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  خاراكتىرىئىالھنىڭ 

  

  بىلهن ۋه يهھۇدىالر  ①مهسىھىلهر قىلىۋاتقان ئىالھنى ئېتىقاتمۇسۇلمانالر ئۆزلىرى

سۈره -29ئايهت، -64سۈره -3قۇرئان . (ئوخشاش بىر ئىالھ دهپ قارايدۇ

  )ئايهت-46

  ايدۇ، بۇ يهھۇدىالر ۋه  دهپ ئاتھئالالمۇسۇلمانالر ئىالھنىڭ ئىسمىنى

نىڭ ئهرهپچىسىگه  دىگهن ئاتالغۇ(Elohim)تىلىدىكى ئىالھىم مهسىھىلهرنىڭ 

 دهپ (YHWH)» يهھۋا«ۋراتتا خۇدانىڭ خاس ئىسمى ئهمما، ته.  كىلىدۇيېقىن

 6828بۇ نام ) تهۋراتتا(ئاتالغان بولۇپ، مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمىدا 

 . قىتىم تىلغا ئېلىنغان2600ىالھىم دىگهن ئاتالغۇ بولسا ئ. قىتىم تىلغا ئېلىنغان

  ) دىگهن سۆز يوقھئالالئهمما (

  

   ۋه قۇرئاندىكى خۇدانىڭ نامى②مۇقهددهس كىتاپ

 ھىم ال ئى(Elohim) دىگهن سۆز تهۋراتتا خۇدانىڭ خاس نامى بولماستىن بهلكى 

 قالماستىن، يهنه بۇ ئاتالغۇ خۇدانىال كۆرسىتىپ. بىر خىل تهسۋىرى ئاتالغۇسىدۇر

بۇ .  يات دىننىڭ ئىالھلىرىغا،  ھهتتا تارىختىكى بهزى ئادهملهرگىمۇ ئىشلىتىلگهن

 ساننى ئىپادىلهيدۇ، ئۇنىڭ )ئۈچ ياكى ئۈچتىن ئارتۇق ( تىلىدا كۆپلۈك سۆز ئىبرانى

  ). Eli( بىرلىك شهكلى ئېلى 

 رىك تىلىدىكى بىلهن گىدىگهن ئاتالغۇ ئىالھىم ئېلى ياكى  ③ئىبرانى تىلىدىكى

بۇ . ئوخشاش بىر مهنانى ئىپادىلهيدۇ) 神(، خهنزو تىلىدىكى  ) Theos(تىئوس 

 قهدىمقى ئۇيغۇرالر ئىالھنى تهڭرى .قۇبۇل قىلىنغان  ئىالھ دهپۇيغۇر تىلىغاسۆز ئ

  . دهپ ئاتايتى

 »يهھۋا «) YHWH ( بولسا مۇقهددهس كىتاپتىكى خۇدانىڭ خاس نامى 

پهرۋهردىگار خۇدا مۇسا . دۇر» ڭگۈ بار بولغۇچىمه« بولۇپ، ئۇنىڭ مهنىسى 

، ئهجدادىڭ مهن يهھۋا«: غرۇلۇق مۇنداق دهيدۇپهيغهمبهرگه كۆرۈنگهنده ئۆزى تو
                                                        

گىرىك تىلىدا دىگهن سۆز ) قۇتقۇزغۇچى( ئىبرانى تىلىدىكى مهسىھ .الرخىرىستىيانيهنى : مهسىھىلهر  ①
. خىرىستىيانالر دهپ ئاتالغانياۋرۇپادا خىرىستوس دهپ ئاتالغان، شۇ سهۋهپتىن ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكۈچىلهر 

كهلگهن بولۇپ، ئهيسا  ئارقىلىق  يهھۇدىالرهتته ئهمىلىي بۇ ئاتالغۇ.ايدۇناساراالر دهپ ئاتقۇرئاندا مهسىھىلهرنى 
مهزكۈر تهرجىمىده ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكۈچىلهر . مهسىھنىڭ يۇرتى ناسىره ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن

  . دهپ ئېلىندى» مهسىھىلهر«

ق دهپمۇ ئاتايدۇ، تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلى» كىتابۇل مۇقهددهس«مۇسۇلمانالر :  مۇقهددهس كىتاپ ②
  .  دىيىلىدۇ<Bible> ، ئىنگىلىزچه 《圣经》خهنزۇچه .  توپلىمىكىتاپالرنىڭقهدىمقى مۇقهددهس 

الغان بولۇپ، ئىبرانى تىلى دىگهن  ئىبرانىالر دهپ ئاتنىڭ قهدىمقى ئهجدادلىرىيهھۇدىالر:  ئىبرانى تىلى ③
  . ئاتالغۇ شۇنىڭدىن كىلىپ چىققان
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، بۇ مىنىڭ مهڭگۈلۈك ئىالھ قىلىپ كهلگهن ئېتىقاتئىبراھىم، ئىسھاق ۋه ياقۇپالر 

ارلىق تهۋرات،زهبۇر قات).  ئايهت-15باب -3مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(» نامىم 

دهپ ئاتىلىپ » يهھۋا « ئىزچىلمۇقهددهس كىتاپالردا خۇدانىڭ نامىقهدىمقى 

ئادهتته  يهھۇدىالر ، بۇ نام ئىنتايىن ئۇلۇغ ۋه مۇقهددهس بولغانلىقى ئۈچۈن.كهلگهن

 . بۇ نامنى تىلغا ئېلىشتىن ئهيمىنىدۇ

 »بولۇپ، مهنىسى » شۇئايه «ئاتىلىشىئهسلى ئىبرانى تىلىدىكى  نىڭ» ئهيسا

 ئهيسا دىگهن نام ئهرهپلهرنىڭ .تۇردىگهنلىك )خۇدا قۇتقۇزىدۇ(»زىدۇ قۇتقۇ يهھۋا«

 ىكى ئىنجىلنىڭ ۋهھىلهر قىسمىد.نى بۇزۇپ تهلهپپۇز قىلىشىدىن كهلگهنيهشۇئا

. تۇردىگهنلىك» نى مهدھىيىلهشيهھۋا« دىگهن سۆزنىڭ مهنىسى » اھىلۇيلخال«

 دىگهن بۇ نامنى »يهھۋا«ۇ مهسىھىلهرم). ئايهت-1باب -19ۋهھىلهر -ئىنجىل(

 . ئىنتايىن ئۇلۇغاليدۇ دهپ ئىسمىخۇدانىڭ خاس 

 هتسىزلىك بولغاندهك، خۇددى باال دادىسىنىڭ ئىسمىنى بىۋاسته چاقىرسا ھۆرم

 ئاددهتته خۇدانىڭ خاس ئىسمى يهھۋانى بىۋاسته تىلغا  مهسىھىلهرالر ۋهيهھۇدى

 . ئالمايدۇ

 دهپمۇ ئاتىغان، بۇ » ئاتا«خۇدانى  ①امۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمىد

ئارقىلىق خۇدانىڭ خۇددى بىر ئاتىغا ئوخشاش ئىسرائىلالرنى پهرۋىش قىلغان ۋه 

 قانۇن شهرھى-تهۋرات( دهك مۇناسىۋهت ئهكس ئهتتۈرۈلگهنتهربىيىلىگهنلىكى

  پهيغهمبهر ماالكىئايهت،-16باب -63  پهيغهمبهرىيالئهزاكئايهت، -6باب -32

 ؛ ) هتئاي-10باب -2

  ئاتالغان مۇقىزلىرى دهپ-ئوغۇل ياكى پهرزهنتلىرىئىسرائىلالر خۇدانىڭ 

باب -1 قانۇن شهرھىئايهت، -22باب -4مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 ئايهت، ھۇشىئا-2باب -1  پهيغهمبهرئايهت، ئهزاكىيال-1باب  -14  ،ئايهت-31

