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خانىم شاۋقۇنلۇق 
باغرىدا تۇرۇپ تاغ 

ۇق ئۇنىڭ قایغۇلقالدى، 
كۆزلىرى قورقۇنچلۇق

بىر مھنزىرىگھ 
ئۇنىڭ . قارىدى

.ئوغلى ئۆلۈۋاتاتتى
ئانىسى مھریھم 

ساھھزرىتى ئھیبولۇپ،
مىخالنغانكرٻستكھ

جاینىڭ یٻنىدا
.تۇراتتى



بۇالرنىڭ ھھممىسى قانداق یۈز 
بھردى؟ ئھیسا قانداق قىلىپ 

گۈزەل ھایاتنى مۇشۇنداق بۇنداق 
قورقۇنچلۇق ئۇسۇلدا 

ئاخىرالشتۇراالیدۇ؟ 
ئۆز ئوغلىنى خۇدا 

مىخالپ كرٻستكھ 
ئۆلۈشكھ ئۇ یھردە 

قىالالیدۇ؟ قانداقمۇ رۇخسھت 
دە كىملىكى ھھققىئھیسا ئۆزىنىڭ 

سادىر قىلدىمۇ؟ خۇدا خاتالىق 
بولدىمۇ؟مھغلۇپ 



.  خۇدا مھغلۇپ بولمىدى! یاق
ئھیسا ھٻچقانداق خاتالىق 

ئھیسا ھھمىشھ. ئۆتكۈزمىگھن
ىدىن ئۆزىنىڭ یامان ئادەملھر تھرىپ

.  ھتتىئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىل
سىمون ۋاقتىدا، ئھیسا بوۋاق 

ھ ئىسىملىك   بىر بوۋاي مھریھمگ
.ىقایغۇنىڭ بارلىقىنى ئٻیتت



بىرئھیسا ئۆلتۈرۈلۈشتىن 
ئىلگىرى، بىركۈن قانچھ 
پۇتىغائۇنىڭ كٻلىپ خانىم 

:شاگىرتالر. خۇشپۇراق مھلھھم قۇیدى
.دٻدى"قىلىۋاتىدۇپۇل ئىسراپ ئۇ "

دەپنھڭ ئۇ مٻنى. دٻدى"قىلدىیاخشى ئىش ئۇ ": ئھیسا
!ۆزلھرنٻمىدٻگھن غھلىتھ س. "قىلدىقىلىشىم ئۈچۈن 



ھھزرىتىكٻیىن، شۇنىڭدىن 
ىرتىنىڭ ئھیسانىڭ ئون ئىككى شاگ

بىرى بولغان یھھۇدا ھھزرىتى
30ئھیسانى باش روھانىیالرغا 

تھڭگىگھ ئاسىیلىقكۈمۈش 
.قىلىشقا قوشۇلدى



یسا ئھبایرىمىدا، یھھۇدىیالرنىڭ پاسخا 
اماقنى شاگىرتلىرى بىلھن ئھڭ ئاخىرقى ت

ىپ ئۇ ئۇالرغا خۇدا ھھققىدە ئاجای. یٻدى
انالرغا ئىشالرنى ۋە ئۇنى یاخشى كۆرىدىغ

.  بھرگھن ۋەدىلىرىنى سۆزلھپ بھردى
اچا ھھزرىتى ئھیسا ئۇالرغا نان ۋە بىر ق

ى ۋە بۇالر ئۇالرغا ئھیسانىڭ تٻن. بھردى
قٻنىنىڭ گۇناھالرنى كھچۈرۈم 

ئۈچۈن قىلىش 
بٻرىلگھنلىكىنى 

ئھسلىتىش 
.ئىدىئۈچۈن 



ئۇالر ى، قىلىدىغانلىقىنھھزرىتى ئھیسا دوستلىرىغا خىیانھت 
دٻدى -ھیمھن، كھتممھن قٻچىپ -. كٻتىدىغانلىقىنى ئٻیتتىقٻچىپ 

