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  ئىسالم دىنى

ق  بارلىر مۇنداق دهپ قارايدۇ، ئهلمىساقتىن تارتىپ ھازىرغىچهمۇسۇلمانال ●

ندۇر، يهنى ئىبراھىم پهيغهمبهرنىڭ  بىر دىپهيغهمبهرلهرنىڭ تهرغىپ قىلىۋاتقىنى

  . ئېتىقاتىدۇر

  تىرىلهر تهبىئىتىگه ئائىت خائىسالم دىنىدا ئادهم ●

ئهمما كۆپىنچه .  بۇ ئادهملهرنىڭ تهبىئىتىدۇرئادهملهر توغرا دىنغا ئىنتىلىدۇ، ○

   )30:30قۇرئان (.  بۇنى بىلمهيدۇئادهم

  ) 70:19 ، 4:28قۇرئان (.  يارىتىلغانهملهر ئاجىز ۋه چىدامسىزئاد ○

  ) 96:6قۇرئان . ( ئالالغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىدۇئادهملهر ○

  ) 12:53قۇرئان . (هپسىگه بېرىلىپ يامان ئىشالرنى قىلىدۇئادهملهر ن ○

ئالال قۇتقۇزغان ئاز ساندىكى بىر قىسىم ئادهملهردىن باشقا، كۆپىنچه ئادهملهر  ○

ھهققانى بولمىغان ئادهملهر . رهزىل ئىشالرنى قىلىپ گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ

  ) 11:116قۇرئان . (ئىشرهتلىك تۇرمۇشنى قوغلىشىدۇ-ئهيشى

  ) 13:1، 12:103قۇرئان . ( ئادهملهر دىنغا ئىشهنمهيدۇكۆپىنچه ○

 .ئىنكار قىلغانلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر دىنغا ئىشهنمىگهن ۋه ئالالنى -گۇناھ  ○

. ئادهملهر ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ ھهددىدىن ئاشىدۇ ؛ )3:86،91،  2:39قۇرئان (

  )  72:23قۇرئان . (؛ ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه قارشى چىقىدۇ)25:21قۇرئان (

ئۇ . ئالالنىڭ ھۆكۈمى بولمىسا، ھهرقانداق ئادهم دىنغا ئىشىنهلمهيدۇ ○

  ) 10:38قۇرئان . (ئهقىلسىزالرنى جازااليدۇ

، 14:34ن قۇرئا(.  ۋه ئهقىلسىزدۇرئادهملهر ناپاك، ۋاپاغا جاپا قىلىدىغان ○

 كهلگهن شهپقهتكه ؛ كۆپىنچه ئادهملهر ئالالدىن )100:6 ، 80:17، 33:72

. ئالالنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلغانالر ناپاكالردۇر)  2:243. (لمايدۇشۈكۈر قى

)2:229 (  

  ) 103:2قۇرئان . (ھهممه ئادهم زىيان ئىچىده تۇرىدۇ ○

ئهگهر ئالال ئىنسانالرنىڭ قىلغان يامانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى جازالىغان بولسا،  ○

  ) 16:61قۇرئان . (يهر يۈزىده بىرمۇ ئادهم قالماستى

بۇرۇنقى دهۋرلهرده پهيغهمبهرلهر كىشىلهرگه روشهن بىشارهتلهرنى بهرگهن  ○

بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر يهنىال ناھهق ئىشالرنى قىلىپ، دىنغا ئىشهنمىگهنلىكى 

 ، 17:16،17 ، 10:12،13قۇرئان . (ئۈچۈن، ئالال ئۇالرنى ھاالك قىلغان
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19:98 (  

اشكارالپ، ئالالغا بۇ ئايهتلهر ئادهملهرنىڭ گۇناھكار تهبىئىتىنى ئ

  . بويسۇنمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهن

  ئىسالمنىڭ گۇناھقا ئائىت تهلىملىرى ●

 گۇناھنى ئىنكار قىلىدۇ، ئهمما بۇ يوقۇرقى ئايهتلهر بىلهن يئىسالم دىنى ئهسلى ○

  . ماس كهلمهيدۇ

ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن، ئالال ئۇالرنى  ○

 ، 2:36قۇرئان . (پ چىقىرىپ يهر يۈزىگه چۈشۈرۋهتكهنىن قوغالجهننهتت

7:24،27 ، 20:123 (  

؛ )4:48قۇرئان . (ئالالغا شىرىك كهلتۈرۈش ئهڭ چوڭ گۇناھ ھىساپلىنىدۇ ○

  . كۆپ ئىالھقا ئېتىقات قىلىش ئىمانسىزلىقتۇر

  : ئالال تۆۋهندىكى ئادهملهر ۋه گۇناھالرنى كهچۈرمهيدۇ ○

  ) 4:116قۇرئان (كهلتۈرۈش گۇناھى ئالالغا شىرىك  ■

  ) 4:137قۇرئان (دىنغا ئىشىنىپ كىيىن يېنىۋالغۇچىالر  ■

  ) 4:168(دىنغا ئىشهنمىگهن ۋه ناھهق ئىشالرنى قىلغانالر  ■

ئۆزىمۇ ئىشهنمهي يهنه باشقىالرنىڭ ئىشىنىشىگىمۇ توسقۇنلۇق قىلغانالر،  ■

  ) 47:34قۇرئان . (ھهمده تاكى ئۆلگۈچه ئىشهنمىگهنلهر

  ) 9:80قۇرئان (ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه ئىشهنمىگهنلهر  ■

  ) 4:111قۇرئان . (كىم گۇناھ ئۆتكۈزسه، جازاسىنى ئۆزى تارتىدۇ ○

كىم خاتا يولغا ماڭسا . ا ماڭسا، پايدىسىنى ئۆزى كۆرىدۇكىم ھهق يولد ○

  ) 10:108قۇرئان . (زىيىنىنى ئۆزى تارتىدۇ

  باشقىالرنىڭ گۇناھىغا جاۋاپكارئۆزى بېرىدۇ، جاۋابىنى كىم گۇناھ ئۆتكۈزسه، ○

  ) 6:164قۇرئان . (بولمايدۇ

  )  كۆرسىتىدۇبۇ گۇناھنى ۋاكالىتهن يۇيۇشقا بولمايدىغانلىقىنى(

   خاتىرىلىرىتوغرىسىدىكى) ئىبلىس(دىنىنىڭ شهيتان ئىسالم  ●

مما ه، ئئازدۇرۇپ يىلتىزىدىن قۇرۇتىۋىتىدۇ ئىبلىس ئادهم ئاتىنىڭ ئهۋالدلىرىنى ○

  ) 17:61،62قۇرئان . ( بۇنىڭ سىرتىدائاز ساندىكىلىرى
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ئىبلىس ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى ئازدۇرۇپ جهننهتتىن چىقارغاندهك،  ○

ئىبلىس ۋه ئۇنىڭ قول . ئۇالرنىڭ ئهۋالتلىرىنىمۇ شۇنداق سىنايدۇ

ئالال . ئاستىدىكىلىرى ئادهملهرنى كۆرهلهيدۇ، ئهمما ئادهملهر ئۇالرنى كۆرهلمهيدۇ

  ) 7:27قۇرئان . ( قىلغانئىبلىسنى ئىمانسىزالرغا ئىتتىپاقداش

  ) 7:16،17قۇرئان . (ئىبلىس ھهر تهرهپتىن ئادهمگه ھوجۇم قىلىدۇ ○

.  ئازۇدۇرۇپ، ئۇالرنى چۈشكهنلهشتۇرىدۇئىبلىس ئادهملهرنى گۇناھ بىلهن ○

  ) 15:39،40قۇرئان (

كىرىش ياكى كىرهلمهسلىكى قۇرئاندا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ جهننهتكه  ●

  . توغرىسىدا زىددىيهتلىك خاتىرىلهر مهۋجۇد

  . مهسىھىيلهر جهننهتكه كىرهلهيدۇ ○

ئالال ئهيسا مهسىھكه ئېتىقات قىلغانالرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه ئۇنىڭغا  ■

  ) 3:55قۇرئان (. ئېتىقات قىلمىغانالردىن ئۈستۈن قىلىدۇ

) يۇلتۇزغا چوقۇنغۇچىالر(ىيالرسابيلهر، مۇسۇلمانالر، يهھۇدىالر، مهسىھى ■

 ئالالغا ۋه قىيامهتكه ئىشىنىدىغانالر ھهم ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ئىچىده

 2:62قۇرئان . (كهلگۈسىده ئالالنىڭ قېشىدا ئۆز ئهجرىدىن بهھرىمهن بولىدۇ

 ،5:66،69 (   

  . مهسىھىيلهر جهننهتكه كىرهلمهيدۇ ○

قا دىننى تىلهيدىكهن، ئۇالرنىڭ دىنى كىمكى ئىسالم دىنىدىن باش ■ 

قۇرئان . (ھهرگىز قۇبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇالر ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىالردۇر

3:85 (  

ئىسالم دىنىدا ئادهمنىڭ جهننهتكه كىرىش كىرهلمهسلىكى تۆۋهندىكى ئامىلالرغا  ●

  . باغلىق بولىدۇ

  .  باغلىق بولىدۇنىڭ خاھىشىغائالال ○

. لهتته قالدۇرغۇسى كهلسه، شۇنى غهپلهتته قالدۇرىدۇئالال كىمنى غهپ ■

قۇرئان (. كىمنى ھهق يولدا ماڭدۇرماقچى بولسا، شۇنى ھهق يولدا ماڭدۇرىدۇ

6:35،39 ، 7:155 ، 13:27 ، 14:4 ، 16:93 ، 35:8 ، 74:31 (  

كىمگه رهھىم قىلغۇسى . يدۇ شۇنى جازاالئالال كىمنى جازالىغۇسى كهلسه ■

 ، 3:129 ، 2:284قۇرئان . (هھىم قىلىدۇ شۇنىڭغا ركهلسه

5:1,18,40,118 ، 48:14 (  
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. هكلهيدۇ شۇنى توغرا يولدا يىتى توغرا يولدا يىتهكلهشنى خالىسائالال كىمن ■

  )7:178قۇرئان . ( شۇنى ئازدۇرىدۇكىمنى ئازدۇرغۇسى كهلسه

شهپقهت قىلىدۇ، ناپاكالر ئۈچۈن -ئالال ئۆزى خالىغان ئادهملهرگه مىھىر ■

  ) 76:31قۇرئان . (جازانى تهيياراليدۇ

  .  باغلىق بولىدۇۇھهممهتكه بويسۇنغان ياكى بويسۇنمىغانلىقىغائادهملهرنىڭ م ○

ئالال مۇھهممهتكه بويسۇنغان ئادهملهرنى ياخشى كۆرىدۇ، ئۇالرنىڭ  ■

  ) 3:31قۇرئان . (گۇناھىنى كهچۈرىدۇ

  .  باغلىق بولىدۇئادهملهرنىڭ گۇناھىغا تۆۋه قىلغان قىلمىغانلىقىغا ○

يامان ئىشالرنى قىلغانالر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ياخشى ئىشالرنى قىلسا ھهم  ■

. توغرا يولدا ماڭسا، ئالال ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرىدۇ، جهننهتكه كىرىدۇ

  ) 20:82 ، 19:60 ، 5:39قۇرئان (

مۇسۇلمانالر ئالالدىن گۇناھىنى تىلىسه، ئالال ئۇالرنى كهچۈرۋىتىشى  ■

  ) 66:8قۇرئان . (مۇمكىن

 نىڭ بهدىلىنى تۆلىگهن ياكى تۆلىمىگهنلىكىگه باغلىقىگۇناھئادهملهرنىڭ  ○

  . بولىدۇ

  ) 3:194،195قۇرئان . (پىرهت قىالاليدۇئالال گۇناھالرنى مهغ ■

 ۋه قۇربانلىق قىلىش ئارقىلىق گۇناھقا زاكات بېرىش-روزا تۇتۇش، ئۈشره ■

  ) 2:196ان قۇرئ(. بهدهل تۆلىگىلى بولىدۇ

يۇشۇرۇن ھالدا نامراتالرغا سهدىقه قىلىش ئارقىلىق بىر قىسىم گۇناھالرنى  ■

  ) 2:271قۇرئان . (يۇغىلى بولىدۇ

مۇھهممهتكه ، نى قىلغانالر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپئىلگىرى يامان ئىشالر ■

ئالال مۇھهممهت ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىپ، ئۇالرنى پاكاليدۇ، زاكات تۆلىسه، 

  ) 9:102،104قۇرئان . ( كهچۈرىدۇڭ گۇناھىنىنىئۇالر

قىلغان قهسىمىگه خىالپلىق قىلغانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن، ئۆز  ■

ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ئوتتورھال تامىقىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، ئون نامراتنى 

بىر ۋاق غىزاالندۇرۇش، ياكى ئۇالرغا بىر قۇر كىيىم بېرىش، ياكى بىر قۇلنى 

ئهگهر بۇالرنى قىلىشقا قۇربى يهتمىسه، ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش . قىلىشئازات 

  ) 5:89قۇرئان . (كىرهك

 ئهتىگهن ۋه كهچقۇرۇندا ناماز  تهرىپىده يهنىكۈندۈزنىڭ ئىككى ■
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.  يامان ئىشلىرى يۇيۇلىدۇ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى ئارقىلىقئۆتىگهنلهرنىڭ

  ) 11:114قۇرئان (

  .  بولىدۇه ئهمىلىيىتىگه باغلىقئادهملهرنىڭ ئېتىقاتى ۋ ○

، ئۇنىڭغا ۋه ئۇنىڭ )7:158ۇرئان ق(هنلهر ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه ئىشهنگ ■