 ). ئايهت-1باب -11 پهيغهمبهر

  

  ادىگهن نام توغرىسىد» ھئالال«

 ئىبرانى  بولۇپئاتالغۇبىر  ىكىئهرهپ تىلىدئهسلىده  دىگهن نام ھئالال ،

  .  يىقىن كىلىدۇگهىالھ دىگهن سۆزنىڭ مهنىسىتىلىدىكى ئ

  ۋه ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنقى كۆپ  ئهرهپلهر، مهسىھى ئهرهپلهرمۇسۇلمان(ئهرهپلهر 

 ئاتاپ لىرىنىئىالھ ئۆز دىگهن سۆز ئارقىلىق ھئالال) ئىالھقا چوقۇنىدىغان ئهرهپلهرمۇ

                                                        
» كونا ئهھده«ىسىغا كىلىشتىن بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالر ئهيسا مهسىھ ئىنسانالر ئار:  كونا ئهھده ①

  . تهۋرات، زهبۇر قاتارلىقالرمهسىلهن . دىيىلىدۇ
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 خاس ئىسمى ياراتقۇچى خۇدانىڭھهرگىزمۇ دىگهن بۇ ئاتالغۇ  ھئالالشۇڭا . كهلگهن

 . ئهمهس

 دىگهن ئىككى »ئىالھ ال«ئهرهپ تىلىدىكى ئهمىلىيهتته ئاتالغۇ بۇ  دىگهن ھئالال 

قوشۇمچه ئالدى  دىگهن »ال« بولۇپ، دىن شهكىللهنگهنسۆزنىڭ بىرىكمىسى

 غا theئىنگىلىز تىلىدىكى  ( دىگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇ»بۇ«ئهرهپ تىلىدا 

 »بۇ ئىالھ«مهنىسى ئهسلى   دىگهن بۇ ئاتالغۇنىڭھئالالدىمهك . )ئوخشىشىدۇ

مهبۇتالرغا چوقۇنىدىغان -ئىسالم دىنى پهيدا بولۇشتىن بۇرۇنال بۇد. دىگهنلىكتۇر

 ھئالال نىڭنالرھازىرقى مۇسۇلماشۇڭا . ده بۇ ئاتالغۇ بار ئىدىىمقى ئهرهپلهرقهد

 دهرىجىسىگه كۆتىرىۋىلىشى ئىسمىخۇدانىڭ خاس بۇ ئهرهپچه ئاتالغۇنى دىگهن 

  . توغرا ئهمهس

  مۇسۇلمانالر ۋه مهسىھىلهرنىڭ خۇدانىڭ خاراكتىرىغا بولغان چۈشهنچىسىده

نۇرغۇن ئوخشاشلىقالر بار، مهسىلهن، خۇدانىڭ بىرلىكى، مهڭگۈلۈكلىكى، دۇنيانى 

، ھهممىگه قادىرلىقى، ھهممىنى بىلىدىغانلىقى، ىداره قىلىۋاتقانلىقىئياراتقانلىقى ۋه 

ھهممه يهرده مهۋجۇتلىقى، چهكسىزلىكى، ھهممىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقى، 

پاراسىتى، ئىنسانالرنى -شهرىپى، قۇدرىتى، ھوقوقى، ئۇلۇغلىقى، ئهقىل-شان

ئهرزىيدىغانلىقى  غاىسوراق قىلىدىغانلىقى، ئىنسانالرنىڭ چوقۇنىشىغا ۋه بويسۇنۇش

 . قاتارلىقالر

  مۇسۇلمانالرنىڭ خۇداغا بولغان تونۇشى، ئوقۇمى، تهجرىبىسى گهرچه

بۇنى .  مهۋجۇدلهرمهسىھىلهرگه ئوخشىشىپ كهتسىمۇ، ئهمما يهنىال نۇرغۇن پهرق

 . كىيىنكى مهزمۇنالردا سۆزلهيمىز

 

  امۇھهببىتى توغرىسىد-خۇدانىڭ مىھىر

  : ئىسالم دىنىدا

 سۆيىدۇ، )مۇسۇلمانالرنىال ( پهقهت ئۇنىڭغا بويسۇنغان ئادهمنىالئالال ئىسالمدا 

سۈره -3قۇرئان . (ىيىلىدۇ سۆيمهيدۇ د) كاپىرالرنىيهنى (مۇسۇلمان ئهمهسلهرنى

  )ئايهت-31،32

 .قتۇرىدۇيا رهكتىخىمۇ بهكمۇسۇلمانالرنى  تۆۋهندىكى ھئالال

  5:13،93  ،3:134،148 ، 2:195قۇرئان (ياخشىلىق قىلغۇچى(    

  2:222قۇرئان (گۇناھىغا تۆۋه قىلغۇچى ( 

  9:108قۇرئان  (بولغۇچىپاك ( 
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 9:4،7،  3:76قۇرئان ( ئهيمهنگۈچى دىنھئالال  ( 

  60:8،  5:42قۇرئان (ئادالهتنى ياقلىغۇچى  ( 

 3:159قۇرئان (ئامانهت قىلغۇچى  غائالال ( 

  3:146قۇرئان (سهۋر تاقهت قىلغۇچى ( 

 61:4قۇرئان (لغۇچى  ئۈچۈن جهڭ قىھئالال  (  

  .  تۆۋهندىكى ئادهملهرنى سۆيمهيدۇ دىيىلىدۇھئالال دائىسالم

  30:45 ، 3:32قۇرئان (ئىسالمغا ئىشهنمىگهن ئادهم(  

  22:38قۇرئان ( ئادهم يانغانئىسالمدىن (  

  7:55،  2:190قۇرئان (خاتالىق ئۆتكۈزگۈچى (  

  5:64،  2:205قۇرئان (يامانلىق قىلغۇچى ( 

 28:77قۇرئان (هت تېرىغۇچى زىددىي  ( 

  4:107،  2:276قۇرئان (گۇناھكار ئادهم ( 

  42:40،  3:57قۇرئان (ھهققانى بولمىغان ئادهم( 

 6:141،  5:87قۇرئان  (الرھهددىدىن ئاشقۇچى  ( 

  31:18،  4:36قۇرئان (ھاكاۋۇرالر  ( 

 16:23قۇرئان  (انالرئۆزىنى چوڭ تۇتق  ( 

 28:76ۇرئان ق (الرئهيشى ئىشرهت قىلغۇچى  ( 

 8:58قۇرئان  (الرچىيالغان  ( 

  ىرىتهلىملمۇھهببىتى توغرىسىدىكى - خۇدانىڭ مىھىرنىڭتىقاتىېمهسىھ ئ

 107:1،  106:1زهبۇر . (مۇھهببىتى مهڭگۈلۈكتۇر-خۇدانىڭ مىھىر  (  

 3:16 يۇھاننا-ئىنجىل. (يىدۇۆخۇدا دۇنيادىكى بارلىق ئىنسانالرنى شهرتسىز س 

 ) 4:10خهت بىرىنچى  نايۇھان،  5:8، رىم 

  خۇدادىن كىلىدۇ، مۇھهببهت-مىھىرتۇر، مۇھهببهت-مىھىرخۇدانىڭ ئۆزى 

مۇھهببىتى ئهيسا مهسىھنىڭ -خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بولغان چهكسىز مىھرى

 ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىشى ئارقىلىق نامايهن نى يۇيۇشئىنسانالرنىڭ گۇناھى