ى ئۈچ سھن مٻنبۇرۇن، قاغا بولۇشتىن خوراز ": ئھیسا. پٻترۇس
.دٻدى"قىلىسھنقٻتىم رەت 



ئھیسا كھچتھ، شۇ كۈنى 
ۇئا گٻتسٻمان باغچىسىغا د

بىلھن ئۇنىڭ. قىلىشقا باردى
ر بىللھ بولغان شاگىرتال

م، ئاتائى -. ئۇخالپ قالدى
ى دەپ دۇئا قىلدى ھھزرىت-

ان بۇ ئىستاك... -ئھیسا، 
.مھندىن ئۆتسۇن



دا تۇیۇقسىز بىر توپ یھھۇ
رۈش باشچىلىقىدىكى باغقا یۈ

ئھیسا قارشىلىق . قىلدى
ئھمما پٻترۇسكۆرسھتمىدى، 

بىر ئادەمنىڭ قۇلىقىنى 
یسا ئھجىمجىت، . كٻسىۋەتتى

ھگدى ۋە ئۇ كىشىنىڭ قۇلىقىغا ت
ۇنىڭ ئھیسا ئ. ئۇنى ساقایتتى

انىڭ قولغا ئٻلىنىشىنىڭ خۇد
ى ئىرادىسىنىڭ بىر قىسم

.ئىكھنلىكىنى بىلدى



.  لىپ باردىخاالیىق ھھزرىتى ئھیسانى باش روھانىینىڭ ئۆیىگھ ئٻ
لىكىنى ئۇ یھردە یھھۇدىي رەھبھرلىرى ئھیسانىڭ ئۆلۈشى كٻرەك

