
  

  

  

  

  

  

  

  قىسىم-16

  

  رهقىبىمهسىھ

  ئهيسا مهسىھكه قارشى چىققۇچى يامان روھ بولۇپ، بهزى ماتىرىيالالردا(

  ) دهپمۇ ئاتىلىدۇدهججال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 مهسىھ ئېتىقاتىدا

   شهيتان توغرىسىدىكى خاتىرلهر

غا كىرۋالىدۇ، ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىمۇ اقى شهيتان نۇرلۇق پهرىشتىنىڭ سىي●

  ) II 11:14،15كورىنتلىقالر. ( قىياپهتكه كىرۋالىدۇىكدىيانهتل

 ئۇ ۋه ئۇنىڭغا ئهگهشكهن پهرىشتىلهر. ازدۇرىدۇشهيتان دۇنيادىكى ئادهملهرنى ئ ●

  ) 12:9ۋهھىلهر . ( يهرگه تاشلىنىدۇئاسماندىن

 ى ئاجايىپ مۆجىزىلهرنتا پهيغهمبهرنىڭ ئاغزىدىن چىقىپ،شهيتاننىڭ روھى ساخ ●

  ) 16:13،14ۋهھىلهر . (كۆرسىتىدۇ

. شهيتان شهخسى ھهۋىسىگه بېرىلىدۇ، ئادهم ئۆلتۈرىدۇ، ھهقىقهتته تۇرمايدۇ ●

  ) 8:44يۇھاننا (

بۇ دۇنيانىڭ ئهسلىده ئىشهنمىگهنلهرنىڭ قهلب كۆزىنى ) ئهيسا مهسىھكه( ●

 خۇدانىڭئۇالرنى كور قېلىپ قويغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ) شهيتان(» ئىالھى«

ىنى  نۇر پارالقئوبرازى بولغان ئهيسا مهسىھ توغرىسىدىكى خۇش خهۋهرنىڭ

  ) II 4:4كورىنتلىقالر(. كۆرۈشتىن توسايدۇ

  ساختا پهيغهمبهر توغرىسىدىكى خاتىرىلهر

مهتتا . (، ئىنسانالرنى ئازدۇرىدۇرغۇن ساختا پهيغهمبهرلهر بارلىققا كىلىپنۇ ●

24:11،24 (  

 بىدئهت تهلىملهرنى نى ھاالكهتكه يۈزلهندۈرىدىغانۇستازالر ئادهملهرساختا ئ ●

  ) II 2:1پىتروس. (تارقىتىدۇ

ئۇ باشقىالرنى . يامانلىق قىلغۇچى ۋه ئازدۇرغۇچى بارغانسىرى رهزىللىشىپ كىتىدۇ  ●

  ) II 3:13تىموتى. ( ئالدىنىدۇرىدۇ، ئۆزىمۇ باشقىالر تهرىپىدىنئازدۇ

ئۇالرنىڭ بهرگهن . مهسىھىيلهر ساختا پهيغهمبهرلهردىن ھهزهر ئهيلهش كىرهك ●

مهتتا . (يامان دهرهخ ياخشى مىۋه بېرهلمهيدۇ. مىۋىسىدىن ئۇالرنى تونۇۋالغىلى بولىدۇ

7:15-20 (  

 بىممۇقهددهس روھنىڭ تهسىرلهندۈرىشى بولمىغان ئادهم، ئهيسا مهسىھنى رهب ●

  ) I 12:3كورىنتلىقالر. (يدۇدهپ چاقىرالما

شۇڭا، ئهيسا مهسىھكه  .ئهيسا مهسىھ توغرۇلۇق ئۆزى گۇۋاھلىق بهرگهنخۇدا  ●



ئۇنىڭغا ئىشهنمىگهن . قۇبۇل قىلغان بولىدۇئىشهنگهن كىشى خۇدانىڭ گۇۋاھلىقىنى 

. بولىدۇكىشى خۇدانىڭ گۇۋاھلىقىغىمۇ ئىشهنمىگهن ۋه خۇدانى يالغانچىغا چىقارغان 

  ) I 5:10يۇھاننا(

  غا دائىر خاتىرلهر) دهججال(ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى 

نى  ئاتا بىلهن ئوغۇل.چى مهسىھ ئىكهنلىكىنى رهت قىلىدۇ ئهيسانىڭ قۇتقۇزغۇئۇ ●

دىگهن مۇقهددهس » خۇدانىڭ ئوغلى« ڭ ئهيسا مهسىھنىئىنكار قىلىدۇ، يهنى

  ) I 2:22 ، 4:3يۇھاننا( . نامىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ

 خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسان تىنىغا ئايلىنىپ نىڭ ماھىيىتىنىڭئهيسا مهسىھئۇ  ●

  ) II 7يۇھاننا( .كىلىشى ئىكهنلىكىنى رهت قىلىدۇ

ئاتالمىش .  رهقىبى ئهيسا مهسىھكه قارشى چىقىپ، ئۆزىنى يوقىرى كۆتىرىدۇمهسىھ ●

ھهتتا .  بېسىپ چۈشىدۇهر چوقۇنىدىغان بارلىق بۇتالرنىرنى ۋه ئادهملئىالھال

. ئىبادهتخانىسىدا ئولتۇرۋىلىپ، ئۆزىنى خۇدا دهپ ئاتايدۇمۇقهددهس خۇدانىڭ 

  ) II 2:4سالونىكالىقالر(

يهھۇدىالرنىڭ يىرۇسالىمدىكى  يىللىرى، مۇسۇلمانالر -691مىالدى  ○  

نى » ئۆمهر مهسچىتى«خارابىلىكىنىڭ ئۈستىگه » هتخانامۇقهددهس ئىباد«

يان ئېتىقات قىلىپ كىلىۋاتقان يهھۇدىالرنىڭ نهچچه مىڭ يىلالردىن بۇ. سالىدۇ

تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل ۋه . ئالمىشىدۇ»ئالال«نىڭ ئورنىغا » يهھۋا«خۇداسى 

» ايهھۋ«باشقا قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرىدا خۇدانىڭ خاس ئىسمى 

