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  قىيامهت، جهننهت ۋه دوزاق

  

   تهلىملهر دىنىدىكىئىسالم

  قىيامهت توغرىسىدا

ش قاتارلىق جهھهتلهرده نىىزامان ئاخىرىنىڭ ئاالمهتلىرى ، تىرىلىش، سوراق قىل ●

 مۇۈنلهي ئوخشاش، ئهمما پۈتتىقاتى ئوخشىشىپ قالىدۇئىسالم دىنى بىلهن مهسىھ ئې

  . ئهمهس

 ئىنجىلدىكىدهك ئېنىق ۋه تهپسىلىقۇرئاندا قىيامهت توغرىسىدىكى بىشارهتلهر  ●

  . ئهمهس

امهت كىلىشتىن بۇرۇنقى  گه ئاساسالنغاندا، قىي1:3:81بۇخارى ھهدىسلىرى  ●

  :  مۇنۇالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئاالمهتلهر

  . دىنى بىلىم ئازىيىدۇ ○

  . هقىلسىزلىق جاھاننى قاپاليدۇدىنى جهھهتتىكى ئ ○

ئاشكار ئېلىپ بېرىلغان قانۇنسىز جىنسى مۇناسىۋهتلهر كۆپىيىپ -ئۇچۇق ○

  . كىتىدۇ

چوڭ پهرقلىنىدۇ، ھهتتا بىرده ئهللىك نىسبهتكه ئهر، ئايالالرنىڭ نىسبىتى  ○

  . يىتىدۇ

ايدۇ، بهزى مۇسۇلمانالر قىيامهت كىلىشتىن بۇرۇن مۇسۇلمانالر پۈتۈن دۇنيانى سور ●

  .  يولغا قويۇلىدۇ دهپ ئىشىنىدۇ)قانۇنىئىسالم (پۈتۈن دۇنيادا شهرىئهت 

تىن بۇرۇن دهججال قىيامهت كىلىش: شىئه مهزھىپىدىكىلهر مۇنداق دهپ قارايدۇ ●

ئۇ مۇسۇلمانالرغا . ئادهم سىياقىدا يهر يۈزىگه كىلىدۇ)  دۈشمىنىئالالنىڭ(

ئاسماندىن ) قۇتقۇزغۇچى(هھدى زىيانكهشلىك قىلىپ زۇلۇم سالىدۇ، ئاندىن م

نيادىكى چۈشۈپ دهججال ۋه ئۇنىڭ قۇشۇنىنى مهغلۇپ قىلىدۇ، پۈتۈن دۇ

 ئىسالم دىنىغا  مهسىھىلهرنى، كىرستالرنى بۇزىۋىتىدۇ،چوشقىالرنى ئۆلتۈرىدۇ

كىرگۈزىدۇ، بارلىق چىركاۋ ۋه يهھۇدى ئىبادهتخانىلىرىنى گۇمران قىلىدۇ، ئىسالمغا 

 بهزى مهزھهپلهرنىڭ رهھپهرلىرى(. هممىسىنى قىرىپ تاشاليدۇئىشهنمىگهنلهرنىڭ ھ

   ) ئاتىۋالغانمۇىنى مهھدى دهپئۆزھهتتا 

  )61؛43قۇرئان . (ئهيسا پهيغهمبهر قىيامهتتىكى تىرىلىش كۈنىنىڭ بىشارىتىدۇر ●

   :  بۇرغا چېلىنغان كۈنى مۇنداق بولىدۇ دهپ قارايدۇئىسالم دىنى قىيامهتته ●
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  ) 6:73قۇرئان . ( بولىدۇ كۈنى ئالال ھۆكۈمرانچېلىنغانبۇرغا  ○

  )74:8،9قۇرئان . (كۈن بولىدۇبىر بۇرغا چېلىنغان ۋاقىت مۇشهققهتلىك  ○

، )18:99قۇرئان (بۇرغا چېلىنغان ھامان، ئالال ئادهملهرنى بىر يهرگه يېغىدۇ  ○

 ئالال كۆك كۆزلۈك ،)78:18قۇرئان (توپى بىلهن كىلىدۇ -ئادهملهر توپ

  ). 20:102قۇرئان ( بىر يهرگه يىغىدۇ رالرنىگۇناھكا

گويا ، تاغالر ىپ كهتكهن پهرۋانىالردهكئادهملهر خۇددى تارىلئۇ كۈنى  ○

  ) 101:4،5قۇرئان . (ئېتىلغان يۇڭدهك بولۇپ كىتىدۇ

ئاسمان يېرىلغاندا، يۇلتۇزالر تۆكۈلگهنده، دېڭىزالر ئۆركهشلىگهنده، قهبرىلهر  ○

. كىيىنكى ئىشلىرىنى بىلىشىدۇ-هم ئۆزىنىڭ ئىلگىرىئېچىلغاندا، ھهر بىر ئاد

   ) 5-82:1قۇرئان (

ئىسالم دىنى قىيامهتتىكى تىرىلىش كۈنى ۋه سوراق كۈنىده مۇنداق بولىدۇ دهپ  ●

  : قارايدۇ

ئاپهت مۇشرىكالرغا چۈشىدۇ، ياكى -ئالالنىڭ جازاسىدىن كهلگهن بااليى ○

  ) 12:107قۇرئان . (شىدۇ تۇساتتىن ئۇالرنىڭ بېشىغا چۈدهتىرىلىش كۈنى

. ئىنكار قىاللمايدۇھىچكىم  ئىشالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى ئۇ كۈنى زور ○

  ) 56:12قۇرئان (

ئۇ كۈنى ئاسمان ئاجىزلىقىدىن يېرىلىپ كىتىدۇ، پهرىشتىلهر ئاسماننىڭ  ○

 پهرىشته ئالالنىڭ تهختىنى 8ھهرقايسى تهرهپلىرىده تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۈستىده 

ئۇ كۈنى ئادهملهر تهكشۈرۈلۈپ سوراق قىلىنىدۇ، ئۇالر .  تۇرىدۇكۆتىرىپ

   ) 18-69:16قۇرئان (. ھىچقانداق ئىشنى يۇشۇرالمايدۇ

 ئۇنىڭدا. كىتاپنى چىقىرىدۇئالال ھهر بىر ئادهمنىڭ گۇناھى خاتىرلهنگهن  ○

 ، 17:14قۇرئان . (ئادهملهرنىڭ بارلىق گۇناھلىرى خاتىرلهنگهن بولىدۇ

18:49 (  

  ) 42:17 ، 21:47قۇرئان . (لال ئادالهت تارازىسىنى ئورنىتىدۇئا ○

دىن كىلىپ   Testament of Abraham مىسىردىكىئهسلى تارازا توغرىلىق بۇ ھىكايه (

  ) باب-The Book of the Dead «3«باب ۋه - 2پاره - Texts and Studies« 2«. چىققان

ى مهدھىيىلهيدۇ، ھهمده ئۇنىڭ تهختنى تېرهپ تۇرغانالر ۋه ئهتراپتىكىلهر ئالالن ○

  ) 40:7قۇرئان . (مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھىدىن كىچىشىنى تىلهيدۇ

غۇچىدىن باشقا،  ئۇنى خۇرسهن قىلئالالنىڭ روخسىتىگه ئېرىشكۈچى ۋه ○

 20:109 ، 19:87قۇرئان (  مۇراجهتلىرى قۇبۇل قىلىنمايدۇھهرقانداق ئادهمنىڭ
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اللمايدۇ، ھهرقانداق ئادهمنىڭ ؛ ھىچكىم ھىچكىمگه ياردهم قى)53:26، 

يالۋۇرۇشلىرى ۋه گۇناھلىرىغا تۆلىمهكچى بولغان بهدهللىرى قۇبۇل قىلىنمايدۇ، 

سودىلىشىش ؛ )2:48قۇرئان (ئۇالر ھىچقانداق ياردهمگه ئېرىشهلمهيدۇ 

قۇرئان (بولمايدۇ، دوستلۇق بولمايدۇ، يالۋۇرۇپ يىلىنىشقا روخسهت قىلىنمايدۇ 

2:254 (  

ۈنى ئالالدىن مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ۇلمانالر مۇھهممهتنى قىيامهت كبهزى مۇس ○

ئهمما .  قۇرئاندا بۇنداق خاتىره يوق شۇ دهپ قارايدۇ، لىكىنمۇراجهت قىلغۇچى

خۇدانىڭ يېنىدا ھېلىھهم  ئهيسا مهسىھنىڭ ئاسمانغا كۆتىرىلگهنلىكى، ئىنجىلدا

مۇراجهت ۈچۈن  خۇدانىڭ ئالدىغان كهلگهنلهر ئھهمدهھايات تۇرغانلىقى، 

» مۇراجهت قىلغۇچى «شۇڭا ئهيسا مهسىھ ھهقىقى. هنگهنقىلىدىغانلىقى خاتىرل

  ) 7:25ئىبرانىالر (. دۇر

، ئالالغا ئىبادهت )13:18،21قۇرئان (ئالالنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشمىغانالر  ●

الدىدا  ئالالنىڭ ئ، قىيامهتتهچوقۇنغانالرقىلىش بىلهن بىرگه يهنه باشقا ئىالھالرغىمۇ 

 يولدا ماڭغانالر ۋه ئۇالرنىڭ ھهمرالىرى، خاتا). 23:117قۇرئان (اپ بېرىدۇ ھىس

قۇرئان . (سوراققا تارتىلىدۇقىيامهتته شۇنداقال ئۇالرنىڭ چوقۇنغان نهرسىلىرى، 

37:22 (  

 ئوڭ ياكى سول پلىق ئىشلىرى خاتىرلهنگهن كىتاپالر ئادهملهرنىڭگۇناھى ۋه ساۋا ●

   .ۇلىغا تاپشۇرىلىدقو

 ، 7:8قۇرئان  (توختىغانالر غهلىبه قىلىدۇئېغىر ) تارازىدا(ساۋاپلىق ئىشلىرى  ○

؛ كىتابى ئوڭ قولىغا بېرىلگهنلهر جهننهتكه كىرىدۇ، چۈنكى ئۇالر )23:102

؛ ئۇالر )9-84:7 ، 24-69:19قۇرئان (ساۋاپلىق ئىشالرنى كۆپ قىلغانالردۇر 

  ). 101:6،7ۇرئان ق(راھهتلىك تۇرمۇشتا قانائهتكه ئېرىشىدۇ 

ساۋاپلىق ئىشلىرى يىنىك كهپقالغانالر ئۆزىگه زىيان سالغۇچىالردۇر، چۈنكى  ○

؛ )23:103 ، 7:9قۇرئان (ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ئالالنىڭ بىشارىتىگه ئىشهنمهيدۇ 

