بولسا شىرنىڭ
ئاغزىغا ئوخشايتتى .ئەجدىھا دىۋىگە ئۆز قۇدرىتى ،تەختى ۋە
زور ھوقۇقىنى بەردى 3 .دىۋىنىڭ باشلىرىدىن بىرى ئەجەللىك
يارىالنغاندەك تۇراتتى .لېكىن ،بۇ ئەجەللىك يارا ساقايغانىدى.
پۈتۈن دۇنيا ھەيرانلىق ئىچىدە دىۋىگە ئەگەشتى 4 .ئۇالر دىۋىگە
بۇنداق ھوقۇق بەرگەن ئەجدىھاغا چوقۇنۇشتى .ئۇالر يەنە دىۋىگىمۇ
چوقۇنۇپ« ،دىۋىگە تەڭ كېلەلەيدىغانالر بارمۇ؟ ئۇنىڭ بىلەن
كىممۇ ئېلىشالىسۇن؟» دېدى.
 5دىۋىگە تەكەببۇرلۇق ۋە كۇپۇرلۇق قىلىدىغان ئېغىز ھەمدە  42ئاي
يۈرگۈزەلەيدىغان ھوقۇق بېرىلدى 6 .ئۇ خۇداغا ،خۇدانىڭ نامىغا ۋە
ئۇنىڭ دەرگاھىغا ،يەنى ئۇ يەردە ياشايدىغانالرغا كۇپۇرلۇق قىلىش
ئۈچۈن ئاغزىنى ئاچتى 7 .ئۇنىڭ خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقىگە قارشى
جەڭ قىلىپ ،ئۇالرنى يېڭىشىگە يول قويۇلدى .ھەر قەبىلە ،ھەر
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مىللەت ،ھەر خىل تىلدا سۆزلىشىدىغان خەلقلەرگە ھۆكۈمرانلىق
قىلىش ھوقۇقى بېرىلدى 8 .دۇنيا يارىتىلغاندىن بۇيان ،بوغۇزالنغان
قوزىنىڭ ھاياتلىق دەپتىرىگە نامى يېزىلغانالردىن باشقا ،يەر يۈزىدە
ياشايدىغان ھەممە ئىنسان ئۇنىڭغا چوقۇنىدۇ.
 9مۇنۇ سۆزنى قۇلىقىڭالردا چىڭ تۇتۇڭالر:
« 10خۇدانىڭ ‹تۇتقۇن بولىدۇ› دېگىنى چوقۇم تۇتقۇن
بولىدۇ.
خۇدانىڭ ‹قىلىچلىنىدۇ› دېگىنى چوقۇم قىلىچلىنىپ
ئۆلىدۇ».
شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقى سەۋر قىلىشى،
ئېتىقادتا چىڭ تۇرۇشى الزىم.

يەردىن چىققان دىۋە
 11ئۇنىڭدىن كېيىن ،يەردىن چىقىۋاتقان يەنە بىر دىۋىنى
كۆردۈم .ئۇنىڭ قوزىنىڭكىدەك كىچىك ئىككى مۈڭگۈزى بار ئىدى،
لېكىن ئاۋازى ئەجدىھانىڭكىدەك چىقاتتى 12 .ئۇ بىرىنچى دىۋىگە
ۋاكالىتەن پۈتۈن ھوقۇقنى يۈرگۈزۈپ ،يەر يۈزىنى ۋە ئۇنىڭدا
ياشايدىغانالرنى ئەجەللىك يارىسى ساقايغان بىرىنچى دىۋىگە
چوقۇنۇشقا مەجبۇراليتتى 13 .ئۇ چوڭ كارامەتلەرنى كۆرسىتەتتى ،ھەتتا
ئىنسانالرنىڭ كۆز ئالدىدا ئاسماندىن يەر يۈزىگە ئوت ياغدۇراتتى.
 14ئۇ بىرىنچى دىۋىگە ۋاكالىتەن كۆرسىتىشكە ھوقۇقالندۇرۇلغان
كارامەتلەر بىلەن يەر يۈزىدە ياشايدىغانالرنى ئازدۇردى .ئۇالرغا قىلىچ
بىلەن چېپىلغان ،لېكىن ئامان قالغان بىرىنچى دىۋىنىڭ ھۆرمىتى
ئۈچۈن بىر ھەيكەل تىكلەشنى بۇيرۇدى 15 .يەردىن چىققان دىۋىگە
دېڭىزدىن چىققان دىۋىنىڭ ھەيكىلىگە ھاياتلىق نەپىسى بېرىپ،
ئۇنى سۆزلىيەلەيدىغان قىلىش ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنمىغانالرنىڭ
ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈش قۇدرىتى بېرىلدى 16 .ئۇ كاتتا ۋە ئەرزىمەس،
باي ۋە كەمبەغەل ،ھۆر ۋە قۇلالرنىڭ ھەممىسىنى ئوڭ قولى ياكى
پېشانىسىگە بىر بەلگە ئۇرغۇزۇشقا مەجبۇرلىدى 17 .بۇ بەلگە بارالر،
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يەنى قولى ياكى پېشانىسىدە دىۋىنىڭ نامى ياكى ئۇنىڭ نامىغا
ۋەكىللىك قىلىدىغان رەقەم بېسىلغانالردىن باشقا ھېچكىم بىر
نەرسە سېتىۋااللمايتتى ياكى ساتالمايتتى.
 18بۇ يەردە بىر ھېكمەت بار .ئەقىل-پاراسىتى بارلىكى كىشىلەر
دىۋىنىڭ رەقىمىنى ھېسابالپ چىقااليدۇ ،چۈنكى بۇ رەقەم بىر
ئادەمگە ۋەكىللىك قىلىدۇ .ئۇنىڭ رەقىمى  666دۇر.

قۇتقۇزۇۋېلىنغانالرنىڭ قوشىقى

14

 1ئاندىن ،قوزىنىڭ سىئون ① تېغى ئۈستىدە تۇرغانلىقىنى
كۆردۈم .ئۇنىڭ يېنىدا پېشانىسىگە قوزىنىڭ ۋە ئۇنىڭ
ئاتىسىنىڭ ئىسمى يېزىلغان  144,000كىشى بار ئىدى 2 .ئاسماندىن
خۇددى شارقىراپ ئېقىۋاتقان سۇالرنىڭ ۋە گۈلدۈرمامىنىڭ قاتتىق
گۈلدۈرلىشىدەك بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم .مەن ئاڭلىغان ئاۋاز يەنە
چىلتارچىالر ئورۇندىغان نەغمە ئاۋازىغىمۇ ئوخشايتتى 3 .ھېلىقى
 144,000كىشى تەختنىڭ ،تۆت تىرىك مەخلۇقنىڭ ۋە يېتەكچىلەرنىڭ
ئالدىدا يېڭى بىر ناخشا ئېيتىشتى .بۇ ناخشىنى گۇناھلىرىنىڭ
بەدىلى تۆلىنىپ بۇ دۇنيادىن ئازاد قىلىنغان كىشىلەردىن باشقا
ھېچكىم ئۆگىنىشكە قادىر ئەمەس ئىدى 4 .ئــۇالر خۇددى زىنا
قىلىپ باقمىغان كىشىلەردەك پاك بولۇپ ،قوزا نەگە بارسا ،ئۇالرمۇ
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ شۇ يەرگە بارىدۇ .ئۇالر ئىنسانالر ئارىسىدىن
بەدەل بىلەن قۇتقۇزۇۋېلىنغانالر بولۇپ ،خۇددى دەسلەپ پىشقان
مېۋە خۇداغا ئاتالغىنىدەك ،ئۇالر خۇداغا ۋە قوزىغا ئاتالغانالردۇر.
 5ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن يالغان سۆز چىقمايدۇ .ئۇالر ئەيىبسىزدۇر.