 ) باب-4 خهتبىرىنچى  يۇھاننا-ئىنجىل. (بولدى
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  خۇدا گۇناھكار ئادهملهرنىڭ تۆۋه قىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ، ياخشىلىقنى

شهپقهت كۆرسىتىدۇ، خۇدا -ئۇنتۇغانالرغا، يامانلىق قىلغۇچىالرغىمۇ رهھىم

 ) باب-15لۇقا -ئىنجىل. (رهھىمدىلدۇر

  خۇدا ياراتقان شۇڭا دۈشمهنلىرىمىزنىمۇ سۈيۈشىمىز كىرهك، چۈنكى ئۇالرمۇ

 ) 35-6:27لۇقا -جىلئىن(. ئادهم

  

  خۇدانىڭ ئاتىلىق خاراكتىرى توغرىسىدا 

  : ئىسالم دىنىنىڭ تهلىمى

  چاكىرى -نىڭ قۇلھئالالنى ئاتا دهپ ئاتىمايدۇ، بهلكى ئۆزىنى ھئالالمۇسۇلمانالر

  . ) 39:16،17،  19:93 قۇرئان (مۇ ئۇالرنى قۇل دهپ ئاتايدۇھئالال .دهپ قارايدۇ

 »هنلىك بولۇپ، ئابدۇلالھ دىگهن ئىسىم ئهرهپچه نىڭ مهنىسى قۇل دىگ» ئابد

 . تۇرنىڭ قۇلى دىگهنلىكھئالال

  ھهممىدىن ھالقىغان ئىنتايىن يوقىرى ئورۇندا بولۇپ، ھئالالئىسالم دىنىدا 

تونۇغىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ بىلهن ئىنسانالر  ۋه مهۋجۇدات، ئۇنى بىلگىلى

، ئۇنى نىڭغا يهتكىلى بولمايدۇىتى زور ئارلىق مهۋجۇد بولۇپ، ئۇئوتتۇرسىدا ناھاي

 . دى پهقهت ئۇنىڭغا بويسۇنسىال بولئىنسانالر ، بولمايدۇمۇئۆلچىگىلى، چۈشهنگىلى

  :تىقاتىنىڭ تهلىمىېمهسىھ ئ

  خۇدا خۇددى ئاتىغا ئوخشايدۇ، ئۇ ھهممىدىن ئۈستۈن ئهرشته پهرمان چۈشۈرۈپ

ئۇ پۈتكۈل . يهن قىلىدۇمۇتلهق ھوقوقىنى، ئۇلۇغلىقىنى ۋه قۇدرىتىنى نامائالهمدىكى 

ئىنسانىيهتنى سۈيىدۇ، ئۇ ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئارقىلىق رهھىمدىللىكىنى نامايهن 

خۇدا ۋهھى قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنى ئىنسانالرغا ئاشكاراليدۇ، ئۇ ھهرۋاقىت .  قىلىدۇ

 غائىنسانالرئۇ ھهمخورلۇق قىلىشقا مۇھتاج بولغان بارلىق . ئىنسانالرغا ۋهھى قىالاليدۇ

ئۇ ئىنسانالر بىلهن ھهر ۋاقىت مۇناسىۋهت ئورنۇتۇشنى خااليدۇ، . كۆڭۈل بۆلىدۇ

 بىلهن مۇھهببهت-مىھىرمۇھهببىتىگه قارىتا ئىنسانالرنىڭمۇ -ىرشۇنداقال ئۇنىڭ مىھ

دهپ چاقىرلىشى » ئاتا«ئىنجىلدا خۇدانىڭ . ئىنكاس قايتۇرىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ

 بهلكى ،بالىلىق مۇناسىۋهت بولماستىن-تاتهن جهھهتتىكى ئاجىسمانى ھهرگىزمۇ 

يۆلهك، -يار، ئىشهنچ، مۇھهببهت-مىھىرخۇدا بىلهن ئىنسان ئوتتورسىدىكى 

  .  ئهكىس ئهتتۈرىدۇهتنىمۇناسىۋ تهك روھىۋه ھهمكارلىقبويسۇنۇش ، چۈشۈنۈش

  ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات( يارىتىلغان بىلهنئادهم خۇدانىڭ ئوبرازى

پاراسهت، -، ئهقىلمۇھهببهت-مىھىر( ۇدانىڭ سۈپهتلىرى، ئادهمده خ)1:27
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بار بولۇپ، بۇ )  ئامىلالر تىل قاتارلىقناھهق قارىشى،- ھهق ھىسسىيات،،تهپهككۈر

ھايۋانالردىن ۋه تهبىئهتتىكى باشقا بارلىق مهۋجۇداتالردىن ئىنسانالر جهھهتته 

 . پهرقلىنىدۇ

 4:7ياقۇپ -ئىنجىل (.ئادهم خۇداغا بويسۇنىشى كىرهك ( 

  بىز خۇدادىن ئۇنىڭ توغرا يولىنى كۆرسىتىپ بېرىشىنى، ئۇنى تونۇيالىشىمىزنى

 )  33:13مىسىردىن چىقىش -تهۋرات. (تىلىسهك بولىدۇ

 5:8مهتتا -ئىنجىل. (قهلبى پاك بولغانالر خۇدانى كۆرىدۇ  ( 

  ۋه ياخشىلىقىنى ھىس قىالاليدۇشهپقىتى-مىھىررهبگه تايانغانالر، ئۇنىڭ  .

 ) 34:8زهبۇر (

 هت باغالپ، خۇدانىڭ ئهيسا مهسىھكه ئىشهنگهن ئادهم خۇدا بىلهن مۇناسىۋ

 ) 9:8 لىقالر، رىم 1:12 يۇھاننا-ئىنجىل(. دىگهن نامغا ئېرىشهلهيدۇ پهرزهنتلىرى

  رنىڭ مىھرىبان ئاتىسىدۇر، ئۇ ئىنسانالرنى  قىلغان ئادهملهئېتىقاتخۇدا ئۆزىگه

ۇ، ئۇ ئىنسانالرنىڭ ئۆزىنى تونۇشىنى خااليدۇ،  چاقىرىدئۆز يېنىغا قايتىپ كىلىشكه

 ) 7:11 مهتتا -ئىنجىل. (ئاتا قىلىدۇياخشى نهرسىلهرنى ئىنسانالرغا 

 دۇرئهيسا مهسىھنىڭ قۇلى، چاكىرى ئهمهس، بهلكى دوستىىلهر مهسىھ .

 )  15:15 يۇھاننا-ئىنجىل(

 ئازات ملهرنى ئهيسا مهسىھ بىر ئۆمۈر ئۈلۈمدىن قورقۇپ، ئۆلۈمگه قۇل بولغان ئاده

 ) 15-2:11ئىبرانىالر -ئىنجىل. ( كهلگهنقىلغىلى، قۇتقۇزغىلى

  روھى چىلىرى خۇدانىڭ قۇلى ياكى چاكىرى ئهمهس، بهلكى ئېتىقاتمهسىھ

 . دۇرخۇدانىڭ بالىلىرىجهھهتتىن ئېيتقاندا 

 ئىنسانالر مۇھهببهت-مىھىرئانا بىلهن پهرزهنتلهر ئوتتورسىدىكى -ئاتا 

 ئهمىلىيهتته خۇدادىن ۇ مۇھهببهت، بلۇغ  مۇھهببهت بولۇپكى ئهڭ ئۇئارىسىدى

 مۇھهببهت-مىھىرمهسىھ ئېتىقاتىدا خۇدا بىلهن ئىنساننىڭ مۇناسىۋىتىمۇ . كهلگهن

 بىلهن ئىنساننىڭ مۇناسىۋىتىنى ھبىلهن باغلىنىدۇ، ئهمما ئىسالم دىنىدا ئالال

هن قۇل بۇ خۇددى قۇلدار بىل. رهھىمدىللىك ۋه بويسۇنۇش دهپ قارايدۇ

بۇنى ، گه ئوخشايدۇ بويسۇنۇش مۇناسىۋىتىۋهشهپقهت - رهھىمئوتتورسىدىكى

 . بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ مۇھهببهت -ىرمىھھهرگىزمۇ ئىنجىلدىكى 
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  سهمىمىلىك، ئالدامچىلىق ۋه سىناققا دائىر تهلىملهر