مۇسا ئۆزى بىۋاسته خۇدا ھهتتا . دۇر» مهڭگۈ بار بولغۇچى «بولۇپ، مهنىسى

 مهن ئهجدادىڭ ئىبراھىم، ئىسھاق ۋه ياقۇپنىڭ خۇداسى يهھۋا «:پهيغهمبهرگه

 بىلهن ياد مۇشۇ نام بۇ مىنىڭ مهڭگۈلۈك نامىم، ئهۋالدتىن ئهۋالتقىچه ،بولىمهن

تهۋرات، زهبۇر، دىگهن نام » ئالال«ھالبۇكى .  دهپ جاكارلىغان- »ئېتىلىمهن

گهرچه مۇقهددهس . قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردا ئۇچرىمايدۇئىنجىل قاتارلىق 

دىگهن سۆز بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئادهتتىكى ئاتالغۇ بولۇپ، » ئىالھ«كىتاپالردا 

» ئىالھ+ئهل«دىگهن ئاتالغۇ ئهمىلىيهتته » ئالال«. خۇدانىڭ خاس نامى ئهمهس

» بۇ ئىالھ« كهلگهن بولۇپ، مهنىسى ۆز بىرىكمىسىدىندىگهن ئهرهپچه س

دهپ » ئالال«ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنال ئهرهپلهر ئۆزلىرىنىڭ ئىالھلىرىنى . دىگهنلىكتۇر

بولۇپ، » ئابدۇلالھ«مهسىلهن مۇھهممهتنىڭ دادىسىنىڭ ئىسمى . ئاتاپ كهلگهن

ۇھهممهتنىڭ لىكىن ھهممىگه ئايانكى، م. دىگهنلىكتۇر» ئالالنىڭ قۇلى«مهنىسى 

ئۇنىڭ دهۋرىده ئىسالم دىنى تېخى چۈنكى ،  ئىدىدادىسى مۇسۇلمان ئهمهس

  . بارلىققا كهلمىگهن



   ئاپهت- ان ئاخىرىدىكى چوڭ بااليىزام

 نىڭ بىرىۋهكىلى ئىككى مهخلۇق بولۇپ، ئۇالر) 12:3،7،8ۋهھىلهر (شهيتاننىڭ  ●

  ) 13ۋهھىلهر . ()ئادهم (دۇر، يهنه بىرى ساختا پهيغهمبهر)روھ(نىڭ رهقىبى مهسىھ

، مهسىھ )7دانىئال(مهخلۇق -4دانىئال پهيغهمبهر ئالدىن بىشارهت قىلغان  ●

  ) 17-17:7ۋهھىلهر . (رهقىبىنىڭ پادىشاھلىقىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ

.  ئىقتىسادى ۋه دىنى داھىسى بولىۋالىدۇدۇنيانىڭ سىياسى،ئۇ  ●

؛ )13:6ۋهھىلهر (ئۇرۇپ قويىدۇ پىشانىسىگه بهلگه چوقۇنغۇچىلىرىنىڭ ئوڭ قولى ۋه 

  ) 13:15ۋهھىلهر . (نى ئۆلتۈرۋهتمهكچى بولىدۇسىچوقۇنمىغانالرنىڭ ھهممى

  ) 7:25دانىئال . (خۇدانىڭ مۇقهددهس خهلقىگه زۇلۇم سالىدۇ ●

  ) 7:25دانىئال . (نى ئۆزگهرتىدۇكالىندار ۋه قانۇن ●

ۋهھىلهر . ( ئۆلتۈرىدۇئۆزىگه چوقۇنماي، ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بهرگهنلهرنى ●

20:4 (  

  

  ئىسالم دىنى

ئهيسا سالم دىنىنى خۇدادىن ئهمهس، بهلكى يوقۇرقىالرغا ئاساسالنغاندا ، ئى ●

  .  دهپ قاراشقا بولىدۇمهسىھنىڭ رهقىبىدىن كهلگهن

 ،)I 2:18 ، 4:3يۇھاننا (مهسىھنىڭ رهقىبى نۇرغۇن بولۇپ: شئهسكهرتى ○  

ىن باشقا يهنه، مورمون دىنى، يهھۋا گۇۋاھچىلىرى، خىرىستىيان ئىسالم دىنىد

  . مۇ بارئىلىمپهن جهمئىيىتى قاتارلىقالر

ئېلىپ كهلگهن روھ خۇدانىڭ مۇقهددهس روھى ئهمهس، » ۋهھى«مۇھهممهتكه  ●

  . بهلكى مهسىھكه قارشى روھ بولۇپ، شهيتاندىن كهلگهن

  . ئۇستازدۇر يالغان ھهممهت بولسا ساختا پهيغهمبهر ۋهمۇ ●

ئاپهت ئىسالم دىنى بىلهن مۇناسىۋهتلىك - چوڭ بااليىزامان ئاخىرىدا بولىدىغان 

بۇ . دۇربولغان بىر خىل تهھلىلبار  ئىھتىماللىقى بولۇپ، تۆۋهندىكىسى شۇنداق

تهھلىلگه ئاساسالنغاندا، زامان ئاخىرىدا بولىدىغان ئىشالرنىڭ تهرتىپى مۇنداق 

  ) 20-14:6ۋهھىلهر (: بولىدۇ

  ) 14:6،7ۋهھىلهر . (ئاگاھالندۇرۇش دهۋرى ●

مهتتا . (جهڭلهر كۆپىيىشكه باشاليدۇ-دۆلهتلهر ۋه مىللهتلهر ئوتتورسىدا ئۇرۇش ○   

24:6 (  



مهتتا . (نۇرغۇن يهرلهرده ئاچارچىلىق، ۋابا ۋه يهر تهۋرهشلهر يۈز بېرىدۇ ○  

24:6،7 (  

يهرشارىنىڭ ئۇالر ، )24:8تتا مه(ئاپهتنىڭ باشلىنىشى بولۇپ -بۇالر بااليى ○  

، )24:7مهتتا (ھهممىال يېرىده ئهمهس، بهلكى بىر قىسىم جايلىرىدا يۈز بېرىدۇ 

خۇدا بۇ كىچىك جازاالر بىلهن ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇرۇپ، كهلگۈسىده 