ھهمده دوزاققا ،  كهينى تهرهپتىن سول قولىغا بېرىلىدۇكىتابىئۇالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى  ؛ )12-84:10،  35-69:25قۇرئان (تاشلىنىدۇ 

  ) 101:8،9قۇرئان (تىگى يوق ھاڭدۇر 

  جهننهت توغرىسىدا

  : جهننهتكه كىرهلهيدىغانالر

دىن بۇرۇن  ھهممىئهڭ ئاۋال ئىسالمغا كىرىپ ساۋاپلىق ئىشالرنى قىلغۇچىالر ●
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  ) 56:10قۇرئان . (جهننهتكه كىرىدۇ

 ىھاد قىلغانالر، ئىسالم ئۈچۈنئالال ئۈچۈن جمۈلكى ۋه ھاياتى بىلهن -ئۆزىنىڭ مال ●

 ، 3:157،158،159،170،195قۇرئان (. ئۆزىنى قۇربان قىلغان مۇسۇلمانالر

9:20،21،88،89،111 ،  47:4،6 ،  61:10-12 (   

مهدىنىگه كۆچۈپ ( مۇھاجىرونالر ھهممىدىن بۇرۇن ئىسالمنى قۇبۇل قىلغان ●

كىيىن ھهمده )  مهدىنىلىكلهرالمغا كىرگهنئىس(ۋه ئهنسارالر ) ركهلگهن مهككىلىكله

  ) 9:100قۇرئان (. ئۇالرغا ئهگىشىپ ئىسالمغا كىرگهنلهر

مۇساپىرالر، يۇرتىدىن قوغالنغانالر، ئىسالم ئۈچۈن زىيانكهشلىككه ئۇچرىغانالر،  ●

  ) 3:195قۇرئان . (جهڭگه قاتناشقانالر، شىھىت بولغانالر

 ، 4:124 ، 3:195قۇرئان . (ى قىلغانالرئىمان ئېيتقان ۋه ساۋاپلىق ئىشالرن ●

9:72 ، 10:26 ، 29:58 ، 40:7،8،40 ، 43:60-73 ، 48:5 ، 51:15،16 (   

ساخاۋهت قىلىدىغانالر، -مهيلى باي ۋاقتىدا ياكى نامرات ۋاقتىدا بولسۇن خهيرى ●

 ئالال مانا مۇشۇنداق ئادهملهرنى .ىپ باشقىالرنى كهچۈرۋىتىدىغانالرغهزىپىنى بېس

ئۇالر نومۇسلۇق ئىشالرنى ۋه ئۆزىگه زىيانلىق قىلمىشالرنى قىلىپ . تۇرىدۇياق

ئالال ئۇالرنى كهچۈرۈپ جهننهتتىن . سالغاندا، ئالالغا سېغىنىپ گۇناھىنى تىلهيدۇ

   ) 135-3:134قۇرئان . (ئورۇن بېرىدۇ

تاقهتلىك بولغانالر، ناماز پهرزىنى ئادا -ئالالنى خۇرسهن قىلىش ئۈچۈن سهۋر ●

 زاكات بهرگهنلهر، يامانلىققا ياخشىلىق بىلهن نالر، يۇشۇرۇن ياكى ئاشكاراغاقىل

ھهمده ئۇالرنىڭ ئهجدادى، ئايالى ۋه ئهۋالدلىرى ئىچىدىكى جاۋاپ قايتۇرغانالر، 

  ) 13:22،23قۇرئان . (ياخشى ئادهملهر جهننهتكه كىرىدۇ

قۇرئان . (ر ئىسالمدا چىڭ تۇرغانالگهنلهر، ھهمدهدى» دۇررهببىمىز ئالال« ●

46:13،14 (  

  ) 48:17قۇرئان . (ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه بويسۇنغانالر ●

مۈلكىدىن مۇقىم نىسبهتنى تىلهمچى ۋه -، مالدائىم ناماز ئوقۇيدىغان ●

كهمبهغهللهرگه بېرىدىغان، قىيامهتكه ئىشىنىدىغان، ئالالنىڭ جازاسىدىن 

 ئايالى ۋه قۇللىرىدىن ئۆزىنىڭ(نومۇسىنى ساقاليدىغان -قورقىدىغان، ئىپپهت

ئهھدىگه خىيانهت  ۋه ئامانهت، ئۆزىگه قىلىنغان )باشقىالرغا چېقىلمايدىغان

قۇرئان (. ئادىل گۇۋاھلىق بېرىدىغان، نامازنى ئادا قىلىدىغانالر، قىلمايدىغان

70:22-35 (  

  ) 5:119قۇرئان (سهمىمى ئادهملهر  ●
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  ) 58:22 قۇرئان(ئالالغا ۋه قىيامهتكه ئىشىنىدىغانالر  ●

  : جهننهتكه كىرهلمهيدىغانالر

  ) 5:72قۇرئان (ئالالغا شىرىك كهلتۈرگىچىلهر  ●

ئىنكار قىلغان ۋه كهمسىتكهنلهر ) قۇرئان ئايهتلىرىنى(ئالالنىڭ ۋهھىلىرىنى  ●

  ) 7:40قۇرئان (

  : جهننهتنىڭ تهسۋىرى

قۇرئان  (.زىمىن بىلهن ئوخشاش كهڭلىكته-مانجهننهتنىڭ كهڭلىكى ئاس ●

3:133 ، 57:21(   

  )53:15قۇرئان . ( خورما دهرىخىنىڭ يېنىداجاھاننىڭ چېتىدىكى بىرجهننهت  ●

؛ تهختنىڭ ئهتراپىدا تۇرغان )39:73قۇرئان (پهرىشته باشقۇرىدۇ جهننهتنى  ●

  ).   39:75قۇرئان  (ئالالنى مهدھىيىلهيدۇپهرىشتىلهر 

 دهپ دۇئا قىلىدۇ، »، سىنى مهدھىيىلهيمىزئى ئالال« كه كىرگهنلهرتجهننه ●

جىمى ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى  «دهپ ساالملىشىدۇ،» ئهسساالم«

جهننهتكه ؛ )10:10قۇرئان  (دهپ دۇئانى ئاخىرالشتۇرىدۇ» ستۇرئالالغا خا

بارلىق مهدھىيىلهر ئالالغا خاستۇر، ئۇ بىزگه «: مۇنداق دىيىشىدۇيهنه كىرگهنلهر 

شۇرۇپ، بىزنى بۇ يهرگه مىراسخور قىلدى، ئهمدى قىلغان ۋهدىسىنى ئهمهلگه ئا

 ق قىلغۇچىالرغا بېرىلگهن مۇكاپاتياخشىلى. جهننهتته خالىغانچه ئولتۇراقلىشىمىز

  ) 39:74قۇرئان (» !نهقهدهر گۈزهل ھه

جهننهتكه كىرگهنلهر قۇرۇق پاراڭالرنى، يامان سۆز ۋه يالغان گهپلهرنى  ●

 19:62قۇرئان . ( سۆزلهرنىال ئاڭاليدۇ تىلىگهنئامانلىق-اڭلىيالمايدۇ، پهقهت تىنچئ

 ،56:25 ، 78:35 ، 88:11 (  

ئۇالر جهننهتته مهڭگۈلۈك ئىلتىپاتتىن بهھرىمهن بولۇپ، ئۇ يهرده مهڭگۈ ياشايدۇ  ●

؛ )7:49قۇرئان (ئهندىشه بولمايدۇ -؛ ئۇالردا قورقۇنچ ۋه غهم)9:21،22قۇرئان (

ېرىنداش بولۇپ ئۆتىدۇ،  تازلىۋىتىدۇ، ئۇالر قئالال ئۇالرنىڭ قهلبىدىكى ئۆچمهنلىكنى

ىنلىق ۋه جاپا ئۇالر ئۇ يهرده ھارغبىرسىگه قارىشىپ ئولتۇرىدۇ، - بىرئىگىز كارۋاتالردا

  ) 35:34،35 ، 15:47،48قۇرئان . (ھىس قىلمايدۇ، مهڭگۈ قوغلىۋىتىلمهيدۇ

.  ئېلىنىدۇ تىلغارهكھاالۋهت كۆپ-جهھهتتىكى ھوزورۋه ماددى جهننهتته جىسمانى  ●

چىۋىلهر - مىۋهھهرخىليهيدىغان ، تىدا سۇالر ئېقىپ تۇرغان باغالردائاسمهسىلهن، 

سايه سالقىن ئۇالر بىلهن  ؛)3:15 ( ھهمرا بولىدۇھۆرپهرى قىزالر ؛)2:25قۇرئان ( بار
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؛ )9:72 (چىرايلىق ئۆيلهر بار؛ ئولتۇرىدىغان )4:57(تۇرىدۇ بىرگه  داالرجاي

رنى ئالتۇن بىلهيزۈكله ؛)13:35 ( سايىدايدىغان جايالر بارچىۋه ۋه-تۈگىمهس مىۋه

 كارۋاتالرغا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇتاقايدۇ، يېشىل رهڭلىك كىمخاپ تونالرنى كىيىدۇ، 

مهرۋايىت بىلهن بىزهلگهن ئالتۇن بىلهيزۈكلهرنى تاقايدۇ، يىپهك ؛ )18:31(

ئالتۇن  ؛)25:10(ىشىدۇ سارايالرغا ئېر-باغچا ۋه ئوردا ؛)22:23 (كىيىملهرنى كىيىدۇ

 ؛)35:33 (نى كىيىدۇ يىپهك كىيىملهرت بىزهكلهر ۋهمهرۋايىبىلهيزۈك تاقايدۇ، 

، سىدا كارۋاتقا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇجهننهتتىكى جۈپتىلىرى بىلهن دهرهخنىڭ سايى