  :ئىسالمدىكى تهلىملهر

  :  ئىشىنىدۇنىڭ مۇنداق ئىكهنلىكىگهھئالالئىسالمدا 

 مىكىر - ھىلهئۇ.  ئۆز گىپىده تۇرمىسىمۇ بولىدۇ، يالغان گهپ قىلسا بولىدۇھئالال

  )  8:30، 3:54قۇرئان . (شكه ئىنتايىن ماھىرئىشلىتى

 يالغان گهپ قىلىشنى غا ۋه باشقىالرنىڭ يالغانچىلىق قىلغانلىقىھئالال

  .  قۇرئاندا كۆپ يهرده تىلغا ئېلىنىدۇئۆگهتكهنلىكى

 ئاز قىلىپ كۆرسىتىدۇ، يالغاندىن نالرنىڭ چۈشىده دۈشمهنلهرنى مۇسۇلماھئالال 

  )  8:43قۇرئان . (ئهمىلىيهتته دۈشمهنلهر ناھايىتى كۆپ ئىدى

 مهريهمنى خورما يهپ، سۇ ئىچىشكه بۇيرۇيدۇ، ئهمما مهريهمگه، باشقا ھئالال 

. ىدۇ ئۆگىتسۆزلهشنى دهپ يالغان -ئادهملهر كىلىپ قالسا روزا تۇتىۋاتىمهن دىگىن 

 )  19:26قۇرئان (

 ئادهملهرگه يالغاندىن ئۆلگهن قىلىپ كۆرسىتىدۇ،   مهسىنى ئهيساھئالال

قۇرئان (ئۆلۈشتىن بۇرۇنال ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كىتىدۇ  نىئهمىلىيهتته ئۇ

ڭ كۆزىنى چىالرنىئېتىقات، ئهيساغا ئهگهشكهن شاگىرتلىرىنى ۋه باشقا ) 4:157

ا مىقلىنىپ ئۆلدى دىگهن خاتا قاراشقا كهلتۈرۈپ تقىئهيسا كىرس، ئۇالرنى بوياپ

 يىلدىن كىيىن ئاندىن مۇھهممهت ئارقىلىق بۇ 600 يىل ئالدايدۇ، 600قويۇپ 

 . ئىشنى ئاشكاراليدۇ

، ۋهدىسىدىن ىغائىسالم مۇسۇلمانالرنىڭ ئاالھىده ئهھۋالالردا يالغان گهپ قىلىش

  :  مهسىلهن.مىكىر ئىشلىتىشىگه يول قۇيىدۇ-، ھىلهىغايىنىۋىلىش

 يالغاندىن ئىسالمغا ئىشهنمهيمهن دىيىشكه بولىدۇ نغان ئهھۋالالردامهجبۇرال .

  ) 16:106قۇرئان (

  باشقا دىندىكىلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ، ئهمما ئۇالردىن قورققان

 )  3:28قۇرئان . (ئهھۋالالردا يالغاندىن دوستلىشىپ ئىتتىپاقلىشىشقا بولىدۇ

 ت خىل ئهھۋالدا مۇسۇلمانالر يالغان گهپ قىلسا بولىدۇتۆۋهندىكى تۆ . 

  . يالغان گهپ قىلىپ قارشى تهرهپنى ئالدىسا بولىدۇ ئۇرۇشى قىلغانداجىھاد ○

  . يالغان گهپ قىلسا بولىدۇ ئىككى ئهر كىشىنى ياراشتۇرماقچى بولغاندا○

ا لىرىنىڭ ئالدىدا يالغان گهپ قىلسخوتۇنكۆپ  ئۆزىنىڭ ئهر كىشى بىر   ○

  .بولىدۇ
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  .  يالغان گهپ قىلسا بولىدۇئايالى ئېرىنىڭ ئالدىدا ○ 

：Musnad 6  ؛ Birr 26 ، تىرمىزى، 6303: 32 لىرىمۇسلىم ھهدىس(

459，461  ( 

  ئۇنى ، پئادهم ئهۋهتىبۇ الفىر نىڭ ئۈيىگه ه ئئۆزىگه ئىشهنمىگهنمۇھهممهد

ا شىغيالغان گهپ قىلىمۇھهممهت قاتىلنىڭ . زىۋىتىدۇۈ ئۆلتۈرگاۋاقتىدئۇخالۋاتقان 

  )372-369: 59: 5 لىرىبۇخارى ھهدىس ( .يول قويىدۇ

  

  ىنىڭ سهمىمىلىك ۋه سىناققا دائىر تهلىملىرىئېتىقاتمهسىھ 

   :چىلىرى خۇدانىڭ مۇنداق ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇئېتىقاتمهسىھ 

  ؛ 23:19 نوپۇس سانى-تهۋرات(مهڭگۈ ئۆزگهرمهيدۇ ۋه ئۇنىڭ سۆزى خۇدا 

  ) 1:17 ، ياقۇپ 13:8 ، ئىبرانىالر 24:35مهتتا - ئىنجىل؛ 102:27زهبۇر 

 قانۇن شهرھى-تهۋرات. (راستچىلدۇر ۋه خۇدا ھهقىقى ئىشهنچىلىك، سهمىمى 

 ؛ 49:7 ، 25:1 ؛ يهشايا پهيغهمبهر 88:11، 40:10 ؛ زهبۇر 7:9

  )10:23 ،ئىبرانىالر 3:4رىملىقالر -ئىنجىل

 نوپۇس -تهۋرات(لدامچىلىق قىلمايدۇ خۇدا قهتئى يالغان گهپ قىلمايدۇ، ئا

تىتوس - ؛ ئىنجىل15:29پۈتۈك بىرىنچى ، سامۇئىل پهيغهمبهر 23:19 سانى

1:2(  

  ؛ 11:44 ، الۋىيالر 24:19يهشۇئا -تهۋرات(خۇدا پاك ۋه مۇقهددهستۇر 

  .  )4:8ۋهھىلهر -ئىنجىل

 2:5رىملىقالر - ؛ ئىنجىل11:7زهبۇر . ( ھهققانىدۇر ھهمخۇدا ئادىل(  

  ھهم سۆزلىرى چىنخۇدانىڭ سۆزى مۇكهممهل ھهم ئۆزگهرمهستۇر، ئۇنىڭ 

  )119:86،160زهبۇر (مهڭگۈلۈكتۇر 

 55:11 ، 46:11يهشايا پهيغهمبهر . (خۇدانىڭ سۆزى ئهمهلگه ئاشماي قالمايدۇ 

  ) 1:12؛ يهرهمىيا پهيغهمبهر 

  40:8يهشايا پهيغهمبهر (مهڭگۈ مهزمۇت تۇرىدۇ خۇدانىڭ سۆزى ( 

  14:24يهشايا پهيغهمبهر  (.ئىراده قىلغان ئىش چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇخۇدا ( 

  پادىشاھالر -تهۋرات. (يهرده قالمايدۇھهرگىز ۋهدىسى قىلغان خۇدانىڭ

  )8:56كىتاپ -1
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  مهتتا - ؛ ئىنجىل14:27يهشايا . (ئهمهلدىن قالمايدۇھهرگىز خۇدانىڭ سۆزى