قۇرئانغا ۋه ، )29:54،55قۇرئان (الر غانبويسۇنقىلغان ۋهھىلىرىگه 

) تهۋرات، ئىنجىلغا(ئۇنىڭدىن بۇرۇن نازىل بولۇنغان مۇقهددهس كىتاپالرغا 

 )4:136قۇرئان (ه ۋه قىيامهتكه ئىشهنگهنلهر ئىشهنگهنلهر، ھهمده پهرىشت

ى ئادا قىلغان ھهم نامازنقۇرئاننى ئوقۇپ قىرائهت قىلغان، بهش ۋاق  ■

 ) 35:29 ، 13:22قۇرئان . (زاكاتنى ئايرىغانالر-ئۈشره

  ) 2:158قۇرئان . (ھهج قىلغانالر ■

ئۆزىنى  ، راستچىلالر، سهۋر قىلغانالر،)مۇسۇلمانالر(ئالالغا بويسۇنغانالر  ■

 ، سهدىقه بهرگهنلهر، روزا تۇتقانالر، ئىپپىتىنى ساقلىغانالر،تۆۋهن تۇتقانالر

   ) 33:35قۇرئان . (ئالالنى ياد ئهتكهنلهر

ھهر بىر ئادهم ئۆزىنىڭ قىلغان ئهمىلىيىتىگه ئاساسهن مۇكاپات ياكى   ■

  ) 39:70قۇرئان (. جازاغا تارتىلىدۇ

ىرىنى ئۇالرنىڭ بوينىغا ئارتىدۇ ۋه ئهتمىشل-ئالال ئادهملهرنىڭ قىلمىش ■

 قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن قىيامهت كۈنى ھهر بىر ئادهم. اتىرلهيدۇدهپتهرگه خ

  ) 17:13،14قۇرئان (. جاۋاپ بېرىدۇ

  :ئىسالمغا ئېتىقات قىلغان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر مۇنداق بولىدۇ ●

 ، 11:23 ، 4:57،122،124 ، 2:25،82قۇرئان . (ئۇالر جهننهتكه كىرىدۇ ○

14:23 ، 18:107 ، 22:14،23،56 ، 29:58 ، 30:15 ، 31:8 ، 32:19 

 ،42:22 ، 47:12 ، 98:7،8 (   

 ، 4:173 ، 3:57 ، 2:277قۇرئان . ( مۇكاپاتلىنىدۇنىڭ يېنىدائۇالر ئالال ○

5:9 ، 17:9 ، 18:2،30 ، 35:7 ، 41:8 ، 49:29 ، 84:25 ، 95:6 (  

 ، 11:11 ، 5:9قۇرئان . (ھلىرىنى كهچۈرۈم قىلىدۇئالال ئۇالرنىڭ گۇنا ○

22:50 ، 29:7 ، 33:35 ، 34:4 ، 35:7 ، 48:29 (  

قۇرئان (.  گۈزهل بىر ماكاندۇرىڭ ئاخىرقى بارار جايى بهختكه تولغانئۇالرن ○

13:29 (  

  ) 20:75قۇرئان . (ئۇالر يوقىرى دهرىجىلىك ئورۇنغا ئېرىشىدۇ ○
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  ) 21:94قۇرئان . (ئىشلىرىنى خاتىرلهيدۇئالال ئۇالرنىڭ ساۋاپلىق  ○

  ) 29:9قۇرئان . (ئالال ئۇالرنى ياخشىالرنىڭ قاتارىغا قويىدۇ ○

  ) 30:45قۇرئان . (ئالال ئۆز شهپقىتى بىلهن ئۇالرغا ئىلتىپات كۆرسىتىدۇ ○

  ) 42:26قۇرئان . (ئالال ئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئاڭالپ شهپقهت قىلىدۇ ○

  ) 45:30قۇرئان . (شهپقىتى ئىچىده بولىدۇ-ئۇالر ئالالنىڭ مىھىر ○

  ) 98:7قۇرئان . (ئۇالر يارىتىلغان مهۋجۇداتالر ئىچىدىكى ئهڭ ياخشىلىرىدۇر ○

  ) 19:96قۇرئان . (مۇھهببهتلىك قىلىدۇ-ئالال ئۇالرنى ئۆزئارا مىھىر ○

قۇرئان . (قىنىڭ ئازىيىپ كىتىشىدىن قورقمايدۇئۇالر زىياندىن ۋه ئۆز رىز ○

20:112(   

   ) 65:11 ، 22:50قۇرئان . ( بهھرىمهن بولىدۇئۇالر مول تهمىناتتىن ○

. لغان نهرسىلهردىن بهھرىمهن بوالاليدۇئۇالر ئالالنىڭ يېنىدا ئۆزلىرى ئارزۇ قى ○

  ) 42:22قۇرئان (

 يۇغىلى بولىدۇ دهپ رنى قىلىش ئارقىلىق يامان ئىشالرنىئىسالمدا ياخشى ئىشال ●

  ) 11:114قۇرئان (. قارايدۇ

هر ئالال ئهگ) 10:99قۇرئان . (ئهگهر ئالال خالىسا، ھهممه ئادهم توغرا دىنغا كىرىدۇ ●

ئالال ) 10:100قۇرئان . ( دىنغا ئېتىقات قىلمايدۇبويرىمىسا، ھىچكىم ھهق

) 10:96قۇرئان (. ئىمان ئېيتمايدۇھهرگىز ھۆكۈم قىلىۋىتىلگهنلهر ئالدىن تهرىپىدىن 

. منى سۆيىدىغان قىلىدۇ، ھهمده ئۇالرنىڭ قهلبىنى تۈزهيدۇئالال مۇسۇلمانالرنى ئىسال

. ئالال ئىلگىرىمۇ ھهق دىننى بهزى خهلقلهرنىڭ قهلبىگه پۈتكهن) 49:7قۇرئان (

  ) 58:22قۇرئان (

. ھهق دىننى ئىنكار قىلغانالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىمۇ ئىناۋهتسىزدۇر ●

گهن ۋه ئۇنىڭغا توسقۇنلۇق ئالال ھهق دىنغا كىرمى) 7:147 ، 5:5قۇرئان (

  ) 47:34قۇرئان . (قىلغانالرنى كهچۈرمهيدۇ

قۇرئان . (مۈلكىنى تېگىشىدۇ-ئالال جهننهت بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتى ۋه مال ●

9:111 (  

گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر غهلىبه قىلىشى  ●

  ) 28:67قۇرئان (. مۇمكىن

  : اخشى ئهمهلالرنى قىلغان مۇسۇلمانالر مۇنداق بولىدۇي ●
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  ) 24:55قۇرئان . ( زىمىننى ئىداره قىلىدۇ ئۇالر ئالالغا ۋاكالىتهن○

  ) 63:8قۇرئان . (ئۇالر ھۆرمهتكه سازاۋهر بولىدۇ ○

قۇرئاندا ئادهملهرنىڭ قانداق قىلىپ جهننهتكه كىرهلىشى توغرىسىدا زىددىيهت  ●

. مانالرنى چوقۇم قۇتقۇزىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋهده بهرمىگهنئالال مۇسۇل. مهۋجۇد

مۇسۇلمانالر ئىسالمغا چىن قهلبىدىن ئىشهنگهن، پۈتۈن كۈچى بىلهن ئىسالم 

بىراق بۇ دۇنيادىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن شهرىئهتلىرىگه ئهمهل قىلغان تهغدىردىمۇ، 

ۇق ئىشهنچ ۋه دهلىلگه ئۆزلىرىنىڭ چوقۇم جهننهتكه كىرهلهيدىغانلىقى توغرىسىدا تول

ىرىده ئۆلگهندىال ئاندىن پهقهت جىھات ئۇرۇشىدا ياكى ھهج سهپ. ئىگه ئهمهس

مۇسۇلمانالر قىيامهتتىكى سوراقتا . نىدۇىچوقۇم كىرهلهيدىغانلىقىغا ئىشجهننهتكه 

ئۆزلىرىنى قانداق ئاقىۋهتنىڭ كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى بىلمهيدۇ، چۈنكى بۇ پۈتۈنلهي 

ۇ ياكى ئالال ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچه كهچۈرىد.  بويىچه بولىدۇئالالنىڭ خاھىشى

.  ئارقىلىق ئۆزىنى چهكلىمىگهنبىر شهرتلىك كىلىشىم ھىچقانداق جازااليدۇ، ئۇ

شۇڭا ئهگهر مۇسۇلمانالردىن گۇناھلىرىڭىز كهچۈرۈلدىمۇ دهپ سورالسا، ئۇالر پهقهت 

انالرنىڭ نۇرغۇن داڭلىق مۇسۇلم. دهپال جاۋاپ بېرهلهيدۇ» ئهگهر ئالال خالىسا«

ئۆلۈشتىن بۇرۇن ) مهسىلهن خهلىپه ئابابهكرى ۋه ئۆمهر قاتارلىقالر(كىشىلىرى 

  . تهشۋىش ۋه ئهنسىزلىككه تولغان

ئىسالم دىنى ئۆز . كهچۈرمىشى بولمايدۇ» قايتىدىن تۇغۇلۇش«مۇسۇلمانالردا  ●

 ھىسسىيات ۋه مۇرتلىرىنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى كونترول قىلىدىغان، ئۇالرنىڭ دىنى

 شهخسنىڭ رىدىغان بىر خىل دىن بولۇپ، ۋاھالهنكىلىپالشتۇھهركىتىنى قى-ئىش

مۇسۇلمانالر ئالالغا . يېڭىلىنىش بولمايدۇماھىيهتلىك ساپا ۋه خاراكتىرىده 

  . بويسۇنغاندىن كىيىنمۇ، ئادهتته يهنىال بۇرۇنقىدهك كىتىۋىرىدۇ

 ۋه روھى چېنىقىش ئارقىلىق ئىالھقا نىسوپىزىم مهزھىپى چوڭقۇر تهپهككۈر قىلىش ●

 ئېرىشىشنى ئاالھىده مۇھىم كۆرىدۇ،يېقىنلىشنى ھهمده ئۇنىڭ يىتهكلىشىگه 

رهك قىيامهتتىكى سوراق ۋه جازادىن قورقىدۇ، ئادهمنىڭ گۇناھكار تهبىئىتىگه سهزگۈر

 خۇرسهن ه ئۆزىنى چهكلهش ئارقىلىق ئىالھنىئۇالر مهشىق قىلىش ۋ. كىلىدۇ

بىرخىل سىرلىق ئوبىكتى  مۇھهببهتنىڭ ئىالھنى. ىدۇ دهپ قارايدۇغىلى بولقىل

ئۇالر .  بىلهن بىرلهشمهكچى بولىدۇه مۇزىكا ۋه ئۇسۇل ئارقىلىق ئۇنىڭ بهزىدقىلىدۇ،

    : قۇرئاندىكى مۇنۇ ئايهتلهرنى تهكىتلهيدۇ

  ) 50:16قۇرئان . (ئالال ئادهملهرنىڭ قان تۇمۇرىدىنمۇ بهكرهك ئۇالرغا يېقىندۇر ○

زىمىننىڭ نۇرىدۇر، ئۇ ئۆزى خالىغان ئادهملهرنى يورۇقلۇققا -ئالال ئاسمان ○

  ) 24:35قۇرئان . (يىتهكلهيدۇ، ئۇ ھهممىگه قادىردۇر

مۇسۇلمانالر دىنغا ئاسىيلىق قىلسا، ئالال باشقا قهۋملهر بىلهن ئۇالرنىڭ ئورنىنى  ○
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مۇسۇلمانالرنى ۇالر ئ. ئالال ئۇ خهلقنى سۆيىدۇ، ئۇالرمۇ ئالالنى سۆيىدۇ. باسىدۇ

ئۇالر . باشقا دىندىكىلهرگه قاتتىق قول بولىدۇ. كهمتهرلىك بىلهن ھۆرمهتلهيدۇ

. ھهق دىن ئۈچۈن كۆرهش قىلىدۇ، ھىچكىمنىڭ ئهيىپلىشىدىن قورقمايدۇ

  ) 5:54قۇرئان (

ئۇالر كۈلپهتكه ئۇچرىغاندا، بىز ئالالغا مهنسۇپ، بىز پهقهت ئۇنىڭغىال بهيئهت  ○

  ) 2:156قۇرئان . (دۇقىلىمىز دهي

امان روھالردىن ساقلىنىشقا ئېتىۋار بېرىش ئىسالم دىنىنىڭ خهلق ئىچىدىكى بىر ي ●

  . خىل ئىپادىسىدۇر

  

  ن تهبىئىتى توغرىسىدائىنسا

ئهگهر سىز تۇغۇلۇشتىنال : مۇسۇلمانالر ئويلىشقا تىگىشلىك مۇھىم بىر مهسىله ●

پ قايتقاندىن كىيىن ئۆزىڭىزنى ياكى ھهج قىلىگۇناھسىز تهبىئهتته بولسىڭىز، 

خۇددى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقتهك پاكالندىم دهپ قارىسىڭىز، ئۇنداقتا سىز گۇناھ 