  . بولىدىغان قورقۇنۇچلۇق چوڭ سوراقنى سهمىگه سالىدۇ

مىللهتلهرگه خۇش خهۋهر تارقىتىشى، پ بارلىق تىرىشىمهسىھىيلهر بۇ دهۋرده  ○  

. شهرهپ كهلتۈرىشى كىرهك- خۇداغا شانبۇ ئارقىلىقۋه خۇدانى تونۇتىشى، 

  . )14:6،7ۋهھىلهر (

  ) 14:8ۋهھىلهر . (بابىلۇن گۇمران بولىدۇ ●

ۋهھىلهر (ئىنجىلنىڭ ۋهھىلهر قىسمىدا دىيىلگهن بابىلۇن ۋه پاھىشه ئايال  ○

 ئۇ .رسىتىدۇبىر چوڭ دۆلهتنى كۆ خاراكتىرلىق كهلگۈسىدىكى دۇنياۋى، )17،18

 ئىدىيىسىنى دۇنياغا ،)17:2ۋهھىلهر (ىققا چوقۇنىدۇ پۇل ۋه ئهخالقسىزل

ۋهھىلهر (دۇنيادىكى ئهللهرنى ئېزىقتۇرىدۇ ، )18:3 ، 17:5ۋهھىلهر (تارقىتىدۇ 

، دۇنياۋى دهرىجىلىك قۇدرهتلىك دۆلهت بولۇپ، پۈتۈن دۇنياغا تهسىر )18:23

نۇرغۇن ئهللهرنى كونتىرول قىلىۋالغان ، )17:2،18ۋهھىلهر (تىدۇ كۆرسى

، مهخلۇققا )17:1ۋهھىلهر (، سۇالرنىڭ ئۈستىده تۇرىدۇ )17:15ۋهھىلهر (

ئۇالرنى ، ئون دۆلهتنى تىزگىنلىۋالغان بولۇپ، )17:3،7ۋهھىلهر (مىنىۋالغان 

ئىنتايىن ، )17:16،17ۋهھىلهر (ئۆزىنىڭ قاتناش ئىشلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ 

ۋهھىلهر (، سودىگهرلىرى يهر يۈزىده ھۆرمهتكه ئىگه )17:4ۋهھىلهر (باي 

، بابىلۇننىڭ )18:17،19ۋهھىلهر (پۈتۈن دۇنيادىن مال كىرگۈزىدۇ ، )18:23

ئىنتايىن تهكهببۇر ، )17:5ۋهھىلهر ( پىسخىكىسىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ چوڭچىلىق

، ئۆزىگه )18:7ۋهھىلهر (ئاپهت كهلمهيدۇ دهپ ئوياليدۇ -بولۇپ، بااليى

، )18:7ۋهھىلهر (شهرهپ كهلتۈرىدۇ، ھهشهمهتچىلىككه بېرىلىدۇ -شان

، ئهمما كىيىن روھى جهھهتتىن بۇلغۇنۇپ ئهسلىده خېلى ئهخالقلىق بولسىمۇ

  ). 18:5ۋهھىلهر (گۇناھى چهكتىن ئاشىدۇ ، )18:2ۋهھىلهر (كىتىدۇ 

 قاتتىق ئۇ. تا گۇمران قىلىنىدۇئاخىرىدا مهخلۇقنىڭ دۆلىتى تهرىپىدىن ئوتئۇ  ○

، خۇدانىڭ ھهسسىلهپ جازالىشىغا ئۇچرايدۇ )17:1ۋهھىلهر (جازالىنىدۇ 

توساتتىن ق  مهخلۇىرى پهللىسىده تۇرغاندا،ئۇ ھوقۇقنىڭ يوق، )18:6ۋهھىلهر (

، )18:8 ، 17:16،17ۋهھىلهر . ( قىلىۋىتىدۇ ۋهيرانئوت بىلهن ئۇنى

ىدۇكى، نورمال ياشاشقىمۇ ئىمكانىيهت قالمايدۇ ۋهيرانچىلىق شۇنچىلىك ئېغىر بول

 خۇدانىڭ ۇنىڭ مهخلۇق تهرىپىدىن ۋهيران قىلىنىشى، ئ)18:21،23ۋهھىلهر (



 پۈتۈن دۇنيانىڭ ، ئۇنىڭ ۋهيران بولىشى)17:16،17ۋهھىلهر (ئىرادىسىدۇر 

خۇدا ئۇنى سوراق ، )16-18:11ۋهھىلهر  (ىقتىسادىنى قااليمىقانالشتۇرۋىتىدۇئ

ۋهھىلهر ( بۇيرۇيدۇ هردىن چىقىپ كىتىشكهن بۇرۇن، ئۆز خهلقىنى ئۇ يقىلىشتى

18:4 .(  

  ) 13-14:9ۋهھىلهر  (مهخلۇقنىڭ دهۋرى ●

ئاپهت بولىدۇ -، چوڭ بااليى)7دانىئال (مهخلۇقنىڭ دۆلىتى ھوقۇق سورايدۇ  ○

ۋهھىلهر (، نۇرغۇن ئادهملهر مهخلۇق تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلىدۇ )28-24:9مهتتا (

، ئۇنىڭ )13:1 ، ۋهھىلهر 7:3دانىئا (، مهخلۇق دېڭىزدىن چىقىدۇ )6:9-11

 ، ۋهھىلهر 7:7دانىئال (ئون مۈڭگۈزى بولۇپ، ئون دۆلهتكه ۋهكىللىك قىلىدۇ 

، چوڭ )17:12ۋهھىلهر (، مهخلۇق تېخى دۆلهتكه ئېرىشمىگهن بولىدۇ )13:1

ئېرىشىدۇ، ، ئاندىن دۆلهتكه )17:16ۋهھىلهر (پاھىشه ئايالنى ھاالك قىلىدۇ 

ئۇ دۇنيانى ئۈچ ). 13:4 ، ۋهھىلهر 7:7دانىئال (ئىنتايىن قورقۇنۇچلۇق بولىدۇ 

، دىنى خاراكتىرلىق )13:5،7 ، ۋهھىلهر 7:23،25دانىئال (يېرىم يىل سورايدۇ 

نى رلۇق ۋه كۇپۇرلۇققا تولغان سۆزلهر، ھاكاۋۇ)13:4دانىئال (دۆلهت بولىدۇ 

ۋهيران قىلىش كۈچى ئىنتايىن ، )13:1،5،6 ، ۋهھىلهر 7:8،25دانىئا (قىلىدۇ 

 ، 7:7،15،19،23،28دانىئا (كۈچلۈك بولىدۇ، كۆرگهنلهرنى ۋهھىمه باسىدۇ 

، ئادهملهر )19-18:15 ، 18:9،10 ، 17:16،17 ، 13:4،7ۋهھىلهر 

ئون دۆلهتنىڭ ئىچىده ئىچكى ). 21:26لۇقا (قورققىنىدىن روھى چىقىپ كىتىدۇ 

قىرى ھۆكۈمران ئۈچ دۆلهتنى يوقىتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئهڭ يو. ئۇرۇش پارتاليدۇ

