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بۇ یھردە ئۇالر ئٻیتقان بىر 
ۆزلھر كھلگھن بىر قىسىم سناخشىدىن 

مۇشھققھت-ھھر بىر جاپاسىز : بار
لھن بىزنى مىللىتىمىزدىن قٻنىڭىز بىۋە 

شاھپادىبىزنى قۇتۇلدۇرۇپ، ئالالغا 
روھانىیالرۋە 

بىلھن تھڭرىگھ
.ئایالندۇردىڭىز

)9:5ۋەھىیلھر (

نىڭ نھقھدەر ئىنجىلدىكى ئھڭ ئاخىرقى كىتاب بىزگھ جھننھتۋەھىي، 
شۇكى، ئھڭ ھھیران قاالرلىق یٻرى. گۈزەللىكىنى سۆزلھپ بٻرىدۇ

ىال خۇدا ھھمم. جھننھت تھڭرىنىڭ ئۆیىشھكىلدە، ئاالھىدە بىر 
ئھمما ئۇنىڭ بار، یھردە 
.جھننھتتھتھختى 

مھن سىلھرگھ بىر جاي -: ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق دٻدى
ئھگھر مھن بٻرىپ سىلھرگھ ئورۇن بارىمھن، تھییارالشقا 

ھیسا ئ. ئۆزەمنى قوبۇل قىلىمھنكٻلىپ، مھن یھنھ تھییارلىسام، 
رتلىرى شاگى. جھننھتكھ كھتتىكٻیىن، ئۆلۈكتىن تىرىلگھندىن 

ئھیسا ھھزرىتى قاراپ تۇرغاندا، 
كۆتۈرۈلۈپ، بىر 

بۇلۇت ئۇنى 
ئۇالرنىڭ 

كۆزلىرىدىن 
قوبۇل 
.قىلدى

دەپ "سالٻمیٻڭى یٻرۇ"ئىنجىلنىڭ ئھڭ ئاخىرقى بھتلىرىدە جھننھت 
ئٻگىز تام سىرتتاچوڭ، ناھایىتى چوڭ، ئۇ ناھایىتى . تھسۋىرلھنگھن

-ۈنچھئ. خىرۇستالدەك سۈزۈكبولۇپ، تام قاشتٻشى تاشتىن . بار
ركھم كۆیٻپىپ، مھرۋایىت ۋە قىممھتلىك تاشالر تامنىڭ ئۇلىنى 

.  بىلھن چاقناپ تۇراتتىرەڭلھر 

شھھھر 
دەرۋازىسىنىڭ 

ھھر بىرى 
غایھت بىرال 

زور مھرۋایىتتىن 
!یاسالغان

پھرىشتىلھر ۋە باشقا ساماۋى 
مھخلۇقالر جھننھتتھ خۇداغا دۇئا 

كھن ئۆلگھن ۋە جھننھتكھ كھت. قىلىدۇ
الر ئۇ. بارلىق خۇدا خھلقىمۇ شۇنداق

مھدھىیھلھیدىغان خۇدانى 
ئاالھىدە
ناخشىالرنى
.ئٻیتىدۇ

ٻلىپ ئۇالرنى خىرىستىیانالر ئھیسانىڭ قایتىپ ككٻیىن، شۇنىڭدىن 
ا ئویلىمىغان ئھیس. ئٻلىش توغرىسىدىكى ۋەدىسىنى ئٻسىگھ ئالدى
.  یھردىن تۇیۇقسىز قایتىپ كٻلىدىغانلىقىنى ئٻیتتى

ئۇ كٻلىشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كھتكھن ئھمما 
؟ ئىنجىلدا ئۇالر خىرىستىیانالرچۇ

ئھیسا بىلھن بىللھ بىۋاسىتھ 
تھندە . دٻیىلگھنبولىدۇ 

بولۇش رەببىمىز یوق 
.بىللھ بولۇشبىلھن 

پھرۋەردىگار 
بىللھبىلھن 
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ىلھرنىڭ جھننھتتىن یوقاپ كھتكھن نھرسقارىساق، ئھتراپىمىزغا 
چكىم ھٻ. ئاچچىق سۆزلھر ئاڭالنمایدۇ. بارلىقىنى بایقایمىز

ە قۇلۇپ ئىشىكلھرد. ئۇرۇشمایدۇ یاكى شھخسىیھتچى بولمایدۇ
چۈنكى جھننھتتھ یوق، 

.  یوقئوغرى 
یالغانچى، قاتىل، 

یاكى سٻھىرگھر 
رەزىل باشقا 

.  یوقكىشىلھر 
جھننھتتھ 

ھٻچقانداق 
.یوقگۇناھ 

. جھننھت یورۇقلۇق ئۈچۈن قۇیاش یاكى ئایغا موھتاج ئھمھس
ئۇ . رىدۇشھرىپى ئۇنى ئاجایىپ نۇر بىلھن تولدۇ-تھڭرىنىڭ شان