بىرسىگه -؛ كارۋاتتا بىر)36:56،57(چىۋىلهر ۋه ھهرخىل نىمهتلهردىن يهيدۇ -مىۋه

 ئوالرغا نۆۋهت بىلهن سۇنىلىدۇ، شاراپ توشقۇزۇلغان قهدهھلهر دۇ،قارىشىپ ئولتۇرى

  بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ يېنىدا خۇما كۆزلۈكئىچسه مهسبۇ شاراپالر ئاق رهڭده بولۇپ، 

باغالردىكى  ،؛ كارۋاتالرغا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ)50-37:40 (گۈزهل قىزالر ھهمرا بولىدۇ

تهڭ  ئىچىملىكلهرنى توشۇيدۇ، لهنچىۋه بى-ل مىۋهكۈتكۈچىلهر ئۇالرغا ھهرخى

بىنا ئۆيلهرده ئولتۇرىدۇ  ؛)53-38:50(ھهمرا بولىدۇ ئۇالرغا  دىمهتلىك گۈزهل قىزالر

 تىلىسه شۇنىڭغا نىمىنى ياخشى كۆرسه شۇنىڭدىن ھوزۇرلىنىدۇ، نىمىنى ؛)39:20(

  ئاياللىرىنى ئېلىپ جهننهتكه كىرىدۇ، ئۇ يهرده ئالتۇن لىگهن؛)41:31 (ئېرىشىدۇ

قالرنىڭ يېنىدا ئولتۇرىدۇ، بۇال ؛)43:71(ئىچمهك سۇنۇلىدۇ -ۋه قهدهھلهرده يىمهك

 دۇلى ھهمرا قىلىپ بېرىپئاق، كۆزلىرى چوڭ، گۈزهل قىزالرئۇالرغا تىرىسى ئا

 ، ئىسىل شاراپ، ساپ ھهسهللهر بارچىرىماس سۇ، تهملىك سۈت ؛)44:51-55(

ىزىلغان كارۋاتالردا گۈزهل قىزالر قاتار ت-ئىچىدۇ، قاتار-خالىغانچه يهپ ؛)47:15(

  گۆشلهردىن يهيدۇ، ئۆزلىرى ياخشى كۆرىدىغان مىۋه بىلهنھهمرا بولىدۇ،

چسه گۇناھ ئۆتكۈزمهيدۇ، بىرسىگه ھاراق قهدهھلىرىنى تۇتىشىدۇ، بۇنى ئى-بىر

) جهننهتته( ؛)24-52:19(چىرايلىق ئوغۇل چاكارالر نۆۋهتلىشىپ ئۇالرنى كۈتىدۇ 

ھهر بىر مىۋىنىڭ  ھهرخىل مىۋىلىك دهرهخلهر ئۆسىدۇ،ئۇ باغالردا  ئىككى باغ بار،

 ئۇ يهردىكىئۇالر  .ن ئىككى بۇالق بارئىككى خىل سورتى بار، ئېقىپ تۇرغا

دۇردۇنلۇق كارۋاتتا ياتىدۇ، قولىنى سوزسىال مىۋىلهرنى ئۈزهلهيدۇ، خۇما -تاۋار

 بۇرۇن ئادىمىزات ياكى جىنالرمۇ دۇ، بۇ قىزالرغاھهمرا بولىئۇالرغا كۆزلۈك گۈزهل قىزالر 

 ۋه مهرۋايىتتهك ئۇالر قىزىل ياقۇت، ) دىمهكچىتېخى قىز ھالهتته(چېقىلىپ باقمىغان 

ئۇالر بۆكباراقسان ئۇ ئىككى باغدىن باشقا يهنه ئىككى باغچا بار،  .گۈزهل قىزالردۇر

ا ھهرخىل ۋه ياپيىشىلدۇر، ئۇ يهرده ئىككى فونتان بار، يهنه خورما، ئانار ۋه باشق

چىۋىلهر بار، ئۇ ئىككى باغچىدا تېخىمۇ كۆپ چىرايلىق ھۆرپهرى قىزالر بار، -مىۋه

اق ئادىمىزات ئۇالرغىمۇ ئىلگىرى ھىچقاندئۇالرنىڭ تېرىسى ئاپئاق، راۋاقالردا تۇرىدۇ، 

ئۇالر يېشىل پاالز ۋه ئىسىل ، )قىز ھالهتته دىمهكچى( باقمىغان ياكى جىنالر تىگىپ

جاۋاھىرات بىلهن -ئۇالر ئالتۇن؛ )76-55:45(ستىده ياتىدۇ گېلهملهرنىڭ ئۈ

بىرسىگه قارىشىپ ئولتۇرىدۇ، مهڭگۈ قېرىمايدىغان باال -بىزهلگهن كارۋاتالردا بىر
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چاكارالر ئۇالرنىڭ ئهتراپىدا نۆۋهتلىشىپ مۇالزىمهت قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ قولىدا شاراپ 

هن ئادهمنىڭ بېشى ئىچك ، بۇ شاراپنىتولدۇرۇلغان چهينهك ۋه قهدهھلهر بار

ىلهن قۇشالرنىڭ ئۇالر ئۆزلىرى خاالپ تاللىغان مىۋه ب . مهس بولمايدۇئاغرىمايدۇ،

بۇ قىزالر  قىزالر ئۇالرغا ھهمرا بولىدۇ،  ئاقپىشماق خۇما كۆزلۈك.گۆشلىرىنى يهيدۇ

ئۇالر خورما ۋه بانانالردىن، سالقىن سايه . خۇددى مهرۋايىتقا ئوخشاي چىرايلىقتۇر

چىۋىلهردىن -ردىن، شىلدىرالپ ئېقىپ تۇرغان سۇ بۇيىدىن، ھهرخىل مىۋهجايال

چىۋىلهر تۆت پهسىلنىڭ ھهممىسىده بار، خالىغانچه ئۈزۈپ -ھوزۇرلىنىدۇ، بۇ مىۋه

ئۇ قىزالرنى ھهر قېتىم   ئالال.كۆتىرىلگهن كارۋاتالر بارئىگىز يهنه . يىگىلى بولىدۇ

 ئېرىنىال ياخشى  پهقهت ئۆزئۇالر، بېرىدۇقىز ھالىتىگه ئهكهپ  قايتىدىن ياشارتىپ،

دهپ » كافۇر«جهننهتته ؛ )38-56:13 (، يېشىمۇ تهڭتۈش بولىدۇكۆرىدۇ

، ئۇ بۇالقتىن بىر خىل ئىچىملىك بارئىشلهنگهن ئاتىلىدىغان بۇالقنىڭ سۈيىدىن 

بېرىلىدۇ، باغنىڭ يىپهك كىيىملهر   ئۇالرغا؛)76:5 (توختىماي سۇ چىقىپ تۇرىدۇ

ياتىدۇ، پىژغىرىم ئىسسىق ياكى قهھرىتان سوغۇقنى ھىس رۋاتقا يۆلىنىپ ئىچىده كا

قىلمايدۇ، باغنىڭ سايىسى ئۇالرنى توسۇپ تۇرىدۇ، مىۋىلهر ساڭگىالپ تۇرىدۇ، 

غا ىستاكانالر سۇنۇلۇپ تۇرىدۇ، ئۇالركۆمۈش لىگهن ۋه ئهينهكتهك پارقىراق كۈمۈش ئ

زهنجىۋىل يغىلى بولىدۇ، ئۇالر قانچىلىك قويىمهن دىسه شۇنچىلىك قو ئىچىملىكنى

دهپ ئاتىلىدىغان بۇالقنىڭ سۈيىدىن » سالسابىل«، ئۇ قوشۇلغان شاراپالردۇر

 مهڭگۈ قېرىمايدىغان ياش يىگىتلهر ئۇالرنى كۈتىدۇ، ئۇ يىگىتلهر .ئىشلهنگهن

ئۇ يهرگه قارىسا خۇددى بهختكه . ىپ تۇرغان مهرۋايىتتهك كۆرىنىدۇخۇددى چېچىل

يېشىل رهڭلىك كىمخاپ كىشىلهر ئۇ يهرده . دۆلهتكه ئوخشايدۇولغان چوڭ بىر ت

تونالرنى كىيىدۇ، كۈمۈش ئۈزۈكلهرنى تاقايدۇ، ساپ ئىچىملىكلهردىن ئىچىدۇ 

كۆكسى تولغان تهڭ ئىككى ۇ،  باغ ۋه تاللىقالر ئۇالرنى ئوراپ تۇرىد؛)76:12-21(

؛ )34-78:31(لىدۇ  قىزالر ھهمرا بولىدۇ،لىق تولدۇرۇلغان قهدهھلهر بېرىدىمهتلىك

 ئېغىزى ئىپار بىلهن پىچهتلىنىپ رۇپ ئهتراپقا نهزهر سالىدۇ،ئۇالر كارۋاتالردا ئولتۇ

بولىقىنىڭ سۈيى » تهسنىم«ساقالنغان ئىسىل شاراپالردىن ئىچىدۇ، ئۇنىڭغا 

ئېقىپ تۇرغان بۇالقالر بار، ئىگىز كارۋاتالر جهننهتته ؛ )28-83:22(ئارالشتۇرۇلغان 

يۇلغان، ئىسىل گېلهملهر ر تىزىلىپ تۇرىدۇ، ياستۇقالر قاتار قۇبار، قهدهھله

                ).16-88:10 ( بولىدۇسېلىنغان

قۇرئاندا تهسۋىرلهنگهن جهننهتته،  نۇرغۇنلىغان ئاپپاق، خۇما كۆزلۈك، ئىككى  ●

كۆكسى تولغان، تهڭ دىمهتلىك، ھۆرپهرى قىزالرنىڭ بارلىقى، ئۇالرنىڭ جهننهتكه 

 ھالهتته تۇرىدىغانلىقى هرلهرگه ھهمرا بولىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ مهڭگۈ قىزكىرگهن ئ