ئۈچ پەرىشتە ئېلىپ كەلگەن خەۋەرلەر
 6بۇنىڭ كەينىدىن ،ئاسماننىڭ قەرىدە ئۇچۇپ يۈرگەن باشقا
بىر پەرىشتىنى كۆردۈم .بۇ پەرىشتە يەر يۈزىدە ياشايدىغانالرغا،
①  1 :14سىئون _ يېرۇسالېمنىڭ يەنە بىر ئىسمى بولۇپ ،داۋۇت پادىشاھنىڭ
ۋاقتىدىال ئىسرائىلىيىنىڭ پايتەختى ئىدى« .ۋەھىيلەر»دە سىئون خۇدانىڭ ۋە
ئۇنىڭ قۇتقۇزۇۋېلىنغان خەلقىنىڭ ئەرشتىكى مەڭگۈلۈك ماكانىغا سىمۋول
قىلىنغان.
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يەنى ھەربىر خەلق ،قەبىلە ۋە ھەر خىل تىلدا سۆزلىشىدىغان
مىللەتلەرگە يەتكۈزىدىغان مەڭگۈلۈك خۇش خەۋەرنى ئېلىپ
كەلگەنىدى 7 .ئۇ جاراڭلىق ئاۋاز بىلەن« :خۇدادىن قورقۇڭالر!
ئۇنى ئۇلۇغالڭالر! چۈنكى ،ئۇنىڭ ئىنسانالرنى سوراق قىلىدىغان
ۋاقتى يېتىپ كەلدى .ئاسماننى ،زېمىننى ،دېڭىزنى ۋە بۇالقالرنى
ياراتقۇچىغا سەجدە قىلىڭالر!» دەيتتى.
 8ئۇنىڭ كەينىدىن كەلگەن ئىككىنچى پەرىشتە مۇنداق دېدى:
«گۇمران بولدى! ئۆز زىناسىنىڭ كۈچلۈك شارابىنى پۈتكۈل
خەلقلەرگە ئىچكۈزگەن كاتتا شەھەر بابىل گۇمران بولدى!»
 9ئالدىنقى ئىككى پەرىشتىنىڭ كەينىدىن ئۈچىنچى پەرىشتە
قاتتىق ئاۋاز بىلەن مۇنداق دېدى« :كىمدەكىم دېڭىزدىن چىققان
دىۋىگە ۋە ئۇنىڭ ھەيكىلىگە چوقۇنسا ،ئۇنىڭ بەلگىسىنى
پېشانىسىگە ياكى قولىغا ئۇرغۇزسا 10 ،خۇدانىڭ غەزىپىنىڭ ساپ
ھەم كۈچلۈك شارابىنى خۇدانىڭ غەزىپى بىلەن تولغان قەدەھتە
ئىچىدۇ .ئۇ مۇقەددەس پەرىشتىلەرنىڭ ۋە قوزىنىڭ ئالدىدا ئوت ۋە
گۈڭگۈرتتە ئازابلىنىدۇ 11 .ئۇنى قىينىغان ئوتنىڭ ئىس-تۈتەكلىرى
مەڭگۈ پۇرقىراپ تۇرىدۇ .دىۋىگە ۋە ئۇنىڭ ھەيكىلىگە چوقۇنۇپ،
ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ بەلگىسىنى ئۇرغۇزغانالرغا كېچە-كۈندۈز ئاراملىق
بولمايدۇ 12 ».شۇنىڭ ئۈچۈن ،خۇدانىڭ ئەمرلىرىنى تۇتقان ۋە
ئەيساغا سادىق بولغان خەلق سەۋر-تاقەتلىك بولۇشى الزىم.
 13مەن يەنە ئاسماندا مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم« :بۇ سۆزنى ياز:
‹بۇنىڭدىن كېيىن ،رەببىمىزگە مەنسۇپ بولۇپ ئۆلگەنلەر نەقەدەر
بەختلىك!›» مۇقەددەس روھ« :دۇرۇس ،ئۇالر ئۆز ئىشلىرىنى
تۈگىتىپ ئارام ئالىدۇ .چۈنكى ،قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ
نەتىجىسى ئۇالر بىلەن بىللە بولىدۇ» دېدى.

زېمىندىكى ئورما
 14ئۇنىڭدىن كېيىن ،بىر پارچە ئاق بۇلۇتنى كۆردۈم .بۇلۇتنىڭ
ئۈستىدە بېشىغا ئالتۇن تاج كىيگەن ،قولىدا ئۆتكۈر بىر ئورغاق تۇتقان،
ئىنسانئوغلىغا ئوخشايدىغان بىرى ئولتۇراتتى 15 .ئىبادەتخانىدىن
چىققان باشقا بىر پەرىشتە بۇلۇتنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغۇچىغا
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يۇقىرى ئاۋاز بىلەن« :ئورغىقىڭنى سال ۋە ئور! چۈنكى ،ئورما
ۋاقتى كەلدى ،زېمىندىكى زىرائەتلەر پىشىپ يېتىلدى» دېدى.
 16بۇلۇت ئۈستىدە ئولتۇرغۇچى زېمىنغا ئورغاق سالدى .يەردىكى
زىرائەتلەر ئورۇلدى.
 17ئەرشتىكى ئىبادەتخانىدىن يەنە بىر پەرىشتە چىقتى .ئۇنىڭمۇ
ئۆتكۈر بىر ئورغىقى بار ئىدى 18 .ئارقىدىنال ،ئوتنى باشقۇرىدىغان
يەنە بىر پەرىشتە قۇربانلىق سۇپىسى تەرەپتىن چىقىپ ،ئۆتكۈر
ئورغاق تۇتقان پەرىشتىگە يۇقىرى ئاۋاز بىلەن« :ئۆتكۈر ئورغىقىڭنى
سېلىپ ،يەر يۈزىدىكى ئۈزۈم تاللىرىنىڭ ساپاقلىرىنى يىغىۋال،
چۈنكى ئۈزۈملەر پىشىپ يېتىلدى» دېدى 19 .بۇنىڭ بىلەن ،پەرىشتە
ئورغىقىنى يەر يۈزىگە سالدى ۋە يەردىكى ئۈزۈم تاللىرىنىڭ
مېۋىلىرىنى يىغىپ ،خۇدانىڭ غەزىپىنىڭ شاراب كۆلچىكىگە
تاشلىدى 20 ① .شەھەرنىڭ سىرتىدىكى شاراب كۆلچىكىدىكى
ئۈزۈملەر دەسسىلىپ ،شەربەتلىرى قان بولۇپ ،ئاتنىڭ تىزگىنىگە
كېلىدىغان ئېگىزلىكتە ئۈچ يۈز چاقىرىم يىراقلىققا ئاقتى.

پەرىشتىلەر ۋە كېيىنكى بااليىئاپەتلەر

15

 1ئاسماندا زور ھەم ھەيران قاالرلىق يەنە بىر كارامەتنى،
يەنى ئاخىرقى يەتتە خىل بااليىئاپەتنى ئېلىپ كېلىدىغان
يەتتە پەرىشتىنى كۆردۈم .خۇدانىڭ غەزىپى بۇ بااليىئاپەتلەر بىلەن
ئاخىرلىشاتتى.
 2مەن يەنە ئوت ئارىالش خرۇستال دېڭىزىدەك بىر كۆرۈنۈشنى
كۆردۈم .ئۇنىڭ يېنىدا دىۋە ئۈستىدىن غەلىبە قىلغانالر ،يەنى
دىۋىگە ۋە ئۇنىڭ ھەيكىلىگە چوقۇنمىغان ھەم ئۇنىڭ نامىغا
ۋەكىللىك قىلىدىغان رەقەم بىلەن مۆھۈرلەنمىگەنلەر تۇراتتى.
ئۇالرنىڭ قوللىرىدا خۇدا بەرگەن چىلتارالر بولۇپ 3 ،ئۇالر خۇدانىڭ
خىزمەتكارى مۇسانىڭ ناخشىسىنى ھەم قوزا ھەققىدىكى ناخشىنى
ئېيتىشاتتى:
①  19 :14يىغىلغان مېۋىلەرنىڭ شاراب كۆلچىكىگە تاشلىنىشى خۇداغا قارشى
تۇرغۇچىالرنىڭ ئۇنىڭ جازاسىغا تارتىلىشىغا سىمۋول قىلىنىدۇ.
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«ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگار خۇدا،
قىلغانلىرىڭ ئۇلۇغ ۋە كارامەتتۇر.
ئى پۈتكۈل خەلقلەرنىڭ پادىشاھى،
يوللىرىڭ ئادىل ۋە ھەقتۇر.
 4ئى پەرۋەردىگار ،سەندىن قورقمايدىغان كىم بار،
نامىڭنى مەدھىيىلىمەيدىغان؟
چۈنكى ،يېگانە مۇقەددەس ئۆزۈڭدۇرسەن.
كېلىپ پۈتكۈل خەلقلەر،
ساڭا سەجدە قىلغۇسى.
چۈنكى ،ئاشكارا بولغاچ
قىلغانلىرىڭنىڭ ھەققانىيلىقى».
 5ئۇنىڭدىن كېيىن ،ئەرشتىكى ئىبادەتخانىنىڭ ،يەنى ئەھدە
چېدىرىنىڭ ئېچىلغانلىقىنى كۆردۈم 6 .يەتتە خىل بااليىئاپەتنى
ئۆز ئىلكىدە تۇتقان يەتتە پەرىشتە پاكىز ھەم پارقىراپ تۇرىدىغان
كەندىر رەختتىن تون كىيگەن ،كۆكسىگە ئالتۇن كەمەر باغلىغان
ھالدا ئىبادەتخانىدىن چىقتى 7 .تۆت تىرىك مەخلۇقنىڭ بىرى يەتتە
پەرىشتىگە ئەبەدىلئەبەد ياشايدىغان خۇدانىڭ غەزىپى بىلەن تولغان
يەتتە ئالتۇن چىنىنى بەردى 8 .ئىبادەتخانا خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقى
ۋە قۇدرىتىدىن تۈتۈن بىلەن تولدى .يەتتە پەرىشتىنىڭ يەتتە
بااليىئاپىتى تامام بولمىغۇچە ،ھېچكىم ئىبادەتخانىغا كىرەلمىدى.