مهخلۇق كالىندار ۋه قانۇننى ئۆزگهرتىدۇ ). 7:8،24دانىئال ( دۆلهت قالىدۇ يهتته

، )12ۋهھىلهر (، ئوغۇلنى تۇققان ئايالغا ئۆچمهنلىك قىلىدۇ )7:25دانىئال (

 ، 7:25ال دانىئ(مهسىھىلهرنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلىپ، ئۇالرغا زۇلۇم سالىدۇ 

ئۆزىگه چوقۇنمىغانالرنى، بولۇپمۇ مهسىھىيلهرنى ئۆلتۈرىدۇ ، )7-13:5ۋهھىلهر 

  ). 20:4 ، 13:10ۋهھىلهر (

خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلهن، يهھۇدىالر سوراققا تارتىلىدۇ، زىيانكهشلىككه  ●

دىكى رهزىل ئادهملهر  بۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىچى.مۇشهققهت تارتىدۇ-رايدۇ، جاپائۇچ

 22-60:13 ، 26-30:8 ، 6-4:1 ، 26-3:13 ، 26-1:21يهشايا (قىتىلىدۇ يو

ۋهھىلهر   ؛15-9:1 ؛ ئامۇس 28-36:17 ئىزهكىئال  ؛11-30:4؛ يهرهمىيا 

، ياردهمگه ئېرىشىپ، )12:6ۋهھىلهر (ئىسرائىلالرنىڭ قېپقالغان خهلقى ). 11:2

تىقاتچىلىرى ئۇالرغا ، مهسىھ ئې)12:13،14ۋهھىلهر (ئهجدىرھادىن قېچىپ قۇتۇلىدۇ 

، ئۇالر )12:17ۋهھىلهر (ياردهم بېرىش ئۈچۈن، ئهجدىرھا بىلهن جهڭ قىلىدۇ 

 ئىسرائىلالرنى قا رازى بولىدۇ، بۇ ئىش قالدۇقزهخمهتكه ئۇچراش-زىيان

تهسىرلهندۈرىدۇ، ئۇالر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ، ئهيسا مهسىھنىڭ نامىنى چاقىرىدۇ، 

  . تىپ كىلىدۇشۇنىڭ بىلهن ئهيسا مهسىھ قاي



، ئهيسا )16-14:14ۋهھىلهر . ( ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇغهلىبه قىلغان ئېتىقاتچىالر ●

 ، ۋهھىلهر 24:30مهتتا (شهرهپ بىلهن قايتىپ كىلىدۇ -مهسىھ بۇلۇتالر ئىچىده شان

پ ئاسمانغا ه ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى يېغى ۋئۇ، )14:14

ئاسمانغا كۆتىرىلگهن مهسىھ ). 14:15،16، ۋهھىلهر  24:31مهتتا . (كۆتىرىدۇ

 ). 17-7:1ۋهھىلهر (نى مهدھىيىلهيدۇ خۇدانىڭ تهختنىڭ ئالدىدا ئۇئېتىقاتچىلىرى 

، خۇدانىڭ غهزىپى )20-14:17ۋهھىلهر (خۇدانىڭ غهزىپى چۈشىدىغان كۈنى  ●

 ، 2:4-1:14نىئاھ زهفا ، 22-13:6يهشايا (رهزىل ئادهملهرنىڭ ئۈستىگه چۈشىدۇ 

، مهخلۇق ۋه ساختا پهيغهمبهرنىڭ ھوقۇقى  )15:1-14:17 ، 17-6:12ۋهھىلهر 

ئۇالر ). 19:20 ، ۋهھىلهر 27-7:25دانىئال (تارتىۋىلىنىپ، قولغا ئېلىنىدۇ 

  ). 19:20 ، ۋهھىلهر 7:11دانىئال (دوزاقنىڭ ئوتىغا تاشلىنىدۇ 

دۆلىتى قايتا گۈللىنىدۇ ئىسرائىلىيه ، )6-20:1ۋهھىلهر (قۇتلۇق مىڭ يىل بولىدۇ  ●

  ). 5-2:1يهشايا (

ئۇنىڭ بىلهن جهڭ ، ئهيسا مهسىھ شهيتان ئهڭ ئاخىرقى ئۇرۇشنى قوزغايدۇ ●

  ) 9-20:7ۋهھىلهر . (قېلىپ، غهلىبه قىلىدۇ

ۋهھىلهر . (خۇدا ئاق تهختنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇپ ئاخىرقى سوراقنى قىلىدۇ ●