زهردۇشت ئوتقا چوقۇنىدىغان قهدىمقى تهسۋىرى بۇ خىل جهننهت . تهسۋىرلهنگهن

  . هت تهسۋىرى بىلهن ئوخشىشىدۇدىنىنىڭ جهنن

ىچكىلى بولىدىغانلىقى  ئ)شاراپ (قۇرئاندا جهننهتته خالىغانچه ھاراق ●
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، ىشنىڭ شهيتاننىڭ ئىشى ئىكهنلىكىھاراق ئىچ قۇرئاندا يهنه، ئهمما گهنتهسۋىرلهن

   :بولىدىغانلىقى ئېيتىلغانئۇنى ئىچسه گۇناھ 

  ) 2:219قۇرئان . (ھاراق ئېغىر گۇناھقا تولغان نهرسىدۇر ○

. شهيتاننىڭ ئىشىدۇرھاراق ئىچىش بولۇپ، نهرسه  )ھارام(ھاراق ناپاك  ○

  )5:90قۇرئان (

بۇ ئىشى جهننهتته نىمىش قىلىدۇ؟ نهرسىسى ۋه قىلىدىغان تاننىڭ شهيئۇنداقتا 

   . قۇرئاندىكى بىر ئىچكى زىددىيهتتۇر

الر ئېقىپ تۇرغان، قۇرئاندىكى ھاۋاسى سالقىن، سۇكۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى،  ●

 ئهرهپ قۇملىقىدىكى  تولغان جهننهت تهسۋىرى، ئهمىلىيهتتهچىۋىلهر بىلهن-مىۋه

  . ىل ئىپادىسىدۇرىڭ بىر خيېشىل بوستانلىقالرن

  . ھهمرالىقى تىلغا ئېلىنمايدۇقۇرئاندىكى جهننهتته خۇدانىڭ  ●

رهببىمىزنىڭ «: جهننهتكه كىرگهنلهر دوزاققا چۈشكهنلهرگه توۋالپ مۇنداق دهيدۇ ●

مۇسۇلمان ؛ )7:44قۇرئان  (»بىزگه بهرگهن ۋهدىسىنىڭ راست ئىكهنلىكىنى بىلدۇق

  ).83:34قۇرئان (انالرنى مهسخىره قىلىدۇ بولغانالر مۇسۇلمان بولمىغ

سىلهردىن تىلهيمىزكى، «: دوزاقتىكىلهر جهننهتتىكىلهرگه توۋالپ مۇنداق دهيدۇ ●

سۇ ياكى ئالال سىلهرگه بهرگهن يىمهكلىكلهردىن ئازراق بولسىمۇ بىزگه تاشالپ 

 خىل ئالال ھهقىقهتهن بۇ ئىككى«: جهننهتكىلهر جاۋابهن مۇنداق دهيدۇ. »!بېرىڭالر

؛ )7:50قۇرئان (» نهرسىنى مۇسۇلمان بولمىغانالرغا بېرىشىمىزنى چهكلىگهن

  ). 7:46قۇرئان (ئۇالرنىڭ ئوتتورسىدا بىر توساق بولىدۇ 

  دوزاق توغرىسىدا

  : دوزاققا چۈشىدىغانالر

 ، 17:8 ، 16:27 ، 9:49،68،73 ، 3:56قۇرئان  (ئىسالم دىنىغا كىرمىگهنلهر ●

18:100،102،106 ، 29:54 ، 35:36 ، 39:32،71 ، 67:6 (  

  ) 8:36قۇرئان  (كىرىشىگه توسقۇنلۇق قىلغانالر ئىسالمغاباشقىالرنىڭ  ●

   )  57:19 ، 5:86قۇرئان ( ئىنكار قىلغانالر ئالالنىڭ ۋهھىلىرىنى ●

  ) 22:51قۇرئان  (ئالالنىڭ ۋهھىلىرىگه قارشى تۇرغانالر ●

 ، 48:6(ى ئىسالمغا كىرمىگهنلهر ئهھلى كىتاپالر ۋه مۇشرىكالرنىڭ ئىچىدىك ●

98:6 (  
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 26-50:24 ، 17:39قۇرئان (الر رغىمۇ چوقۇنغانئالال بىلهن بىرگه باشقا ئىالھال ●

 ،21:98 (  

  ) 21:29،98قۇرئان ( دىگۈچىلهر »مهن ئالالدىن باشقا ئىالھتۇرمهن«ئۆزىنى  ●

  ) 40:60،76قۇرئان (ئالالغا چوقۇنۇشنى خالىمايدىغانالر  ●

  ) 48:6 ، 9:68،73قۇرئان (مغا يالغاندىن ئىشهنگهنلهر ئىسال ●

ئالالنىڭ نامىدا يالغاننى توقۇغانالر، ئالال ۋهھى قىلغان ھهقىقهتنى ئىنكار قىلغانالر  ●

  ) 39:32 ، 29:68قۇرئان (

ۋاپاسىزالر، جاھىلالر، ياخشىلىقنى توسقۇچىالر، ھهددىدىن ئاشقانالر،  ●

   )26-50:24قۇرئان (گۇمانخورالر 

  ) 72:23 ، 9:63قۇرئان (ئالال ۋه مۇھهممهتكه قارشى تۇرغانالر  ●

قۇرئان (مۇسۇلمانالرغا زىيانكهشلىك قىلغان ھهم گۇناھىغا تۆۋه قىلمىغانالر  ●

85:10 (  

  ) 39:60قۇرئان  (ئالالغا تۆھمهت قىلغان، چوڭچىلىق قىلغانالر ●

  ) 55:43،44  ،43:74 ، 20:74 ، 19:86قۇرئان (گۇناھ ئۆتكۈزگهنلهر  ●

  ) 4:93قۇرئان  (قهستهن بىر مۇسۇلماننى ئۆلتۈرگهنلهر ●

توپ -؛ توپ) 72:11،14،15  ،32:13 قۇرئان(بىر قىسىم جىنالر  ●

  ) 19:68قۇرئان  (شاياتونالر-جىن

 ، 15:27قۇرئان  (ئوت بىلهن جىنالرنى ياسىغان بولسائالال ئهگهر  -   

قېينىلىپ  تقا تاشلىسا، ئۇالرئودوزاقتىكى   جىنالرنىئۇنداقتا،)55:15

    ئازاپلىنارمۇ؟

  : دوزاقنىڭ تهسۋىرى

  ) 32:13 ، 11:119قۇرئان . (ئالال جىنالر ۋه ئادهملهر بىلهن دوزاقنى توشقۇزىدۇ ●

» ىغانالر يهنه بارمۇ؟كىرىد«: دهپ سورايدۇ، دوزاق» توشتۇڭمۇ؟«ئالال دوزاقتىن  ●

  ) 50:30قۇرئان . (دهيدۇ

 ىچىدىكى تهقۋادارالرنىاققا بارىدۇ، ئاندىن ئالال ئۇالرنىڭ ئھهممه ئادهم دوز ●

قۇرئان . (قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ، گۇناھكارالرنى بولسا ئۇ يهرده تىزالندۇرۇپ قويىدۇ

19:71،72 (  
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دوزاقتىكى ئوتنىڭ يىقىلغۇسى ئادهم بىلهن تاشتۇر، ئۇ يهرنى ۋهھشى ھهم قاتتىق  ●

ىڭ پهرمانىغا خىالپلىق قىلمايدۇ، بۇيرۇلغان قول پهرىشتىلهر باشقۇرىدۇ، ئۇالر ئالالن

  ) 66:6قۇرئان . (ئىشنى ئىجرا قىلىدۇ

؛ ئىسالمغا )33:34قۇرئان  ( بوينىنى كىشهنلهيدۇئالال ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنىڭ ●

، ۋاراقشىپ بىلهن كىشهنلىنىپ ى تۆمۈر تاقاق ۋه زهنجىرئىشهنمىگهنلهرنىڭ بوين

قۇرئان (ئاندىن ئوتتا كۆيدۈرىلىدۇ ، پ ئهكىرىلىدۇسۇغا سۆرهقايناققايناپ تۇرغان 

 ئوتى ئارىسىدىكى بىر تار جايغا تاشالنغاندا، ئۇالر كىشهنلىنىپ دوزاق؛ )40:71،72

  ). 25:13قۇرئان (ناله قىلىشىپ ئۆلۈمنى تىلهيدۇ 

ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن مهخسۇس تىكىلگهن ئوت كىيىملهر بار، ئالالغا ئىشهنمىگهنلهر ●

ئېرىپ سۇ تۈكۈلىدۇ، ئۇالرنىڭ تېرىسى ۋه ئىچ باغرى قايناقسۇدا بېشىغا قايناق

بۇ ئازاپلىق جايدىن سهكرهپ ئۇالر ھهر قېتىم . ىلهن ئۇرۇلىدۇ قامچىالر بكىتىدۇ، تۆمۈر

قۇرئان (.  توسۇۋىلىنىپ ئىچىگه قوغلىنىدۇچىقىپ كهتمهكچى بولغاندا،

22:19-22 (  

ارالرنىڭ يىمهكلىكىدۇر، ئۇ گويا دوزاقتىكى زهققۇم دهرىخىنىڭ مىۋىسى گۇناھك ●

. ئېرىگهن تۇچتهك ئۇالرنىڭ قورسىقىدا قاينايدۇ، خۇددى قايناقسۇدهك ۋاراقشىيدۇ

  ) 46-44:43قۇرئان (

  ) 55:44 ، 47:15 ، 44:47،48 ، 10:4قۇرئان . (دوزاقتا قايناقسۇ بار ●

پارچه -چهباغرى پار-سۇالرنى ئىچكهنلىكتىن، ئۈچهيدوزاقتىكىلهر قايناپ تۇرغان  ●

  ) 47:15قۇرئان . (بولۇپ كىتىدۇ

دوزاقتىكى ۋهھشى پهرىشتىلهر قامچا بىلهن ئادهملهرنىڭ يۈزىگه ۋه دۈمبىسىگه  ●

  ) 8:50قۇرئان . (قاتتىق ئۇرىدۇ

دوزاققا چۈشكهنلهرگه قارماي بىلهن ياسالغان كۆڭلهك كىيدۈرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ  ●