خۇدانىڭ غەزىپى بىلەن تولغان يەتتە چىنە

16

 1شۇنىڭدىن كېيىن ،ئىبادەتخانىدىن كۆتۈرۈلگەن
جاراڭلىق بىر ئاۋازنىڭ يەتتە پەرىشتىگە« :بېرىڭالر،
خۇدانىڭ غەزىپى بىلەن تولغان يەتتە چىنىدىكىنى يەر يۈزىگە
تۆكۈڭالر!» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
 2بىرىنچى پەرىشتە بېرىپ چىنىدىكىنى قۇرۇقلۇققا تۆكتى.
بۇنىڭ بىلەن ،تېنىدە دىۋىنىڭ بەلگىسى بولغان ۋە ئۇنىڭ
ھەيكىلىگە چوقۇنغانالرنىڭ بەدىنىنى يىرگىنچلىك يىرىڭلىق
يارىالر قاپالپ كەتتى.
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 3ئىككىنچى پەرىشتە چىنىدىكىنى دېڭىزغا تۆكتى .دېڭىز سۈيى
ئۆلۈكنىڭ قېنىغا ئوخشاش قانغا ئايالندى ۋە ئىچىدىكى پۈتۈن
جانلىقالر ئۆلدى.
 4ئۈچىنچى پەرىشتە چىنىدىكىنى دەريا ۋە بۇالقالرغا تۆكتى.
ئۇالرنىڭ سۈيىمۇ قانغا ئايالندى 5 .ئاندىن ،سۇ پەرىشتىسىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم:
«ھازىر ۋە ئەزەلدىن بار بولغان مۇقەددەس خۇدا!
چىقارغان ھۆكۈملىرىڭ دۇرۇس ۋە ئادىلدۇر.
 6يامان ئادەملەر سېنىڭ مۇقەددەس خەلقىڭ ۋە پەيغەمبەرلەر
قېنىنى تۆككەنلىكى ئۈچۈن،
سەن ئۇالرغا ئىچكىلى قان بەردىڭ .ئۇالر مۇشۇ جازاغا
اليىقتۇر».
 7يەنە قۇربانلىق سۇپىسىدىن كەلگەن بىر ئاۋازنىڭ:
«ئى ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگار خۇدا ،ھۆكۈملىرىڭ ھەق
ۋە ئادىلدۇر» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
 8تۆتىنچى پەرىشتە چىنىدىكىنى قۇياشنىڭ يۈزىگە تۆكتى .بۇنىڭ
بىلەن ،قۇياشقا ئىنسانالرنى ئوتتەك قىزىقى بىلەن ئۆرتەش قۇدرىتى
بېرىلدى 9 .ئىنسانالر دەھشەتلىك ئىسسىقتا ئۆرتەلدى .بىراق،
ئۇالر توۋا قىلىش ۋە بۇ بااليىئاپەتلەرنى كەلتۈرۈش قۇدرىتىگە ئىگە
بولغان خۇداغا ھەمدۇساناالر ئوقۇشنىڭ ئورنىغا ئۇنى قارغاشتى.
 10بەشىنچى پەرىشتە چىنىدىكىنى دىۋىنىڭ تەختىگە تۆكتى.
دىۋىنىڭ پادىشاھلىقىنى قاراڭغۇلۇق باستى .ئىنسانالر ئازابتىن
تىللىرىنى چىشلەشتى 11 .ئــۇالر ئاغرىق ئازابى ۋە يارىلىرىنىڭ
دەستىدىن ئەرشتىكى خۇدانى قارغاشتى .بىراق ،قىلمىشلىرىغا
توۋا قىلىشمىدى.
 12ئالتىنچى پەرىشتە چىنىدىكىنى ئۇلۇغ فىرات دەرياسىغا تۆكتى.
شۇ ھامان دەريانىڭ سۈيى قۇرىدى .بۇنىڭ بىلەن ،كۈنچىقىشتىن
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كېلىدىغان پادىشاھالرنىڭ يولى ئېچىلدى 13 .شۇنىڭدىن كېيىن،
ئەجدىھانىڭ ،دىۋىنىڭ ۋە ساختا پەيغەمبەرنىڭ ئېغىزلىرىدىن
چىققان پاقىغا ئوخشايدىغان ئۈچ يامان روھنى كۆردۈم 14 .بۇالر
كارامەتلەر كۆرسىتىدىغان جىنالرنىڭ روھلىرى بولۇپ ،پۈتۈن
دۇنيادىكى پادىشاھالرنى ھەممىگە قادىر خۇدانىڭ ئۇلۇغ كۈنىدىكى
جەڭگە توپالشقا كېتىۋاتاتتى.
 15ئەيسا مۇنداق دېدى« :قاراڭالر ،ئوغرىنىڭ كېلىشىدەك تۇيۇقسىز
كېلىمەن .يالىڭاچ قېلىپ ،نومۇسقا قالماسلىق ئۈچۈن ،كىيىملىرىنى
يېنىغا قويۇپ ،سەگەك ياتقانالر نەقەدەر بەختلىك-ھە!»
 16ئــۈچ يامان روھ پادىشاھالرنى ئىبرانىيچە «ئارماگېدون»
دېيىلىدىغان يەرگە توپلىدى.
 17يەتتىنچى پەرىشتە چىنىدىكىنى ھاۋاغا تۆكتى .ئەرشتىكى
ئىبادەتخانىنىڭ تەختىدىن كۆتۈرۈلگەن جاراڭلىق بىر ئاۋاز:
«ئىش تامام!» دېدى 18 .شــۇ ئەسنادا چاقماقالر چېقىلدى،
گۈلدۈرمامىنىڭ گۈلدۈر-قاراسلىرى ئاڭالندى .يەر-زېمىن
شۇنچىلىك تەۋرەندىكى ،ئىنسانالر يارىتىلغاندىن بېرى بۇنداق
قاتتىق تەۋرىنىش بولمىغانىدى 19 .كاتتا شەھەر بابىل ئۈچكە
بۆلۈندى .ھەرقايسى ئەللەردىكى شەھەرلەرمۇ يەر بىلەن يەكسان
بولدى .شۇ كاتتا شەھەر بابىلدىن ھېساب ئېلىنىش ئۈچۈن،
خۇدانىڭ قاتتىق غەزىپى بىلەن تولغان قەدەھ ئۇنىڭغا بېرىلدى.
 20پۈتۈن ئارالالر غايىب بولدى ،تاغالر يوقالدى 21 .ئاسماندىن
ئىنسانالرنىڭ ئۈستىگە ھەربىر دانىسى قىرىق بەش كىلو
چامىسىدا كېلىدىغان مۆلدۈر ياغدى .بۇ مۆلدۈر ئاپىتى شۇنداق
قورقۇنچلۇق بولدىكى ،ئىنسانالر بۇ بااليىئاپەتنىڭ دەستىدىن
خۇدانى قارغاشتى.