5:18 ، 24:35(  

 1:13ياقۇپ -ئىنجىل. (ۇخۇدا ئادهملهرنى ئېزىقتۇرمايد(  

  : ى ئادهملهرگه مۇنداق تهربىيه بىرىدۇئېتىقاتمهسىھ 

 يالغان گهپ قىلىشقا، ئالدامچىلىق .  كىرهك، سهمىمى بولۇشئادهم راستچىل

. مىكىرلىك بولۇشقا بولمايدۇ-قىلىشقا، يالغان گۇۋاھلىق بىرىشكه بولمايدۇ، ھىله

 ، 27:4 ، ئايۇپ پهيغهمبهر 19:11 ، الۋىيالر 23:1مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 ، 4:15ئهفهسلىكلهر - ئىنجىل؛ 12:17نهسىھهتلهر - ، پهند5:6زهبۇر 

  )3:9گاالتىيالىقالر 

  قهسهم قىلىپ ۋهده بهرگهندىن كىيىن، ئۆزى زىيان تارتسىمۇ ۋهدىسىدىن

  )15:4زهبۇر  (. كىرهكيىنىۋالماسلىق

  لىشقا بولمايدۇ، ئالغان قهسهم قىلغاندىن كىيىن، گىپىدىن يىنىۋىخۇداغا

 نوپۇس سانى-تهۋرات. (نهرسىنى ۋاقتىدا قايتۇرۇش كىرهك، بولمىسا گۇناھ بولىدۇ

   )5:4 لهرھىكمهت، 23-23:21قانۇن شهرھى  ، 30:2

  5:12ياقۇپ -ئىنجىل(ئهمهلگه ئاشۇرالمايدىغان ۋهدىنى قىلماسلىق كىرهك (  

 انىڭ سۆزىنى بۇرمىالشقا مىكىر ئىشلىتىشكه بولمايدۇ، خۇد-باشقىالرغا ھىله

ئىككىنچى كورىنتلىقالر -ئىنجىل( . كىرهكھهقىقهتنىال سۆزلهش تپهقهبولمايدۇ، 

   )4:2خهت 

  باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئهيسا مهسىھنى ئېتىراپ قىلغانالرنى، ئهيسا مهسىھمۇ

  ) 10:32،33مهتتا -ئىنجىل. (خۇدانىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلىدۇ

 قارشى تۇرغان ئادهملهرگىمۇ مۇاليىملىق بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىمىگه 

خۇدا ئۇالرغىمۇ ھهقىقهتنى بىلىۋىلىش ئۈچۈن توۋا قىلىش . نهسىھهت قىلىش كىرهك

  )2:25خهت  ئىككىنچى تىمۇتى-ئىنجىل. (پۈرسىتى بىرىدۇ

  خۇدانىڭ ئادهملهرگه تۇتقان پوزىتسىيهسى 

  :ئىسالم دىنىنىڭ تهلىمى

  :  ئاالھىده مۇئامىله قىلىدۇگهملهربىر قىسىم ئاده دىنى ئىسالم

 بىر قىسىم ئادهملهرنى يهنه بىر قىسىم ئادهملهردىن نهچچه دهرىجه يوقىرى ھئالال● 

   )16:71 ، 6:165قۇرئان . (غانقىل
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  ) 2:228قۇرئان . ( ئايالالردىن بىر دهرىجه يوقىرىئورنىئهرلهرنىڭ ● 

  )16:75ئان قۇر. ( ئهمهسباراۋهرقۇلالر بىلهن ھۆر ئادهملهر ● 

  )35:19قۇرئان . (قارغۇ بىلهن ساق ئادهم باراۋهر ئهمهس● 

  )39:9قۇرئان . (بىلىملىك ئادهم بىلهن بىلىمسىز ئادهم باراۋهر ئهمهس● 

ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى قۇرئاندىكى بىلىمده كامالهتكه يهتكهن ئادهمال ● 

  )3:7قۇرئان . (هلهيدۇچۈشىن

ئانغا ۋه بۇرۇن نازىل بولغان مۇقهددهس كىتاپالرغا بىلىمى چوڭقۇر بولغان، قۇر● 

 ۋه قىيامهتكه ئالالئىشىنىدىغان، نامازنى ۋاقتىدا ئۈتهيدىغان، زاكاتنى ئايرىيدىغان، 

  ) 4:162قۇرئان . ( زور ئىلتىپات كۆرسىتىدۇھئالالئىشىنىدىغان ئادهملهرگه 

منىڭ يارىتىلىش قىممىتى نىڭ نىمه ئۈچۈن ئادهمنى ياراتقانلىقى، ئادهھئالالقۇرئاندا 

 . زادى نىمه ئىكهنلىكى توغرىسىدا مهلۇمات يوق

  )5:60قۇرئان  (. ئادهمنى مايمۇنغا ۋه چوشقىغا ئايالندۇرۋىتىدۇھئالال● 

دوزاخنى توشقۇزىدىغانلىقى توغرىسىدا قهسهم  ئادهم ۋه جىنالر بىلهن ھئالال● 

  )11:119قۇرئان . (قىلىدۇ

  :لىرىمهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىم

 قىممهت تاجىنى كهيدۈرۈپ ئهزىز قىلدى، -شهرهپ ۋه قهدىر-خۇدا ئادهمگه شان

ئادهم ئارقىلىق ئۆزى ياراتقان دۇنيانى باشقۇرغۇزدى، ئادهمنى بارچه مهۋجۇداتتىن 

   ) 8-8:5زهبۇر . (ئۈستۈن قىلدى

 قانۇن شهرھى-تهۋرات. (خۇدا ئادهمنىڭ تاشقى قىياپىتىگه قاراپ باھا بهرمهيدۇ 

 ، گاالتىيالىقالر 20:21 ، لۇقا 12:14 ، ماركوس 22:16مهتتا - ؛ ئىنجىل10:17

  )2:1،2،9 ،ياقۇپ 2:6

  10:34ئهلچىلهر -ئىنجىل. ( مۇئامىله قىلىدۇباراۋهرخۇدا ھهممه ئادهمگه ، 

  ) 3:25لىقالر ى ، كولۇس2:11رىملىقالر 

  ،ىك ياكى بىلىملمهيلى خۇجايىن ياكى چاكار بولسۇن، قۇل ياكى ھۆر بولسۇن

خۇدا ھهممه ئادهمگه ئوخشاش بىلىمسىز بولسۇن، قارغۇ ياكى ساق بولسۇن، 

 ، 12:13خهت -1 ، كورىنتلىقالر 6:9ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (قارايدۇ

  ) 3:11 ، ئهفهسلىكلهر 3:28گاالتىيالىقالر 

 تايىنىپال خۇدانى تونىيالمايدۇ ۋه بىلىمىگهئادهم ئۆزىنىڭ ئهقلى  .

 ) 1:21خهت بىرىنچى ىقالر كورىنتل-ئىنجىل(
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 پاراسىتى خۇدانىڭ نهزىرىده يهنىال نادانلىقتۇر-بۇ دۇنيانىڭ ئهقىل. 