  ) 14:50قۇرئان . (يۈزلىرى ئوتتا قاقلىنىپ تۇرىدۇ

ئهگهر دوزاقتىكىلهر ئۇسساپ ناله قىلسا، ئۇالرغا ئېرىگهن تۇچقا ئوخشايدىغان بىر  ●

خىل قورقۇنۇچلۇق ئىچىملىك بېرىلىدۇ، بۇ ئىچىملىك ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى 

  )18:29قۇرئان . (كۆيدۈرىدۇ

. دوزاق چوڭقۇر ھاڭغا ئوخشايدۇ، ئۇنىڭ ئىچىده گۈرۈلدهپ كۆيۈۋاتقان ئوت بار ●

)101:10،11 (  

سۇ سوغۇق دوزاقتا سالقىنداپ ئارام ئالىدىغان جاي يوق، ئۇسسىغاندا ئىچىدىغان  ●

   )78:24،25قۇرئان . (سۇ ۋه يىرىڭ بارقايناقيوق، پهقهت ۋاراقشىپ قايناپ تۇرغان 
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يدىغان بىر خىل دهرهخ بار، ئالال بۇ دهرهخ ئارقىلىق دوزاققا ده» زهققۇم«دوزاقتا  ●

سىدۇ، ئۇنىڭ مىۋىسى خۇددى تىدا ئۆكىرگهنلهرنى قىينايدۇ، ئۇ دهرهخ دوزاقنىڭ ئاس

دوزاققا كىرگهنلهر شۇ مىۋىنى قايناقسۇ بىلهن قوشۇپ . شهيتاننىڭ بېشىغا ئوخشايدۇ

  ) 67-73:62قۇرئان .  (يهيدۇ

مىگهنلهرنى دوزاققا ئهكىرىپ كۆيدۈرىدۇ، ھهر قېتىم ئۇالرنىڭ ئالال ئۆزىگه ئىشهن ●

  ) 4:56قۇرئان . (تېرىسى كۆيۈپ كهتكهنده، ئۇالرغا يېڭى تېره يهڭگۈشلهپ بېرىدۇ

قۇرئان . (ئۇالر دوزاقتا ئاستىغا ئوت كۆرپه سېلىپ، ئۈستىگه ئوت يوتقان ياپىدۇ ●

7:41 (  

  ) 20:74قۇرئان . (السىزدۇرياشاشقا، يه ئۆلۈشكه ئاميه ئۇالر دوزاقتا  ●

قۇرئاندىكى دوزاق تهسۋىرى ئهرهپ قۇملىقىدىكى كۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى،   ●

  .  ئىپادىلىنىشىدۇربىر خىل پىژغىرىم ئىسسىق ھاۋارايىنىڭ 

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

  قىيامهت توغرىسىدا

  قىيامهت كىلىشنىڭ ئالدىنقى ئاالمهتلىرى

   :وڭ ۋهقهلهردۇنياۋى ۋه ئىجتىمائى چ

. زامان ئاخىرىدا قاتناش راۋاجلىنىپ، ئىلىمپهن ئۇچقاندهك تهرهققى قىلىدۇ ●

  ) 12:4دانىئال (

ناھهق رهزىل ئىشالر كۆپىيىپ كهتكهنلىكتىن، نۇرغۇن ئادهملهرده جاھاندا  ●

  )24:12مهتتا . (مۇھهببهت سۇۋۇپ كىتىدۇ-مىھىر

نه بىر بىر مىللهت يه، نىدۇئاڭلى شهپىلىرى نىڭ خهۋهرلىرى ۋه ئۇرۇشئۇرۇش ●

مهتتا . (، بىر دۆلهت يهنه بىر دۆلهتكه ھۇجۇم قىلىدۇمىللهت بىلهن ئۇرۇشىدۇ

  ) 21:9،10 ، لۇقا 24:6،7

چارچىلىق، ۋابا كېسىلى يۈز بېرىدۇ، يهر تهۋرهشلهر ئادۇنياۋى خاراكتىرلىق  ●

  ) 21:11 ، لۇقا 24:7مهتتا . (كۆپىيىدۇ

مهتلهر ۋه ئاجايىپ مۆجىزىلهر يۈز بېرىدۇ، قۇياش، ئاي ئاسماندا قورقۇنۇچلۇق ئاال ●

ئوكيانالرنىڭ غهزهپلىك -ۋه يۇلتۇزالر غهيرى تۈس ئالىدۇ، يهر يۈزىدىكى ئهللهر دېڭىز

ئاسمان تىترهيدۇ، ئىنسانالر قورققىنىدىن روھى . شاۋقۇنىدىن ئاالقزاده بولىدۇ
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  )21:11،25،26لۇقا ( .كىتىدۇتىنىدىن چىقىپ كهتكهندهك بوپ

ئۇ ئاپهتلهردىن كىيىن، قۇياش قاراڭغۇلىشىدۇ، ئاي يورىمايدۇ، ئاسماندىن ئاقار ●

  ) 24:29مهتتا . (تۇزالر تۆكۈلىدۇيول

  : ئىشالرتىقاتى ۋه جامائىتىده يۈز بېرىدىغانمهسىھ ئې

  ) 24:14مهتتا . (پۈتۈن دۇنياغا تارقىلىپ بولىدۇ) ئىنجىل(خۇش خهۋهر  ●

مهتتا . (نكهشلىككه ئۇچرايدىغان مۈشكۈل كۈنلهر كىلىدۇمهسىھ ئېتىقاتچىلىرى زىيا ●

24:9 (  

 ھهتتا ئۆزئارا ، نۇرغۇن ئادهم توغرا يولدىن ئازىدۇ مهسىھ جامائهتچىلىكىده ●

.  يۈز بېرىدۇمۇزىيانكهشلىك قىلىدىغان ئىشالربىرسىگه -ئۆچمهنلىك قىلىپ، بىر

  ) 24:10مهتتا (

مهتتا . (نۇرغۇن ئادهملهرنى ئازدۇرىدۇ،  چىقىپساختا پهيغهمبهرلهر كۆتىرىلىپ ●

24:11 (  

، دهپ ئاتىۋالىدۇ» قۇتقۇزغۇچى مهسىھ«بهزىلهر مهسىھنىڭ نامىنى سېتىپ ئۆزىنى  ●

. رغۇن خهلقلهرنى ئازدۇرىدۇ كۆرسىتىپ، نۇكارامهتلهرنى-ئېتىقاتتىن تانىدۇ، مۆجىزه

  )  II 2:1-12 ، سالونىكالىقالر26-24:5,23 مهتتا(

    بىشارهتلهرۇلمان ئهللىرىگه ئائىتبىر قىسىم مۇس

   : توغرىسىدا، لىۋان، پهلهستىنق، سۈرىيه، ئېرامىسىر

شۇ چاغ كهلگهنده  پهرۋهردىگار ئۆزىنى مىسىرلىقالرغا ئاشكاراليدۇ، )ئاخىرىدازامان ( ●

 ئۇالر قۇربانلىق ۋه. مىسىرلىقالر پهرۋهردىگارنى تونۇپ، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىدۇ

ئۇالر پهرۋهردىگار ئالدىدا .  ئىبادهت قىلىدۇهدىيهلىرىنى قىلىپ، ئۇنىڭغائاشلىق ھ

پهرۋهردىگار باشتا مىسىرغا زهربه بېرىپ ئاندىن . ۋهده قىلىدۇ ۋه بۇ ۋهدىسىده تۇرىدۇ

پهرۋهردىگار . شۇنىڭ بىلهن مىسىرلىقالر پهرۋهردىگارغا يۈزلىنىدۇ. شىپالىق بېرىدۇ

شۇ چاغدا مىسىردىن . اڭالپ، ئۇالرغا شىپالىق بېرىدۇئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئ

 بىر يول ئېچىلىدۇ، ئاسسۇرالر مىسىرنى )ھازىرقى ئېراق، سۈرىيه (ئاسسۇرىيهگه

مىسىرلىقالر بىلهن . زىيارهت قىلىدۇ، مىسىرلىقالر ئاسسۇرىيهنى زىيارهت قىلىدۇ

رائىلىيه، مىسىر ۋه ئاسسۇرالر پهرۋهردىگارغا بىرلىكته ئىبادهت قىلىدۇ، شۇ چاغدا ئىس

قۇدرهتلىك . ئاسسۇرىيه يهر يۈزىدىكى خهلقلهرنىڭ بهخت مهنبهسىگه ئايلىنىدۇ

مىسىرلىقالر مىنىڭ خهلقىم، «: پهرۋهردىگار ئۇالرغا بهخت ئاتا قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

ئاسسۇرالر مىنىڭ قولۇمدىكى ئىجادىيىتىم، ئىسرائىلالر مىنىڭ مۈلكۈم، سىلهر 
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   ) 25-19:21يهشايا (» !بهختلىك بولۇڭالر