.یھردە ھھرگىز كٻچھ بولمایدۇ

.  ئۇ ئٻسىل مھرۋایىت دەرۋازىالر ھھرگىز تاقىلىپ قالمایدۇ
چىدە جھننھت ئى! ۋاھ... ئھتراپقا نھزەر سٻلىپ باقایلى كىرىپ 

شھھھر سۈزۈك ئھینھككھ ئوخشاش ساپ . تٻخىمۇ گۈزەل
ھھتتا كوچا . یاسالغانئالتۇندىن 
.یاسالغانئالتۇندىن 

تھڭرى بىلھن بولغان جھننھتتھ ئھمدى
خۇدا خھلقى بۇ بھزىدە، . یاش یوق

ھایاتتىكى چوڭ قایغۇالر سھۋەبىدىن
ز خۇدا بارلىق كۆجھننھتتھ، . یىغالیدۇ

.یاشلىرىنى سۈرتىدۇ

مىسى ئۇالرنىڭ ھھم. ھھتتا جھننھتتىكى ھایۋانالرمۇ ئوخشىمایدۇ
چۆپ -بۆرە بىلھن قوزىالر بىللھ ئوت. كۆندۈرۈلگھن ۋە دوستانھ

ھھتتا كۈچلۈك شىرالرمۇ كاالدەك سامان. بىلھن ئوزۇقلىنىدۇ
ىیان مٻنىڭ مۇقھددەس تٻغىمدا زئۇالر ": پھرۋەردىگار. یھۋاتىدۇ

.دەیدۇ"بۇزمایدۇتارتمایدۇ ۋە 

ەریاسى سۈزۈك دگۈزەل، تھڭرىنىڭ تھختىدىن ھایاتلىق سۈیىنىڭ 
ئۇ ولۇپ، بدەریانىڭ ئىككى تھرىپىدە ھایاتلىق دەرىخى بار . ئاقىدۇ

.  االھىدەبۇ دەرەخ ئىنتایىن ئ. تۇنجى بولۇپ ئٻرەم باغدا بایقالغان
خىنىڭ ھایاتلىق دەرى. ئۇ ھھر ئایدا ئون ئىككى خىل مٻۋە بٻرىدۇ

.یوپۇرمىقى مىللھتلھرنىڭ ساقىیىشى ئۈچۈندۇر
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60 60

ئاخىرەت

.  ھكلىپئىنجىلنىڭ جھننھت ھھققىدىكى ئاخىرقى سۆزى ئاجایىپ ت
"!كھل"ئاڭلىغۇچىالر . دەیدۇ"!كٻلىڭالر": روھ ۋە كٻلىنچھك

ۈیىنى ئۇسسىغانالر كھلسۇن ، كىم خالىسا ، ھایاتلىق س. دٻسۇن
."ئالسۇنئھركىن 

خۇدانىڭ خھلقى رەببى بىلھن . جھننھتتىمۇ ئۆلۈم یوق
.  ازاب یوققایغۇ، یىغالش، ئبۇنىڭدىن كٻیىن . بىللھ بولىدۇمھڭگۈ 

ننھتتىكى جھ. دەپنھ مۇراسىمى یوقیوق، ئایرىلىش كٻسھللىك یوق، 
كىشىلھرنىڭ ھھممىسى

بىلھن مھڭگۈخۇدا 
.خۇشال

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

ماكانىتھڭرىنىڭ گۈزەل جھننھت، 

خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىل،

تٻپىلغان

5كورىنتلىقالرغا 2;14یوھاننا 
22، 21، 4ۋەھىیلھر 

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

جھننھت ئھیسا مھسىھنى ئۆزلىرىنىڭ مۇھىمى، ھھممىدىن 
تىدە ئىتائھت نىجاتكارى دەپ ئٻتىقاد قىلغان ۋە ئۇنىڭغا رەببى سۈپى

ھایاتلىق جھننھتتھ قوزىنىڭ.قىلغان ئوغۇلالر ۋە قىزالر ئۈچۈندۇر
كىشىلھرنىڭ ئىسمىئۇ . ناملىق كىتاب باركىتابى 

ئىسمىئۇ یھردە كىمنىڭ . بىلھن تولغان
ئھیساغایٻزىلغانلىقىنى بىلھمسىز؟ 

بارلىقئىشھنگھن 
.  كىشىلھر

ئىسمىڭىز
بارمۇ؟
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