  ) 3:19خهت بىرىنچى كورىنتلىقالر -ئىنجىل(

  ئاجىز، كهمسىتىشكه ئۇچرىغان، تاشلىۋىتىلگهن، بىلىمسىزخۇدا يهر يۈزىدىكى ،

نسانالرنىڭ خۇدا ، بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىتى ئىيدۇيوقسۇل ئادهملهرنى تالال

كورىنتلىقالر -ئىنجىل. (ئالدىدا مهنمهنچىلىك قىلىپ ماختىنالماسلىقى ئۈچۈندۇر

  ) 29-1:27خهت بىرىنچى 

  :ئادهم مۇنداق بولۇشى كىرهك

 ئۆزىنىڭ ئهقىللىقلىقىغا  كىرهك بىلهن خۇداغا تايىنىشۋۇجۇدى-هتپۈتۈن نىي ،

   )3:5نهسىھهت -پهند. (تايىنىشقا بولمايدۇ

 بىلهن مۇئامىله كهمتهرلىك ئادهملهرگىمۇ نىڭ تۆۋهن قاتلىمىدىكىجهمىيهت 

. قىلىش كىرهك، ئۆزىنى ئهقىللىق، بىلىملىك چاغالپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىشقا بولمايدۇ

 )12:16رىملىقالر -ئىنجىل(

  

  خۇدانىڭ قهسهم قىلىشى توغرىسىدا 

  :قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

 38:1 ، 36:2 قۇرئان. ( قۇرئان بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(   

 86:1 ، 53:1قۇرئان . ( يۇلتۇزالر بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(  

 68:1قۇرئان . ( قهلهم بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(  

 قهسهم قىلىدۇتۇرۇپ ، تاڭ سهھهرنى كۆرسىتىپ ىنىكىچتۈن ، نى ئايھئالال .

  ) 34-74:32قۇرئان (

 86:1قۇرئان . ( قهسهم قىلىدۇ بىلهن ئاسمانھئالال ( 

 90:1قۇرئان  (. قهسهم قىلىدۇ بىلهن يهرھئالال(  

 90:3قۇرئان . ( ئادهم بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال( 

 92:1،2قۇرئان . ( كىچه ۋه كۈندۈز بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(  

  :مۇقهددهس كىتاپتىكى خاتىرىلهر

  خۇدانىڭ دۇنيادا خۇدا پهقهت ئۆزىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ قهسهم قىلىدۇ، چۈنكى

 ، يهرهمىيا 45:23يهشايا پهيغهمبهر . (يوقتۇرىدىنمۇ چوڭ ۋه ئۇلۇغ مهۋجۇدات ئۆز

   )6:13ئىبرانىالر - ئىنجىل؛ 22:5پهيغهمبهر 
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  ئادهم ئۆزىدىن چوڭ ۋه ئۇلۇغ بولغان نهرسىلهرنى كۆرسىتپ تۇرۇپ قهسهم

  ) 6:16ئىبرانىالر -ئىنجىل. (قىلىدۇ

ۇر ۋه ئىنجىل قاتارلىق قهدىمقى تهۋرات،زهبنىڭ ئالالقۇرئاندىكى شۇنىڭ ئۈچۈن 

 . بولىشى مۇمكىن ئهمهسنىڭ ئۆزىپهرۋهردىگار خۇدا الردىكىمۇقهددهس كىتاپ

  

   بىلهن پهرۋهردىگار خۇدامۇقهددهس كىتاپتىكى 

  پهرقىنىڭ ھقۇرئاندىكى ئالال

  ھ ئالالدىنىدىكىئىسالم    خۇداتىقادىدىكى ېمهسىھ ئ

  هيدىغان ئايهت يوقپاك د مۇتلهق ھئالال  تۇرپاكخۇدا مۇتلهق 

  رهھىمدىلال ئهمهس،خۇدا 

  .تۇرمۇھهببهت-مىھىر بهلكى 

   ، رهھىمدىلمۇسۇلمانالرغىال پهقهت 

 مۇھهببهت-مىھىرئۆزى نىڭ ھئالالئهمما 

  .دىيىلمىگهن

يالغان گهپ قىلمايدۇ، ئادهملهرنى 

 ىمۇگلهرئادهم. ئالدىمايدۇ، ئېزىقتۇرمايدۇ

  .يالغان گهپ قىلىشنى ئۆگهتمهيدۇ

لغان گهپ قىلىدۇ، ئادهملهرنى يا

مىكىرغا -ھىله ئالدايدۇ، ئېزىقتۇرىدۇ،

 يالغان گهپ ماھىر، ئادهملهرگىمۇ

   .قىلىشنى ئۆگىتىدۇ

پۈتكۈل ئىنساننى سۈيىدۇ، ھهممه 

  .ئادهمگه باراۋهر مۇئامىله قىلىدۇ

پهقهت مۇسۇلمانالرنىال سۈيىدۇ، 

  . ئادهملهرگه باراۋهر مۇئامىله قىلمايدۇ

 قهدىرلىك ۋه ئهزىز قىلىپ ئىنساننى

  ئۈچۈندۇنيانى باشقۇرۇش .ياراتقان

  .ياراتقان

  

 ، نىمه ئۈچۈن قانداق قىممهتتهئىنساننى

 ئادهمنى .ى ئېنىق ئهمهسياراتقانلىق

هتكهن مايمۇنغا ۋه چوشقىغا ئايالندۇرۋ

  .ئىشلىرى بار

بالىدهك -ئىنسان بىلهن خۇددى ئاتا

  .ۇ مۇناسىۋىتى ئورنىتىدمۇھهببهت-مىھىر

ئادهم بىلهن خۇددى خۇجايىن ۋه قۇلدهك 

پهقهت . مۇناسىۋهت ئورنىتىدۇ

شهپقهتال كۆرسىتىدۇ، ئهمما -رهھىم

  . دىيىلمىگهنلىك مۇھهببهت-مىھىر
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ئۆزىدىن باشقا ھىچقانداق مهۋجۇداتنى 

  . كۆرسىتىپ تۇرۇپ قهسهم قىلمايدۇ

ئاسمان، زىمىن، ئاي، يۇلتۇز ھهتتا 

. هم قىلىدۇقهلهمنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ قهس

پهرۋهردىگار  تىكى، مۇقهددهس كىتاپيوقۇرقى پهرقلهردىن كۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى

  .ھنىڭ بىر ئىالھ بولىشى مۇمكىن ئهمهس بىلهن قۇرئاندىكى ئالالخۇدا

  

  

  تهقدىرچىلىك ۋه ئهركىن ئىراده

  