 نى ۋه بابىلۇن)مىسىرنىڭ سىموۋۇلى ( راھابمهن«: دهيدۇپهرۋهردىگار مۇنداق  ●

 قاراڭالر،. ر مىنى تونۇغانالرنىڭ قاتارىدا بولىدۇ، ئۇال ئهسكه ئالىمهن)ئېراق(

. شۇنىڭ ئىچىدىدۇر )ئىفىئوپىيه(كۇشمۇ  ۋه) لىۋان( ، تىر) پهلهستىن (هفىلىتسىي

    ) 87:4زهبۇر (. تۇغۇلغان دىيىلگۈسى) دايىرۇسالىم (ى زىئونداىسئۇالرنىڭ ھهمم

  : ئېران توغرىسىدا

) نىئېران(نى ، مهن ئهسىرگه چۈشكهن ئېلهمدازامان ئاخىرى: گار دهيدۇكىپهرۋهردى ●

  ) 49:39يهرهمىيا . (قايتۇرۇپ ئهكىلىمهن

تىكى بۇ سۆزلهر روھى جهھهت» قايتۇرۇپ ئهكىلىش... ئهسىرگه چۈشكهنلهرنى« ●

: قۇتقۇزۇلۇشقا سىموۋۇل قىلىنغان بولۇپ، مۇنۇ ئايهتكه سېلىشتۇرۇپ باقساق بولىدۇ

چۈشكهن خهلقىنى ، ئۇ ئهسىرگه ىڭ قۇتقۇزغۇچىسى زىئوندىن چىققاينئىسرائىل«

» . شۇ چاغدا ياقۇپ شادلىنار، ئىسرائىل خۇشاللىققا چۆمهر،قايتۇرۇپ ئهكهلگهي

  ) 14:7زهبۇر (

  : وپىيه توغرىسىدا ئىفىئسۇدان، سۇمالى،

 ئافرىقىنىڭ شهرقى شىمالى، مىسىرنىڭ جهنۇبىدىكى سۇدان،سۇمالى ۋه ئىفىئوپىيه ●

ش بهزىده ئىفىئوپىيهنىال كۇ.  قهدىمده كۇش دهپ ئاتالغانرلىق رايونالرقاتا

  . كۆرسىتىدۇ

مىسىرنىڭ تۆرىلىرى كىلىپ خۇداغا تاۋاپ قىلىدۇ، كۇشالر قولىنى كۆتىرىپ دۇئا  ●

  ) 68:31زهبۇر (. ئالدىرايدۇقىلىشقا 

مهن راھاب ۋه بابىلۇنلۇقالرنى ئهسكه ئالىمهن، ئۇالر «: پهرۋهردىگار مۇنداق دهيدۇ ●

قاراڭالر، فىلىتسىيىلىكلهر، تىرلىقالر ۋه . مىنى تونۇغانالرنىڭ قاتارىدا بولىدۇ

تۇغۇلغان ) دايىرۇسالىم(ئۇالرنىڭ ھهممىسى زىئوندا . كۇشالرمۇ شۇنىڭ ئىچىدىدۇر

  )  87:4زهبۇر . (دىيىلگۈسى

  : ئىئوردانىيه توغرىسىدا

ھازىرمۇ  بولۇپ،ئىئوردانىيه قهدىمده مۇئاب ۋه ئاممونالرنىڭ زىمىنى  ●

  . لىرىدۇرنىڭ ئهۋالدئۇالر لۇت. ئاتىلىدۇئىئوردانىيهنىڭ پايتهختى ئاممان دهپ 

نى پهرۋهردىگار دهيدۇكى، زامان ئاخىرىدا، مهن ئهسىرگه چۈشكهن مۇئابالر ●

 توغرىسىكى گهپ شۇنىڭ بىلهن ىقايتۇرۇپ ئهكىلىمهن، مۇئابالرنىڭ جازالىنىش

  ) 48:47يهرهمىيا (. ئاخىرلىشىدۇ
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پهرۋهردىگار دهيدۇكى، كهلگۈسىده مهن يهنه ئهسىرگه چۈشكهن ئاممونالرنى  ●

  ) 49:6يهرهمىيا . (قايتۇرۇپ ئهكىلىمهن

  : سهئۇدى ئهرهبىستان توغرىسىدا

 بۇ نۇرنى كۆرۈپ يېنىڭغا كىلىدۇ، پادىشاھالرمۇ سهن چاچقان ئهللهرھهرقايسى  ●

توپ بولۇپ -قېدارنىڭ قويلىرى قېشىڭغا توپ ؛)60:3يهشايا  (نۇرغا قاراپ كىلىدۇ

   .)60:7يهشايا ( ى قۇربانلىق قىلىشقا تاپشۇرىلىدۇيىغىلىدۇ، نىبايوتنىڭ قۇچقارلىر

ى ئوغلى بولۇپ، مۇسۇلمان  قېدار ۋه نىبايوتالر ئىسمائىلنىڭ ئهڭ چوڭ ئىكك-   

 ئهجدادى ىڭ بىرى مۇھهممهتنىڭ يهنى ئهرهپلهرنىڭتارىخچىالرنىڭ قارىشىچه ئۇالرن

  .  ئىكهن

 دىكى خهلقلهر، ھهممىسىنىڭئارالالر ۋه ئۇ، دېڭىزچىالر ۋه دېڭىزدىكىلهر ●

ڭ چهتلىرىگىچه ئۇنى ئه، جاھاننىڭ دىگار ئۈچۈن يېڭى ناخشا ئېيتقايپهرۋهر

قېدارالر ئولتۇراقالشقان  ۋه ئۇنىڭدىكى شهھهرلهر،  چۆللهر.مهدھىيىلىگهي

سېالخنىڭ پۇقرالىرىمۇ تاغنىڭ . قىرى ئاۋازادا ئۇنى مهدھىيىلىگهي يومۇكهنتلهر-يېزا

  ) 42:10،11يهشايا . (ئۈستىده تهنتهنه قىلغاي

  : يهمهن توغرىسىدا

 قاپاليدۇ، ىان ۋه ئىفاخنىڭ نار تۆگىلىرى ئهتراپىڭنمىدىيتوپ تۆگىلهر، -توپ ●

خۇشبوي مهستهكلهرنى تهغدىم شىبانىڭ ئادهملىرى ھهممىسى كىلىپ، ئالتۇن ۋه 

  ) 60:6يهشايا (. قىلىدۇ، پهرۋهردىگارغا ئېيتىلغان مهدھىيىلهرنى يهتكۈزىدۇ

  .  شىبا قهدىمقى يهمهننىڭ ئاتىلىشىدۇر-  

ۇلمانالرنىڭ يوقۇرقى ئايهتلهر كۈنلهرنىڭ بىرىده ئوتتورا شهرقتىكى نۇرغۇن مۇس   

  . ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق پهرۋهردىگار خۇداغا قايتىدىغانلىقىنى ئالدىن بىشارهت قىلغان

  توغرىسىدىكى بىشارهتلهر) دهججال( ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى

رۇن ئهيسا مهسىھ رهقىبىنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىپ، ئىنجىلدا قىيامهت كىلىشتىن بۇ ●

  . الدىن بىشارهت قىلىنغاننۇرغۇن ئادهملهرنى ئازدۇرىدىغانلىقى ئ

چۈنكى ئۇ كۈنلهر . باشقىالر مهيلى قانداق ئۇسۇل قولالنسۇن، ئۇالرغا ئالدانماڭالر ●

ئېتىقاتقا ئاسىيلىق قىلىپ ) ئهيسا مهسىھ قايتا كىلىشتىن بۇرۇن(كىلىشتىن بۇرۇن 

 يۈز بېرىدۇ، ھهمده ئاشۇ چوڭ گۇناھكار، الرتوغرا يولدىن چىقىپ كىتىدىغان ئىش

ئۇ ئهيسا مهسىھكه قارشى تۇرۇپ، .  گۇمراھلىققا قاراپ ماڭغۇچى ئاشكارلىنىدۇيهنى
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، بارلىق ئاتالمىش ئىالھالر ياكى ئادهملهر چوقۇنىدىغان ئۆزىنى يوقىرى كۆتىرىدۇ

 ھهتتا خۇدانىڭ ئىبادهتخانىسىدا  ئېشىپ كېتىدۇ، ئۇالردىنمهبۇدالرغا قارشى چىقىپ

 IIسالونىكالىقالر ( دهپ جاكاراليدۇ)ئىالھر بىردىنبى(خۇدا ئولتۇرۋىلىپ، ئۆزىنى 

 ،قۇدرهت-ئۇ شهيتاننىڭ كۈچى بىلهن بۇ دۇنياغا كىلىپ، كۈچ ؛)2:3،4

هتكه يۈزلهنگهن ھاالك، نى كۆرسىتىپكارامهتلهر- ۋه ساختا مۆجىزهقايمۇقتۇرۇش

 ئادهملهرئۇ  چۈنكى ،مىكىرلهر بىلهن ئازدۇرىدۇ- ھىله ھهرخىل رهزىلئادهملهرنى

 IIسالونىكالىقالر ( ئىدىقىلىق قۇتقۇزۇلۇشنى رهت قىلغانئارھهقىقهتنى سۆيۈش 

2:9،10(  .  

ئهمما .  ئۆزىنى ئاشكاراليدۇسائىتى كهلگهنده ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى-ۋاقتى ●

ئهيسا مهسىھ يهر يۈزىگه قايتىپ كهلگهنده، بىر ئېغىز سۆز بىلهنال ئۇنى ھاالك 

  )II 2:8سالونىكالىقالر(لىدۇ، پارالق نۇرى بىلهن ئۇنى يوقىتىۋىتىدۇ قى

.  ئاالمىتىدۇرمهسىھ رهقىبىنىڭ ئوتتورغا چىقىشى زامان ئاخىرى بولغانلىقىنىڭ ●

  ) I 2:18يۇھاننا(

 ىشالرىن بۇرۇن دۇنيادا يۈز بېرىدىغان ئزامان ئاخىرىدا ۋه قىيامهت كىلىشت ●

  . ئىنجىلنىڭ ۋهھىلهر قىسمىدا تهپسىلى بايان قىلىنغان

.  ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلىدۇ)يهھۇدىالر (زامان ئاخىرىدا پۈتكۈل ئىسرائىلالر ●

  ) 27-11:25رىملىقالر (

 16:27 ، مهتتا 7:13،14دانىئال . (قىيامهتته ئهيسا مهسىھ چوقۇم قايتىپ كىلىدۇ ●

 I ، كورىنتلىقالر3:20 ، 1:11 ، ئهلچىلهر 21:22،23 ، 14:3،18،28، يۇھاننا 

 ، ۋهھىلهر 15 ،14 ، يهھۇدا I 2:19 ، 3:13 ، سالونىكالىقالر16:22

22:7،12،22 (   

. ئهيسا مهسىھنىڭ قايتىپ كىلىدىغان كۈنىنى خۇدادىن باشقا ھىچكىم بىلمهيدۇ ●

 ، 13:32،36 ، ماركوس 39,42,44,50-24:36ا مهتت.  (ئۇ توساتتىنال كىلىدۇ

   ) I 5:1-3سالونىكالىقالر

قۇدرهت ۋه -زور كۈچئاشكارا ھالدا، -ئۇچۇقئهيسا مهسىھ قايتا كهلگهنده،  ●

بولۇتالرنىڭ ئۈستىده  ،شهرهپ ئىچىده، نۇرغۇنلىغان پهرىشتىلهر بىلهن بىلله-شان

 ، 21:27 ، لۇقا 13:26 ، ماركوس 25:31 ، 24:30،31 ، 16:27مهتتا (. كىلىدۇ

 14 ، يهھۇدا II 1:7 ، سالونىكالىقالرI 4:16 ، سالونىكالىقالرI 15:52كورىنتلىقالر

   ) 16-19:11 ، 1:7، ۋهھىلهر 

ىرىلدۈرىلىدۇ،  ئالدى بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ت،قىيامهتته  ●