داڭلىق پاھىشە ئايال

17

 1يەتتە چىنىسى بار يەتتە پەرىشتىنىڭ بىرى كېلىپ ،ماڭا:
_ بۇ يەرگە كەل ،سۇالر ئۈستىدە ئولتۇرغان ،داڭقى
چىققان پاھىشە ئايالنىڭ تارتىدىغان جازاسىنى ساڭا كۆرسىتىپ
قوياي 2 .دۇنيانىڭ پادىشاھلىرى ئۇنىڭ بىلەن زىنا قىلىشتى،
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يەر يۈزىدە ياشايدىغانالر ئۇنىڭ زىناسىنىڭ شارابىدىن مەست
بولۇشتى _ ،دېدى.
 3ئۇنىڭدىن كېيىن ،پەرىشتە مېنى بىر چۆلگە ئېلىپ كەتتى.
شۇ چاغدا ،مۇقەددەس روھ مېنى ئۆز ئىلكىگە ئالغانىدى .ئۇ
يەردە يەتتە باشلىق ،ئون مۈڭگۈزلۈك ،پۈتۈن ئەزايىنى كۇپۇرلۇق
ناملىرى قاپلىغان بىر توق قىزىل دىۋىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغان
بىر ئايالنى كۆردۈم 4 .ئايال سۆسۈن ۋە توق قىزىل رەڭلىك
كىيىم كىيگەن بولۇپ ،ئالتۇن ،قىممەت باھالىق تاش ۋە ئۈنچە-
مەرۋايىتالر بىلەن بېزەلگەنىدى .قولىدا يىرگىنچلىك نەرسىلەر ۋە
ئۆز زىناسىنىڭ مەينەتچىلىكلىرى بىلەن تولغان بىر ئالتۇن قەدەھ
بار ئىدى 5 .پېشانىسىگە «كاتتا بابىل _ پاھىشىلەرنىڭ ۋە دۇنيادىكى
پۈتكۈل يىرگىنچلىكلەرنىڭ ئانىسى» دېگەن بىر سىرلىق نام
يېزىلغانىدى 6 .مەن ئايالنىڭ خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقى ،يەنى
ئەيساغا گۇۋاھلىق بېرىپ قۇربان بولغانالرنىڭ قېنى بىلەن مەست
بولغانلىقىنى كۆردۈم .ئۇنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھەيران بولدۇم.
 7پەرىشتە ماڭا مۇنداق دېدى:
_ نېمىگە ھەيران بولۇۋاتىسەن؟ ئايالنىڭ ۋە ئۇ مىنىپ تۇرغان
يەتتە باشلىق ،ئون مۈڭگۈزلۈك دىۋىنىڭ سىرىنى ساڭا ئېيتىپ
بېرەي 8 .سەن كۆرگەن دىۋە بىر زامانالردا بار ئىدى ،ھازىر يوق.
ئۇ كېيىن تېگى يوق ھاڭدىن چىقىپ ،ھاالكەتكە يۈزلىنىدۇ .يەر
يۈزىدە ياشايدىغان ،ئەمما دۇنيا يارىتىلغاندىن بۇيان نامى ھاياتلىق
دەپتىرىگە پۈتۈلمىگەن كىشىلەر دىۋىنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھەيران
قالىدۇ .چۈنكى ،ئۇ بىر زامانالردا بار ئىدى ،ھازىر يوق ،لېكىن
يەنە پەيدا بولىدۇ.
 9بۇنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئەقىل-پاراسەت كېرەك .يەتتە
باش ئۇ ئايال ئولتۇرغان يەتتە تاغقا ،شۇنداقال يەتتە پادىشاھقا
ۋەكىللىك قىلىدۇ 10 .بۇالرنىڭ بەشى ئاغدۇرۇلغان ،بىرى
بار ،يەنە بىرى تېخى كەلمىدى .ئۇ كەلگەندە ئازال ۋاقىت
تۇرااليدۇ 11 .بۇرۇن بار ،لېكىن ھازىر بولمىغان دىۋىنىڭ ئۆزى
سەككىزىنچى پادىشاھتۇر .ئۇ ھەم يەتتە پادىشاھنىڭ قاتارىدا
ھاالكەتكە يۈزلىنىدۇ.
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 12سەن كۆرگەن دىۋىنىڭ ئون مۈڭگۈزى تېخى ھۆكۈم سۈرمىگەن
ئون پادىشاھتۇر .لېكىن ،بۇالرغا دىۋە بىلەن بىللە بىر سائەتلىك
پادىشاھلىق ھوقۇقى بېرىلىدۇ 13 .بۇ پادىشاھالر ئۆز قۇدرىتى ۋە
ھوقۇقلىرىنى بىر نىيەت ،بىر مەقسەتتە دىۋىگە بېرىشىدۇ 14 .دىۋە
ۋە پادىشاھالر بىرلىشىپ قوزىغا قارشى جەڭ قىلىدۇ .قوزا غەلىبە
قىلىدۇ ،چۈنكى قوزا رەبلەرنىڭ رەببى ،پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىدۇر.
ئۇنىڭ بىلەن بىر سەپتىكىلەر چاقىرىلغان ،تالالنغان ۋە ئۇنىڭغا
سادىق بولغانالردۇر.
 15پەرىشتە ماڭا يەنە:
_ پاھىشە ئايال بويىدا ئولتۇرغان ،سەن كۆرگەن سۇالرنىڭ
ئۆزى مىللەتلەر ،قوۋمالر ،خەلقلەر ۋە ھەر خىل تىلالردا
سۆزلىشىدىغان كىشىلەردۇر 16 .ســەن كۆرگەن دىۋە ۋە ئون
مۈڭگۈز بۇ پاھىشە ئايالدىن نەپرەتلىنىدۇ ،ئۇنى تاالن-تاراج
قىلىپ يالىڭاچالپ قويىدۇ ،ئۇنىڭ گۆشىنى يەپ ،ئۆزىنى
ئوتتا كۆيدۈرىدۇ 17 .چۈنكى ،خۇدا ئاشۇ ئون پادىشاھنىڭ
قەلبىنى ئەسىر قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئۆز مەقسەتلىرىنى ئەمەلگە
ئاشۇرغۇزىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ پادىشاھالر خۇدانىڭ سۆزلىرى
ئەمەلگە ئاشقۇچە ،ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى دىۋىگە ئۆتۈنۈپ
بېرىشتە بىرلىككە كېلىدۇ 18 .سەن كۆرگەن ئايال دۇنيانىڭ
پادىشاھلىرى ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان كاتتا شەھەر
_ بابىلدۇر _ ،دېدى.