 ئۇزۇن ۋاقىت تۇرااليسىز؟ ئادهم ئهسكىلىشىپ كىتىشكه ئاالھىده ئۆتكۈزمهي قانچىلىك

ئهمما ياخشى ئادهم بولۇش ئۈچۈن چوقۇم تىرىشىشقا توغرا ، كۈچهشنىڭ ھاجىتى يوق

تهبىئىيال  ئادهمنى نىمه ئۈچۈن ئىنساننىڭ خاراكتىرىئۇنداقتا . دۇكىلى

شهخسىيهتچىلىك، مهسىلهن ( يۈزلهندۈرىدۇ؟  يهنى گۇناھقا رهزىللىككه-يامانلىق

  ) ھهسهتخورلۇق، ئۆچمهنلىك، شهھۋانى ھهۋهس، بۇزۇقچىلىق قاتارلىقالر

 دۇ، ھهمده دهپ چۈشىنى توغرا يولدىن چهتنهپ كىتىشنىمۇسۇلمانالر گۇناھ ●

 گۇناھلىرىنى ئۆزىنىڭئىشالرنى قىلىپ ياخشى گۇناھكار ئادهم پهقهت ساۋاپلىق 

   .يتىپ توغرا يولغا كىرسىال بولىدۇ دهپ قارايدۇ، خاتا يولدىن قايۇسا

چۈنكى بىرمۇ (ئىنجىلدا، گۇناھ بارلىق ئىنسانالرنى خۇدادىن ئايرىۋهتكهن  ●

 چوقۇم گۇناھنىڭ بهدىلىنى تۆلىشىالر ئىنسان، شۇڭا )تۇرگۇناھسىز پاك ئادهم يوق

  . كىرهك دىيىلىدۇ

  كاال10%  خىلىداىنچىبىر، بۇالرنىڭ بار دىسهك) قىزا(ئۈچ خىل كولباسائهگهر  ●

 50% گۈشى  پىرسهنت كاال50%ى خىلىدا ، ئىككىنچ چوشقا گۈشى90% گۈشى

 چوشقا گۈشى بار 10 % گۈشى ۋه  كاال90%شقا گۈشى، ئۈچىنچى خىلىدا چو

  ئۇنداقتا بۇالرنىڭ قايسىسىنى يىيىشكه بولىدۇ؟  سا، بول

دهيدۇكى، بۇالرنىڭ ھىچقايسىسىنى يىيىشكه شۇنداق    ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان 

 ھارام بولۇپ،بولمايدۇ، چۈنكى ھهتتا بىر پىرسهنت چوشقا گۈشى ئارلىشىپ قالسىمۇ 

  . يىيىشكه بولمايدۇ ئۇنى
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 ۋه 50% ياكى 80%، مهيلى ئۇنىڭدا رمۇگۇناھكار ئىنسانالخۇددى شۇنىڭدهك،    

ئوخشاشال  ھهممىسى ۇن، پاك خۇدانىڭ ئالدىداگۇناھ بولس 1%ھهتتا  10%ياكى 

  . ناپاكتۇر

 جهننهتكه خۇدا ھهرقانداق ناپاك نهرسىنىڭ.    ئادهمنى ناپاك قىلىدىغىنى گۇناھتۇر

ىر مهك ھهرقانداق بدى. )21:27ۋهھىلهر -ئىنجىل(كىرىشىگه يول قويمايدۇ 

  .  جهننهتكه كىرىشكه ساالھىيىتى توشمايدۇئىنساننىڭ

  بهدهل گۇناھلىرىنى تهلتۈكۈس يۇيااليدىغان قۇربانلىقداقتا ئىنسانىيهتنىڭئۇن

    نىمه؟ زادى

  

   مهسىھ ئېتىقاتى

. تۇرئىنسانالر ئاجىز ۋه گۇناھكار بولۇپ، كهچۈرۈلۈشكه ۋه قۇتقۇزۇلۇشقا مۇھتاج ●

اھى خۇدا بىلهن ئىنسانالرنىڭ مۇناسىۋىتىگه تهسىر ئادهملهرنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇن

ھهركىتىگه تايىنىپ - ئىش ھهرگىزمۇئادهملهر. كۆرسىتىپ، خۇدانى قايغۇرتىدۇ

ڭ ىئهيسا مهسىھ ئىنسانالر ئۆتكۈزگهن گۇناھنھالبۇكى . قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلمهيدۇ

 دهل ئۇنىڭ كىرسىتته ئۆلتۈرىلىشى بارلىق جازاسىنى ئۈستىگه ئالغان بولۇپ،

. خۇدانىڭ ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بهرگهن بىشارهتلىك خۇش خهۋىرىدۇر

. بۇنىڭغا ئىشهنگهن ھهرقانداق ئادهم خۇدانىڭ دۆلىتىده قايتىدىن تۆرهلگهن بولىدۇ

يېڭى  ه مهڭگۈلۈكد ھهم،خۇدا بىلهن مۇناسىۋىتى ياخشىلىنىدۇ، گۇناھى كهچۈرۈلۈپ

  .  كىرهلهيدۇ چوقۇمئالهمگه

دهپ ئاتاش ئانتاكىيه شهھرىدىن » خىرىستىيان«ئېتىقاتچىلىرىنى مهسىھ  ●

دهپ » خىرىستوس«دىگهن سۆز گىرىك تىلىدا » مهسىھ«چۈنكى . باشالنغان

  ) 11:26ئهلچىلهر -ئىنجىل(. ئاتالغان

دىگهنلهرنىڭ ھهممىسال ئهرشنىڭ پادىشالىقىغا » رهببىم، رهببىم«ئهيسا مهسىھنى  ●

 -ئىنجىل. ( ئىرادىسىگه ئهمهل قىلغانالرال كىرهلهيدۇپهقهت خۇدانىڭ. كىرهلمهيدۇ

  ) 7:21مهتته 

 ئادهملهرنىڭ  مۇسۇلمانالر غهرپ ئهللىرىنىڭ كىنولىرى ياكى بىر قىسىمبهزى ○

. يدۇشۇنداق ئوخشايدۇ دهپ ئويالئىشلىرىغا قاراپال، مهسىھىيلهر   ناتوغراقىلغان

ىكى ئادهملهرنىڭ ھهممىسىال  غهرپ ئهللىرىدچۈنكى .ئهمىلىيهتته بۇ توغرا ئهمهس

شۇنىڭغا ئوخشاش، مۇسۇلمانالر ئىچىدىمۇ . ئىخالسمهن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئهمهس

ئىخالسمهن كىشىلهر بولغاندىن سىرت، ناشايان ئىشالرنى قىلىۋاتقان ئادهملهرمۇ ئاز 

  . ئهمهس



 11 

مۇھهببىتى ۋه رهھىمدىللىكى بىلهن دۇنيانى -خۇدا ئۆزىنىڭ چهكسىز مىھىر ●

. اتقان چاغدىال ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش پىالنىنى بىكىتىپ بولغانيار

  ) 13:8، ۋهھىلهر  I 1:18-21 ، پىتروس3:11ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(

  مهسىھ ئېتىقاتىدا خۇدانىڭ ئهمىرلىرى توغرىسىدىكى تهلىملهر

  : تهلىملهردىكى  )كونا ئهھده(تهۋرات 

  ) هيغهمبهرگه چۈشۈرگهن ئون ماددىلىق قانۇنخۇدا مۇسا پ(» ون پهرھىزئ« ●

   ) 21-5:5 ، قانۇن شهرھى 17-20:1مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 پهرۋهردىگار خۇدادىن باشقىغا، بىر ياراتقۇچى خۇدادىن باشقا ئىالھ يوقتۇر )1

  . ئىبادهت قىلىشقا بولمايدۇ

لىده بۇت داق نهرسىنىڭ شهكئاسمان، زىمىن، يهر ئاستى ۋه سۇدىكى ھهرقان )2

  .  بولمايدۇياساپ چوقۇنۇشقا

  . خۇدانىڭ مۇقهددهس نامىنى قااليمىقان تىلغا ئېلىشقا بولمايدۇپهرۋهردىگار ) 3

يهنى بىر ھهپتىنىڭ ئالته كۈنىده ئىشلهپ، . سابات كۈنىگه ئهمهل قىلىش) 4

  كۈننىبۇچۈنكى . چوقۇم دهم ئېلىش كېرهك) شهنبه كۈنى(يهتتىنچى كۈنى 

   .كۈن قىلىپ بىكىتكهنس خۇدا مۇقهدده

  .ئانىسىنى ھۆرمهت قىلىش-ئاتا ) 5

  . قاتىللىق قىلماسلىق) 6

  . زىنا قىلماسلىق) 7

  . ئوغرىلىق قىلماسلى) 8

  . يالغان گۇۋاھلىق بهرمهسلىك) 9

ئهللۇقاتلىرىغا كۆز مۈلكى، ئايالى ۋه باشقا ته-باشقىالرنىڭ مال) 10

  .  ئاچكۈزلۈك قىلماسلىققىزارتماسلىق،

. ۇدانى پۈتۈن قهلبىڭ، پۈتۈن جېنىڭ ۋه پۈتۈن كۈچۈڭ بىلهن سۆيگىنخ ●

 ، شاھالر 22:5 ، يهشۇئا 30:9 ، 11:23 ، 6:5قانۇن شهرھى -تهۋرات(

  ) II 34:31 ، تارىخنامهII 23:3تهزكىرىسى

  : دىكى تهلىملهر) يېڭى ئهھده(ئىنجىل 

  .ىم بېرىدۇئهيسا مهسىھ مۇنداق تهل ●

ئهڭ چوڭ ئهمىر شۇكى، خۇدانى پۈتۈن قهلبىڭ، پۈتۈن جېنىڭ ۋه پۈتۈن  ○

 باشقىالرنى ئۆزۈڭنى سۆيگهندهك ،ئۇندىن قالسا. كۈچۈڭ بىلهن سۆيگىن

 قانۇنى ۋه بارلىق پهيغهمبهرلهرمانا بۇ ئىككى ئهمىر تهۋرات . گىنسۆي
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  )12:28ماركوس  ، 22:36مهتتا -ئىنجىل(. تهلىملىرىنىڭ باش پىرىنسىپىدۇر

 ، 19:17مهتتا -ئىنجىل. (تهۋرات قانۇنىدىكى بهزى پهرھىزلهرنى تهكىتلهيدۇ ○

  ) 18:20 ، لۇقا 10:19ماركوس 

قىلماسلىق، ئاچكۈزلۈك قاتىللىق قىلماسلىق، زىنا قىلماسلىق، ئوغۇرلۇق  ●

باشقىالرنى «ۋه باشقا پهرھىزلهرنىڭ ھهممىسى دىگهن پهرھىزلهر قىلماسلىق 

  ) 13:9رىملىقالر -ئىنجىل(. ئهمىرگه يىغىنچاقالنغانبىر دىگهن بۇ » ك سۆيئۆزۈڭده

  ) 6:2ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (ئانىنى ھۆرمهتلهش-ئاتا ●

  مهسىھ ئېتىقاتىدا گۇناھقا ئائىت تهلىملهر

، گۇناھ بۇ دۇنياغا  ھاۋا ئانىنىڭ ئۆتكۈزگهن خاتالىقى تۈپهيلىدىنئادهم ئاتا بىلهن ●

  ) 19-5:12رىم -ئىنجىل(. كىرگهن

ۇالرنى جهننهتتىن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا گۇناھ ئۆتكۈزگهنلىكى ئۈچۈن، خۇدا ئ ●

  ) 3:23ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(. قوغالپ چىقارغان

  :  گۇناھتۇرتۆۋهندىكىلهر ●

  ) 51:4زهبۇر . (خۇدانى رهنجىتىش ○

 Iسامۇئىل، 15:31نوپۇس -تهۋرات. (خۇدانىڭ ئهمرىگه قارشى چىقىش ○

15:24 (  

  ) 12:35مهتتا . (قهلبتىن يامانلىق چىقىرىش ○

  ) 10:4زهبۇر . (خۇدانىڭ مهۋجۇدلىقىنى ئىنكار قىلىش ○

يهشايا . (ئاغزىدا خۇدانى مهدھىيىلىسىمۇ، ئهمما قهلبى خۇدادىن يىراق بولۇش ○

  )24:51 مهتتا -ئىنجىل. (ساختىپهزلىك قىلىش) 29:13

  نىڭ ئېنىقلىمىس توغرىسىدىكى بىر قىسىم تهلىملهرگۇناھ ●

  . پهقهت ئاالھىده ھهركهت ياكى قىلمىش بولىشىال ناتايىن -گۇناھ  ○

  .  ئىنسانالرنىڭ رهزىللىككه تولغان بىر خىل ھالىتىدۇربارلىق -گۇناھ  ○

  .خۇدانىڭ قانۇنىنى بۇزۇپ، ئۇنىڭ ئىرادىسىگه قارشى تۇرغانلىقتۇر -گۇناھ  ○

 خۇداغا ئاسىلىق ، مهغرۇرلۇق بىلهن ئاكتىپ ياكى پاسسىپ شهكىلده–گۇناھ  ○

   ) 32-1:18رىملىقالر -ئىنجىل (.قىلىشتۇر

كىمده كىم ھهۋهسلىرىنىڭ كهينىگه كىرسه، ئۇ ئازىدۇ، ھهۋهس ئۇنى گۇناھقا  ●
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. گۇناھ ئۇنىڭدا ئۈسۈپ يىتىلسه، مهڭگۈلۈك ئۆلۈمگه باشالپ بارىدۇ. يىتهكلهيدۇ