  : دائىسالم دىنى

 ىسالمنىڭ ئ. ئىسالم دىنى تهقدىرنىڭ ئالدىن پۈتۈۋىتىلگهنلىكىگه ئىشىنىدۇ

تهقدىرچىلىك .  نهزىرىيىسى ئهمىلىيهتته بىر خىل تهقدىرچىلىكتۇرپۈتۈلۈشئالدىن 

ئالدىنى ئالغىلى بولمايدىغان مۇقهررهرلىك بولۇپ، ئالهمده مهلۇم بىر خىل 

تهڭداشسىز كۈچنىڭ ھهممىنى مۇتلهق كونترول قىلىپ تۇرغانلىقىدىن بىشارهت 

 .بىرىدۇ

) Samuel Zwemmerان  دوكتۇر يازغ»Moslem Doctrine of God «

  ) بهت-97

   ،ھهممىگه مۇتلهق قادىر بولۇپ، ھهتتا ھئالالئىسالمنىڭ تهلىملىرىده 

 سهۋهبىدىن ھهرقانداق بىر ھهركىتىنىڭ ئۆزمهۋجۇداتالرنىڭ بارلىق  دۇنيادىكى

نىڭ ئىرادىسىز قىل ھئالاليهنى  (دۇ ئېتىراپ قىلمايمۇكىلىپ چىققانلىقىنى

هرچه ئادهمنىڭ مهلۇم ئىشنى قىلىش ئهركىنلىكى بار دهپ گ) . تهۋرىمهيدۇ

پۈتۈلۈپ كهتكهن ئالدىن پىشانىسىگه شۇ ئادهمنىڭ قارالسىمۇ، ئهمما يهنىال بۇ ئىشنى 

ئۆزى قىلمىغان، نىگىزىدىن ئىيتقاندا بۇ ئىشنى ئاشۇ ئادهمنىڭ دىمهك  .دىيىلىدۇ

 ھهر قانداق بىر نىڭهمشۇڭا ئاد. بهلكى مهلۇم بىر كۈچ كهينىده تۇرۇپ قىلغۇزغان

نىڭ ئىرادىسىنى ئىجرا قىلغانلىق دهپ قاراشقا ئالال قىلىشى ئهمىلىيهتته نىئىش

 .بولىدۇ

) William Montgomery Watt  1983- يىلى يازغان »Islam and 

Christianity Today, A Contribution to Dialogue«  126- بهت( 

  مقى ئهرهپلهرنىڭ غهيرى دىنى قهدىده  نهزىرىيىسىتهقدىرچىلىكئىسالمنىڭ

 . نىڭ تهسىرى بارئىدولوگىيهسى
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  شۇڭا ئادهمنىڭ ئهخالقى  ياراتقان، ھئالالياخشىلىق ۋه يامانلىقنىڭ ھهممىسىنى

 بىر ھئالال. مهسئۇلىيىتى ۋه گۇناھى توغرۇلۇق سۆز ئىچىشقا ئىمكانىيهت قالمايدۇ

رنى دوزاققا  ئادهملهقىسىم ئادهملهرنى جهننهتكه كىرسۇن دهپ، يهنه بىر قىسىم

 .  تهقدىرىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇئۆزئىنسان  كىرسۇن دهپ ياراتقان،

  : نىڭ تۆۋهندىكىدهك ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇھئالالئىسالم 

 ئۆزى خالىغان ئادهملهرنى خاتا يولغا باشاليدۇ، ئۆزى خالىغان يهنه بىر ھئالال 

 13:27 ، 7:155 ، 6:35،39قۇرئان . (قىسىم ئادهملهرنى توغرا يولغا باشاليدۇ

،14:4 ، 16:93 ، 35:8 ، 74:31(   

 كىمنى جازالىغۇسى كهلسه شۇنى جازااليدۇ، كىمنى كهچۈرگىسى كهلسه ھئالال 

  ) 48:14 ، 5:1،18،40،118 ، 3:129 ، 2:284قۇرئان (. شۇنى كهچۈرۋىتىدۇ

 ىيان  كىمنى يىتهكلىسه، شۇ توغرا يولدا ماڭىدۇ؛ كىمنى ئىزىقتۇرسا، شۇ زھئالال

 ) 7:178قۇرئان (. تارتىدۇ

 يۇسۇنغا ئهمهل قىلىشنى خالىمايدۇ- ئىراده قىلمىغىچه، ئادهملهر قائىدهھئالال  .

  )81:2قۇرئان (

 ئاجىز، -يامان، كۈچلۈك-كىچىك ئىشالر، ياخشى-دۇنيادىكى بارلىق چوڭ

 مهغلۇبىيهت، شۇنداقال ھهر بىر تهبىئهت ھادىسىسى ۋه جهمىيهتتىكى تۈرلۈك-غهلىبه

 ئالدىن ئورۇنالشتۇرۋهتكهن، ئۆزگهرتىشكه ھئالالۋهقهلهر، بۇالرنىڭ ھهممىسىنى 

 ھهر بىر ئادهمنىڭ ئۆمىرىنى بىكىتىۋهتكهن؛ ئادهمنىڭ تهقدىر ھئالالبولمايدۇ؛ 

پۈتۈلمىگهن نهرسىنى ھهرقانچه قوغالشقان ، كىلىدۇپىشانىسىگه پۈتۈلگىنى چوقۇم 

 ئىشنى قىاللىشى هردىسىگه تايىنىپ بىرئادهم ئۆزىنىڭ ئىرا. بىلهنمۇ كهلمهيدۇ

  .مۇمكىن ئهمهس

 مانا مۇشۇالرنىڭ قازاالر، -يهر يۈزىدىكى بارلىق ئاپهتلهر، ئادهملهر ئۇچرىغان باال

. لهۋھۇلمهھپۇزدا پۈتۈلۈپ كهتكهن  يارىتىشتىن بۇرۇنالئادهملهرنى ھئالالھهممىسى 

   )57:22قۇرئان (

 ىۋهتكهن غهلىبه ياكى مهغلۇبىيهتكه دۇچار  ئالدىن بىكىتھئالال پهقهت لهرئادهم

  ) 9:51قۇرئان . (بولىدۇ

 4:78قۇرئان . (دىن كىلىدۇھئالالقازانىڭ ھهممىسى -بهخىت ياكى باال (  

 76:30قۇرئان . (خالىمىغىچه، ئادهم بىر نهرسىنى ئارزۇ قىاللمايدۇ ھئالال ( 

  ھىچكىم ئۇنى دىن باشقا ھئالالقازا چۈشۈرسه، - ئادهمگه باالھئالالئهگهر

ت ئاتا قىلسا، ھىچكىم ئۇنىڭغا  ئادهمگه بهخھئالالئهگهر . توسىۋااللمايدۇ

  ) 6:17قۇرئان . (ئارلىشالمايدۇ
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 كىمنى مۇھتاج . لىدۇ شۇنى باياشات قى كىمنى باياشات قىلىمهن دىسهھئالال

  ) 39:52قۇرئان . ( شۇنى مۇھتاجلىقتا قالدۇرىدۇقىلىمهن دىسه

 ئهتمىشلىرىنى ئۇنىڭ بوينىدا قالدۇرىدۇ؛ -همنىڭ قىلمىش ھهر بىر ئادھئالال

قۇرئان . (كىتاپ قىلىدۇ- دهپتىرىنى ئۆزىگه ئوقۇتۇپ ھىساپئۇالرنىڭقىيامهت كۈنى 

17:13،14 (  

  ھاكىمىيهتنى كىمگه بهرگۈسى كهلسه شۇنىڭغا بىرىدۇ، كىمدىن ھئالال 

 قىلغۇسى كهلسه تارتىۋالغۇسى كهلسه شۇنىڭدىن تارتىۋالىدۇ؛ كىمنى قهدىرلىك

. شۇنى قهدىرلىك قىلىدۇ، كىمنى پهسلهشتۈرمهن دىسه شۇنى پهسلهشتۈرىدۇ

ئۇ ئۆزى خالىغان ئادهمگه . نىڭ كونتىروللىقىدا بولىدۇھئالالسائادهت -بهخت

  ) 3:26،27قۇرئان (. شهپقهت كۆرسىتىدۇ

 ئۆزى دىگهن گهپنىڭ ۋه قارارىنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدۇ، ئۇنى ھئالال 

 . لىغانچه ئۆزگهرتهلهيدۇخا

 ىق ئىشالرنىڭ، بارل. كۆپ ساندىكى مۇسۇلمانالر تهقدىر پىشانىگه ئىشىنىدۇ

 تهرىپىدىن ئالدىن ھئالال ياكى يامان بولسۇن، ھهممىسىنىڭ مهيلى ياخشى 

ئادهم ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگه تايىنىپ بىر ئىش . پۈتۈۋىتىلگهنلىكىگه ئىشىنىدۇ