یٻقىن ئھتراپتا، پٻترۇس . ئٻیتتى
خىزمھتچىلھرنىڭ ئوتىنىڭ یٻنىدا 

كىشىلھر .تۇرۇپ قاراپ قویدى
:  قاراپئۈچ قٻتىم پٻترۇسقا 

بىللھ سھن ئھیسا بىلھن "
پٻترۇس . دٻدى!" ئىدىڭ

ئۈچ قٻتىم ئىنكار 
پٻترۇس . قىلدى

ۋە ھھتتا تىللىدى 
.قىلدىقھسھم 



بىر خورازۋاقىتتا، دەل شۇ 
رۇسقا بۇ خۇدانىڭ پٻت. یىغلىدى

.  ىقىلغان ئاۋازىغا ئوخشایتت
نى پٻترۇس ئھیسانىڭ سۆزى

.ىغلىدىئٻسىگھ ئٻلىپ قاتتىق ی



ئۇ ئھیسانىڭ . یھھۇدامۇ كھچۈرۈڭ
اھسىز ھٻچقانداق گۇناھ ۋە جىنایھتتھ گۇن

پارچھ 30یھھۇدا . ئىكھنلىكىنى بىلھتتى
كۈمۈشنى قایتۇرۇپ بھردى، لٻكىن 

یھھۇدا .روھانىیالر ئۇنى ئالمىدى
پ تاشلىۋەتتى، سىرتقا چىقىپۇلنى 

ئٻسىپ ئۆزىنى 
.قویدى



ىم روھانىیالر ھھزرىتى ئھیسانى ر
ٻلىپ ۋالىیسى پىالتۇسنىڭ ئالدىغا ئ

بۇ ئادەمدەمھن ": پىالتۇس. كھلدى
"تاپالمىدىمھٻچقانداق خاتالىق 

ئۇنى ": خاالیىق. دٻدى
"!مىخلىتىڭكرٻستكھ 



ى كٻچىپ، ئھیسانئاخىرى پىالتۇس ۋاز 
.  كرٻستكھ مىخالشقا ھۆكۈم قىلدى

ڭ ئۇنىمۇشتلىدى، لھشكھرلھر ئھیسانى 
ر ئۇال. یۈزىگھ تۈكۈردى ۋە قامچا قىلدى

ز تاج ئۇزۇن ئۆتكۈر تىكھنلھردىن رەھىمسى
دىن ئۇالر ئان. ئۇنىڭ بٻشىغا قىستىیاساپ، 

.ئۇنى یاغاچ كرٻستكھ مىخالپ ئۆلدى



ئۇ یھنھ . ھتتىئھیسا ھھمىشھ ئۆزىنىڭ شۇنداق ئۆلىدىغانلىقىنى بىل
ىرەت ئۇنىڭ ئۆلۈمىنىڭ ئۆزىگھ ئىشھنگھن گۇناھكارالرغا مھغپ

ى ئھیسانىڭ یٻنىدا ئىككى جىنایھتچ. ئٻلىپ كٻلىدىغانلىقىنى بىلھتتى
بىرى ئھیساغا . كرٻستكھ مىخالنغان

یھنھ . جھننھتكھ كھتتىئىشىنىپ 
.ئۇنداق قىلمىدىبىرى 



ن ئوقۇبھتتى-نھچچھ سائھت ئازاب
ٻدى د"ئۇ تۈگىدى": ئھیساكٻیىن، 

ئۇنىڭ خىزمىتى. ۋە ئۆلدى
تورداشالر. تامامالندى

قھبرىگھئۇنى شھخسىي 
.قىلدىدەپنھ 



رى ئاندىن رىم ئھسكھرلى
ە قھبرىنى پٻچھتلىدى ۋ

م ھازىر ھٻچكى. قوغدىدى
.دۇچىقالمای-كىرەلمھیدۇ 



خىرى ئھگھر بۇ ھٻكایىنىڭ ئا
ھن نٻمىدٻگبولسا، بولغان 

لٻكىن . ئٻچىنىشلىق بوالتتى
ئاجایىپ بىر ئىش خۇدا 

ئھیسا. قىلدى
!ئۆلمىدى



گھندە، ئھتىھھپتىنىڭ بىرىنچى كۈنى 
شاگىرتلىرىئھیسانىڭ بھزى 

تاشنىڭ قھبرىدىن ئۆرۈلۈپ
.كھتكھنلىكىنى بایقىدى

ئۆیگھ قارىغىنىدا،ئۇالر 
ئھیسا ئھمدى
.یوق ئىدى



ۇرۇپ بىر ئایال قھبرىدىن یىغالپ ت
غا ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭ. قالدى

رىغا ئۇ باشقا شاگىرتلى. كۆرۈندى
ئٻیتىش ئۈچۈن خۇشال ھالدا 

ا ئھیس! ئھیسا ھایات. "یۈگۈردى
!"ئۆلگۈچىدىن قایتىپ كھلدى



ڭ یٻنىغا ھھزرىتى ئھیسا شاگىرتلىرىنىئۆتمھي، ئۇزۇن 
ئۇالرغا مىخ قٻقىپ كھتكھن قوللىرىنى كٻلىپ، 
ئۇ ! ىئھیسا قایتا ھایات ئىد. بۇ ھھقىقھت. كۆرسھتتى

ىلدى ۋە پٻترۇسنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن كھچۈرۈم ق
لھپ شاگىرتلىرىغا كۆپچىلىككھ ئۆزى ھھققىدە سۆز

ئاندىن ئۇ ئۆزى كھلگھن . بٻرىشنى ئٻیتتى
.قایتىپ كھتتىجھننھتكھ 



بایرىمىبىرىنچى پاسخا 

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىل،

تٻپىلغان

21-13یۇھاننا ، 24-22لۇقا ، 28-26تتا 

".لىدۇكىرىش ئٻغىزى یورۇقلۇق ئاتا قىسۆزلىرىڭىزنىڭ "
 130:119زەبۇر



6054

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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