  ) 1:14،15 ياقۇپ-ئىنجىل(

. مىكىرگه تولغان بولۇپ، ئهسكىلىكته چىكىگه يهتكهندۇر-ئادهمنىڭ قهلبى ھىله ●

، شۇڭا ياخشىلىق ىنساننىڭ جىسمىنى يامانلىق قاپلىغان بولىدۇئ) 17:9يهرهمىيا (

  ) 7:18،23رىملىقالر -ئىنجىل. (قىلىمهن دىسىمۇ قىاللماي، يامانلىق قىلىدۇ

ىكى ان بىرمۇ ھهققانى ئادهم يوق بولۇپ، يهر يۈزىددۇنيادا گۇناھ ئۆتكۈزمهيدىغ ●

ئىنسانالر ئۆزلىرى بىلگهن يولغا . ئادهملهرنىڭ ھهممىسى ناپاك ۋه گۇناھكاردۇر

 ھىكمهتلهر  ،14:2،3زهبۇر (. شهرىپىدىن مهھرۇم قالغان-دانىڭ شانمېڭىپ، خۇ

) I 1:8،10 ، يۇھاننا3:10،12رىملىقالر - ئىنجىل ،53:6 ، يهشايا 7:20

. ئهگىشىپ ياشايدۇئىنسانالر جىسمانى تىنىنىڭ شهخسى ھهۋهسلىرىگه 

  )  2:3ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(

  ) 36:6مىسىردىن چىقىش (.  گۇناھسىز دىمهيدۇخۇدا ھهرگىزمۇ گۇناھى بارالرنى ●

 ئهگهر ئادهملهرنىڭ گۇناھلىرى سۈرۈشتۈرىلىدىغان بولسا، بىرمۇ ئادهم خۇدانىڭ ●

  ) 130:3زهبۇر . ( تۇرالمايدۇدا ئۆرهئالدى

  : گۇناھنىڭ ئاقىۋىتى مۇنداق بولىدۇ ●

  ) 57:21يهشايا (. ئامانلىق تاپالمايدۇ-رهزىل ئادهملهر تىنچ ○

  ) 59:2يهشايا . (گۇناھ ئىنساننى خۇدادىن ئايرىۋىتىدۇ ○

 ، رىملىقالر 18:4،20ئىزهكىيال . (گۇناھ ئىنساننى ئۆلۈمگه ئېلىپ بارىدۇ ○

  ) 9:27ئىبرانىالر  ، 6:23 ، 5:12،21

  ) 9:27ئىبرانىالر . (ئىنسانالر ئۆلگهندىن كىيىن سوراققا تارتىلىدۇ ○

 قىلىدۇ، نى تونۇتۇپ، ھهققانىيهتنى ئايانمۇقهددهس روھ ئىنسانالرغا گۇناھى ●

  ) 16:8يۇھاننا -ئىنجىل(. ھهمده كهلگۈسىدىكى سوراقنى يادىغا سالىدۇ

  : ىڭ ئادهملهرگه بولغان پوزىتسىيىسى توغرىسىدامهسىھ ئېتىقاتىدا خۇدان

  ) 29:11يهرهمىيا . (ئامانلىق ئاتا قىلىشتۇر-خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىنسانالرغا تىنچ ●

.  مېڭىشىنى خااليدۇنسانالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇپ، ھهقىقهتكه قاراپ ئىخۇدا بارلىق ●

  ) I 2:3تىمۇتى(

بولىشىنى خالىمايدۇ، بهلكى ھهممه ئادهمنىڭ خۇدا بىرمۇ ئادهمنىڭ ھاالك  ●

  ) II 3:9پىتروس(. گۇناھىنى تونۇپ ئۆزگىرىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ
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گۇناھكار ئادهملهرنىڭ ئۆلۈپ كىتىشىدىن خۇشال بولمايدۇ، بهلكى ئۇالرنىڭ خۇدا  ●

؛ ئۇ )33:11 ، 18:32ئىزهكىيال ( .ىن يېنىپ ھايات قىلىشىنى خااليدۇيامان يولد

  ) 15:7لۇقا . (گۇناھكار ئادهملهرنىڭ توۋا قىلغانلىقىدىن خۇرسهن بولىدۇ

تاقىتىنى نامايهن -ئهيسا مهسىھ گۇناھكار ئادهملهر ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بارلىق سهۋر ●

  ) I 1:16تىمۇتى. (قىلغان

  ) 9:13تا مهت. (همهس، بهلكى رهھىمدىللىكنى خااليدۇخۇدا قۇربانلىق قىلىشنى ئ ●

   توغرىسىدىكى تهلىملهر قاتىدا تهۋرات قانۇنىمهسىھ ئېتى

  ) 5:17مهتتا . (ئهيسا مهسىھ تهۋرات قانۇنىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ ●

گۇناھنىڭ رهزىللىكىنى تهۋرات قانۇنى ئادهملهرگه گۇناھنى تونۇتىدۇ، ھهم  ●

  ) 7:13 ، 7:7 ، 3:20رىملىقالر . (ئاشكارالپ بېرىدۇ

 خۇدانىڭ ئالدىدا البىر ئادهم دىنى ئهمرىمهرۇپالرغا بويسۇنۇش ئارقىلىقھىچقانداق  ●

 2:16 ، گاالتيالىقالر 3:20رىملىقالر (. دهپ ئاتىاللمايدۇ ھهققانى بولۇپپاك مۇتلهق 

 ،3:11 (  

ئهمهل قىلماقچى بولغان ئادهم ) دىنى ئهمرىمهرۇپالرغا(خۇدانىڭ پۈتۈن قانۇنلىرىغا ●

 خىالپلىق  قانۇنالرغاپۈتۈنئالدىدا پلىق قىلسا، ئۇ خۇدانىڭ الپهقهت بىرال ماددىغا خى

  ) 2:10ياقۇپ ( .ئادهمدهك گۇناھكار بولىدۇقىلغان 

تهۋرات قانۇنى بولمىغان خهلقلهرده، ئىالھى قانۇننىڭ رولى ئۇالرنىڭ دىلىغا  ●

  ) 2:15رىملىقالر . (پۈتۈۋىتىلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ۋىجدانى بۇنىڭغا گۇۋاھ بوالاليدۇ

 بولۇپ، بىزنى مهسىھكه قاراپ تهۋرات قانۇنى بىزنىڭ يىتهكچى ئۇستازىمىز ●

.  ھهققانى دهپ جاكاراليدۇه بولغان ئىشهنچىمىز ئارقىلىقيىتهكلهيدۇ، ھهم مهسىھك

 ئۆزى يىتىپ كهلگهنىكهن، بىز نىڭ مهسىھ نىشانى بولغاننىڭ بۇ ئىشهنچۋاھالهنكى

  ) 3:24،25گاالتيا (. ه ئهمهسمىزئۇستازنىڭ يىتهكچىلىكىدبۇرۇنقى ئهمدى 

خۇدا ) 5:48مهتتا (. خۇدا مۇكهممهلدۇر، شۇڭا بىزمۇ مۇكهممهل بولىشىمىز كىرهك ●

، شۇڭا بىزمۇ پاك )99:5زهبۇر (ۋه پاكتۇر ) 5:16 ، يهشايا 145:17زهبۇر (ئادىل 

پاك بولمىغان ئادهم ) . 20:7،26 ، 19:2 ، 11:44الۋىيالر (بولىشىمىز كىرهك 

. گۇناھكار ئادهملهر خۇداغا يېقىنلىشالمايدۇ). 12:14ئىبرانىالر(ى كۆرهلمهيدۇ خۇدان

 چوقۇم گۇناھتىن اسىۋهت ئورنىتىش ئۈچۈن، ئادهملهر مۇنخۇدا بىلهن قايتا

 ئوتتورسىدا بىر يولنى ئۆزى بىلهن ئىنسانالرخۇدا بۇنىڭ ئۈچۈن . پاكلىنىشى كىرهك

بولغان ئهيسا ) سۆزى(خۇدانىڭ كاالمى . ل ئهيسا مهسىھتۇربۇ يول دهئاچقان بولۇپ، 

 يهر يۈزىگه چۈشكهنده، ئادىمىزاتقا خۇدانىڭ قانداق ئىنسان تىنى شهكلىده مهسىھ
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ئۇ ئېلىپ كهلگهن قۇتقۇزۇش شهپقىتى يهنى ئۇنىڭ .  قىلدىئىكهنلىكىنى ئايان

خاس خۇدا بىلهن پاكالندۇق، ھهم شۇ چاغدىن باشالپ  ئارقىلىق بىز قۇربانلىقى

ئهيسا مهسىھنىڭ قۇربانلىقى خۇدانىڭ ئىنسانالر بىلهن . ىتالىدۇقىۋهت ئورنمۇناس

 مۇقهددهس كىتاپ ۋه خۇدا.  نامايهن قىلدىنىاقچى ئىكهنلىكىمۇناسىۋهت ئورناتم

 مۇقهددهس روھ بىزنىڭ خۇدا .مۇقهددهس روھ ئارقىلىق بىز بىلهن ئاالقه باغاليدۇ

 خۇدا بىلهن بولغان بىزنىڭ. هم قىلىدۇ ياردمۇناسىۋهت باغلىشىمىزغائۆزئارا بىلهن 

 نىڭ بۇالرنى خۇدا چوڭقۇر ئهھمىيهتكه تولغان بولۇپ،ئىنتايىن مىزسىۋىتىمۇناخاس 

  . مۇھهببهتتۇر-مىھىر ئۇ ،قىلىشتىكى سهۋهبى

  : مۇناسىۋهت توغرىسىدا ئهيسا مهسىھ بىلهن ئىنسانالر ئوتتورسىدىكى

. ىال، بىز ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلدىئهيسا مهسىھ بىز تېخى گۇناھكار ۋاقتىمىزد ●

ئهيسا مهسىھ . مۇھهببىتىنى ئىسپاتلىدى-مانا بۇ ئارقىلىق خۇدا بىزگه بولغان مىھىر

ئوقۇبهت چىكىپ، ھهممىمىزنى خۇدا بىلهن -گۇناھ قىلىپ باقمىغان بولسىمۇ، ئازاپ

ېتىملىق ئۇنىڭ بىرال ق. ياراشتۇرۇش مهقسىتىده بىز گۇناھكارالرنىڭ ئورنىدا ئۆلدى

 ، 5:8رىملىقالر (. قۇربانلىق قىلىنىشى بىلهن بارلىق گۇناھلىرىمىز يۇيۇلدى

  ) I 3:18پىتروس

 Iتىموتىي. (ئهيسا مهسىھ خۇدا بىلهن ئىنسانالر ئوتتورسىدىكى كىلىشتۈرگۈچى ●

2:5 (  

نىڭ ئهگهر بىرهيلهن ئۇ. ۇئهيسا مهسىھ ھهر بىر ئادهمنىڭ قهلب ئىشىكىنى چىكىد ●

ئهيسا ئۇنىڭ قهلبىگه كىرىدۇ ھهم ئۇنىڭ ھهزرىتى ئاۋازىنى ئاڭالپ ئىشىكنى ئاچسا، 

  ) 3:20ۋهھىلهر . (بىلهن ھهمداستىخان بولىدۇ

  : گۇناھىمىز كهچۈرۈلسۇن دهيدىكهنمىز، مۇنداق قىلىشىمىز كىرهك

زهبۇر . (لىشىمىز كىرهكگۇناھلىرىمىز ئۈچۈن چىن قهلبىمىزدىن ئازاپلىنىپ تۆۋه قى ●

51:17 (  

  )14-18:9لۇقا . (شىمىز كىرهكقرار قىلىگۇناھلىرىمىزنى ئىتۆۋهنچىللىك بىلهن  ●

، )5-13:2لۇقا (تۆۋه قىلىشىمىز ) 32:5زهبۇر (گۇناھىمىزنى ئېتىراپ قىلىشىمىز  ●

 ، 3:28 ، ئهلچىلهر 1:15ماركوس (ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن چۆمۈلدۈرىلىشىمىز 

هركهت قىلىپ مىۋه ھ-، تۆۋه قىلغان قهلبىمىزگه اليىق ئىش)I 7:9ىنتلىقالركور

مهتتا (، باشقىالرنى كهچۈرىشىمىز )26:20 ، ئهلچىلهر 3:8لۇقا  (بېرىشىمىز

  ). 20:21ئهلچىلهر (، ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىشىمىز ۋه تايىنىشىمىز كىرهك )6:14،15

لساق، خۇدا ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن راپ قىئۆزىمىزنىڭ گۇناھىنى ئېتى ●



 16 

 2:12،13 كولۇسلۇقالر ،10:43ئهلچىلهر . (گۇناھلىرىمىزنى چوقۇم كهچۈرۈم قىلىدۇ

  ) I 1:9 ، 2:12يۇھان، 

   توغرىسىدىكى تهلىملهر ۋه ھهركهتمهسىھ ئېتىقاتىدا ئېشهنچ

رغا ئىشىنىپ قويۇش دىگهنلىك نىزامال-ئېتىقات دىگىنىمىز مهلۇم دىنى قائىده ●

  . ئهمهس

ھنىڭ ىئهيسا مهسشتىن كىلىدۇ، بۇ خۇش خهۋهر ئاڭالخۇش خهۋهرنى  ئېتىقات ●

  ) 10:17رىملىقالر (. سۆزلىرىدىن كهلگهن

چۈنكى خۇدانىڭ . ئېتىقات قىلماي تۇرۇپ خۇدانى خۇرسهن قىلغىلى بولمايدۇ ●

 ۋه ئۇنى ئىزدىگهنلهرنىڭ ئالدىغا كهلگهن كىشى چوقۇم خۇدانىڭ مهۋجۇدلىقىغا

  ) 11:6ئىبرانىالر . (ئهجرى قايتۇرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىشى كىرهك

ئهيسا مهسىھنىڭ رهب ئىكهنلىكىنى ئېغىزدا ئېتىراپ قىلغان، ھهمده خۇدانىڭ  ●

ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگهنلىكىگه چىن قهلبىدىن ئىشهنگهن ئادهم چوقۇم 

  ) 10:9،10رىملىقالر . (قۇتقۇزىلىدۇ

. ئادهم پهقهت ئهيسا مهسىھكه تايىنىش ئارقىلىقال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلهيدۇ ●

  ) 4:12ئهلچىلهر (

بۇ ). 16:16ماركوس (ئىشىنىپ چۈمۈلدۈرۈلگهنلهر چوقۇم قۇتقۇزىلىدۇ  ●

 هلگهن بولۇپ، ھهرگىزمۇ ئادهمنىڭشهپقىتىدىن ك-قۇتقۇزۇلۇش خۇدانىڭ رهھىم

 غاخۇدا). 3:5 ، تىتوس 2:8،9ىكلهر ئهفهسل(ئهمهللىرىدىن كهلمىگهن -ئىش

 ، رىملىقالر 15:6ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (ھىساپلىنىدۇدهپ  لهر ھهققانىئىشهنگهن

3:26 ، 4:3-5 (   .  