بابىلنىڭ گۇمران بولۇشى

18

 1ئۇنىڭدىن كېيىن ،چوڭ ھوقۇقلۇق يەنە بىر پەرىشتىنىڭ
ئەرشتىن چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .يەر يۈزى ئۇنىڭ
پارالق نۇرى بىلەن يورۇپ كەتتى 2 .پەرىشتە جاراڭلىق ئاۋاز بىلەن
مۇنداق ۋارقىرىدى:
«گۇمران بولدى ،كاتتا شەھەر بابىل گۇمران بولدى!
ئەمدى ئۇ جىنالرنىڭ ماكانى،
ھەر خىل يامان روھالرنىڭ ئۇۋىسى،
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ھەر خىل ئىپالس ۋە يىرگىنچلىك قۇشالرنىڭ
چاڭگىسىدۇر.
 3چۈنكى ،ئىچىشتى ھەرقايسى خەلقلەر،
ئۇنىڭ ئەخالقسىزلىقىنىڭ كۈچلۈك شارابىدىن.
زىنا قىلىشتى دۇنيانىڭ پادىشاھلىرى ئۇنىڭ بىلەن،
بېيىشتى دۇنيانىڭ سودىگەرلىرى،
ئۇنىڭ باياشاتچىلىقىنىڭ زىيادىلىكىدىن».
 4ئاسماندىن يەنە بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم:
«ئۇ يەردىن چىقىڭالر ،ئەي خەلقىم!
بولمىسا شېرىك بولىسىلەر ئۇ شەھەرنىڭ گۇناھلىرىغا.
ئۇچرايسىلەر ئۇنىڭ بېشىغا چۈشىدىغان بااليىئاپەتلەرگە.
 5چۈنكى ،پەلەككە يەتتى ئۇنىڭ قاتمۇقات گۇناھلىرى،
خۇدانىڭ يادىغا يەتتى ئۇنىڭ رەزىل قىلمىشلىرى.
 6ياندۇرۇڭالر ئۇنىڭ سىلەرگە قىلغىنىغا مۇۋاپىق.
قايتۇرۇڭالر ئۇنىڭ قىلمىشلىرىغا قوشالپ.
سۇنۇڭالر ئىككى باراۋەر تولدۇرۇپ،
ئۇنىڭ شاراب بەرگەن قەدىھىنى.
 7ئەيش-ئىشرەتتە ھەشەمەتچىلىك بىلەن ياشىسا قانداق،
بېرىڭالر ئۇنىڭغا ئازاب ۋە ئەلەم شۇنداق.
چۈنكى ماختىنىدۇكى ئۇ ئۆز كۆڭلىدە:
‹ئولتۇرىمەن خانىشتەك تەختتە،
تۇل ئەمەسمەن .تۇتماسمەن ئەسال ماتەم!›
 8بۇ ۋەجىدىن
ئۇنىڭ بېشىغا كېلىدىغان بااليىئاپەت،
يەنى ئۆلۈم ،ئاچارچىلىق ۋە ماتەم،
كېلىدۇ ھامان بىر كۈن ئىچىدىال.
ئۆرتىلىدۇ ئۇ ئوت ئىچىدە.
چۈنكى ،سوراق قىلىدۇ ئۇنى
قۇدرەتلىك پەرۋەردىگار خۇدا!»
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 9ئۇنىڭ بىلەن زىنا قىلغان ۋە ئەيش-ئىشرەتتە ياشىغان دۇنيانىڭ
پادىشاھلىرى ئۇنى ئۆرتىگەن ئوتنىڭ ئىس-تۈتەكلىرىنى كۆرگەندە،
ئۇنىڭ ھالىغا ئېچىنىپ يىغا-زار قىلىشىدۇ 10 .ئۇنىڭ تارتىۋاتقان
ئازابىدىن قورقۇپ ،يىراقتا تۇرۇپ دەيدۇكى:
«ئىسىت ،ئىسىت ،كاتتا شەھەر!
ئاھ بابىل ،كۈچلۈك شەھەر!
تارتىلدىڭ جازاغا ،بىر سائەت ئىچىدىال!»
 11دۇنيادىكى سودىگەرلەرمۇ ئۇنىڭ ھالىغا ئېچىنىپ يىغا-زار
قىلىشىدۇ .چۈنكى ،ئەمدى ئۇالرنىڭ ماللىرىنى 12 ،يەنى ئالتۇن-
كۈمۈش ،قىممەت باھالىق تاش ،ئۈنچە-مەرۋايىت ،ئېسىل كەندىر
رەخت ،سۆسۈن تاۋار-دۇردۇن ،يىپەك ،توق قىزىل رەڭلىك گەزمال،
ھەر تۈرلۈك خۇشبۇي ياغاچالر ،پىل چىشى ،ئەڭ ئېسىل ياغاچ،
تۇچ ،تۆمۈر ۋە مەرمەرلەردىن ئىشلەنگەن خىلمۇخىل بۇيۇمالر،
 13شۇنىڭدەك گۈلدارچىن ،دورا-دەرمەك ،ئىسرىق ،مۇرمەككى،
مەستەك ،شاراب ،زەيتۇن يېغى ،ئاق ئۇن ،بۇغداي ،كاال ،قوي ،ئات،
ھارۋا ۋە قۇللىرىنى ،يەنى ئادەملىرىنى سېتىۋالىدىغان كىشى يوقتۇر.
 14بۇ سودىگەرلەر بابىلغا:
«سەن مەستانە بولغان ئېسىل نەرسىلەر سەندىن كەتتى؛
پۈتۈن ئېسىل مال-دۇنيالىرىڭ غايىب بولدى.
سەن ئۇالرنى ئەمدى تاپالماسسەن» دەيدۇ.
 15بابىلدا بۇ مالالرنى سېتىپ بېيىغان سودىگەرلەر شەھەرنىڭ
تارتىۋاتقان ئازاب-ئوقۇبەتلىرىدىن قورقۇپ ،يىراقتا تۇرۇپ ،ئۇنىڭ
ھالىغا ئېچىنىپ يىغا-زار قىلىشىپ دېيىشىدۇكى:
« 16ئىسىت ،ئىسىت كاتتا شەھەر!
ئورالغانىدىڭ ئېسىل كەندىر رەختلەرگە ،سۆسۈن ۋە توق
قىزىل رەڭلىك گەزمالالرغا،
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بېزەلگەنىدىڭ ئالتۇن ،قىممەت باھالىق تاش ۋە
ئۈنچە-مەرۋايىتالرغا!
 17بەربات بولدۇڭ شۇنچە كاتتا بايلىقالر بىلەن بىر سائەت
ئىچىدىال».
بارلىق كېمە باشلىقلىرى ،كېمىدىكى يولۇچىالر ،كېمىچىلەر ۋە
دېڭىزغا تايىنىپ جان باقىدىغانالرنىڭ ھەممىسى يىراقتا تۇرۇپ،
 18ئۇنى ئۆرتىگەن ئوتنىڭ ئىس-تۈتەكلىرىنى كۆرۈپ« :بۇ كاتتا
شەھەرنىڭ يەنە بىر تەڭدىشى بارمىدۇ؟» دەپ پەرياد قىلىشىدۇ.
 19ئۇالر باشلىرىغا توپا تۆكۈشۈپ ،ماتەم تۇتۇپ ،ھەسرەت بىلەن
ئۈن سېلىپ مۇنداق دەپ يىغلىشىدۇ:
«ئىسىت ،ئىسىت ،كاتتا شەھەر!
بېيىغانىدى ئۇنىڭ بايلىقىدىن دېڭىزدا كېمىسى بارالر،
ھالبۇكى ۋەيران بولدى شەھەر بىر سائەت ئىچىدىال!»
« 20ئەي ئەرش ،ئەي خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقى ،ئەلچىلەر
ۋە پەيغەمبەرلەر!
خۇش بولۇڭالر ئۇنىڭ بېشىغا كەلگەنلەردىن!
چۈنكى ،جازاالپ خۇدا ئۇنى،
ئېلىپ بەردى سىلەرنىڭ دەردىڭالرنى».
 21ئاندىن ،كۈچلۈك بىر پەرىشتە تۈگمەن تېشىغا ئوخشاش يوغان
بىر تاشنى كۆتۈرۈپ ،دېڭىزغا تاشالپ مۇنداق دېدى:
«تاشلىنىدۇ مانا شۇنداق شىددەت بىلەن ،كاتتا شەھەر
بابىل،
كۆرۈنمەيدۇ قايتا.
 22ئەمدى ئاڭالنمايدۇ ئاۋازى ئۇنىڭدا،
چىلتارچىنىڭ ،ناخشىچىنىڭ ،كانايچىنىڭ ،سۇنايچىنىڭ.
ئەمدى تېپىلمايدۇ ئۇنىڭدا ھېچقانداق قول ھۈنەرۋەن.
ئەمدى ئاڭالنمايدۇ ئاۋازى تۈگمەنچىنىڭ.
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 23ئەمدى پارلىمايدۇ چىراغ يورۇقى ئۇنىڭدا،
ئاڭالنمايدۇ مۇڭدىشىشلىرى يېڭى ئەر-خوتۇنالرنىڭ.
دۇنيانىڭ ئەڭ مەرتىۋىلىك كىشىلىرى ئىدى ئۇنىڭ
سودىگەرلىرى،
ئازدى سېھرى بىلەن پۈتۈن خەلقىئالەم.
 24تۆكۈلدى ،بۇ شەھەردە قانلىرى،
پەيغەمبەرلەر ،خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقى ،يەر يۈزىدە
قىرغىن بولغانالرنىڭ».

ئەرشتىكى ھەمدۇساناالر

19

 1شۇنىڭدىن كېيىن ،ئەرشتە نۇرغۇن خااليىقنىڭ
ۋارقىراشلىرىدەك بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم .ئۇالر:

«ھەمدۇسانا!
نىجاتلىق ،ئۇلۇغلۇق ۋە قۇدرەت خۇدايىمىزغا
مەنسۇپتۇر.
 2چۈنكى ،ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى ھەق ۋە ئادىلدۇر.
ئۇ يەر يۈزىنى ئۆز زىناسى بىلەن بۇزغان داڭلىق پاھىشىنى
سوراققا تارتىپ،
ئۆز خىزمەتكارلىرىنىڭ قېنىنىڭ ئىنتىقامىنى ئالدى»
دېيىشەتتى.
 3ئۇالر يەنە:
«ھەمدۇسانا!
پاھىشىنى ئۆرتىگەن ئوتنىڭ ئىس-تۈتەكلىرى
پۇرقىرايدۇ ئەبەدىلئەبەد!» دېيىشتى.
 4يىگىرمە تۆت يېتەكچى ۋە تۆت تىرىك مەخلۇق يەرگە باش
قويۇپ« :ئامىن! ھەمدۇسانا!» دەپ ،تەختتە ئولتۇرغان خۇداغا
سەجدە قىلىشتى.
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 5ئۇنىڭدىن كېيىن ،تەختتىن كۆتۈرۈلگەن بىر ئاۋاز مۇنداق
دېدى:
«ئەي خۇدانىڭ پۈتكۈل خىزمەتكارلىرى،
ئۇنى چوڭقۇر ھۆرمەتلىگەن كاتتا ۋە ئەرزىمەسلەرنىڭ
ھەممىسى ئۇنى مەدھىيىلەڭالر!»
 6ئاندىن ،سۇالرنىڭ شارقىرىشىغا ،قاتتىق گۈلدۈرمامىنىڭ
گۈلدۈرلىشىگە ۋە نۇرغۇن خااليىقنىڭ ئاۋازىغا ئوخشاش بىر
ئاۋازنى ئاڭلىدىم .ئۇالر:
«ھەمدۇسانا! ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگارىمىز خۇدا
ھۆكۈمراندۇر.
 7شاد-خۇراملىق بىلەن تەنتەنە قىاليلى!
ئۇنى مەدھىيىلەپ ئۇلۇغاليلى!
چۈنكى ،قوزىنىڭ توي كۈنى يېتىپ كەلدى،
قىز ئۆزىنى تەييار قىلدى.
 8ئۇنىڭغا كىيىش ئۈچۈن پاكىز ۋە يالتىراپ تۇرىدىغان ئېسىل
كەندىر تون بېرىلدى» دەپ ۋارقىراشتى.
(ئېسىل كەندىر خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقىنىڭ خەيرلىك
ئىشلىرىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ).
 9ئاندىن ،پەرىشتە ماڭا:
_ مۇنۇ سۆزلەرنى خاتىرىلىۋال« :قوزىنىڭ توي زىياپىتىگە
تەكلىپ قىلىنغانالر نەقەدەر بەختلىك!» _ دېدى.
ئۇ ماڭا يەنە:
_ بۇالر خۇدانىڭ ھەقىقىي سۆزلىرىدۇر _ .دېدى.
 10ئۇنىڭغا سەجدە قىلىش ئۈچۈن ئايىغىغا باش قويدۇم.
لېكىن ،ئۇ:
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_ ھەرگىز ئۇنداق قىلما! مەنمۇ خۇدانىڭ سەن ۋە ئەيساغا
گۇۋاھلىق بەرگەن قېرىنداشلىرىڭغا ئوخشاش خىزمەتكارىمەن.
خۇداغىال ئىبادەت قىل! چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ ھەققىدە گۇۋاھلىق
بېرىش خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزۈشنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىدۇر،
_ دېدى.

