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.سٻتىشقا بولمایدۇپھقھت .ھوقۇقىڭىز بار



قىدە یھر یۈزىدە یاشىغاندا شاگىرتلىرىغا جھننھت ھھقئھیسا 
ە ئۇ دەپ ئاتىدى ۋ" ئاتامنىڭ  ماكانى"ئۇ ئۇنى .سۆزلھپ بھردى

بارلىقىنىنۇرغۇن سارایالرنىڭ یھردە 
چوڭ،بىر ساراي یھنى .ئٻیتتى

جھننھت یھر.چىرایلىق ئۆي
ھھرقانداقیۈزىدىكى 

ماكانلھردىنمۇ چوڭ
.ۋە گۈزەل



ارالشقا تھییمھن سىلھرگھ بىر جاي -: ئھیسا مۇنداق دٻدىھھزرىتى 
ھن متھییارلىسام، ئھگھر مھن بٻرىپ سىلھرگھ ئورۇن بارىمھن، 

مدىن ئھیسا ئۆلۈ.قوبۇل قىلىمھنسىلھرنى ئۆزەم كٻلىپ،یھنھ 
تۇرغاندا، راپ شاگىرتلىرى قا.جھننھتكھ كھتتىكٻیىن، تىرىلگھندىن 

ئھیسا كۆتۈرۈلۈپ، ھھزرىتى 
بىر بۇلۇت ئىچىدە 
ئۇالنىڭ كۆزىدىن 

.  غایىب بولدى



ایتىپ كٻلىپ كٻیىن، ئھیساغا ئھگھشكۈچىلھر ئۇنىڭ قشۇنىڭدىن 
.ىسىدە تۇتتىئۇالرنى ئٻلىش كىتىش توغرىسىدىكى ۋەدىسىنى ئ

قایتىپ ئویلىمىغان یھردىن تۇیۇقسىز ئھیسا 
ئۇ ئھمما .ئٻیتتىكٻلىدىغانلىقىنى 

ئۆلۈپ كھتكھن كٻلىشتىن بۇرۇن 
مۇقھددەس ئھگھشكۈچىلھرچۇ؟

، ئۇالر بىۋاسىتھ كىتابدا
بىللھ ئھیسا بىلھن 

.  بولىدۇ دٻیىلگھن

رەببىمىز ئایرىلىش تھندىن 
.بىللھ بولۇشتۇربىلھن 

ھن رەببىمىز بىل
بىللھ



گھ مۇقھددەس كىتابنىڭ ئھڭ ئاخىرقى قىسمى بىزۋەھىیلھر، 
ئھڭ ھھیران .جھننھتنىڭ نھقھدەر گۈزەللىكىنى سۆزلھپ بٻرىدۇ

رىنىڭ جھننھت تھڭشھكىلدە، ئاالھىدە بىر شۇكى، قاالرلىق یٻرى 
ھھممىال خۇدا . ماكانى

یھردە بار، ئھمما ئۇنىڭ 
.تھختى جھننھتتھ



ۋە باشقا ساماۋى پھرىشتىلھر 
مھخلۇقالر جھننھتتھ خۇداغا ئىتائھت

ھن ئۆلگھن ۋە جھننھتكھ كھتك.  قىلىدۇ
.  دۇبارلىق خۇدا خھلقىمۇ شۇنداق قىلى

ىچھ ئۇالر خۇدانى مھدھىیھلھیدىغان ئۆزگ
ناخشىالرنى
.ئٻیتىدۇ



بىر ئۇالر ئٻیتقان بىر ناخشىنىڭبۇ 
ا، ھھزرىتى ئھیس: سۆزلىرىقىسىم 
ىڭ ئۆزىڭنچۈنكى ئۇلۇغدۇرسھن، سھن 

ە ھھر ھھر بىر قھبىلھ  ۋبىلھن ئۆلۈمىى 
ۇداغا مىللھتتىن بولغان ئىنسانالرنى خ

زنىڭ مھنسۇپ قىلدىڭ، بىزنى خۇدایىمى
خىزمىتىدىكى

ۋەپادشاھ 
روھانىي
.قىلدىڭ

ۋەھىیلھر(
5 :9(



ڭى یٻ"كىتابنىڭ ئھڭ ئاخىرقى بھتلىرىدە جھننھت مۇقھددەس 
ىتى ناھایچوڭ، ناھایىتى ئۇ .تھسۋىرلھنگھندەپ " یٻرۇسالٻم

ٻپىل س.ئورالغانئٻگىز سٻپىلالر بىلھن سىرتى چوڭ بۇلۇپ،
.ۈزۈكسخىرىستالدەك بولۇپ، یٻشىل قاشتٻشىدىن یاسالغان 



یٻپىپ، تاشالرسٻپىلنىڭ ئۇلىنىمھرۋایىت ۋە قىممھتلىك -ئۈنچھ
ىڭ دەرۋازىسىنشھھھر .تۇراتتىكۆركھم رەڭلھر بىلھن چاقناپ 

.ھھر بىرى بىرال غایھت زور مھرۋایىتتىن یاسالغان



كىرىپ . ئٻسىل مھرۋایىت دەرۋازىالر ھھرگىز تاقىلىپ قالمایدۇئۇ 
خىمۇ جھننھت ئىچى تٻ!ۋاھ... ئھتراپقا نھزەر سٻلىپ باقایلى 