. ئهيسا مهسىھنى رهببىم دهپ ئاتىغانالر، ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئهمهل قىلىشى كىرهك ●

  ) 6:46لۇقا (

پهرزهنتلىرى، ئانىسى، ئايالى، -ىڭ ئاتائهيسا مهسىھكه مۇرت بولغانالر، ئۇنى ئۆزىن ●

ئۆزىنىڭ كىرسىتىنى ھهمده ،  كىرهك ھاياتىدىنمۇ بهكرهك سۆيىشىقېرىنداشلىرى ۋه

  ) 27-14:25لۇقا . (يۈدۈپ ئۇنىڭغا ئهگىشىشى كىرهك

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه  ). 26-2:14ياقۇپ (ئهمىلىيىتى يوق ئېتىقات ئۆلۈكتۈر  ●

  ) 7:21مهتتا (كه كىرهلهيدۇ ئهمهل قىلغانالرال جهننهت

  :  كىلىپ چىقىدۇه ئىشهنگهنده تۆۋهندىكىدهك نهتىجىلهرئهيسا مهسىھك

 ، رىملىقالر 4:12 ، ئهلچىلهر 10:9 ، يۇھاننا 16:16ماركوس  (قۇتقۇزىلىمىز ●

  ) 5:9 ، ئىبرانىالر 10:13
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ىقالر  ، رىمل10:43 ، ئهلچىلهر 5:24 ، 3:18يۇھاننا ( بىكىتىلمهيدۇ مىزگۇناھى ●

   .)1:7ئهفهسلىكلهر (ھهم كهچۈرىلىدۇ  ) 8:1،2

 ، گاالتىيالىقالر 3:24،26،28رىملىقالر . (خۇدا تهرىپىدىن ھهققانى دهپ ئاتىلىمىز ●

  ) 3:9 ، فىلىپىلىكلهر 3:6

  بىلله كىرسىتقا مىقالنغان بولىمىز، ئهيسا مهسىھ ئىچىمىزدهئهيسا مهسىھ بىلهن ●

  ) 2:20گاالتىيالىقالر . (ياشايدۇ

، قايتىدىن تۇغۇلغان )II 5:17كورىنتلىقالر (بولىمىزيېڭىدىن يارالغان ئادهم  ●

 36:26،27ئىزهكىئال  (، يېڭى روھقا ئىگه بولىمىز )7-3:3يۇھاننا  (ھىساپلىنىمىز

، مهڭگۈلۈك ھاياتقا )20:31يۇھاننا  (، ھاياتلىققا ئىگه بولىمىز)8:10ر ، رىملىقال

، )6:23 ، رىملىقالر 10:28 ، 6:40 ، 5:24 ، 16-3:14يۇھاننا  (زئېرىشىمى

  ) . 17:3يۇھاننا (خۇدا ۋه ئهيسا مهسىھنى تونۇشنىڭ ئۆزى مهڭگۈلۈك ھاياتلىقتۇر 

   ) I 5:4،5يۇھاننا. (دۇنيانىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلغان بولىمىز ●

. خۇشاللىققا ئېرىشىمىززور  تولغان شهرهپكه-تىل بىلهن ئىپادىلهپ بهرگۈسىز شان ●

  ) I 1:8پىتروس(

  ) 2:10كولۇسلىقالر . (تولۇق قانائهتكه ئېرىشىمىز ●

  ) 11:29،30مهتتا . (ئاراملىق تېپىپ، يهڭگىللهيمىز ●

  ) 2:14،15ئهفهسلىكلهر . (تىمىزئادهملهر بىلهن ئىناق ئۆ ●

   :خۇدا بىلهن بولغان مۇناسىۋهت جهھهتته

 ، II 5:18-20كورىنتلىقالر. (ا بىلهن يارىشىمىزئهيسا مهسىھ ئارقىلىق خۇد ●

   ) 2:16 ، ئهفهسلىكلهر 5:1رىملىقالر 

 ، 16-8:14 ، رىملىقالر 1:12يۇھاننا . (خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى بولىمىز ●

  ) I 3:1اننا ، يۇھ2:15 ، فىلىپىلىكلهر 1:5 ، ئهفهسلىكلهر 3:26گاالتىيالىقالر 

رىملىقالر  (ئورۇن ئېلىپ، بىزنى يىتهكلهيدۇخۇدانىڭ روھى قهلبىمىزدىن  ●

8:9-11 ， خۇدادىن كهلگهن روھ بىزگه خۇدانىڭ ئىلتىپاتلىرىنى  ). 14

مىۋه بېرىدۇ، يهنى بىزده مۇقهددهس روھ ). I 2:12كورىنتلىقالر(بىلدۈرگۈزىدۇ 

ئاق هببهت، خۇشاللىق، تىنچلىق، سهۋرچانلىق، مىھرىبانلىق، مۇھ-مىھىر

گاالتىيالىقالر  (مۇاليىملىق ۋه ئۆزىنى تۇتىۋىلىش قاتارلىقالر سادىقلىق، ،كۆڭۈللۈك

5:22،23 (  

  ) II 1:4پىتروس. (خۇدانىڭ خاراكتىرى بىزده بولىدۇ ●
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  ) 14:6يۇھاننا . (خۇدانىڭ ھوزورىغا بارىمىز ●

كولۇسلۇقالر . (ھاياتىمىز ئهيسا مهسىھ بىلهن بىلله خۇدانىڭ ئىچىده ساقلىنىدۇ ●

3:3 (  

   :ئېتىقات قىلغاندىن كىيىن مۇنۇالرنى قىلىش كىرهك

تىالۋهتكه قاتناشسىال -ھهر يهكشهنبه كۈنى مهسىھ جامائهتچىلىكىگه بېرىپ دۇئا ●

  . ھىساپ ئهمهس، يهنه باشقا مهجبۇرىيهتلهرمۇ بار

بىزمۇ خۇدانى مۇھهببىتىگه ئېرىشكهن پهرزهتلهر بولغانىكهنمىز، -ڭ مىھىرخۇدانى ●

مۇھهببهتنى ئهمىلىيىتىمىزده كۆرسىتىشىمىز كىرهك، خۇددى -ئۈلگه قىلىپ، مىھىر

. مۇھهببىتى ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلغاندهك-ئهيسا مهسىھ بىزگه بولغان مىھىر

  ) 5:1،2ئهفهسلىكلهر (

ئېتىقات ). 2:10ئهفهسلىكلهر (ىش كىرهك ياخشى ئىشالرنى كۆپ قىل ●

   .)5:6گاالتىيالىقالر (مۇھهببهت ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى كىرهك -مىھىر

ئىبرانىالر . (پاك بولمىغانالر رهبنى كۆرهلمهيدۇ. پاك ياشاشقا تىرىشىش كىرهك ●

12:14 (  

ه باشقىالرنى كهچۈرىشىمىز كىرهك، خۇددى پهرۋهردىگار ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىد ●

   ) 4:32ئهفهسلىكلهر . (بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرگهندهك

  ) 5:19،20ئهفهسلىكلهر . (خۇدانى دائىم مهدھىيىلهش ۋه شۈكرى ئېيتىش كېرهك ●

  ) مۇھىم نوقتىالر (قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدا

   :ۇلۇش شهرتلىرىنى ئورۇنداپ بولغانخۇدا قۇتقۇز ●

للىكى بىلهن ئهيسا مهسىھنى مۇھهببىتى ۋه رهھىمدى-خۇدا چهكسىز مىھىر ○

 گۇناھلىرىنىڭ بهدىلى ئۈچۈن ئۇنى ئىنسانالرئىنسانالر ئارىسىغا ئهۋهتىپ، 

ش ئارقىلىق، ئىنسانالرنى گۇناھنىڭ ئىلكىدىن قۇتقۇزۇپ، ئۇالر قۇربانلىق قىلى

 ، 2:8 ، ئهفهسلىكلهر 3:25 ، رىملىقالر 3:16،17يۇھاننا (. ىبىلهن ياراشت

  ) 3:5تىتوس 

  ) II 3:14،15تىموتىي. ( قىلىدۇپاراسهت ئاتا-هقىل ئ ئادهمگهئىنجىل ○

  : ئادهمنىڭ قۇتقۇزۇلۇش شهرتلىرى تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ●

 ، 2:38ئهلچىلهر . (گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ توغرا يولغا قايتقان بولۇش كىرهك ○ 

3:19 (  
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ىلىش ۋه ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئهمهل چىن قهلبىدىن ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل ق ○

ئۇنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلگهنلىكىگه ئىشىنىش، ئۇنىڭ نامى بىلهن . قىلىش كىرهك

ئېتىقاتىنى ئهمىلىيىتىده . ئېتىقاتتا چىڭ تۇرۇش كىرهك. دۇئا قىلىش كىرهك

ئهيسا مهسىھ ۋه خۇش خهۋهر ئۈچۈن ھهتتا ھاياتىدىنمۇ . كۆرسىتىش كىرهك

 ، 6:47 ، يۇھاننا 8:35ماركوس (.  تۇرۇش كىرهكئايرىلىپ قىلىشقا تهييار

 ، 2:24ياقۇپ  ، 3:14 ، ئىبرانىالر 2:21 ، ئهلچىلهر 20:31 ، 11:25،26

   ) I 1:5،9پىتروس

. ئهيسا مهسىھنى رهببىم دهپ ئۆز ئاغزى بىلهن ئېتىراپ قىلىشى كىرهك ○

  ) 10:9،10رىملىقالر (

. شهرتلهرنى قۇبۇل قىلسا قۇتقۇزۇشقا ئېرىشهلهيدۇھهرقانداق ئادهم يوقۇرقى  ○

   )  1:16،17 ، رىملىقالر 2:39ئهلچىلهر (

. پهقهت ئهيسا مهسىھكه تايىنىش ئارقىلىقال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشكىلى بولىدۇ ●

   ) I 2:5،6 ، تىمۇتىي4:12 ، ئهلچىلهر 14:6يۇھاننا (

تۈرلۈك دىنى (كهت ۋه تهۋرات قانۇنىغا ھهر-قۇتقۇزۇلۇشنىڭ شهرتلىرى ئىش ●

 ، 2:16گاالتىيالىقالر . (بويسۇنۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ) ئهمرىمهرۇپالرغا

   ) 2:9ئهفهسلىكلهر 

بۇ قۇتقۇزۇلۇش شۇنچىلىك مۇستهھكهمكى، ھىچقانداق نهرسه بىزنى ئهيسا  ●

  ) 8:38،39رىملىقالر . (مۇھهببىتىدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇ-مهسىھنىڭ مىھىر

  : قۇتقۇزۇلۇشنىڭ كونكىرت ئهھمىيىتى

 ، 16-8:14 ، رىملىقالر 1:12يۇھاننا . (ى بولغىلى بولىدۇخۇدانىڭ پهرزهنت ●

   ) I 3:1 ، يۇھان2:15 ، فىلىپىلىكلهر 1:5 ، ئهفهسلىكلهر 3:26گاالتىيالىقالر 

 ، 5:24 ، 3:18يۇھاننا . ( گۇناھى بىكىتىلمهيدۇ، خاتالىقلىرى كهچۈرىلىدۇ●

  ) 1:7 ، ئهفهسلىكلهر 8:1،2 ، رىملىقالر 10:43ئهلچىلهر 

 ، 3:6 ، گاالتىيالىقالر 3:24،26،28رىملىقالر . (ھهققانى دهپ ئاتىلىدۇ ●

   ) 3:9فىلىپىلىكلهر 

 ، 5:24يۇھاننا . (ھاالك بولۇشتىن ساقلىنىپ، مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشهلهيدۇ ●

   ) I 5:11،13يۇھاننا

  ) II 4:8تىموتى. (ھهققانىيهت تاجى كهيدۈرىلىدۇ ●

  : قۇتقۇزۇلۇشنىڭ دهلىللىرى
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بىز ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده، ئهيسا مهسىھ ۋه مۇقهددهس روھ بىزنىڭ ئىچىمىزده  ●

  ) I 3:24،  4:13 ، يۇھانناII 13:5كورىنتلىقالر. (بولىدۇ

  ) II 5:17كورىنتلىقالر. (بىز يېڭىدىن يارىتىلغان ئادهملهر بولىمىز ●

  : قۇتقۇزۇلغان ئادهملهرده بولۇشقا تىگىشلىك ئىپادىلهر

ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىملىرىگه ئهمهل قىلىش، ھهققانىيهتنى ياقالپ، ياخشى  ●

  ) III 11 ، يۇھانناII 9 ، يۇھانناI 2:3،5،29يۇھاننا. (ئىشالرنى قىلىش

  ) I 3:9 ، 5:18يۇھاننا (.گۇناھ ئۆتكۈزمهسلىك ●

 ، I 2:10يۇھاننا. (يۈشۇھهببهت بولۇش، قېرىنداشلىرىنى سۆم-قهلبىده مىھىر ●

3:14 ، 4:7 ، 5:1 (   

  ) I 5:4يۇھاننا. (ڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلىشبۇ دۇنيانى ●

  : قۇتقۇزۇلغان ئادهملهرده بولماسلىققا تىگىشلىك ئىپادىلهر

خۇداغا قارشى ئىشالرنى قىلىش، ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىملىرىگه ئهمهل قىلماسلىق،  ●

 ، I 1:6 ، يۇھاننا1:16تىتوس (. يامان ئىشالرنى قىلىش، قاراڭغۇلۇقتا مېڭىش

2:4 (   

مۇھهببهت بولماسلىق، قېرىنداشلىرىنى سۆيمهسلىك ھهتتا -قهلبىده مىھىر ●

   ) I 2:9،11 ، 4:8،20يۇھاننا. (ئۆچمهنلىك قىلىش

ۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىش ئۈچۈن مۇنداق قىلىش ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلىپ ق