20:11-15 (  

  ) 21،22ۋهھىلهر  ( باشلىنىدۇزىمىن-يېڭى ئاسمان ●

  مهسىھئاپهتته مهيدانغا چىقىدىغان-قى چوڭ بااليىىيامهت كىلىشتىن بۇرۇنق

  : سهۋهبىنى تۆۋهندىكى تهھلىلدىن كۆرۈڭ. رهقىبى ئىسالمىزىمچىالر بولىشى مۇمكىن

  دائىسالم دىنى  ىكى بىشارهتلهرتهددهس كىتاپمۇق

 13:2، ۋهھىلهر 6-7:1دانىئال 

   : دا

ن ئۈچ مهخلۇق تىلغا ئېلىنغا ●

بابىلۇن، پىرسىيه ۋه 

تۆتىنچى مهخلۇقمۇ . گىرىتسىيهدۇر

ئوتتورا شهرقتىكى مهلۇم بىر 

  . دۆلهتكه قارىتىلغان

تۆتىنچى مهخلۇق بۇرۇنقى بىر  ●

تنىڭ قايتا باش كۆتىرىپ دۆله

 ،)17:8ۋهھىلهر (چىقىشى بولۇپ 

يۇھاننانىڭ دهۋرىگىچه، ئوتتورا شهرقته  ●

بهش ئىمپىرىيه قۇرۇلۇپ يوقاپ بولغان بولۇپ، 

يىللىرى -1600الدىدىن بۇرۇنقى ئۇالر مى

ىالدىدىن  كونا بابىلۇن، مبارلىققا كهلگهن

 ئاسسۇرىيه، يىللىرىدىكى-750بۇرۇنقى 

 يېڭى يىللىرىدىكى-600ىالدىدىن بۇرۇنقى م

ىالدىدىن بۇرۇنقى بابىلۇن، م

ىالدىدىن  پىرسىيه، ميىللىرىدىكى-540

.  گىرىتسىيهلهردۇريىللىرىدىكى-330بۇرۇنقى 

يۇھاننانىڭ ۋاقتىدىمۇ تېخى  ىر دۆلهتيهنه ب ●

 بۇرۇنقى  مىالدىدىن بولۇپ، ئۇمهۋجۇد



وقىرى ھۆكۈمرانى ئۇنىڭ ئهڭ ي

دانىئال ( مهسىھ رهقىبىدۇر

7:8،24(.    

 دا 17:10،11ۋهھىلهر  ●

هن سهككىز مهخلۇق كۆرسىتىلگ

بولسا سهككىز چوڭ دۆلهتنىڭ 

  .سىموۋۇلىدۇر

يىللىرى بارلىققا كهلگهن رىم -100

  . ئىمپىرىيىسىدۇر

ئۇ . بىر دۆلهت تېخى بارلىققا كهلمىگهن يهنه ●

 ئهسىرده پهيدا بولغان-7دى مىالبولسىمۇ 

  . ئىسالم ئىمپىرىيىسىدۇر

سهككىزىنچى دۆلهت، يهنى قىيامهت  ●

ئاپهتته -كىلىشتىن بۇرۇنقى چوڭ بااليى

نىڭ ھ رهقىبىيدانغا چىقىدىغان مهسىمه

 يهتتىنچى دۆلهتنىڭ دۆلىتى، يوقۇرقى

  .  بارلىققا كىلىدۇئىچىدىن

. نى ئۆزگهرتىدۇىندار ۋه قانۇنكال

  ) 7:15دانىئال (

  :  ده)ھىجىرىيه (ئىسالم كالىندارى

يېڭى ئاي چىققان كۈنى شۇ ئاينىڭ بىرىنچى  ●
  ) 10:5قۇرئان (. نى قېلىپ بىكىتىلىدۇكۈ

 قوشۇش اكى ئاينىبىر يىلغا مهلۇم كۈن ي ●
 قوياش ، ئاي كالىندارى بىلهنئارقىلىق

كالىندارى ئوتتورسىدىكى پهرقنى 
  . تهڭپۇڭالشتۇرۇشقا قارشى تۇرىدۇ

يىلى مۇھهممهتنىڭ -622مىالدى  ●
ھىجرهت (مهككىدىن مهدىنىگه كۆچۈپ بارغان 

ۋاقتىنى ئىسالم كالىندارىنىڭ ) قىلغان
باشالنغان يىلى قىلىپ ) ھىجىرىيهنىڭ(
   . كىتىدۇبى

توساتتىن ئوت بىلهن بابىلۇننى ئۇ 

پۈتۈنلهي ۋهيران ) پاھىشه ئايالنى(

 17:16،17ۋهھىلهر (. قىلىۋىتىدۇ

 ،18:8 (  

 ھازىر نۇرغۇن ئىسالم ئهسهبىلىرى ●
ئامىرىكىنى ئهخالقى بۇزۇلغان، شهيتان دهپ 

  . قارايدۇ
ئىسالم ئهسهبىلىرى شىھىت بولۇشتىن  ●

تىدۇ، ورايكسىز زقورقمايدۇ، كۈچىنى ئۆزلۈ
ئامىرىكىغا جىھات ئۇرۇشى قوزغاپ، ئۇنى 

.  بولىدۇپۈتۈنلهي گۇمران قىلىۋهتمهكچى
 ياكى رىكىلىقالرنى مهيلى ئهسكهربارلىق ئامى

پۇقرا بولسۇن، ئهر ياكى ئايال بولسۇن، 
ردىن تارتىپ پۈتۈنلهي قېرىالر ۋه بالىال

  . ئۆلتۈرۋهتمهكچى بولىدۇ

تېخنىكىسىنى قولغا ئۇالر ئاتۇم بومبىسىنىڭ  ●
بۇ ئارقىلىق . كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ

ئۆزلىرى شهيتان دهپ قارىغان دۆلهتنى 
  .  بولىۋاتىدۇيوقاتماقچى



ئوغۇل توققان ئايالغا ئۆچمهنلىك  ●

  ) 12ۋهھىلهر . (قىلىدۇ

 »ئوغۇل تۇققان ئايال« ●

. ئىسرائىلالرنى كۆرسىتىشى مۇمكىن

ردىن چۈنكى ئهيسا مهسىھ ئىسرائىلال

  . تۇغۇلغان

 نۇرغۇن تهلىملىرى ئىسالم دىنىنىڭ ●

يهھۇدىالرغا ئۆچمهنلىك قىلىشنى تهرغىپ 

  . قىلىدۇ

ئهمىلىيهتتىمۇ دۇنيادا يهھۇدىالرغا ئهڭ  ●

  . ئۆچمهنلىك قىلىدىغانالر مۇسۇلمانالردۇر

 دۇنيانى بىر مهزگىل ●

. بويسۇندۇرۇپ ئىداره قىلىدۇ

 ، ۋهھىلهر 7:23،25دانىئال (

13:5-7( 

ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكىده، پۈتۈن دۇنيانى  ●

ئىسالم دىنى باشقۇرۇشى كىرهك، ھهممه ئادهم 

ئىسالم دىنىغا بويسۇنۇپ، ئىسالم شهرىئىتىنى 

زامان ئاخىرىدا . قۇبۇل قىلىشى كىرهك

مۇسۇلمانالر دۇنيانى بويسۇندۇرىدۇ، دهپ 

  . قارايدۇ

ئۇ ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق  ●

يولىدا چىڭ بېرىپ، خۇدانىڭ 

تۇرغان، مهخلۇققا ئىبادهت 

قىلمىغان، پىشانىسىده ۋه قولىدا 

مهخلۇقنىڭ بهلگىسى بولمىغان 

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ كاللىسى 

  ) 20:4ۋهھىلهر . (ئالىدۇ

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى  ●

ئۆلتۈرگهنلهر ئۆزلىرىنى خۇدا ئۈچۈن 

. ئىش قىلىۋاتىمىز دهپ ئوياليدۇ

  ) 16:2يۇھاننا (

گهنلهرنىڭ ئىسالمغا ئىشهنمىئاندا، ۇرق ●

، ئۇالرنىڭ كاللىسىنى دىلىغا ۋهھىمه سېلىڭالر

ىرىنى ئۈزۈۋىتىڭالر، دهپ تهلىم ئېلىپ، بارماقل

  ) 8:12قۇرئان . (بېرىدۇ

مۇسۇلمانالر ئىسالمغا قارشى تۇرغان كاپىرالر  ●

جۈملىدىن يهھۇدى ۋه خىرىستىيانالرغا جىھاد 

مىز بار دهپ ئۇرۇشى قوزغاش مهجبۇرىيىتى

 172-169 ، 142-3:139قۇرئان . (قارايدۇ

 ،4:74،95 ، 9:20-22,111 ، 

61:4,11-13 ( 

ۇنقى چوڭ تۆۋهندىكى يهنه بىر خىل تهھلىلمۇ، قىيامهت كىلىشتىن بۇر

 چىقىدىغان مهسىھ رهقىبىنىڭ ئىسالمىزىمچىالر بولىشى ئاپهتته ئوتتورغا-بااليى

  . مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

  ئىسالم دىنىدا  تاس كىتاپمۇقهدده

 قىيامهت كىلىشنىڭ ئالدىدا  رهقىبىمهسىھ

مهيدانغا چىقىدىغان كۈچلۈك سىياسى، 

  . ھهربى ۋه دىنى داھىدۇر

مۇسۇلمانالر ساقالۋاتقان مهھدى بولسا 

 ئالدىدا دۇنياغا قىيامهت كىلىشنىڭ

 كۈچلۈك سىياسى، ھهربى ۋه كىلىدىغان

  . دىنى داھىدۇر



ساختا پهيغهمبهر غان قىيامهتته كىلىدى

ئىككىنچى نومۇرلۇق شهخس بولۇپ، 

  . مهسىھ رهقىبىنىڭ ياردهمچىسىدۇر

ئهيسا «قىيامهتته كىلىدىغان ئىسالمچه 

ئىككىنچى نومۇرلۇق شهخس » پهيغهمبهر

  . بولۇپ، مهھدىنىڭ ياردهمچىسىدۇر

مهسىھ رهقىبى بىلهن ساختا پهيغهمبهر 

. بىرلىشىپ زور قوشۇن تهشكىللهيدۇ

ر پۈتۈن ئىنسانالرنى بويسۇندۇرۇپ ئۇال

دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۈچۈن، يهر 

يۈزىده نۇرغۇن بۇزغۇنچىلىق پهيدا 

  . قىلىدۇ

زور » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى بىلهن 

قوشۇن تهشكىللهپ، پۈتۈن دۇنيانى 

  . بويسۇندۇرماقچى بولىدۇ

ساختا پهيغهمبهر قوي تېرىسىغا 

  . ئورىنىۋالغان بۆرىدۇر

گهرچه ئىنجىلدىكى » ئهيسا «مچهئىسال

ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن دۇنياغا 

كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئىسالمغا 

بويسۇنمىغان ئادهملهرنىڭ ھهممىسىنى 

  . ئۆلتۈرۋىتىدۇ

مهسىھ رهقىبى بىلهن ساختا پهيغهمبهر 

  .  يېڭى دۇنيا تهرتىپىنى بىكىتىدۇ

يېڭى » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى بىلهن 

  . هرتىپىنى بىكىتىدۇدۇنيا ت

ختا پهيغهمبهر مهسىھ رهقىبى بىلهن سا

 ىنى قانۇنپۈتۈن دۇنياغا ئۆزلىرىنىڭ دىنى

  .  بهلگىلهپ بېرىدۇ

پۈتۈن » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى بىلهن 

دۇنياغا ئىسالم شهرىئىتىنى بىكىتىپ 

  .بېرىدۇ

مهسىھ رهقىبى بۇرۇن ئىشلىتىۋاتقان 

  . كالىندارنى ئۆزگهرتىۋىتىدۇ

دى پۈتۈن دۇنيانى بويسۇندۇرغاندىن مهھ

كىيىن، دۇنيادا كهڭ ئىشلىتىلىۋاتقان 

مىالدىيه كالىندارىنى ئهمهلدىن 

 ئىسالمنىڭ ھىجىرىيه ،قالدۇرۇپ

. كالىندارىنى ئومومالشتۇرىدۇ

دهم ئېلىش كۈنى يهكشهنبه -شهنبه

  . تۈزىمىنى جۈمه كۈنىگه ئۆزگهرتىدۇ

مهسىھ رهقىبى بىلهن ساختا پهيغهمبهر 

هر ئىككىلىسى كۈچلۈك دىنى داھىالر ھ

بولۇپ، دۇنياۋى بىر دىننى تىكلهشكه 

 . ئۇرۇنىدۇ

  

