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.سٻتىشقا بولمایدۇپھقھت .ھوقۇقىڭىز بار



دا خانىم شاۋقۇنلۇق دۆڭ بویىبىر 
ئۇنىڭ قایغۇلۇق قالدى، تۇرۇپ 

كۆزلىرى قورقۇنچلۇق بىر 
.كۆرۈنۈشكھ قارىدى

.ئوغلى ئۆلۈۋاتاتتىئۇنىڭ 
بولۇپ،ئانا مھریھم بۇ 

كرٻستكھئھیسا ھھزرىتى 
جاینىڭمىخالنغان 

.یٻنىدا تۇراتتى



ز ھھممىسى قانداق یۈبۇالرنىڭ 
ئھیسا بۇنداق گۈزەل ؟بھردى

داق ھایاتنى قانداقسىگھ مۇشۇن
؟ ئاخىرالشتۇردۇقورقۇنچلۇق 

ئۆزىدىن خۇدا 
ئھیسانىڭ كھلگھن 

كرٻستكھ مىخالپ 
قانداقمۇ ئۆلۈشكھ 

ئھیسا ؟قىالالیدۇرۇخسھت 
ھھققىدە ئۆزىنىڭ كىملىكى 

؟خاتالىق سادىر قىلدىمۇ
خۇدا مھغلۇپ بولدىمۇ؟



.  خۇدا مھغلۇپ بولمىدى!یاق
ئھیسا ھٻچقانداق خاتالىق 

ئھیسا باشتىال .ئۆتكۈزمىگھن
ئۆزىنىڭ رەزىل ئادەملھر 
ىقىنى تھرىپىدىن ئۆلتۈرۈلىدىغانل

ۋاقتىدا، ئھیسا بوۋاق .بىلھتتى
سىمون ئىسىملىك بىر بوۋاي
مھریھمگھ بۇنداق قایغۇنىڭ 

.ىدىكىلىدىغانلىقىنى ئٻیتقان



ئھیسا ئۆلتۈرۈلۈشتىن
ئىلگىرى،كۈن قانچھ بىر 

خانىم كٻلىپ ئۇنىڭبىر 
خۇشپۇراق مھلھھمپۇتىغا 

ئۇ پۇل: "شاگىرتالر.تۆكتى
:ئھیسا. دىیىشتى" قىلىۋاتىدۇئىسراپ 

نھئۇ مٻنىڭ دەپ". دٻدى" قىلدىساۋابلىق ئىش ئۇ "
!سۆزلھرنٻمىدٻگھن غھلىتھ".  قىلدىقىلنىىشىم ئۈچۈن 



ى ھھزرىتشۇنىڭدىن كٻیىنال، 
ىرتىنىڭ ئھیسانىڭ ئون ئىككى شاگ

بىرى بولغان یھھۇدا ھھزرىتى
30ا ئھیسانى ئالىي روھانىیالرغ

تھڭگىگھ ئاسىیلىقكۈمۈش 
.قىلىشقا قوشۇلدى



ئۆتۈپ كىتىش ئىبرانىیالرنىڭ 
ھڭ شاگىرتلىرى بىلھن ئھٻیتىدا، ئھیسا 

ا ئۇ ئۇالرغا خۇد.ئاخىرقى تاماقنى یٻدى
اخشى ھھققىدە ئاجایىپ ئىشالرنى ۋە ئۇنى ی

زلھپ كۆرىدىغانالرغا بھرگھن ۋەدىلىرىنى سۆ
ىر ئھیسا ئۇالرغا نان ۋە بھھزرىتى . بھردى

بۇالر . ىئىچىملىكنى تھڭ بھھىرلىنىشكھ بھرد
ئۇالرغا ئھیسانىڭ تٻنى ۋە 

گۇناھالرنى قٻنىنىڭ 
قىلىش كھچۈرۈم 

بٻرىلگھنلىكىنى ئۈچۈن 
.ئۈچۈن ئىدىئھسلىتىش 



ۋە قىنى،قىلىنىدىغانلىئھیسا دوستلىرىغا خىیانھت ھھزرىتى 
ٻچىپ مھن ق-.قٻچىپ كٻتىدىغانلىقىنى ئٻیتتىئۇالرنىڭ 

ىن خوراز قٻقىلداشت": ئھیسا.دٻدى پٻترۇس-كھتمھیمھن، 
نكار سھن مٻنى تونۇیدۇغانلىقىڭنى ئۈچ قٻتىم ئىبۇرۇن، 
.دٻدى" قىلىسھن



كۈنى كھچتھ ، ئھیساشۇ 
ا دۇئا گٻتسٻمانھ باغچىسىغ

ئۇنىڭ.قىلىشقا باردى
بىلھن بىللھ بولغان 

.شاگىرتالر ئۇخالپ قالدى
دەپ دۇئا -ئاتام، ئى -

-ئھیسا، قىلدى ھھزرىتى 
بۇ ئىستاكان مھندىن ... 