  :كىرهك

نى ، خۇدانىڭ گۇناھلىرىمنىمادهم ئىكهنلىكى گۇناھكار ئمهن ئۆزۈمنىڭ ●

  . چۈرىۋىتىشىگه مۇھتاج ئىكهنلىكىمنى ئېتىراپ قىلىمهنكه

  . مهن گۇناھلىرىمغا تۆۋه قىلىپ، گۇناھتىن ئايرىلىشنى خااليمهن ●

مهن ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھلىرىم ئۈچۈن كىرسىتقا مىقلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىگه ۋه  ●

  . ىنىمهنقايتا تىرىلگهنلىكىگه ئىش

مهن ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتىمغا كىرىشىنى ۋه مۇقهددهس روھ ئارقىلىق ھاياتىمنىڭ  ●

  . قۇتقۇزغۇچىسى ۋه ئىگىسى بولىشىنى تىلهيمهن

ئادهم ئهيسا مهسىھكه ئىشهنگهندىن كىيىن ھهقىقى تىنچلىق، خۇشاللىق ۋه قانائهتكه 

  : ئېرىشهلهيدۇ، چۈنكى
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  .لى تاپااليمىزققا يولۇققاندا تهسهلقېيىنچىلى ●

  ) 16:33يۇھاننا . (ئهيسا مهسىھ دۇنيانىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلغان ○

خۇدانى سۆيگهنلهرگه مهنپهئهت ئېلىپ  ھهممه ئىشالر ئۆزئارا ماسلىشىپ، ○

  ) 8:28رىملىقالر . (كىلىدۇ

  ) II 1:4كورىنتلىقالر. (خۇدا قىيىنچىلىققا ئۇچرىغانالرغا تهسهللى بېرىدۇ ○

باغرىمىز قېرىپ ئاجىزالشسىمۇ، ئهمما خۇدا مهڭگۈ -گهرچه تىنىمىز ۋه يۈرهك ○

  ) 73:26زهبۇر . (قۇدرىتىمىز ۋه بهختىمىزدۇر-بىزنىڭ كۈچ

  . قىممىتىگه قارىتا توغرا قاراشتا بولىمىز-ئۆزىمىز ۋه باشقىالرنىڭ قهدىرى ●

ھهمده ئىنسانالرنى خۇدا ئۆزىنىڭ ئوبرازىغا ئاساسهن ئىنسانالرنى ياراتتى،  ○

. خۇدا تهرىپىدىن يارىتىلغان بارلىق مهۋجۇداتالرنى باشقۇرۇشقا ئورۇنالشتۇردى

  ) 1:27ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

 انىمىزنىڭ قورسىقىدا بىزنى، ئخۇدا ئىچكى ئهزالىرىمىزنى شهكىللهندۈرگهن ○

 ئۇ ئىنساننى شۇنچىلىك ئاجايىپ ۋه ئهيمىنگۈدهك قىلىپ .توقۇپ چىققان

  ) 139:13،14زهبۇر ( .اتقانيار

قىممهت تاجىنى -شهرهپ ۋه قهدىر-خۇدا ئىنساننى ئهتىۋارالپ، ئۇنىڭغا شان ○

   ) 8-8:3زهبۇر (. كهيدۈرگهن

  ) I 4:7كورىنتلىقالر. (خۇدا ئىنسانالرنىڭ ھهر خىل ئېھتىياجلىرىنى تهمىنلهيدۇ ○

  ) 15:5يۇھاننا . ( قىاللمايمىزئهيسا مهسىھتىن ئايرىلىپ قالساق، ھىچنىمه ○

ئهيسا مهسىھ گۇناھكار ئادهملهرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلدى،  ○

رىملىقالر . (مۇھهببىتى ئىنسانالرغا نامايهن بولدى-مىھرىبۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ 

5:8 (  

. ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىدىكى ئادهم يېڭىدىن يارىتىلغان ئادهمدۇر ○

  ) II 5:17كورىنتلىقالر(

خۇدا ئادهملهرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ نهتىجىسىگه ئهمهس بهلكى جهريانىغا  ○

  ) I 15:58كورىنتلىقالر. (ئېتىۋار بېرىدۇ

قىممىتىنى -بىز خۇدانىڭ ئۆلچىمى بۇيىچه ئۆزىمىزنىڭ ۋه باشقىالرنىڭ قهدىر ○

  . لىشتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوقباشقىالر بىلهن سې. ئۆلچىسهك بولىدۇ

  . خاتىرجهملىك ھىس قىلىمىز-ھهرقانداق چاغدا تىنچ ●
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  ) 14:27يۇھاننا . (ئامانلىق ئاتا قىلىدۇ-مهسىھ بىزگه تىنچئهيسا  ○

، ھهتتا )16:33يۇھاننا (خۇدا ھهممىنى كونترول قىلىپ تۇرىدۇ  ○

  ) 21:1نهسىھهتلهر -پهند(ھوقۇقدارالرنىڭ قهلبىمۇ ئۇنىڭ قولىدا 

يهشايا . (خۇدانىڭ ئىقتىدارى ۋه بىلىدىغىنى ھهرقانداق ئادهمدىن يوقىرىدۇر ○

40:12-17 (   

پۈتۈن ھاياتىمىز بىزنىڭ . خۇدا ھالىمىزدىن خهۋهر ئالىدۇ، بىزنى قوغدايدۇ ○

شۇڭا قورقىشىمىزنىڭ، ئهنسىرىشىمىزنىڭ ۋه غهم قېلىشىمىزنىڭ  .ئۇنىڭ قولىدا

   ) 30-11:28 ، 34-6:24مهتتا . (ھاجىتى يوق

مۇھهببهتلىك -خۇدا بىزگه قورقۇنچاقلىقنى ئهمهس، بهلكى قهيسهرلىك، مىھىر ○

  ) II 1:7تىموتى(. ۋه سالماقلىق روھىنى ئاتا قىلغان

  . خۇدا بىزنى سۆيگهچكه، بىزمۇ باشقىالرنى سۆيهلهيمىز ●

  ) 5:8رىملىقالر . (خۇدا بىزنى سۆيىدۇ ○

  ) I 4:19يۇھاننا. (ۆيىمىز، چۈنكى خۇدا باشتا بىزنى سۆيدىبىز باشقىالرنى س ○

باشقىالر بىلهن ئىناق ئۆتىمىز، ئهسلىده قۇبۇل قىاللمايدىغان ئادهملهرنى  ○

ئېھتىياجى بارالرغا . قۇبۇل قىلىمىز، كهچۈرهلمهيدىغان ئادهملهرنى كهچۈرىمىز

 ، ئهفهسلىكلهر 40-25:37 ، 48-5:38مهتتا . (خالىس ياردهم قىلىمىز

2:14،15 (  

  . وغرىسىدىكى مهسىلىمىز ھهل بولۇندىگۇناھ ت ●

 ، 28-3:26رىملىقالر . (گۇناھىمىز كهچۈرۈلدى، بىز ھهققانى دهپ ئاتالدۇق ○

  ) 1:7ئهفهسلىكلهر 

  ) II 5:18،19كورىنتلىقالر. (خۇدا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىز ياخشىالندى ○

روھالرنىڭ تهسىر يسا مهسىھ بىزنى گۇناھتىن ئازات قىلدى، رهزىل قارا ئه ○

گۇناھنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىالاليدىغان كۈچ ئاتا بىزگه ، ۋهتتىكۈچىدىن ئايرى

   ) I 10:13 ، كورىنتلىقالر7:18 ، رىملىقالر 36:27ئىزهكىئال . (قىلدى

  ) 8:2رىملىقالر (. ت قىلدىقانۇنىيىتىدىن ئازائۆلۈم ئۇ بىزنى  ○

  . ھاياتىمىز ئهھمىيهتلىك بولدى ●

  ) 6:34مهتتا . (بىز پهقهت خۇدانىڭ دۆلىتى ۋه ھهققانىيىتىنىال تىلهيمىز ○

ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ھوزورىغا ئېلىپ بارىدىغان يولنى كۆرسهتتى، بىز  ○
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  ) 12:35 ، 8:12يۇھاننا . (قهيهرگه بارىدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز

 ، ئهفهسلىكلهر I 6:19كورىنتلىقالر. (شهرهپ كهلتۈرىمىز-بىز خۇداغا شان ○

1:3-6 (   

 ئۇسسىغان ئادهم خۇدانىڭ ئالدىغا كهلسه، ئۇنىڭ قهلبى خۇشاللىققا ھهرقانداق ●

  ) 55:1،2يهشايا (. تولىدۇ

مهتتا . (اپىدۇئېغىر يۈكنى كۆتۈرگهنلهر ئهيسا مهسىھنىڭ قېشىغا كهلسه ئاراملىق ت ●

11:28 (  

ئۇسسىغان ئادهم ئهيسا مهسىھنىڭ قېشىغا كهلسه، ھاياتلىق سۈيىدىن ھهقسىز  ●

  ) 22:17ۋهھىلهر . (ئىچهلهيدۇ

بىز ئهمدى . ئامانلىق، خۇشاللىق ۋه قانائهت ئاتا قىلىدۇ-خۇدا بىزگه تىنچ ●

 ، 29:11 ،  4:7،8زهبۇر . (ئۇسسىمايمىز ھهم تېخىمۇ مول ھاياتلىققا ئېرىشىمىز

 ، 14:27 ، 10:10 ، 7:37،38 ، 6:35 ، 4:13،14 ، يۇھاننا 55:3يهشايا 

   ) I 1:8،9 ، پىتروس15:13رىملىقالر 

ئارقىلىق  ) 32-15:11لۇقا (» ئىككى ئوغۇلنىڭ ھىكايىسى«ئهيسا مهسىھ ئېيتقان  ●

  . رىۋالغىلى بولىدۇمۇھهببىتىنى كۆ-ئاتىالرچه مىھىرئىنسانالرغا بولغان خۇدانىڭ 

  پاۋلۇس مهسىھ ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتىۋهتكهنمۇ؟ 

گهرچه يېقىنقى زاماندىكى بهزى مۇسۇلمانالر پاۋلۇس ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىمىنى  ●

ئۆزگهرتىۋهتكهن دىگهن سهپسهتىنى كۆتىرىپ چىققان بولسىمۇ، ئهمما ئىسالم 

  .  ئىدىدىنىنىڭ دهسلهپكى ئهنئهنىسىده بۇنداق تهلىم يوق

ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئهۋهتكهن شاگىرتلىرى ئىچىده  م تارىخچىسى تهبهرىئىسال ●

  . پىتروس ۋه پاۋلۇسالرنىڭ بارلىقىنى ئېيتقان
（A history of the Christian Church, Thalabii. Qisas al-Anbiyaa，389-390 页；泰伯

里，Taarikh al-umam wa-l-muluuk II／II，1560）  

هيغهمبهرنىڭ تهرجىمىھالىنى يازغان ئىبىن ئىسھاقنىڭ ئهڭ دهسلهپ مۇھهممهت پ ●

خاتىرىسىده، مهريهم ئوغلى ئهيسا ئهۋهتكهنلهرنىڭ ئىچىده، ئهلچى پىتروس ۋه 

  . قاتارلىقالرنىڭ بارلىقى ئېيتىلغان) ئهگهشكۈچى(پاۋلۇس 
（阿尔弗雷德·纪尧姆, The Life of Muhammad，653 页） 

سا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى باشقا ئايىتىده، ئالالنىڭ ئهي-55سۈره -3قۇرئاننىڭ  ●

ئايهتته، -14سۈره -61قۇرئان . ن ئۈستۈن قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىلغانئىنسانالردى

مهريهم ئوغلى ئهيسا شاگىرتلىرىدىن كىم مهن بىلهن بىرگه خۇدانىڭ ياردهمچىسى 
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. بولىدۇ دهپ سورىغاندا، شاگىرتلىرى بىز خۇدانىڭ ياردهمچىلىرى بولىمىز دىيىشىدۇ

خۇدا .  بىر قىسمى ئىشهنمهيدۇه بىر قىسىم ئادهم ئىشىنىدۇ،ى ئىسرائىلالر ئىچىدبهن

  .  غالىب قىلىدۇهنلهرنى يۆلهپ دۈشمهنلىرى ئۈستىدىنئىشهنگ

ئىسالم دىنى پهيدا بولۇشتىن بۇرۇن، رىم ئىمپىرىيىسىده مهسىھ ئېتىقاتى ئاساسلىق  ●

ان پاۋلۇسنى توغرا يولدا بۇنىڭدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، قۇرئ. ئېتىقات ئىدى

  مهسىھ تارقالغان رىم ئىمپىرىيىسىگهئارقىلىق ئۇ  دهپ قارايدۇ، چۈنكىماڭغۇچى

  . ئېتىقاتى باشقا بىدئهت دىنالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب كهلگهن

پاۋلۇس يهھۇدى مىللىتىدىن بولۇپ، كىلكىيه ئۆلكىسىدىكى تارسۇس شهھرىده  ●

ىرى مهسىھ جامائهتچىلىكىگه پۈتۈن كۈچى ئۇ ئىلگ). 21:39ئهلچىلهر (تۇغۇلغان 

ئۇ دهمهشىققه ). 1:13گاالتىيالىقالر (بىلهن قارشى تۇرۇپ زىيانكهشلىك قىلغان 

ئۈچ يىلدىن ). 9:3ئهلچىلهر (كىتىۋاتقان يولدا ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا ئايان بولغان 

مهسىھ ئۇ ئۆزىنى ). 1:18گاالتىيالىقالر (كىيىن خۇش خهۋهر تارقىتىشقا باشلىغان 

  ). I 15:9كورىنتلىقالر(ئهلچىلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ كىچىكى دهپ ئاتايدۇ 