ئىسالم » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

دىنىنى دۇنيادىكى بىردىنبىر دىن قىلىپ 

  . تىكلهيدۇ



مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر 

ئۆزلىرى تىكلىگهن دۇنياۋى دىنغا 

بويسۇنمىغان ھهرقانداق ئادهمنى 

  . لتۈرۋىتىدۇئۆ

ئىسالم » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

دىنىغا بويسۇنمىغان ھهرقانداق ئادهمنى 

  . ئۆلتۈرۋىتىدۇ

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهرنىڭ 

دۇنياۋى دىنىغا قارشى تۇرغانالرنى 

ئۆلتۈرۈشتىكى ئاساسلىق ئۇسۇلى كالال 

  . كىسىشتۇر

نىڭ »ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

 تۇرغانالرنى ئىسالمغا قارشى

ئۆلتۈرۈشتىكى ئاساسلىق ئۇسۇلى كالال 

كىسىش بولۇپ، بۇ ئىسالم ئهنئهنىسىدىن 

  . كهلگهن

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر پۈتۈن 

  . يهھۇدىالرنى ئۆلتۈرۋهتمهكچى بولىدۇ

پۈتۈن » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

 ئۆلتۈرمهكچى بولىدۇ، يهھۇدىالرنى

نىڭ كهينىگه يهھۇدىال تاش ۋه دهرهخلهر

  . مۈكۈنىۋالىدۇ

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر 

يىرۇسالىمغا ھوجۇم قىلىپ، ئۇنى 

  . ئىگهللىۋالماقچى بولىدۇ

» ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

لىمغا ھوجۇم قىلىپ، ئۇنى يىرۇسا

ئىسالمنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا كىرگۈزمهكچى 

  . بولىدۇ

مهسىھ رهقىبى يىرۇسالىمدىكى 

ڭ مۇقهددهس ئىبادهتخا يهھۇدىالرنى

نىسىدا ئۆزىنىڭ سهلتهنهت ئورنىنى 

  . تىكلهيدۇ

 ئىسالم مهھدى يىرۇسالىم شهھرىده

  .  تىكلهيدۇ قايتاخهلىپىلىكىنى

ساختا پهيغهمبهر ھهرخىل مۆجىزىلهرنى 

هملهرنى كۆرسىتىش ئارقىلىق، ئاد

 رهقىبىنى قولالشقا ئالداپ، ئۇالرنى مهسىھ

  . ئېزىقتۇرىدۇ

كهلگهندىن كىيىن » هيسائ«ئىسالمچه 

. ھهرخىل مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىدۇ

مهھدىمۇ ھاۋارايى ۋه ئاشلىقنى 

ئۇنىڭ چىرايىدىن نۇر . تىزگىنلهيدۇ

  . ياغىدۇ

  .مهسىھ رهقىبى ئاق ئاتقا مىنىپ كىلىدۇ

  )ئىنجىل ۋهھىلهرده شۇنداق دىيىلگهن(

  . مهھدى ئاق ئاتقا مىنىپ كىلىدۇ

 7هن مهسىھ رهقىبى ئىسرائىلالر بىل

  . يىللىق تىنچلىق كىلىشىمى تۈزهيدۇ

 يىللىق 7مهھدى بىر يهھۇدى بىلهن 

 . تىنچلىق كىلىشىمى تۈزهيدۇ

  



يهھۇدىالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى يهنى 

ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ، 

. ئىسرائىلىيهدىكى يهھۇدىالرنى قوغدايدۇ

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر 

شمه باشچىلىقىدىكى كۆپ دۆلهت بىرله

  . ئارمىيىسىنىڭ ھوجۇمىنى توسايدۇ

غا قارشى چىققۇچى »ئهيسا«ئىسالمچه 

ئۇ نۇرغۇن . دهججال پهيدا بولىدۇ

يهھۇدىالرنى تهشكىللهپ كۈچلۈك 

ئۆزىنى ئهيسا مهسىھ دهپ . قوشۇن قۇرىدۇ

غا » ئهيسا«ئاتاپ مهھدى ۋه ئىسالمچه 

  . قارشى تۇرىدۇ

 روھ يسا مهسىھكه قارشى بولغان قارائه

مىنى ىھ ئېتىقاتىنىڭ يادرولۇق تهلىمهس

مهسىلهن، ئۈچ بىرلىك، . ئىنكار قىلىدۇ

نىڭ تهنگه ئايلىنىشى، ىسۆزخۇدانىڭ 

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانىيهتنىڭ 

گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئۆلۈپ، 

.   ئۈچىنچى كۈنى تىرىلگهنلىكى قاتارلىقالر

ئىسالم دىنى تهلىم بېرىش ۋه روھىيهت 

ىڭ يادرولۇق تىنجهھهتته مهسىھ ئېتىقا

قارشىلىق قاتتىق  تهلىملىرىگه

خۇدانىڭ ئۈچ بىرلىك، . كۆرسىتىدۇ

نىڭ تهنگه ئايلىنىشى، ئهيسا ىسۆز

ىڭ كىرسىتتىكى قۇربانلىقى نمهسىھ

  . قاتارلىقالرنى پۈتۈنلهي ئىنكار قىلىدۇ

ئهيسا مهسىھ ۋه ئهلچى پاۋلۇس زامان 

 ساختىپهزلىك ۋه  نۇرغۇنئاخىرىدا

ىڭ ئوتتورغا چىقىپ، يالغانچىلىقالرن

مهسىھىلهرنى ئېزىقتۇرىدىغانلىقىنى، 

الردىن ھهزهر ئهيلهش كىرهكلىكىنى ئۇ

  . ئالدىن ئاگاھالندۇرىدۇ

ئىسالم دىنى يهر يۈزىدىكى بىردىنبىر 

پ ساختىپهزلىك ۋه يالغانچىلىققا تايىنى

  دىن بولۇپ،كۆتىرىلگهن دۇنياۋى

 ئاخىرقى مهقسهتكه يىتىش ئىسالمىيهتته

اختىپهزلىك ۋه يالغانچىلىق ئۈچۈن س

ۋاستىسىدىن پايدىالنسا بولىدۇ 

  . دهيدىغان تهلىم بار

 ئهڭ ئاخىرقى ئىنجىلدا كۆرسىتىلگهن
مهسىھكه قارشى ئىمپىرىيىنى تهشكىل 

دهل مىسى قىلىدىغان دۆلهتلهرنىڭ ھهم
  .  ئىسالم ئهللىرىدۇرقىھازىر

بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ مهھدىگه سادىق 
ئۇ ئىسالمنىڭ . لىنىدۇبولىشى تهلهپ قې