ىن بۇ شھھھر سۈزۈك ئھینھككھ ئوخشاش ساپ ئالتۇند.گۈزەل
ھھتتا كوچىالرمۇ . یاسالغان

.یاسالغانئالتۇندىن 



ىق سۈیى  ھایاتلدەریانىڭ سۈزۈك گۈزەل، تھختىدىن بىر تھڭرىنىڭ 
رىخى بار ئىككى تھرىپىدە ھایاتلىق دەدەریانىڭ . ئٻقىپ چۈشىدۇ

ەخ بۇ دەر.ئۇ تۇنجى بولۇپ ئٻرەم باغدا مھۋجۇت ئىدىبولۇپ، 
ن ئىككى خىل ئۇھھر ئایدا بىر خىلدىن جھمىیى ئو.ئىنتایىن ئاالھىدە
وپۇرمىقى بۇ ھایاتلىق دەرىخىنىڭ ی.بٻرىدۇمٻۋە ئوخشىمایدىغان 

.مىللھتلھرنىڭ ساقىیىشى ئۈچۈندۇر



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

.یھردە ھھرگىز كٻچھ بولمایدۇ



ممىسى ئۇالرنىڭ ھھ.جھننھتتىكى ھایۋانالرمۇ ئوخشىمایدۇھھتتا 
چۆپ -بۆرە بىلھن قوزىالر بىللھ ئوت.كۆندۈرۈلگھن ۋە دوستانھ

امان ھھتتا كۈچلۈك شىرالرمۇ ئ ۆكۈزدەك س.بىلھن ئوزۇقلىنىدۇ
ئۇالر مٻنىڭ مۇقھددەس تٻغىمدا : "پھرۋەردىگار.یھیدۇ

.دەیدۇ" زەخىملھنمھیدۇ ۋە بۇزمایدۇ



لھرنىڭ جھننھتتىن یوقاپ كھتكھن نھرسىئھتراپىمىزغا قارىساق، 
كىم ھٻچ.ئاچچىق سۆزلھر ئاڭالنمایدۇ.بارلىقىنى بایقایمىز

ۇلۇپ ئىشىكلھردە ق.ئۇرۇشمایدۇ یاكى شھخسىیھتچى بولمایدۇ
چۈنكى جھننھتتھ یوق، 

.یوقئوغرى 
یالغانچى، قاتىل، 

یاكى باخشى 
رەزىل باشقا 

.یوقكىشىلھر 
جھننھتتھ 

ھٻچقانداق 
.یوقگۇناھ 



دى بىلھن بولغان جھننھتتھ ئھمتھڭرى 
خۇدا خھلقى بھزىدە، .كۆز یاش یوق

ىدىن بۇ ھایاتتىكى چوڭ قایغۇالر سھۋەب
كۆز خۇدا بارلىقجھننھتتھ، .یىغالیدۇ

.یاشلىرىنى سۈرتىۋەتكھن



رەببى بىلھن خۇدانىڭ خھلقى . ئۆلۈممۇ یوقجھننھتتھ 
ئازاب قایغۇ، یىغالش،بۇنىڭدىن كٻیىن .بىللھ بولىدۇمھڭگۈ 

.وقكٻسھللىك یوق، ئایرىلىش یوق، دەپنھ مۇراسىمى ی.یوق
جھننھتتىكى كىشىلھرنىڭ

بىلھنھھممىسى خۇدا 
.مھڭگۈ خۇشال



ھھممىدىن مۇھىمى، جھننھت ئھیسا مھسىھنى ئۆزلىرىنىڭ 
پىتىدە قۇتقۇزغۇچىسى دەپ ئشھنگھن ۋە ئۇنىڭغا ئىگىسى سۈ

تتھجھننھ.ئۈچۈندۇر) ۋە چوڭالرمۇ(ئوغۇلالر-باش ئھگكھن قىز
شىلھرنىڭ ئۇ كى.ناملىق كىتاب بار" قوزىنىڭ ھایاتلىق دەپتىرى"

كىمنىڭئۇ یھردە .بىلھن تولغانئىسمى 
؟یٻزىلغانلىقىنى بىلھمسىزئىسمى 

ئھیساغا ئىشھنگھن
.كىشىلھربارلىق 

سىزنىڭ ئىسمىڭىز
بارمۇ؟



ىر كىتابنىڭ جھننھت ھھققىدىكى ئاخىرقى سۆزى بمۇقھددەس 
.  دەیدۇ!" كٻلىڭالرر": روھ ۋە كٻلىنچھك.ئاالھىدە تھكلىپ
كھلسۇن، ئۇسسىغانالر .دٻسۇن!" كھل"ئاڭلىغۇچىالر 

.ئىچسۇنھایاتلىق سۈیىنى ئھركىن كىم خالىسا، 



جھننھت، تھڭرىنىڭ گۈزەل ماكانى

بۇھٻكایھ،خۇدانىڭ سۆزى، ئىنجىلدىن ئٻلىنغانن 

تٻپىلغان

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

".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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