 بهزىلىرى پاۋلۇسنىڭ كى باشقا شاگىرتالرنىڭ يازمىلىرى ئىچىده،ئىنجىلدى ●

 پاۋلۇس خۇش هزىلىرى ئۇنىڭدىن كىيىن يېزىلغان بولۇپ،خهتلىرىدىن بۇرۇن، ب

پاۋلوس مىالدى . ه باشقا شاگىرتالر تېخى ھايات ئىدىخهۋهر تارقاتقاندا، پىتروس ۋ

 نهچچىنچى يىللىرى ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بېرىش يولىدا شىھىت بولغاندىن 60

 نهچچىنچى 90مىالدى ( نهچچه يىل ئۆمۈر كۆرىدۇ 30كىيىن، ئهلچى يۇھاننا يهنه 

  . ىدۇئۇمۇ ئۆزىنىڭ يازمىلىرىنى قالدۇرۇپ كىت). يىللىرى ئالهمدىن ئۆتىدۇ

. شۇڭا، باشقا شاگىرتالرنىڭ پاۋلۇسنىڭ يازمىلىرىنى كۆچۈرۋىلىشى مۇمكىن ئهمهس ●

 ئۇالرنىڭ يازمىلىرىنى ىشى ياكىۋىت باشقا شاگىرتالرنى ئېزىقتۇرنىڭ بىر ئادهمپاۋلۇس

  .  مۇمكىن ئهمهسمۇئۆزگهرتىۋىتىشى

ۇقهددهس  قاتارلىق قهدىمقى م، زهبۇرتهۋرات(ئهيسا پهيغهمبهر كونا ئهھدىده  ●

خۇدانىڭ (كاالمنىڭ ئالدىن بىشارهت قىلىنغان قۇتقۇزغۇچى مهسىھتۇر، ) كىتاپالردا

 ھاياتىدا تۇغۇلغان، پاك قىزدىن دادىسىز ھالهتته ئۇ. تهنگه ئايلىنىشىدۇر) سۆزىنىڭ

 ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئۆزىنى نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسهتكهن،

 ئۇ قايتا كىلىپ  قىيامهتته.ئاسمانغا كۆتىرىلگهن ىپرىل تىئاندىنقۇربان قىلغان، 

بۇ خىل ئېتىقات پاۋلۇس .  سوراق قىلىدۇ ئۆلگهنلهرنىپۈتكۈل ئىنسانالرنى ھهتتا

. دهسلهپ مهسىھ جامائىتىگه زىيانكهشلىك قىلىشتىن بۇرۇنال باشلىنىپ بولغان

ئۇ بۇ خىل ،  بولۇپپاۋلۇس كىيىن پهقهت مۇشۇ ئېتىقاتنى تهپسىلى چۈشهندۈرگهن

  . ئهمهس» كهشپىياتچىسى«ئېتىقاتنىڭ 

ئىنجىلدىكى ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتى ۋه تهلىملىرى، شاگىرتالرنىڭ خاتىرىلىرى،  ●
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توال -ىبارىلهر ئازئ-شۇنداقال پاۋلۇسنىڭ يازغان خهتلىرىده، گهرچه ئىشلهتكهن سۆز

مۇ ئهيسا  بولۇپىيهتشۇناسلىق جهھهتتىكى تهلىملهر،ئىالھ، ئهمما پهرقلهنسىمۇ

  . بىردهكتۇرپۈتۈنلهي مهسىھكه بولغان ئېتىقات جهھهتته 

 ساالھىيىتىنى ۋه ئهينى ۋاقىتتىكى باشقا ئهلچىلهر پاۋلۇسنىڭ ئهلچىلىك ●

 ، گاالتىيالىقالر 35-15:1 ، 31-9:1ئهلچىلهر . (تهلىملىرىنى جهزىملهشتۈرگهن

  ) II 3:15،16 ، پىتروس2:1-10 ، 1:11-24

ئائىت ئهقىده، پاۋلۇسنىڭ خهتلىرىده نهقىل ئېلىنغان ئهيسا مهسىھ ئېتىقاتىغا  ●

 يىللىرىدىكى ئىبرانى شېئىرلىرى ۋه ئىپادىلهش 48-33مىالدىيه  شېئىر ۋه بايانالرنى

بۇالردىن ئۇالرنىڭ ئهيسا مهسىھنىڭ يهھۇدىالر . شهكلىگىچه سۈرۈشتۈرگىلى بولىدۇ

.  ۈچىلىرى ئىكهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇئارىسىدىكى ئهڭ دهسلهپكى ئهگهشك

 ، فىلىپىلىكلهر 1:15،16 ، كولوسىلىقالر I 11:23 ، كورىنتلىقالر1:3،4رىملىقالر (

  ). II 2:8 ، تىمۇتىيI 3:16 ، تىمۇتىي2:6-11

يېزىپ قالدۇرغان قهدىمقى دهۋرىدىكى پهيغهمبهرلهر ) تهۋرات(كونا ئهھده  ●

بۇنى ئهيسا مهسىھ، پاۋلۇس ۋه باشقا . يازمىالرمۇ بۇنىڭ بىلهن بىردهكتۇر

  . تىن ئالغان نهقىللىرىدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ) تهۋرات(شاگىرتالرنىڭ كونا ئهھده 

، دانىئال پهيغهمبهر »هسىھقۇتقۇزغۇچى م« تىلغا ئالغان زهبۇردا داۋۇت پهيغهمبهر ●

ئوقۇبهت -ئازاپ « پهيغهمبهر تىلغا ئالغان، يهشايا»ئىنسان ئوغلى «غانتىلغا ئال

  . بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهيسا مهسىھنى ئالدىن بىشارهت قىلغان ...»تارتقۇچى

  .  باغلىنىشلىق)تهۋرات( بىلهن كونا ئهھده 11-3,4,9پاۋلۇس يازغان رىملىقالر  ●

رىشى بىلهن ئىبرانىالرغا غا بهرگهن چۈشهندۈ) ئىنجىل(پاۋلۇسنىڭ يېڭى ئهھده ●

 ۋه ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆزىنىڭ قۇربانلىق قېنى ئارقىلىق يېڭى 10-8يېزىلغان خهت 

 ، I 11:25كورىنتلىقالر. (ئهھده تۈزگهنلىكى توغرىسىدىكى تهلىمى بىردهكتۇر

   ) 22:20 ، لۇقا II 3كورىنتلىقالر

» هر پۇتلىشىدىغان تاش، ئادهمنى يېقىتىدىغان تاشكىشىل«پىتروس يازغان  ●

 دىن ئېلىنغان 8:14 ۋه يهشايا 118:22دىگهن بۇ سۆزلهر زهبۇر ) I 2:8پىتروس(

 ۋه ئهيسا مهسىھنىڭ 9:32،33بولۇپ، بۇالر پاۋلۇسنىڭ رىملىقالرغا يازغان خهت 

  .  ده قىلغان بايانلىرى بىلهن بىردهكتۇر21:42مهتتا 

مهسىھنىڭ ئهيسا كۈنىنى -25ئاينىڭ -12كۆپىنچه مهسىھ جامائهتلىرى 

ئهمما مهسىھ ئېتىقاتى رىمغا تارقىلىپ . تۇغۇلغان كۈنى قىلىپ بىكىتكهن

كىرىشتىن بۇرۇنال، بۇ كۈن رىملىقالرنىڭ قۇياش ئىالھى ئاپوللونى 

   غۇ؟خاتىرلهيدىغان بايرىمى ئىدى
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ئهيسا مهسىھنىڭ ) انداق بىر كۈنىياكى ھهرق(مهسىھىيلهرنىڭ قايسى كۈنى  ●

بۇنىڭ ئىنجىلدىكى خاتىرلهرگه . تۇغۇلغانلىقىنى خاتىرلىشى مۇھىم ئهمهس

) ئهيسا مهسىھنىڭ ساالھىيىتى، ھاياتى، تهلىملىرى(ئاساسالنغان مهسىھ ئېتىقاتى 

مۇھىمى بۇ ئارقىلىق مهسىھىيلهر ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا . بىلهن مۇناسىۋىتى يوق

  . نى تهبرىكلهيدۇ خاالسكهلگهنلىكى

كۈنى ئۆزلىرىنىڭ قۇياش ئىالھىنى -25ئاينىڭ -12 گهرچه بۇرۇنقى رىملىقالرمۇ  ●

تهبرىكلىگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇ كۈنى مهسىھىيلهر قۇياش ئىالھى قاتارلىق ساختا 

ھهقىقى «، )4:2ماالكى (» ئادالهت قوياشى«ئىالھالرنى ئهمهس، بهلكى ھهقىقى 

يۇھاننا (» دۇنيانىڭ نۇرى ۋه ھاياتلىقنىڭ نۇرى«، )1:9نا يۇھان(» يورۇقلۇق

بولغان ئهيسا مهسىھنىڭ ) 1:16ۋهھىلهر (» چىرايى قۇياشتهك پارلىغۇچى«، )8:12

 زىمىندىكى بارلىق مهۋجۇداتنى -ئۇ ئاسمان. نى تهبرىكلهيدۇ» تۇغۇلغانلىقى«

  ). 1:16 ، كولوسىلىقالر I 8:6 ، كورىنتلىقالر3,10-1:1يۇھاننا (ياراتقان رهبدۇر 

رودىستىۋا (كۈنىنى مىالد بايرىمى -25ئاينىڭ -12دهسلهپكى جامائهتچىلىكنىڭ  ●

) كۆپ ئىالھقا چوقۇنغۇچىالرنىڭ(قىلىپ بىكىتىشى مۇشرىكالرنىڭ ) بايرىمى

ئادىتىنى مهسىھ ئېتىقاتىغا ئهكىرىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ ساختا -ئۆرپ

مهسىھنىڭ قهدىمقى ئهيسا ھهمده  ئهيسا مهسىھنى دهسسىتىش،ىڭ ئورنىغا ئىالھلىرىن

  .رىملىقالرنىڭ كۆپ ئىالھلىرى ئۈستىدىن غهلىبه قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر

دهسلهپكى جامائهتچىلىكته، ئهگهر بىرهر ئېتىقاتچى مهسىھىلهرنىڭ مىالد بايرىمى  ●

  .  ئارالشتۇرۇپ قويسا جازالىناتتىبىلهن رىملىقالرنىڭ قوياش ئىالھى بايرىمىنى

بىز ئىنجىل ۋه ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق مهسىھ ئېتىقاتىنى تهھلىل قىلىمىز، خۇدى  ●

ھلىل قىلىمىز، شۇنىڭدهك قۇرئان، ھهدىس ۋه مۇھهممهت ئارقىلىق ئىسالم دىنىنى ته

ئادهتلىرىنى ئىسالم - كىيىن شهكىللهنگهن تۈرلۈك ئۆرپھهرگىزمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ

ىنىغا باراۋهر قىلىپ قويمايمىز، خۇددى شۇنىڭدهك مهسىھىيلهرنىڭ د

  . ئادهتلىرىنىمۇ مهسىھ ئېتىقاتىغا باراۋهر قىلىپ قويۇشقا بولمايدۇ ئهلۋهتته-ئۆرپ

  قۇرئاندا خاتىرلهنگهن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا ئائىت خاتىرىلهر

ئومومهن . مهۋجۇدقۇرئاندا مهسىھىيلهرگه ئائىت ناھايىتى زىددىيهتلىك ئايهتلهر  

ئېيتقاندا، دهسلهپكى ئايهتلهرده مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ھۆرمهتلهنگهن، ئهمما 

  .  ھاقارهتلىنىپ ھوجۇمغا ئۇچرىغان ئايهتلهرده ئۇالركىيىنكى 

 ۋه قىيامهتكه غائىچىده ئالال) ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكۈچىلهر(مهسىھىيلهر  ●

تىگىشلىك دىن كهلگۈسىده چوقۇم ئالالغانالر  قىلىدى، ياخشى ئىشالرنىئىشىنىدىغان

 ، 2:62قۇرئان . (ئهندىشه بولمايدۇ-غهمئۇالردا قورقۇنچ ۋه  ئىلتىپاتقا ئېرىشىدۇ،
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5:69 (  

  ) 22:40قۇرئان . ( يۇرتىدىن ھهيدهلگهندىگهچكه» رهببىمىز ئالال «مهسىھىيلهر ●

 ئوقۇپ دهملهر بار، كهچلىرى ئىنجىلمهسىھىيلهر ئىچىده بىر قىسىم دۇرۇس ئا ●

ياخشىلىققا دهۋهت كىشىلهرنى  ئىشىنىدۇ، ئۇالر ىلىدۇ، ئالالغا ۋه قىيامهتكهسهجده ق

قىلىپ يامانلىقتىن توسايدۇ، تىرىشىپ ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ، ئۇالر ياخشى 

قۇرئان . (ئادهملهردۇر، ئۇالرنىڭ قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى ھهرگىز بىكارغا كهتمهيدۇ

3:113-115 (  

نىمۇ ياخشى چاقىلىرىنى ياخشى تونۇغاندهك ئالال-هر خۇددى ئۆزىنىڭ باالمهسىھىيل ●

  ) 6:20قۇرئان . (تونۇيدۇ

لهردىن ي ئىنجىل ئوقۇيدىغان مهسىھىت قۇرئاندىن گۇمانالنسا،ئهگهر مۇھهممه ●

  ) 10:94قۇرئان (. سوراپ باقسۇن

تهلىم  ئېنىق دهپ»  مهنسۇپھهقىقهت پهقهت ئالالغا«گه  مهسىھىيلهرجىلدائىن ●

  ) 7:169قۇرئان (. بېرىلگهن

ئهمما يهھۇدىالر . مهسىھىيلهر بىلهن يهھۇدىالر مۇقهددهس كىتاپ ئوقۇيدىغانالردۇر ●

مهسىھىيلهرنىڭ ئاساسى يوق دىسه، مهسىھىيلهر يهھۇدىالرنىڭ ئاساسى يوق 

  ) 2:113قۇرئان (. دىيىشىدۇ

شهپقهت بىلهن -ه رهھىممۇھهببهت ۋ- قهلبىنى مىھىر مهسىھىيلهرنىڭئالال ●

 تالاليدۇ سهن قىلىش ئۈچۈن تهنھالىقنى خۇرئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئالالنى. دۇرغانتول