ئاق ئاتقا مىنگۈچى
 11ئۇنىڭدىن كېيىن ،ئاسماننىڭ ئېچىلغانلىقىنى ۋە ئۇ يەردە تۇرغان
بىر ئاق ئاتنى كۆردۈم .ئاتقا مىنگۈچىنىڭ ئىسمى «سادىق» ۋە
«ھەق» ئىدى .ئۇ ئادىل ھۆكۈم ۋە ئادىل جەڭ قىالتتى 12 .ئۇنىڭ
كۆزلىرى يالقۇنالپ تۇرغان ئوتقا ئوخشايتتى .بېشىدا نۇرغۇن
تاجى بار بولۇپ ،بەدىنىگە ئۆزىدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدىغان
بىر ئىسىم يېزىلغانىدى 13 .ئۇچىسىغا قانغا مىلەنگەن تون كىيگەن
بۇ ئاتقا مىنگۈچىنىڭ ئىسمى «خۇدانىڭ كاالمى» ئىدى 14 .پاكىز
ۋە ئاپئاق ئېسىل كەندىر تون كىيگەن ئەرشتىكى قوشۇنالر ئاق
ئاتالرغا مىنىپ ،ئۇنىڭ كەينىدىن ئەگىشىپ كېلىۋاتاتتى 15 .ئۇنىڭ
ئاغزىدىن ھەرقايسى خەلقلەرگە زەربە بېرىش ئۈچۈن ئۆتكۈر
بىر قىلىچ چىقىپ تۇراتتى .ئۇ خەلقلەرنى تۆمۈر كالتەك بىلەن
باشقۇراتتى .ئۇ خۇداغا قارشى تۇرغۇچىالرنى خۇددى ئۈزۈملەرنى
شاراب كۆلچىكىدە دەسسەپ مىجىغاندەك ،ھەممىگە قادىر خۇدانىڭ
ئوتلۇق غەزىپى بىلەن ھاالك قىالتتى 16 .ئۇنىڭ تونى ۋە يوتىسىدا
«پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى ۋە رەبلەرنىڭ رەببى» دېگەن نامى
يېزىلغانىدى.
 17ئاندىن ،قۇياشنىڭ ئىچىدە تۇرغان بىر پەرىشتىنى كۆردۈم.
ئۇ ئاسماننىڭ قەرىدە ئۇچۇۋاتقان بارلىق قۇشالرغا قاتتىق
ئاۋاز بىلەن« :كېلىڭالر ،خۇدانىڭ كاتتا زىياپىتىگە يىغىلىڭالر!
 18پادىشاھالرنىڭ ،سەردارالرنىڭ ۋە قۇدرەتلىكلەرنىڭ ،شۇنداقال
ئاتالرنىڭ ۋە ئۇنىڭغا مىنگەنلەرنىڭ ،قۇلالرنىڭ ۋە ھۆرلەرنىڭ،
كاتتىالرنىڭ ۋە ئەرزىمەسلەرنىڭ گۆشلىرىنى يەڭالر!» دېدى.
 19ئۇنىڭدىن كېيىن ،دىۋە ،دۇنيا پادىشاھلىرى ۋە ئۇالرنىڭ
لەشكەرلىرىنىڭ ئاتقا مىنگۈچى ھەم ئۇنىڭ قوشۇنى بىلەن جەڭ
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قىلىش ئۈچۈن جەم بولغانلىقىنى كۆردۈم 20 .دىــۋە ۋە ئۇنىڭغا
ۋاكالىتەن مۆجىزىلەر كۆرسەتكەن ساختا پەيغەمبەر ئىككىلىسى
تۇتۇلدى .ساختا پەيغەمبەر شۇ مۆجىزىلەر ئارقىلىق تېنىدە دىۋىنىڭ
بەلگىسى بولغان ھەمدە دىۋىنىڭ ھەيكىلىگە چوقۇنغانالرنى
ئــازدۇرۇپ يۈرگەنىدى .ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسى گۈڭگۈرت
يېنىۋاتقان ئوت كۆلىگە تىرىك تاشالندى 21 .ئۇالرنىڭ لەشكەرلىرى
ئاتقا مىنگۈچىنىڭ ئاغزىدىن چىققان قىلىچ بىلەن چېپىلدى .پۈتۈن
ئۇچارقاناتالر بۇالرنىڭ گۆشىنى يەپ تويدى.

مىڭ يىل

20

  1ئۇنىڭدىن كېيىن ،قولىدا تېگى يوق ھاڭنىڭ
ئاچقۇچى ۋە يوغان بىر كىشەن تۇتقان بىر پەرىشتىنىڭ
ئاسماندىن چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆردۈم 2 .پەرىشتە ئەجدىھانى،
يەنى ئىبلىس ياكى شەيتان دېيىلگەن ھېلىقى قەدىمىي يىالننى
تۇتۇپ ،مىڭ يىللىق كىشەنلىدى 3 .ھەرقايسى خەلقلەرنىڭ مىڭ
يىل توشقۇچە قايتا ئازدۇرۇلماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى تېگى يوق
ھاڭغا تاشلىدى .ئاندىن ،ھاڭنىڭ ئاغزىنى يېپىپ پېچەتلىۋەتتى.
مىڭ يىل توشقاندىن كېيىن ،ئەجدىھا ۋاقىتلىق قويۇپ بېرىلىشى
كېرەك ئىدى.
 4ئاندىن ،تەختلەرنى ۋە ئۇالردا ئولتۇرغانالرنى كۆردۈم .ئۇالرغا
ھۆكۈم قىلىش ھوقۇقى بېرىلگەنىدى .ئۇنىڭدىن باشقا ،ئەيساغا
گۇۋاھلىق بەرگەنلىكى ۋە خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزگەنلىكى ئۈچۈن
كاللىسى ئېلىنغانالرنىڭ جانلىرىنىمۇ كۆردۈم .ئۇالر دىۋىگە ۋە
ئۇنىڭ ھەيكىلىگە چوقۇنمىغان ،ئۇنىڭ بەلگىسى پېشانىسىگە
ۋە قوللىرىغا ئۇرۇلمىغانالر ئىدى .ئۇالرنىڭ ھەممىسى تىرىلىپ،
مەسىھ بىلەن بىرلىكتە مىڭ يىل ھۆكۈم سۈرەتتى 5 .بۇ دەسلەپكى
تىرىلىش ئىدى .ئۆلۈكلەرنىڭ قالغانلىرى مىڭ يىل توشمىغۇچە
تىرىلمەيتتى 6 .دەسلەپكى تىرىلىشتىن بەھرىمەن بولغانالر بەختلىك
ۋە مۇقەددەستۇر .ئىككىنچى ئۆلۈمنىڭ بۇالرنى ئىلكىگە ئېلىش
ھوقۇقى يوقتۇر .ئۇالر خۇدانىڭ ۋە مەسىھنىڭ روھانىيلىرى بولىدۇ
ۋە مەسىھ بىلەن بىرلىكتە مىڭ يىل ھۆكۈم سۈرىدۇ.
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شەيتاننىڭ مەغلۇپ بولۇشى

 7مىڭ يىل توشقاندا ،شەيتان زىنداندىن بوشىتىلىپ 8 ،يەر
يۈزىنىڭ تۆت بۇلۇڭىدىكى خەلقلەرنى ،يەنى يەجۈج بىلەن
مەجۈجلەرنى ① ئازدۇرۇش ۋە ئۇالرنى جەڭ قىلىش ئۈچۈن
بىر يەرگە توپالشقا چىقىدۇ .توپلىنىدىغانالرنىڭ سانى دېڭىز
ساھىلىدىكى قۇمدەك ساناقسىزدۇر 9 .ئۇالر پۈتۈن يەر يۈزىنى
كېزىپ ،خۇدانىڭ مۇقەددەس خەلقىنىڭ بارگاھىنى ،يەنى ئۇ
سۆيىدىغان شەھەرنى مۇھاسىرىگە ئالىدۇ .لېكىن ،ئاسماندىن
ئوت يېغىپ ،ئۇالرنى كۈل قىلىدۇ 10 .ئۇالرنى ئازدۇرغان
ئىبلىس بولسا دىۋە بىلەن ساختا پەيغەمبەر كۆيۈۋاتقان ئوت
ۋە گۈڭگۈرت كۆلىگە تاشلىنىپ ،ئۇ يەردە كېچە-كۈندۈز
مەڭگۈ ئازابلىنىدۇ.