ئاخىرقى خهلىپىسى ۋه ئهڭ چوڭ ئىمامى 
  . دهپ قارىلىدۇ

ئىنجىلدا كۆرسىتىلىشىچه، رىم 
ئىمپىرىيىسىدىن كىيىن يهنه بىر چوڭ 

ئهڭ . ئىمپىرىيه بارلىققا كىلىپ يوقايدۇ
ئاخىرقى مهسىھكه قارشى ئىمپىرىيه ئهنه 

 قايتىدىن ىنشۇ ئىمپىرىيىنىڭ ئىچىد
  .  ئىمپىرىيىدۇرگۈللهنگهن بىر 

ئىمپىرىيىسىدىن كىيىن،  ) ۋىزانتىل(رىم 

باش كۆتۈرگهن ئىمپىرىيه ئىسالم 

  . ئىمپىرىيىسىدۇر

يهر مهسىھ رهقىبى مهيدانغا چىققاندا، 
ئۇنى كۈتىۋالىدىغان ۋه ئۇنىڭغا يۈزىده 

سادىق بولىدىغان قۇرۇلما ئاللىقاچان 
  . شهكىللىنىپ بولغان بولىدۇ

ادىكى ئىككىنچى ته دۇنيئىسالم نۆۋهت
ئهگهر ئۇنىڭ نوپۇسى  چوڭ دىن بولۇپ،

 شىددهت بىلهن كۆپىيىۋهرسه، مۇشۇنداق
كهلگۈسىده دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ دىن 



ئىسالمىيهت . بولۇپ قېلىشى مۇمكىن
مهھدىنىڭ كىلىشىنى تهقهززالىق بىلهن 

  . كۈتمهكته

ئىلنىڭ قولى ئىسما: ئۇندىن باشقا، خۇدا ئالدىن بىشارهت قىلىپ مۇنداق دىگهن ●

ھهممه ئادهمگه ھوجۇم قىلىدۇ، ھهممه ئادهمنىڭ قولىمۇ ئىسمائىلغا ھوجۇم قىلىدۇ 

ائىلنى ؛ ۋاھالهنكى مۇسۇلمانالر ئىسم)16:11،12ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  .  ئهجدادى دهپ قارايدۇئۆزلىرىنىڭ روھى

 مهسىھىيلهرده بولۇشقا تىگىشلىك تهييارلىق 

  ) 3:5نهسىھهت -پهند. ( خۇداغا تايىنىش كىرهكپۈتۈن قهلبى بىلهن ●

ۋهھىلهر (چىقىۋىلىش ) گۇناھقا پاتقان شهھهر ياكى دۆلهتتىن(ىلۇندىن باب ●

  ) 11:8ئىبرانىالر  ( كىرهك، چىقىپ كىتىش)18:4

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى بىرگه يىغىلىپ دۇئا قىلىشى، روھىيهت جهھهتته ئۆسۈپ  ●

ۈدىشى، نۆۋىتى كهلگهنده ھهتتا مهسىھ ئېتىقاتى، يىتىلىشى، ئۆزىنىڭ كىرسىتىنى ي

 ۈن ھاياتىنى قۇربان قىلىشى كىرهكقالدۇق ئىسرائىلالر ۋه ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرى ئۈچ

ھاياتىنى ساقالپ ). 12:10 ، ۋهھىلهر 8:35 ، ماركوس 16:1،2 ، 15:20يۇھاننا (

  .يدۇ بولمارىلىپ قېلىشقاقېلىش ئۈچۈن خۇداغا بولغان مۇھهببىتىدىن ئاي

ئهمما ئۇ .  قۇدرهتنىڭ مهنبىئى، خۇش خهۋهرنىڭ مهركىزىدۇر–كىرسىت  ●

  )I 1:18-2:5كورىنتلىقالر. (ھاالكهتكه يۈزلهنگهنلهرنىڭ نهزىرىده ئهخمىقانىلىقتۇر

ئهيسا مهسىھنىڭ بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئاققۇزغان قۇربانلىق قېنىنى دهپسهنده  ●

يىتهكلهۋاتقان خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا يۈز كىلهلىشىمىز قىلماسلىقىز، بىزنى 

  ) 10:29ئىبرانىالر . (هككىر

مۇھهببهتلىك -سۇنۇپ، مىھىر، خۇدانىڭ ئىرادىسىگه بويھاياتىمىزنى يېڭىلىشىمىز ●

  ) II 5:14،15، كورىنتلىقالر14-8:3يۇھاننا (. ياشىشىمىز كىرهك

لهرال ئۇنىڭ ىنى يۈدۈپ ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكهنھهر كۈنى ئۆزىنىڭ كىرسىت ●

  )25-9:23لۇقا . (ھهقىقى شاگىرتلىرى بوالاليدۇ

، ئهيسا ق، خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه بويسۇنۇپئۆلۈم ئالدىدىمۇ ئۆز جېنىنى ئايىماسلى ●

  ) 14:12 ، 12:11ۋهھىلهر . ( كىرهكمهسىھكه سادىق بولۇش

  ) 13:33يۇھاننا . (رخۇدانى سۆيۈش ئهيسا مهسىھنىڭ بۇيرۇقىدۇ ●

  ) I 4:19يۇھاننا. (يهلىدۇقزنى سۆيگهچكه، ئاندىن بىز ئۇنى سۆخۇدا باشتا بى ●



 هپ ئىككى قېيىققا تهڭ دهسسىمهسلىكھهم خۇدانى ھهم دۇنيانى دوست تۇتىمىز د ●

، )24-6:19مهتتا  ( كىرهكلى بولماسلىقۇدۇنيانىڭ ق-، مال)4:8ياقۇپ  (كىرهك

 ) I 2:15-17يۇھاننا (ڭدىكى ئىشالرغا بېرىلىپ كهتمهسلىك كىرهكا ۋه ئۇنىدۇني

 ، 15:9،10، يۇھاننا 20-5:17مهتتا  (خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه بويسۇنۇش كىرهك ●

زامان ئاخىرىدا خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه بويسۇنغان ، )I 2:3-6 ،5:2،3يۇھاننا

  ) 13-14:11 ، 12:17ۋهھىلهر  (ه قىالاليدۇ غهلىبلهرئادهم

، )I 4:14-23، يۇھاننا)13:34،35يۇھاننا (ئېتىقاتچى قېرىنداشلىرىنى سۆيۈش  ●

، لۇقا 46-25:31مهتتا ( تۆۋهن قاتلىمىدىكى ئاجىز ئادهملهرنى سۆيۈش جهمىيهتنىڭ

، ھهتتا )20-28:17 مهتتا(، تېخى قۇتقۇزۇلمىغان ئادهملهرنى سۆيۈش )14:12-14

   ).48-5:43مهتتا (دۈشمهنلىرىنىمۇ سۆيۈش كىرهك 

  