ئاندىن ئۇالر ھايات ئېتىقاتچىالر بىلهن بىرلىكته ئاسمانغا كۆتىرىلىپ، ئهيسا مهسىھ 
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 I ، كورىنتلىقالر24:40،41 ، مهتتا 17:34،35لۇقا . (بىلهن ئۇچرىشىدۇ

   ) I 4:15-17 ، سالونىكالىقالر15:51،52

تتىق گۈلدۈرلىگهن ئاۋاز بىلهن غايىپ بولىدۇ، ئاسمان  ئاسمان قائۇ كۈنى پۈتكۈل ●

نهرسىلهرمۇ كۆيۈپ جىسىملىرى كۆيۈپ تۈگهيدۇ، زىمىن ۋه ئۇنىڭدىكى پۈتكۈل 

  ) 1:11 ، ئىبرانىالر 21:33 ، لۇقا 24:35مهتتا  ، II 3:10پىتروس. (گۇمران بولىدۇ

 ، 32-20:30 ، مهتتا 12:2ال دانىئ. (ئۆلگهنلهرنىڭ ھهممىسى تىرىلدۈرىلىدۇ ●

 ، I 15:22،23،51،52، كورىنتلىقالر24:15 ، ئهلچىلهر 6:39،40،54يۇھاننا 

   ) 6,13-20:4 ، ۋهھىلهر I 4:14-16سالونىكالىقالر

  ۋههت، چىرىمهس، كۈچلۈك، روھىيشهرهپكه تولغان-مهسىھىلهرنىڭ تىنى شان ●

 ، I 15:42-52كورىنتلىقالر(. ، مهڭگۈلۈك تهنگه ئۆزگىرهيدۇولغان بئهرشكه خاس

  ) 3:21 ، فىلىپىلىكلهر II 5:1كورىنتلىقالر

. پۈتكۈل دۇنيادىكى خهلقلهر تىزلىنىپ تۇرۇپ پهرۋهردىگار خۇدانى ئېتىراپ قىلىدۇ ●

  ) 14:11رىملىقالر (

قىلىدىغان ئاخىرقى سوراقنى ئهيسا مهسىھكه تاپشۇرىدۇ خۇدا دۇنيانىڭ ئۈستىدىن  ●

؛ ئۇ تهختته ئولتۇرۇپ پۈتۈن دۇنيادىكى )17:31 ، ئهلچىلهر 5:22،27يۇھاننا (

 ، 12:36،37 ، مهتتا 12:14 ، ھىكمهتلهر 9:7،8زهبۇر (خهلقلهرنى سوراق قىلىدۇ 

 ، 9:27 ئىبرانىالر ، 16-2:2,3,12 ، رىملىقالر 10:42 ، ئهلچىلهر 25:31-33

   ) 22:12 ، 13-20:11 ، ۋهھىلهر I 4:5پىتروس

 8:11مهتتا . (ھهرقايسى ئهل، ھهرقايسى مىللهتلهردىن قۇتقۇزىلىدىغانالر چىقىدۇ ●

   ) 7:9،10 ، 5:9،10، ۋهھىلهر 

 ، 40-25:34مهتتا . (مهسىھىيلهر قىلغان ئىشلىرىغا اليىق ئىلتىپاتالرغا ئېرىشىدۇ ●

 ، II 5:10 ، كورىنتلىقالرI 3:12-15 ، 4:5 ، كورىنتلىقالر14:10،12الر رىملىق

  ) 11:18 ، ۋهھىلهر I 4:17 ، پىتروس6:8ئهفهسلىكلهر 

 قۇبۇل قىلمىغانالر) ئىنجىلنى(ئهيسا مهسىھنى ۋه خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى ●

 ، 12:48 ، يۇھاننا 46-25:41 ، 24-11:20مهتتا . (هيدۇقۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلم

   ) II 1:8سالونىكالىقالر

. ئۆز ئورنىنى ساقلىماي ۋهزىپىسىنى ئادا قىلمىغان پهرىشتىلهرمۇ سوراققا تارتىلىدۇ ●

  ) 1:6يهھۇدا (

  دوزاق توغرىسىدا
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مهتتا . (ئوتىغا تاشلىنىدۇشهيتان، مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهرلهر دوزاقنىڭ  ●

  ) 20:10 ، 19:20 ، ۋهھىلهر 25:41

  ) 20:14ۋهھىلهر . (ئۆلۈم ۋه ئۆلۈكلهر دىيارى دوزاق ئوتىغا تاشلىنىدۇ ●

مهتتا . (ئېتىقات قىلمىغانالر دوزاقنىڭ ئوتىغا تاشلىنىپ، مهڭگۈ ھاالك بولىدۇ ●

 20:15 ، 11-14:9 ، ۋهھىلهر II 1:9 ، سالونىكالىقالر25:41،46 ، 13:41،42

 ،21:8 (  

  ) 49-9:47ماركوس . ( ئۆلمهيدۇىردوزاقنىڭ ئوتى ئۆچمهيدۇ، قۇرۇتلى ●

 ، 8:12مهتتا . (دوزاققا چۈشكهنلهر ھهسرهتته يىغالپ، چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ ●

13:42،50 ، 22:13 ، 24:51 ، 25:30(   

 ئۆزئارا بار، شۇڭا ئۇ يهردىكىلهروڭقۇر ھاڭ  چىلهن دوزاقنىڭ ئارىسىداجهننهت ب ●

  ) 26-16:19لۇقا . (ئۆتۈشهلمهيدۇ

  توغرىسىداجهننهت 

مهن يهر يۈزىدىكى ئىشالرنى سۆزلىسهم سىلهر : ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ●

ىپ بهرسهم قانداقمۇ قۇبۇل ىكى ئىشالرنى ئېيتئىشىنهلمىگهن يهرده، ئهرشت

  ) 3:12يۇھاننا (سىلهر؟ قىالالي

چۈشكهن ھهم يهنىال ئهرشته تۇرۋاتقان ئهيسا مهسىھتىن باشقا، ھىچكىم ئهرشتىن  ●

  ) 3:13يۇھاننا . (كه چىقىپ باققان ئهمهسئهرش

: ئهيسا مهسىھ زىيانكهشلىككه ئۇچراشتىن بۇرۇن شاگىرتلىرىغا مۇنداق دهيدۇ ●

ئاتام ! كۆڭلۈڭالر پاراكهنده بولمىسۇن، خۇداغا ئىشىنىڭالر ھهم ماڭىمۇ ئىشىنىڭالر

ۇدانىڭ دهرگاھىدا نۇرغۇن ماكان بار، ئهگهر بولمىغان بولسا سىلهرگه ئېيتماستىم، خ

سىلهرگه ئورۇن تهييارلىغاندىن . مىنىڭ بېرىشىم سىلهرگه ئورۇن ھازىرالش ئۈچۈندۈر

مهن قهيهرده بولسام، سىلهرمۇ . كىيىن، چوقۇم قايتىپ كىلىپ سىلهرنى ئهكىتىمهن

  ) 3-14:1يۇھاننا . (شۇ يهرده بولىسىلهر

ز مىنىڭسى. مهن يول، ھهقىقهت ۋه ھاياتلىقتۇرمهن: ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ●

  ) 14:6يۇھاننا . ( بارالمايدۇخۇدانىڭ يېنىغا ھىچكىم ئاتام

بىر ئادهم يهنه  النغا كىرسىتكه مىخالنغان چاغدا، كىرستكه مىخھهزرىتى ئهيسا ●

 -»ده مىنى ئۇنتىمىغايسهن، پادىشالىقىڭ بىلهن كهلگىنىڭئى ئهيسا«: ئۇنىڭغا

سهن  بۈگۈن بىلىپ قويغىنكى،«:  مۇنداق دهيدۇ ئۇ ئادهمگهھهزرىتى ئهيسا. دهيدۇ

  ) 23:43لۇقا  (»!مهن بىلهن بىلله جهننهتته بولىسهن



 19 

ئۆلتۈرۈلۈپ ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدۇ، ھهمده شاگىرتلىرى ۋه باشقا ئهيسا مهسىھ  ●

ۈنى يېرۇسالىمدىكى زهيتۇنتاغدا ئاسمانغا ك-40نۇرغۇن ئېتىقاتچىالرغا كۆرىنىدۇ، 

  )  مهتتا، ماركوس، لۇقا، يۇھاننا-ئىنجىل. (كۆتىرىلىدۇ

 I ، پىتروس9:24ئىبرانىالر . (جهننهتكه كىرىدۇ ئاسمانغا كۆتىرىلىپسا مهسىھ ئهي ●

3:22 (  

ئهكىرىدۇ، ئهلچى پاۋلۇس ھايات ۋاقتىدا، خۇدا ئۇنى ئهرشكه كۆتىرىپ جهننهتكه  ●

تىل بىلهن ئىپادىلىگىلى بولمايدىغان، ئىنسانالرغا ئېيتىش مهنئى ئۇ ئۇ يهرده 

  ) II 12:4كورىنتلىقالر.  (قىلىنغان ئاجايىپ ئىشالرنى ئاڭاليدۇ ۋه كۆرىدۇ

 ئۇنى ئهرشكه كۆتىرىپ ئاجايىپ هلچى يۇھاننا ھايات ۋاقتىدا، ئهيسا مهسىھئ ●

. نى ئالدىن بىشارهت قىلىدۇىدۇ ۋه قىيامهتته بولىدىغان ئىشالرئىشالرنى كۆرسىت

مۇقهددهس روھ جامائهتچىلىككه دىگهن «: ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا مۇنداق دهيدۇ