ئاخىرقى ھۆكۈم
 11ئۇنىڭدىن كېيىن ،چوڭ بىر ئاق تەخت ۋە ئۇنىڭدا
ئولتۇرغۇچىنى كۆردۈم .ئاسمان بىلەن زېمىن ئۇنىڭ ئالدىدىن
قېچىپ ،غايىب بولدى 12 .مەن يەنە ئۆلۈكلەرنى كۆردۈم .كاتتا
ياكى ئەرزىمەس بولسۇن ،ھەممىسى تەختنىڭ ئالدىدا تۇراتتى.
كىتابالر ئېچىلدى« .ھاياتلىق دەپتىرى» دېيىلگەن يەنە بىر
كىتابمۇ ئېچىلدى .ئۆلۈكلەر كىتابالردا خاتىرىلەنگەنلەر بويىچە
ئۆز ئەمەلىيىتىگە قاراپ ھۆكۈم قىلىندى 13 .دېڭىز ئۆزىدىكى
ئۆلۈكلەرنى ،ئۆلۈم ۋە ئۆلۈكلەر دىيارىمۇ ئۆزلىرىدىكى
ئۆلۈكلەرنى تاپشۇرۇشتى .ھەركىم ئۆز ئەمەلىيىتىگە قاراپ
ھۆكۈم قىلىندى 14 .ئاندىن ،ئۆلۈم ۋە ئۆلۈكلەر دىيارى ئوت
كۆلىگە تاشالندى .مانا بۇ ئوت دېڭىزى ئىككىنچى ئۆلۈمدۇر.
 15ئىسمى ھاياتلىق دەپتىرىدە يېزىلمىغانالرنىڭ ھەممىسى
ئوت كۆلىگە تاشالندى.
①  8 :20يەجۈج بىلەن مەجۈج _ يەنى «گوگ بىلەن ماگوگ» .ئۇالر خۇدانىڭ
ئەزىز خەلقىگە شەيتاننىڭ باشچىلىقىدا ھۇجۇم باشاليدىغان دۈشمەنلەردۇر.
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يېڭى ئاسمان ۋە يېڭى زېمىن
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 1ئاندىن ،يېڭى ئاسمان ۋە يېڭى زېمىننى كۆردۈم،
چۈنكى بۇرۇنقى ئاسمان ۋە زېمىن غايىب بولغانىدى.
دېڭىزمۇ يوقالغانىدى 2 .مۇقەددەس شەھەرنىڭ ،يەنى خۇدا نازىل
قىلغان يېڭى يېرۇسالېمنىڭ ئەرشتىن خۇددى ئۆز يىگىتىگە
پەردازلىنىپ ھازىرالنغان قىزدەك چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆردۈم.
 3تەختتىن كۆتۈرۈلگەن جاراڭلىق بىر ئاۋازنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
ئاڭلىدىم« :مانا ،خۇدانىڭ ماكانى ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدىدۇر ،خۇدا
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ياشايدۇ ،ئۇالر خۇدانىڭ خەلقى بولىدۇ .خۇدا
ئۆزىمۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ خۇداسى بولىدۇ 4 ،ئۇ
ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىكى ھەربىر تامچە ياشلىرىنى ئېرتىدۇ .ئەمدى
ئۆلۈم ئەسال بولمايدۇ ،نە ماتەم ،نە يىغا-زار ،نە قايغۇ-ئەلەم
بولمايدۇ ،چۈنكى بۇرۇنقى ئالەم ئۆتۈپ كەتتى».
 5بــۇ چاغدا ،تەختتە ئولتۇرغۇچى مۇنداق دېدى« :مانا،
ھەممىنى يېڭىاليمەن!» ئۇ ماڭا يەنە« :بۇالرنى خاتىرىلىۋال،
چۈنكى بۇ سۆزلەر ئىشەنچلىك ۋە ھەقتۇر» دېدى 6 .ئۇ يەنە:
«تامام بولدى .باش ۋە ئاخىر ،مۇقەددەم ۋە تامام ئۆزۈمدۇرمەن.
ئۇسسىغانالرغا ھاياتلىق سۈيىنىڭ بۇلىقىدىن ھەقسىز سۇ
بېرىمەن 7 .غەلىبە قىلغانالر بۇالرغا مىراسخورلۇق قىلىدۇ.
مەن ئۇالرنىڭ خۇداسى بولىمەن .ئۇالرمۇ مېنىڭ پەرزەنتلىرىم
بولىدۇ 8 .لېكىن ،قورقۇنچاق ،ئېتىقادسىز ،چىرىك ،قاتىل،
زىناخور ،سېھىرگەر ،بۇتپەرەس ۋە يالغانچىالرغا كەلسەك،
ئۇالرنىڭ قىسمىتى گۈڭگۈرت بىلەن يانغان ئوت كۆلىدۇر .مانا
بۇ ئىككىنچى ئۆلۈمدۇر».

يېڭى يېرۇسالېم
 9ئاخىرقى يەتتە بااليىئاپەت بىلەن تولغان يەتتە چىنىنى تۇتقان
يەتتە پەرىشتىدىن بىرى كېلىپ ،ماڭا:
_ كەل! قوزىغا ھەمراھ بولىدىغان قىزنى ساڭا كۆرسىتىپ
قوياي _ ،دېدى.
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 10ئاندىن ،مۇقەددەس روھنىڭ مېنى ئۆز ئىلكىگە ئېلىشى بىلەن،
پەرىشتە مېنى چوڭ ۋە ئېگىز بىر تاغقا ئېلىپ چىقتى .ئۇ يەردىن
ماڭا ئەرشتىن خۇدا نازىل قىلغان مۇقەددەس شەھەر يېرۇسالېمنىڭ
چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆرسەتتى 11 .شەھەر خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقى بىلەن
تولغان بولۇپ ،ئۇنىڭ جۇالسى ئىنتايىن ئېسىل بىر گۆھەرنىڭ،
يېشىل قاشتاشتەك يالتىرىغان خرۇستالنىڭ جۇالسىغا ئوخشايتتى.
 12شەھەرنىڭ چوڭ ھەم ئېگىز سېپىلى ۋە ئون ئىككى دەرۋازىسى
بار ئىدى .ھەربىر دەرۋازىنى بىردىن پەرىشتە ساقاليتتى .ھەربىر
دەرۋازىنىڭ ئۈستىگە ئىسرائىلالرنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىدىن بىرىنىڭ
ئىسمى يېزىلغانىدى 13 .كۈنچىقىشتا ئۈچ دەرۋازا ،كۈنپېتىشتا ئۈچ
دەرۋازا ،كۈنگەيدە ئۈچ دەرۋازا ۋە تەسكەيدە ئۈچ دەرۋازا بار ئىدى.
 14شەھەرنى قورشاپ تۇرغان سېپىلنىڭ ئون ئىككى ئۇل تېشى
بار بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قوزىنىڭ ئون ئىككى ئەلچىسىنىڭ
ئىسىملىرى يېزىلغانىدى.
 15ماڭا گەپ قىلغان پەرىشتىنىڭ قولىدا شەھەرنى ۋە شەھەرنىڭ
دەرۋازىلىرى بىلەن سېپىلىنى ئۆلچەيدىغان بىر ئالتۇن ئۆلچىگۈچ
بار ئىدى 16 .شەھەر تۆت چاسا بولۇپ ،ئۇزۇنلۇقى بىلەن كەڭلىكى
ئوخشاش ئىدى .پەرىشتە شەھەرنى ئۆلچىگۈچ بىلەن ئۆلچىدى.
ھەربىر تەرىپى ئىككى مىڭ ئىككى يۈز چاقىرىم كەلدى.
ئۇزۇنلۇقى ،كەڭلىكى ۋە ئېگىزلىكى بىر-بىرىگە تەپمۇ-تەڭ
ئىدى 17 .پەرىشتە سېپىلنىمۇ ئۆلچىدى .سېپىلنىڭ قېلىنلىقى ئۇ
ئىشلەتكەن ئىنسانالرنىڭ ئۆلچىگۈچى بويىچە ئاتمىش بەش مېتىر
كەلدى 18 .سېپىل يېشىل قاشتاشتىن ،شەھەر ئەينەكتەك سۈزۈك
ساپ ئالتۇندىن بىنا قىلىنغانىدى 19 .شەھەر سېپىلىنىڭ ئۇلى
ھەر خىل ئېسىل تاشالر بىلەن بېزەلگەنىدى .بىرىنچى ئۇل تاش
يېشىل قاشتاش ،ئىككىنچىسى كۆك ياقۇت ،ئۈچىنچىسى ھېقىق،
تۆتىنچىسى زۇمرەت 20 ،بەشىنچىسى قىزىل ھېقىق ،ئالتىنچىسى
قىزىل كۋارتس ،يەتتىنچىسى سېرىق كۋارتس ،سەككىزىنچىسى
رەڭسىز ياقۇت ،توققۇزىنچىسى توپاز ،ئونىنچىسى يېشىل كۋارتس،
ئون بىرىنچىسى سۆسۈن ياقۇت ۋە ئون ئىككىنچىسى سۆسۈن
كۋارتس ئىدى 21 .ئون ئىككى دەرۋازا ئون ئىككى مەرۋايىت ئىدى،
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يەنى دەرۋازىالرنىڭ ھەربىرى بىردىن مەرۋايىتتىن ياسالغانىدى.
شەھەرنىڭ غول يولى ئەينەكتەك سۈزۈك ساپ ئالتۇندىن ئىدى.
 22شەھەردە ھېچقانداق ئىبادەتخانا كۆرمىدىم ،چۈنكى ھەممىگە
قادىر پەرۋەردىگار خۇدا ۋە قوزا شەھەرنىڭ ئىبادەتخانىسىدۇر.
 23شەھەرنىڭ يورۇتۇلۇشى ئۈچۈن قۇياش ياكى ئاي ھاجەتسىز
بولۇپ ،ئۇنى خۇدانىڭ پارالق نۇرى يورۇتۇپ تۇرىدۇ .قوزا ئۇنىڭ
چىرىغى بولىدۇ 24 .دۇنيادىكى خەلقلەر شەھەردىكى يورۇقلۇقتا
ياشايدۇ .دۇنيانىڭ پادىشاھلىرى شانۇشەۋكىتىنى ئۇ يەرگە ئېلىپ
كېلىدۇ 25 .شەھەرنىڭ دەرۋازىلىرى مەڭگۈ تاقالماي كۈن بويى
ئوچۇق تۇرىدۇ ،چۈنكى ئۇ يەردە زادى كېچە بولمايدۇ 26 .ھەرقايسى
خەلقلەر شانۇشەۋكىتىنى ۋە ئىززىتىنى ئۇ يەرگە ئېلىپ كېلىدۇ.
 27ئۇ يەرگە ھەرقانداق ناپاك نەرسىلەر ۋە يىرگىنچلىك ئىشالرنى
قىلىدىغان يالغانچى كىشىلەر كىرەلمەيدۇ؛ پەقەت نامى قوزىنىڭ
ھاياتلىق دەپتىرىدە يېزىلغانالرال كىرەلەيدۇ.
  1ئۇنىڭدىن كېيىن ،پەرىشتە ماڭا خۇدانىڭ ۋە
قوزىنىڭ تەختىد ىن باشالنغان ،خرۇستالدەك سۈزۈك
ھاياتلىق سۈيى ئېقىۋاتقان دەريانى كۆرسەتتى 2 .شەھەرنىڭ غول
يولىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئېقىۋاتقان بۇ دەريانىڭ ئىككى تەرىپىدە
ئون ئىككى قېتىم مېۋىگە كىرىدىغان ،يەنى ھەر ئايدا مېۋە
بېرىدىغان ھاياتلىق دەرىخى بولۇپ ،دەرەخنىڭ يوپۇرماقلىرى
پۈتكۈل خەلقلەرگە شىپا ئىدى 3 .لەنەتكە ئۇچرايدىغان ئىشالر
قالمايدۇ .خۇدانىڭ ۋە قوزىنىڭ تەختى شەھەرنىڭ ئىچىدە
بولۇپ ،خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرى ئۇ يەردە ئىبادەت قىلىدۇ.
 4ئۇالر خۇدانىڭ جامالىنى كۆرىدۇ ،خۇدانىڭ نامى ئۇالرنىڭ
پېشانىلىرىگە يېزىلىدۇ 5 .ئۇ يەردە ئەسال كېچە بولمايدۇ ،نە
چىراغ نۇرىغا ،نە قۇياش نۇرىغا ھاجىتى چۈشمەيدۇ .چۈنكى،
پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرنىڭ يورۇقلۇقى بولۇپ ،ئۇالر ئەبەدىلئەبەد
ھۆكۈم سۈرىدۇ.
 6پەرىشتە ماڭا:
_ بۇ سۆزلەر ئىشەنچلىك ۋە ھەقتۇر .پەيغەمبەرلەرنىڭ روھىغا
ئىلھام بەرگەن پەرۋەردىگار خۇدا يېقىن كەلگۈسىدە يۈز بېرىشى
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مۇقەررەر بولغان ۋەقەلەرنى ئۆز خىزمەتكارلىرىغا كۆرسىتىش
ئۈچۈن ،پەرىشتىسىنى ئەۋەتتى _ ،دېدى.

ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا كېلىشى
 7ئەيسا مەسىھ مۇنداق دېدى« :مانا ،پات يېقىندا كېلىمەن! بۇ
كىتابتىكى بېشارەتلىك سۆزلەرگە ئەمەل قىلغانالر نەقەدەر بەختلىك!»
 8بۇالرنى ئاڭلىغۇچى ۋە كۆرگۈچى مەن يۇھاننامەن .بۇ ئىشالرنى
ئاڭلىغىنىمدا ۋە كۆرگىنىمدە ،بۇالرنى ماڭا كۆرسەتكەن پەرىشتىگە
سەجدە قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئايىغىغا باش قويدۇم 9 .لېكىن ،ئۇ ماڭا:
_ ھەرگىز ئۇنداق قىلما! مەن ساڭا ،پەيغەمبەر بولغان سېنىڭ
قېرىنداشلىرىڭغا ھەم بۇ كىتابتىكى سۆزلەرگە ئەمەل قىلغانالرغا
ئوخشاش خۇدانىڭ خىزمەتكارىمەن .خۇداغىال ئىبادەت قىل! _ دېدى.
 10ئۇ ماڭا يەنە:
_ بۇ كىتابتىكى بېشارەتلىك سۆزلەرنى پېچەتلەپ مەخپىي
تۇتما ،چۈنكى بۇ ئىشالرنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغان ۋاقتى يېقىندۇر.
 11يامانلىق قىلغۇچىالر يامانلىقىنى قىلىۋەرسۇن ،پەسكەشلەر
پەسكەشلىكىنى داۋامالشتۇرۇۋەرسۇن ،ھەققانىيالر ھەققانىيلىقىنى
داۋامالشتۇرۇۋەرسۇن ،خۇداغا ئاتىلىپ پاك بولغانالر پاكلىقتا
ياشاۋەرسۇن _ ،دېدى
 12ئەيسا مەسىھ مۇنداق دېدى« :مانا ،پات يېقىندا كېلىمەن!
ھەركىمنىڭ ئەمەلىيىتىگە قاراپ ،بېرىدىغىنىمنى ئۆزۈم بىلەن
بىللە ئېلىپ كېلىمەن 13 .باش ۋە ئاخىر ،تۇنجى ۋە ئاخىرقى،
مۇقەددەم ۋە تامام مەن بولىمەن».
 14ھاياتلىق دەرىخىنىڭ مېۋىلىرىدىن بەھرىمەن بولۇش ۋە
شەھەر دەرۋازىلىرىدىن كىرىش ھوقۇقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن
تونلىرىنى يۇيۇپ تازىلىغانالر نەقەدەر بەختلىك!  15پەسكەشلەر،
سېھىرگەرلەر ،زىناخورالر ،قاتىلالر ،بۇتپەرەسلەر ،يالغانچىالر
ۋە يالغانچىلىق قىلىشقا خۇشتارالرنىڭ ھەممىسى شەھەرنىڭ
سىرتىدا قالىدۇ.
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« 16مەنكى ئەيسا مەسىھ ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكلىرىگە بۇ
ئىشالرنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ،پەرىشتەمنى ئەۋەتتىم .داۋۇتنىڭ
نوتىسى ھەم ئەۋالدى مەن بولىمەن .پارالق تاڭ يۇلتۇزى مەن
بولىمەن».
 17مۇقەددەس روھ ۋە تويى بولىدىغان قىز ①« :كەل!» دېدى.
ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسىمۇ« :كەل!» دېسۇن .ئۇسسىغان كەلسۇن،
خالىغان كىشى ھاياتلىق سۈيىدىن ھەقسىز ئىچسۇن.

خاتىمە
 18مەنكى يۇھاننا بۇ كىتابتىكى بېشارەتلىك سۆزلەرنى ئاڭلىغانالرنى
جىددىي ئاگاھالندۇرىمەنكى :كىمدەكىم بۇ سۆزلەرگە بىر نەرسە
قوشسا ،خۇدا ئۇنىڭغا بۇ كىتابتا يېزىلغان بااليىئاپەتلەرنى كەلتۈرىدۇ.
 19كىمدەكىم بۇ بېشارەتلىك كىتابتىكى بىرەر سۆزنى چىقىرىۋەتسە،
خۇدامۇ ئۇنى بۇ كىتابتا يېزىلغان ھاياتلىق دەرىخىدىن ۋە مۇقەددەس
شەھەردىن بېرىلىدىغان نېسىۋىسىدىن مەھرۇم قىلىدۇ.
 20مانا بۇالرغا گۇۋاھلىق بەرگۈچى ئەيسا مەسىھ مۇنداق دەيدۇ:
«شۇنداق ،پات يېقىندا كېلىمەن!»
«ئامىن! كەل ،يا رەببىم ئەيسا!»
 21رەببىمىز ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتى خۇدانىڭ مۇقەددەس
خەلقى بىلەن بىللە بولغاي ،ئامىن!

①  17 :22بۇ ،ئېتىقادچىالر جامائەتچىلىكىنى كۆرسىتىدۇ-19 .باب ،-7
-8ئايەتلەرگە قارالسۇن.