مىنىڭ ئھمما . ئۆتسۇن
ئىرادەم بىلھن ئھمھس، 

.سٻنىڭ ئىرادەڭ بىلھن



بىر یھھۇدا تۇیۇقسىز 
چىالر باشچىلىقىدىكى توپىالڭ

.باغقا یۇپۇرلۇپ كىردى
ىدى، كۆرسھتمئھیسا قارشىلىق 

ڭ ئھمما پٻترۇس بىر ئادەمنى
ھیسا ئ.  قۇلىقىنى كٻسىۋەتتى

ىغا ئاستا ئۇ كىشىنىڭ قۇلىق
.تھگدى ۋە ئۇنى ساقایتتى

ىشىنىڭ ئھیسا ئۇنىڭ قولغا ئٻلىن
ھ خۇدانىڭ ئىرادىسى بویىچ

.ئىكھنلىكىنى بىلھتتى



ئۆیىگھ توپىالڭچىالر ھھزرىتى ئھیسانى باش روھانىینىڭ
یسانىڭ ئۇ یھردە ئىبرانىي رەھبھرلىرى ئھ.ئٻلىپ كھلدى

.  ئۆلۈشى كٻرەكلىكىنى ئٻیتتى
یٻقىن ئھتراپتا، پٻترۇس 

خىزمھتچىلھرنىڭ 
ئوتىنىڭ یٻنىدا تۇرۇپ 

.قاراپ تۇردى



ھن بىللھ سھن ئھیسا بىل: "پٻترۇسقا ئۈچ قٻتىم قاراپكىشىلھر 
ئھیسانىڭ دىگىنىگھ ئوخشاشپٻترۇس .دٻدى!"ئىدىڭ

.  ئىنكار قىلدىئۈچ قٻتىم 
تىللىدى پٻترۇس ھھتتا 

.قىلدىۋە قھسھم 



راز بىر خوۋاقىتتا، شۇ دەل 
ىڭ بۇ خۇدان.چىلالپ كھتتى

ىدەك پىترۇسقا قىلغان ئاۋاز
سانىڭ پٻترۇس ئھی.قىالتتى

پ سۆزىنى ئٻسىگھ ئٻلى
.ئاچچىق یىغلىدى



ئۇ .ئھپسۇسالندىیھھۇدامۇ 
ھتتھ جىنایگۇناھ ۋە ئھیسانىڭ ھٻچقانداق 

ھۇدا یھ.ئۆتكۈزمىگھنلىكىنى بىلھتتى
قایتۇرۇپ پارچھ كۈمۈشنى 30

بھرمھكچى بولدى، لٻكىن 
.ئۇنى ئالمىدىروھانىیالر 



پۇلنى یھھۇدا 
تقا سىرتاشلىۋەتتى، 

چىقىپ ئۆزىنى  
.ئٻسىۋالدى



یسى ھھزرىتى ئھیسانى رىم ۋالىروھانىیالر 
:  ىالتۇسپ.پىالتۇسنىڭ ئالدىغا ئٻلىپ كھلدى

بۇ ئادەمدە ھٻچقانداق خاتالىق مھن "
:  توپىالڭچىالر.دٻدى" تاپالمىدىم

!  كرٻستكھ مىخلىتىڭئۇنى "
!"  مىخلىتىڭكرٻستكھ 

.  توۋالشتىدەپ 



انى ئھیسكٻچىپ، پىالتۇس ۋاز ئاخىرى 
.  كرٻستكھ مىخالشقا ھۆكۈم قىلدى

نىڭ ئۇمۇشتلىدى، ئھیسانى لھشكھرلھر 
الر ئۇ.یۈزىگھ تۈكۈردى ۋە قامچىىلدى

ىز ئۇزۇن ئۆتكۈر تىكھنلھردىن رەھىمس
.ىئۇنىڭ بٻشىغا قىستیاساپ، تاج 

ۈن  ئاندىن ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئ ۈچ
.كرٻستكھ مىخلىدىیاغاچ 



ئۇ یھنھ .ھتتىھھمىشھ ئۆزىنىڭ شۇنداق ئۆلىدىغانلىقىنى بىلئھیسا 
ىرەت ئۇنىڭ ئۆلۈمىنىڭ ئۆزىگھ ئىشھنگھن گۇناھكارالرغا مھغپ

ئىككى .ئٻلىپ كٻلىدىغانلىقىنى بىلھتتى
ئھیسانىڭ یٻنىدا كرٻستكھ جىنایھتچى 
بىرى ئھیساغا .مىخالنغان
.جھننھتكھ كھتتىئىشىنىپ 