غهلىبه قىلغۇچىالرغا مهن چوقۇم سۆزلهرنى قولىقى بارالرنىڭ ھهممىسى ئاڭلىسۇن، 

ۋهھىلهر (» .ىلىمهنخۇدانىڭ جهننىتىدىكى ھاياتلىق دهرىخىنىڭ مىۋىسىنى ئاتا ق

2:7 (  

 ،نىئىنوھبولغان ئهۋالدى -7ئادهم ئاتىنىڭ تۇپان باالسىدىن بۇرۇنقى زامانالردا،  ●

. ىدىئهپچىقىپ كهتكهن) جهننهتكه (كه ئهرشھايات ۋاقتىدىال خۇدا ئۇ تېخى

  ) 11:5ئىبرانىالر  ، 5:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

لياس پهيغهمبهرمۇ ھايات ۋاقتىدىال ى يىل بۇرۇن ياشىغان ئ800ئهيسا مهسىھتىن  ●

   ) II 2:11پادىشاھالر(. ئهپچىقىپ كىتىلگهن) جهننهتكه(كه ئهرش

 جهننهتكه ئېلىپ نى روھى ئۆلگهندىن كىيىن پهرىشتىلهر ئۇنىڭكهمبهغهل الزار ●

  ) 16:22لۇقا  (.ىبراھىم پهيغهمبهرنىڭ قېشىغا ئهكىلىدۇ ئچىقىپ،

ا تىرىلگهندىن كىيىن خوتۇن ئالمايدۇ، ئهرگه تهگمهيدۇ، بهلكى ئادهملهر قايت ●

، لۇقا 12:25، ماركوس 22:30مهتتا . (ئاسماندىكى پهرىشتىلهردهك بولىدۇ

20:35،36 (  

. جهننهتكه كىرگهنلهرگه نۇر چاقناپ تۇرغان ئاپپاق كىيىملهر كېيدۈرىلىدۇ ●

 ) 7:9 ، 3:5ۋهھىلهر (

  ) 4:4 ، 3:11 ، 2:10ۋهھىلهر (. شهرهپ تاجى كېيدۈرىلىدۇ-شان ●

  ) 3:21ۋهھىلهر .(ئهيسا مهسىھ بىلهن بىلله تهختلهرده ئولتۇرىدۇ ●

 .ئۇالرغا زىيان سااللمايدۇق  ۋه ئۇسسۇزلۇق بولمايدۇ، پىژغىرىم ئىسسى ئاچارچىلىق ●

 .لىقىغا باشالپ بارىدۇ سۈيىنىڭ بۇئۇالرنى ھاياتلىق) ئهيسا مهسىھ(تهختتىكى قوزا 
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 كۆز ياشلىرىنىڭ )ئوقۇبهتلىك- ئاققۇزغان ئازاپيهر يۈزىدىكى چاغدا(رنىڭ خۇدا ئۇال

  ) 7:17ۋهھىلهر . (نى سۈرتىۋىتىدۇسىھهممى

 ، 3:15،16 ، يۇھاننا 25:44 ، 19:29مهتتا . (مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ ●

3:36 ، 5:24 ، 6:40 ، 6:47 ، 17:3 (  

  زىمىن- يېڭى ئاسمان

ىغا يىڭى زىمىننى يوقۇتۇپ، ئورن- ئاسمانقى خۇدا ھازىرقىيامهتته، ●

 ، 1:12 ، ئىبرانىالر 66:22 ، 65:17يهشايا . ( بهرپا قىلىدۇزىمىن-ئاسمان

  )  II 3:13 ، پىتروس11:10،16

مهڭگۈ بىلهن ئۇالر  خۇدا . كىرىدۇزىمىنغا-يېڭى ئاسمانلىرى مهسىھ ئېتىقاتچى ●

زاره، -ئۇقۇبهت، يىغا-ئازاپ، مۇسىبهت-ق، ئۆلۈم قايتا ئاچارچىلى.بىلله بولىدۇ

خۇدا بىلهن ئۇالر .  ۋه قاراڭغۇ زۇلمهت بولمايدۇئاھانهت-سىالق، قارغىش-ئاغرىق

. مۇھهببهتلىك بولىدۇ-ئوتتورسىدىكى مۇناسىۋهت خۇددى ئاتا بىلهن بالىدهك مىھىر

  ئهمدىا ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئۆتۈپ كهتكهن بولۇپ، خۇدچۈنكى بۇرۇنقى دهۋردىكى

  ) 7-21:1ۋهھىلهر . (ھهممىنى يېڭىاليدۇ

، الر، ئېتىقاتسىزالرقورقۇنچاق:  كىرهلمهيدۇزىمىنغا-مۇنداق ئادهملهر يېڭى ئاسمان ●

بۇتقا ، الرجادۇ قىلىدىغان-، سىھىرالر، زىناخورالر، قاتىلچىرىك ئادهملهر

ىڭ  دوزاقنڭ روھىبۇنداق ئادهملهرنى. يالغانچىالر-چوقۇنىدىغانالر ۋه ساختىپهز

بۇ ئىككىنچى مانا . ا تاشلىنىپ، مهڭگۈ ھاالك بولىدۇاپ يېنىپ تۇرغان ئوتىغالۋۇلد

  ) 21:8ۋهھىلهر (.  ئۆلۈمدۇرقېتىملىق ھهقىقى

   پوزىتسىيىسىنىڭ قىيامهتكه تۇتقانمهسىھىيلهر

قىيامهت كۈنى ئهيسا مهسىھنىڭ قايتىپ كىلىپ، پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى سوراق 

ھهقنى ئايرىيدىغان، شهيتان ۋه ساختا پهيغهمبهرلهرنى نا-قىلىدىغان، ھهق

ھامان بىر كۈنى ئۇ خۇددى ئاسماندا چاقماق چاققاندهك . جازااليدىغان ۋاقتىدۇر

توساتتىنال قايتىپ كىلىدۇ، بىراق ئۇنىڭ قاچان كىلىدىغانلىقىنى بىر خۇدادىن باشقا 

ڭ قايتىپ كىلىشىنى ئهيسا مهسىھنى شۇڭا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى. ھىچكىم بىلمهيدۇ

  : كۈتىۋىلىش ئۈچۈن مۇنداق قىلىشى كىرهك

مهتتا  (.هرۋاقىت تهييارلىق ھالهتته تۇرۇش كىرهكسهگهك بولۇپ، ھھۇشيار،  ●

  ) I 4:7 ، پىتروس21:8 ، لۇقا 13:35،37 ، ماركوس 25:13 ، 24:42

 .ۈك بولۇش كىرهكۇش، سۆيۈش، ئۈمۈدلئىنتىزار بولئۇنىڭ قايتىپ كىلىشىگه  ●

  ) II 3:13 ، پىتروسI 1:13 ، پىتروسII 4:8تىموتى ، 11:2لۇقا (
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 ، I 1:10 ، سالونىكا3:20فىلىپىلىكلهر . (سهۋرىچانلىق بىلهن كۈتۈش كىرهك ●

  ) 5:7،8 ، ياقۇپ 9:28 ، ئىبرانىالر 2:13تىتوس 

  ) 47-24:45مهتتا (.  كىرهك بولغان ساداقهتمهنلىكنى ساقالشئۇنىڭغا ●

  

  قىيامهت كىلىشنىڭ ۋاقىت تهرتىپى

مىالدىيه 

نىڭ ئهسىر-1

  باشلىرى

  ئهيسا مهسىھ تىرىلىپ ئاسمانغا كۆتىرىلدى

  

زامان ئاخىر 

  باشالندى

بىزنىڭ ھازىرقى 

  دهۋرىمىز

قىيامهت يىتىپ كىلىشنىڭ ئاالمهتلىرى 

  ىرى كۆپهيمهكتهبارغانس

تهبىئى ئاپهت، 

ئهخالقسىزلىق، 

  ... يوقۇملۇق كېسهل

كهلگۈسىده يۈز 

  بېرىدىغان ئىشالر

  مهسىھ رهقىبىنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىشى ●

  ئاپهت-چوڭ بااليى ●

  ئىسرائىلالرنىڭ قۇتقۇزىلىشى ●

  مهسىھىيلهرنىڭ ئاسمانغا كۆتىرىلىشى ●

بۇ ئىشالرنىڭ قاچان 

يۈز بېرىدىغانلىقىنى 

  ىم بىلمهيدۇھىچك

  قۇتلۇق مىڭ يىل

دۇنيانى ئېزىقتۇرۋاتقان شهيتان تۇتۇلۇپ 

  . تىگى يوق ھاڭغا تاشلىنىدۇ

بىر قىسىم مهسىھ 

ئېتىقاتچىلىرى 

تىرىلىپ ئهيسا 

مهسىھ بىلهن بىلله 

دۇنيانى مىڭ يىل 

  . ئىداره قىلىدۇ

  ئاخىرقى ئۇرۇش

شهيتان تىگى يوق ھاڭدىن چىقىپ 

 . ئازۇدۇرىدۇ قېتىمئىنسانالرنى ئاخىرقى

چوڭ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا قارشى 

  . ئۇرۇش قوزغايدۇ

ئاسماندىن ئوت 

چۈشۈپ شهيتاننىڭ 

قوشۇنى ھاالك 

  .قىلىنىدۇ

  قىيامهت

ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ پۈتكۈل 

  .دۇنيانى سوراق قىلىدۇ

  ئۆلۈكلهر تىرىلىدۇ

بۇرۇنقى 

 زىمىن-ئاسمان

  .يوقايدۇ
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يېڭى 

  زىمىن-ئاسمان

اتچىلىرى يېڭى ئالهمگه مهسىھ ئېتىق

  .كىرىدۇ

شهيتان ۋه ئۇنىڭغا 

ئهگهشكهنلهر دوزاققا 

  .  تاشلىنىدۇ

  

  