 ئالال. نىڭغا تولۇق ئهمهل قىلمايدۇ ئۇالر بۇلىكىن -  بۇنداق بهلگىلىمىگهن ئالال-

 ئىچىدىكى ئهمما ئۇالرنىڭ. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىشهنگهنلهرنىڭ ئهجرىنى بېرىدۇ

  ) 57:27قۇرئان . ( چىققۇچىالردۇر قارشىنۇرغۇنلىرى

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىگه چۈشكهن قۇرئان بىلهن مهسىھىيلهرگه چۈشكهن ئىنجىلغا  ●

اسى بىلهن ئىشىنىدۇ، شۇنداقال ئۆزلىرى چوقۇنۇۋاتقان ئالالنى مهسىھىيلهرنىڭ خۇد

  ) 29:46قۇرئان . (بىر ئىالھ دهپ قارايدۇ

 ئۇالرنىڭ گۇناھىنى ا، ئالالهققانى بولسئهگهر مهسىھىيلهر ئېتىقات قىلسا ۋه ھ ●

ئهگهر ئۇالر تهۋرات، ئىنجىل ۋه رهببى ئۇالرغا . كهچۈرۈپ، جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

 ھهر تهرهپتىن ئۇالرنىڭ دهس كىتاپالرغا ئهمهل قىلسا، ئالالچۈشۈرگهن باشقا مۇقهد

ما ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر قىسىم مۆتىدىل ئادهملهر بار، ئهم. رىزقىنى بېرىدۇ

  ) 5:65،66قۇرئان  (. يولداخاتاكۆپىنچىسى 

تهۋرات، ئىنجىل ۋه رهب ئۇالرغا چۈشۈرگهن باشقا ) ئهھلى كىتاپالر(مهسىھىيلهر  ●
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. مۇقهددهس كىتاپالرغا ئهمهل قىلمىغۇچه ھهقىقى ئېتىقات قىلغان ھىساپالنمايدۇ

  ) 5:68قۇرئان (

، بولمىسا ئالالنىڭ مهسىھىيلهر ئىنجىلغا ئاساسهن ھۆكۈم چىقىرىشى كىرهك ●

  ) 5:47قۇرئان . (ۋهھىسىگه قارشى تۇرۇپ گۇناھ ئۆتكۈزگهن بولىدۇ

مۇسۇلمانالرغا ئهڭ يېقىن تۇرىدىغانالر مهسىھىيلهردۇر، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا  ●

 پۈتۈنلهي خۇداغا  ئۆزىنىئۇستازلىرى ۋه دۇنيانى تهرك ئىتىپئىنجىل نۇرغۇن 

  ) 5:82. ( تۇتمايدۇچوڭئۇالر ئۆزىنى   بار،ئاتىغانالر

پهيغهمبهر ئارقىلىق كهلگهن ۋهھىنى ئاڭلىغىنىدا، كۆزلىرىدىن ) مهسىھىيلهر(ئۇالر  ●

ئۇالر دۇئا قىلىپ مۇنداق . چۈنكى ئۇالر ھهقىقهتنى ئاڭقىرااليدۇتارامالپ ياش ئاقىدۇ، 

ئى رهببىمىز، بىز ئىشهندۇق، بىزنى گۇۋاھچىلىرىڭ قاتارىدا خاتىرلهپ : دهيدۇ

  ) 5:83قۇرئان . (ايسهنقويغ

ئالال مهسىھىيلهرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه ئهيساغا ئىشهنمهيدىغانالردىن يوقىرى  ●

  ) 3:55قۇرئان . (قىلىدۇ

 مهسىھىيلهرگه مۇقهددهس كىتاپتىكى يۇشۇرۇن سىرالرنى ئېچىپ بېرىش، ئالال ●

هۋهتىپ ھهمده ئۇالرنى توغرا يولغا يىتهكلهش ئۈچۈن مۇھهممهت پهيغهمبهرنى ئ

  ) 5:15قۇرئان . (بهرگهن

ئاگاھالندۇرۇش بهرگىن، ) مهسىھىيلهرگه(دىگۈچىلهرگه » نىڭ ئوغلى بارئالال« ●

ئۇالر مانا مۇشۇنداق . مهنىسىنى بىلمهيدۇبۇ سۆزنىڭ ۋه ئۇالرنىڭ ئهجدادى ئۇالر 

  ) 18:5قۇرئان . (ئهخمىقانه گهپلهرنى قىلىدۇ

وغلى دهيدۇ، بۇ ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن چىققان مهسىھىيلهر ئهيسا مهسىھنى ئالالنىڭ ئ ●

ئۇالر ئالالنى تاشالپ، پوپلىرىنى ۋه مهريهم . قارغىشى ئۇالرغا چۈشكهيئالالنىڭ . گهپ

ئوغلى مهسىھنى رهب دهپ چوقۇنىدۇ، ئهمما ئۇالرغا بۇيرۇلغىنى پهقهت بىر ئالالغىال 

  ) 9:30،31ن قۇرئا. (ئىبادهت قىلىشتۇر، چۈنكى ئالالدىن باشقا ئىالھ يوقتۇر

مهسىھىيلهر دىندا ھهددىدىن ئېشىپ ئالال توغرىسىدا ناھهق گهپلهرنى قىلماسلىقى  ●

ئۇ ئالالنىڭ . مهريهم ئوغلى ئهيسا مهسىھ پهقهت ئالالنىڭ بىر پهيغهمبىرىدۇر. كىرهك

 شۇڭا ئالال ۋه ئۇنىڭ. مهريهمگه قىلغان بىر كهلىمه سۆزى ۋه ئالالدىن چىققان روھتۇر

بۇ . ، ئۈچ ئىالھ بار دىيىشكه بولمايدۇكىرىگه ئىشىنىش كىرهكپهيغهمبهرلى

، ئۇنىڭ بالىسى بىردىنبىر ئىالھ بولۇپئالال . مهسىھىيلهر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر

قۇرئان . (زىمىندىكى بارچه مهۋجۇدات ئۇنىڭغا مهنسۇپتۇر-ئاسمانبولمايدۇ، 

4:171 (   

.  كهتكهن بولىدۇىقاتتىن ئاجراپئېتئالالنى مهريهم ئوغلى مهسىھتۇر دىگۈچىلهر  ●
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  ) 5:17،72،73قۇرئان (

ۇبۇل قىلغان ئهھده تۈزگهن، ئهمما ئۇالر ئۆزلىرى قبۇرۇن ئالال مهسىھىيلهر بىلهن  ●

 تاشلىۋهتكهچكه، ئالال ئۇالرنىڭ ئارىسىغا ئۆچمهنلىك سېلىپ بىر قىسىم تهلىملهرنى

  ) 5:14قۇرئان  (. قىلىۋهتكهنبىرىگه ئۆچ-نىگىچه بىرىتاكى قىيامهت كۈ

مهسىھىيلهر ئۆز دىنىدا ھهددىدىن ئاشمىسۇن، ئىلگىرى ئۇالردىن بىر قىسىم ئادهم  ●

. ئازغان، ھهمده باشقا نۇرغۇن ئادهملهرنىمۇ ئازدۇرۇپ، توغرا يولدىن چىقىپ كهتكهن

  ) 5:77قۇرئان (

رده  كىرىپ، ئۇ يهئېتىقات قىلمىغانالر دوزاققا ئىسالمغامهسىھىيلهرنىڭ ئىچىدىكى  ●

   ) 98:6قۇرئان . (الر ئهڭ رهزىل ئادهملهردۇرئۇ. مهڭگۈ تۇرىدۇ

. مۇسۇلمانالر يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ ●

مۇسۇلمانالردىن كىمكى ئۇالر بىلهن ئىتتىپاقلىشىدىكهن، شۇ ئۇالر بىلهن دىنداش 

  ) 5:51قۇرئان . (ىمهيدۇبولغان بولىدۇ، ئالال ھهققانى بولمىغانالرنى يىتهكل

مۇسۇلمانالر مهسىھىيلهر ۋه يهھۇدىالر بىلهن جهڭ قىلىشى، تاكى ئۇالر يۇۋاشلىق  ●

  ) 9:29قۇرئان . (ئۇرۇش قىلىشى كىرهك  تۆلىگهنگه قهدهر①بىلهن جىزيه بېجى

  ىلهرنى ھۆرمهتلهمدۇ؟  ۋه باشقا دىندىكيهھۇدىالرنىمۇسۇلمانالر 

ه ئاساسالنغاندا، ئىسالم ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ئىسالم دىنىنىڭ بهلگىلىمىسىگ 

مهۋجۇد  نىڭۋه كۆپ ئىالھقا چوقۇنىدىغانالر) ئاتىزىمچىالر(خۇداغا ئىشهنمهيدىغانالر 

» ئهھلى كىتاپالر«بىر خۇداغا ئېتىقات قىلىدىغان . بولۇپ تۇرىشىغا يول قويۇلمايدۇ

ىساپلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ بولسا ئىككىنچى دهرىجىلىك پۇقرا ھ) يهھۇدى ۋه مهسىھىيلهر(

ھازىرمۇ كۆپ قىسىم ئهرهپ . ئىجتىمائى ئورنى مۇسۇلمانالردىن تۆۋهن تۇرىدۇ

ئهللىرىده ۋه شىمالى ئافرىقا، ئوتتورا ئاسىيا، جهنۇبى ئاسىيا، شهرقى جهنۇبى 

ئاسىيادىكى مۇسۇلمانالرنى ئاساس قىلغان دۆلهتلهردىكى بىر قىسىم رايونالردا 

  . تى يۈرگۈزىلىۋاتىدۇھېلىھهم ئىسالم شهرىئى

   : م دىنى مۇسۇلمانالرغا مۇنداق تهلىم بېرىدۇئىسال

مۇسۇلمانالر چوقۇم مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن جهڭ قىلىشى كىرهك، تاكى ئۇالر  ●

  ) 9:29قۇرئان . (ۋاشلىق بىلهن جىزيه تۆلىگهنگه قهدهريۇئۆزىنىڭ قۇربى يهتكىچه 

 كىرهك، چۈنكى تىنچلىق ئورناتماسلىقهن ئىسالمغا كىرمىگهنلهر بىلمۇسۇلمانالر  ●

  ) 47:35قۇرئان ( .ئالال مۇسۇلمانالرنى ئۇالردىن كۈچلۈك قىلغان

                                                        
 بهلگىلهنگهن، باشقا دىنىكىلهر تۆلهيدىغان، كهمسىتىش ۋه ھاقارهت تۈسىنى ئالغان ئىسالم دىنىدا: جىزيه  ①

  . بىر خىل باج
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قۇرئان . (مۇسۇلمانالر يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ ●

5:51 (  

كىيىنكى دهۋرلهرده بارلىققا كهلگهن ئايهتلهر مهسىھىيلهر بىلهن يهھۇدىالرغا  ●

 4:171،172 ، 2:111قۇرئان . (ېخىمۇ كۈچلۈك ھاقارهت ۋه ھۇجۇم تۈسىنى ئالغانت

 ،5:14،17،72،73 ، 9:30،31 ، 18:4،5 ، 98:6 (  

 ھاقارهتلهپ مۇنداق )شۇنداقال ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنى(قۇرئاندا يهھۇدىالر  ●

 تىلىنى چىقىرىدۇ،  قوغلىساڭ ئۇالر خۇددى ئىتقا ئوخشايدۇ، :دىيىلىگهن

ئۇالر خۇددى ھايۋانغا ). 7:176قۇرئان (قوغلىمىساڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ تۇرىدۇ 

اپ ئارتىۋالغان  كىت).7:179قۇرئان (هتتهردۇر ئوخشايدۇ، ھهتتا ھايۋاندىنمۇ ب

قۇرئان (ھۆركۈپ كهتكهن ئىشهككه ئوخشايدۇ ). 62:5قۇرئان  (ئىشهككه ئوخشايدۇ

قۇرئان ( ۋه چوشقىغا ئايالندۇرۋهتكهن ئالال ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى مايمۇن). 74:50

5:60 (  

بولغاچقا، مۇقهددهس ) مهينهت،ناپاك(مۇسولمان ئهمهسلهر نىجىس قۇرئاندا  ●

  ) 9:28قۇرئان . (مهسچىتكه كىرىشكه بولمايدۇ دىيىلگهن

سهئۇدى ئهرهبىستان ھۆكۈمىتى قولغا چۈشۈرگهن بارلىق ئىنجىل، تهۋرات، زهبۇر  ●

ۋه مهسىھىيلهر بىلهن يهھۇدىالرنىڭ دىنى ئېتىقات بويۇملىرىنى قاتارلىق كىتاپالرنى 

  . كۆيدۈرۋىتىدۇ ياكى كۆمۈۋىتىدۇ

ئهرهپ ئهللىرىنىڭ ئاخبارات ۋاستىلىرى ۋه مائارىپ ئوقۇتۇش كىتاپلىرىدا كۆپ  ●

قارىتىلغان ھاقارهت ۋه ) كاپىرالرغا(مىقتاردا يهھۇدى ۋه باشقا مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه 

  . بايانالر بار-لىق سۆزھوجۇم خاراكتىر

  

  