بىرى ئھیساغا ئىشھنمىدى یھنھ 
.جھننھتكھ كىرەلمىدىۋە 



ن ئوقۇبھتتى-سائھت ئازابنھچچھ 
ٻدى د"تامام بولدى": كٻیىن، ئھیسا

ئۇنىڭ ۋەزىپىسى.ۋە ئۆلدى
دوستلىرى ئۇنى .تامامالندى

قھبرىگھشھخسى 
.دەپنھ قىلدى



ى رىم ئھسكھرلىرئاندىن 
ە قھبرىنى پٻچھتلىدى ۋ

م ئھمدى ھٻچكى.قوغدىدى
.چىقالمایدۇ-كىرەلمھیدۇ 



خىرى بۇ ھٻكایىنىڭ ئائھگھر 
ھن نٻمىدٻگبولسا، بولغان 

لٻكىن .ئٻچىنىشلىق بوالتتى
ئاجایىپ بىر ئىش خۇدا 
ئھیسا ئۆلگھن .قىلدى

.  ھالھتتھ تۇرمىدى



ھردە، سھھ-بىرىنچى كۈنى تاڭھھپتىنىڭ 
شاگىرتلىرىئھیسانىڭ بھزى 

ئۆرۈلۈپتاشنىڭ قھبرىدىن 
.كھتكھنلىكىنى بایقىدى

ئىچىگھ قارىغىنىدا،ئۇالر 
.ئھیسا یوق ئىدى



پ ئایال قھبرە یٻنىدا یىغالبىر 
ىڭغا تۇرغاندا، ھھزرىتى ئھیسا ئۇن

ىرىغا ئۇ باشقا شاگىرتل.كۆرۈندى
ئٻیتىش ئۈچۈن خۇشال ھالدا 

!  ئھیسا ھایاتكھن. "یۈگۈردى
!"ىئۆلۈمدىن قایتىپ كھلدئھیسا 



ڭ یٻنىغا ھھزرىتى ئھیسا شاگىرتلىرىنىئۇزۇن ئۆتمھي، 
رىنى ئۇالرغا قوللىرىنىڭ مىخالنغان تارتۇقلىكٻلىپ، 
ئۇ !دىئھیسا قایتا ھایات ئى.بۇ ھھقىقھت.كۆرسھتتى

چۈرۈم قىلدى كھقىلغانلىقىنى پٻترۇسنىڭ ئۆزىنى ئىنكار 
ۋە شاگىرتلىرىغا ھھممھ ئادەمگھ ئۆزى ھھققىدە 

ھلگھن ئۇ ئۆزى كئاندىن . سۆزلھپ بٻرىشنى ئٻیتتى
.جھننھتكھ قایتىپ كھتتى



تۈنجى تىرىلىش بایرىمى

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىلدىن ئٻلىنغانن بۇھٻكایھ،

تٻپىلغان

21-13، یۇھاننا 24-22، لۇقا 28-26مھتتا 

".مىزغامھنىسى یىشىلگھندە، نۇر چاچار یولىسۆزلىرىڭنىڭ "
130:119زەبۇر 



ئاخىرەت



بۇ ئىنجىل ھٻكایىسى بىزنى یاراتقان ۋە ئۇنى 
.ئٻسىل تھڭرىمىز ھھققىدە سۆزلھیدۇتونۇشىڭىزنى خاالیدىغان 

گۇناھنىڭ . اتایدۇئۇ بۇنى گۇناھ دەپ ئبىلىدۇ، خۇدا بىزنىڭ یامان ئىش قىلغانلىقىمىزنى 
بىر ئوغلى ئۇ ئۆزىنىڭ بىردىنكۆرىدۇ، ئھمما خۇدا سىزنى بھك یاخشى ئۆلۈم، جازاسى 

.  ا ئھۋەتتىئھیسانى كرٻستكھ مىخالپ ئۆلتۈرۈشكھ ۋە گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن جازاالشق
ئھیساغا ئٻتىقاد ئھگھر سىز! ئاندىن ئھیسا تىرىلدى ۋە ئۆیىگھ قایتىپ جھننھتكھ كھتتى

ئۇ چوقۇم ىز، قىلسىڭئۇنىڭدىن گۇناھلىرىڭىزنى كھچۈرۈم قىلىشىنى تھلھپ قىلىپ، 
.سىزسىز ئۇنىڭ بىلھن مھڭگۈ یاشاییاشایدۇ، ئۇ ھازىر كٻلىپ سىزدە ! قىلىدۇ

:بۇنى خۇداغا ئٻیتىڭئىشھنسىڭىز، ئھگھر بۇ ھھقىقھتكھ 
ٻنىڭ ھھمدە مئىشىنىمھن، مھن سىزنىڭ خۇدا ئىكھنلىكىڭىزگھ ئھیسا، قھدىرلىك 

ھایاتىمغا . زئھمدى قایتا یاشایسىئایالندىڭىز، گۇناھلىرىم ئۈچۈن ئۆلىدىغان ئادەمگھ 
قا شۇنداق قىلسام مھن یٻڭى ھایاتقىلغىن، كىرىپ گۇناھلىرىمنى مھغپىرەت 

ماڭا ئىتائھت. بىر كۈنى مھڭگۈ سھن بىلھن بىللھ بولىمھنئٻرىشھلھیمھن، 
.ئامىن. ۋە بالىڭىزدەك یاشىشىمغا یاردەملىشىڭقىلىشىمغا 

3:16یۇھاننا ! ئىنجىلنى ئوقۇڭ ۋە ھھر كۈنى خۇدا بىلھن پاراڭلىشىڭ
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