ۇلمانالرنىڭ قىيىنچىلىققا ئۇچرىغاندا ئۆزىگه تهسهللى  مۇس تهلىملهربۇ. قىاللمايدۇ

ئىسالم .  بۇالاليدۇه باھانىمۇۆتكۈزگهن خاتالىقلىرى ۋه گۇناھىغبۇاللىسىمۇ، ئهمما ئ

شۇ مۇدىگهن سۆزمۇ )  خالىسائالال(» ئىنشائالال«دۇنياسىدا دائىم دىيىلىدىغان 

 . سهۋهپتىن كىلىپ چىققان

توغرىسىدا مۇنازىره » ئهركىن ئىراده«ۋه » لۈشئالدىن پۈتۈ«ئىسالم تارىخىدا، 

  ۋهنىڭ ھهممىگه قادىرلىقىئالالبۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالر . بولۇپ باققان

ىشى ئوتتۇرسىدىكى يامان قىلم-رهھىمدىللىكى بىلهن ئادهمنىڭ ياخشى

 .  باققانئۇرۇنۇپچۈشهندۈرۈشكه  مۇناسىۋهتنى

  )ىبىن ئاتادىن باشالنغانيىلى ۋاسىل ئ-730مىالدى (مۇتهزىالھ مهزھىپى 

 ئادىلدۇر، ئادهمنىڭ ئىرادىسى ئهركىن بولىدۇ، ئادهم ئۆز ھئالال:  مۇنداق قارايدۇ

يامانلىق بىۋاسته . يامانلىقىغا ئاساسهن جاۋابىنى بېرىدۇ-قىلمىشىنىڭ ياخشى

 -ىن كهلمهيدۇ، شۇڭا ئادهم ئۆزى مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئېلىشى كىرهكدھئالال

  : گه ئاساسلىنىدۇئۇالر تۆۋهندىكى ئايهتلهر.  قىلىدۇدهپ تهشهببۇس

 قازانىڭ ھهممىسى ئۆزهڭالرنىڭ گۇناھى سهۋهبىدىن -سىلهر ئۇچرىغان باال

  ) 42:30قۇرئان . (كهلگهن

  47:19قۇرئان . ( تىخىمۇ يىتهكلهيدۇھئالالتوغرا يولدا ماڭغۇچىنى ( 
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  ۇناھى ۋه ساۋابىنى  ئادىل تارازىسى بىلهن ئادهمنىڭ گھئالالقىيامهت كۈنى

 يىنىك كىلىپ ،ئۆلچهيدۇ، قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى ئېغىر توختىسا غهلىبه قىلىدۇ

  )21:47 ، 7:8،9قۇرئان . (ھىچكىم ئۇۋالچىلىققا ئۇچرىمايدۇ. قالسا زىيان تارتىدۇ

زىت  تهقدىرچىلىككه ئائىت ئايهتلهر بىلهن كۆرسىتىلگهن ئالدىدابۇ ئايهتلهر 

مۇتهزىالھ  )  al-Ashari ، 873～935(هشهرى مهزھىپى ئشۇڭا   كىلىدۇ،

 ئۇالر. قارايدۇئۇالرنى بىدئهتلهر دهپ ھهتتا  قارشى تۇرىدۇ، قهتئىمهزھىپىگه 

نىڭ ئالدىن پۈتۈۋهتكىنى بىلهن ھئالالنىڭ مۇتلهق ھوقوقىنى تهكىتلهيدۇ، ھئالال

همنىڭ ئهركىن بهزىلهر ئاد.  دهپ قارايدۇن ئىرادىسى مۇناسىۋهتسىزئادهمنىڭ ئهركى

 .  دهيدۇنىڭ ئالدىن پۈتۈۋهتكىنىدىن بولغانئالالتاللىيالىشىمۇ 

  

  :ىنىڭ تهلىمى ئېتىقاتمهسىھ 

  بىز «:  مۇنداق بهلگىلهنگهن س يىغىنىداىنيىلى ئېچىلغان ۋال-853مىالدى

خۇدا تهرىپىدىن تالالنغان ئادهملهرنىڭ مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىدىغانلىقى، 

نىڭ مهڭگۈلۈك ئۈلۈمگه مهھكۈم بولىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن يامان ئادهملهر

ئهمما قۇتقۇزۇلغانالرنىڭ تاللىنىشىدا، . پۈتۈۋىتىلگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىمىز

؛ ھاالك  بولىدۇخۇدانىڭ شهپقىتى ئادهملهرنىڭ ساۋاپلىق ئىشلىرىنىڭ ئالدىدا

ۇدانىڭ ئادىل بولغۇچىالرنىڭ جازالىنىشىدا، ئادهملهرنىڭ قىلغان يامانلىقلىرى خ

ئالدىن پۈتۈۋىتىلىشته، خۇدا ئاللىبۇرۇن ئۆزىنىڭ . سوتىنىڭ ئالدىدا  بولىدۇ

 .غان ئىشلىرىنى بىكىتىپ بولغان شهپقىتى ۋه ئادىل سوتى بىلهن قىلىدى-رهھىم

خۇدا يامان ئادهملهرنىڭ ۋۇجۇدىدىكى يامانلىقىنى ئالدىن بىلىدۇ، يامانلىق 

لمىگهن، بهلكى ئاشۇ ئادهملهرنىڭ ۋۇجۇدىدىن خۇدانىڭ ئالدىن پۈتۈۋىتىشىدىن كه

 ». خۇدادىن كهلمهيدۇھهرگىز چۇنكى يامانلىق . كهلگهن

ئوتتورا قهدىمقى زاماندىكى ئادهملهر » ‹جوڭگو خىرىستىيان دىنى مهجمۇئهسى« (

  ) 2›شهرھى

  

 يانىزىم كالۋىنىزىم ۋه ئارمىن

 خۇدا :  قىلىدۇكالۋىنىزىمچىالر ئالدىن پۈتۈلۈش نهزىرىيىسىنى تهشهببۇس

خۇدادىن كهلگهن شهپقهتنى رهت . شهرتسىز تالاليدۇ، چهكلىك كهچۈرۈم قىلىدۇ

؛ خۇدا مۇتلهق تۇرقىلغىلى بولمايدۇ، بىر قىتىم قۇتقۇزۇلغانلىق مهڭگۈ قۇتقۇزۇلغانلىق

ھوقوققا ئىگه، ھهممىنى بىلىدۇ، ئۇنىڭ ھهممىنى ئالدىن بىلىشى بىلهن ئالدىن 

دۇنيا ئاپىرىده بولۇشتىن بۇرۇنال خۇدانىڭ پىالنى . لىنىشلىق ئۆزئارا باغىپۈتۈۋىتىش
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 مۇ دۇنيانى يارىتىش ۋه قۇتقۇزۇش.ۇ ھهممه ئىشنى ئالدىن پۈتۈۋهتكهنبار ئىدى، ئ

ھهركىتى، تهقدىرى، كهلگۈسى، - ھهر بىر ئادهمنىڭ ئىش.ىدۇر ئىچىد پىالننىڭبۇ

؛ بهزىلهرنىڭ دۇھهتتا يامان قىلمىشىلىرىمۇ خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىچىده بولى

تاللىنىپ ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىش ئارقىلىق قۇتقۇزىلىشى، بهزىلهرنىڭ 

تالالنمىغانلىقى ئۈچۈن ئهيسا مهسىھكه ئىشهنمهي ھاالك بولىشىنى خۇدا ئالدىن 

، خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك هلىشى ئالدىغا كىلنىڭبىر ئادهمنىڭ خۇدا. پۈتۈۋهتكهن

 بىرخۇدا . سهۋهبىدىندۇرتكهنلىكى بىكىتىۋهبولۇشنى ئالدىن ئىچىده شۇنداق 

 ئۆزىگهھامان  بېرىش ئارقىلىق، شۇ ئادهمنىگه ئىراده ۋه ئىقتىدار ئادهم

خۇدانىڭ  . ياخشى بولىدۇۋهخۇدا خالىغان ئىش چوقۇم ئادىل . هلهيدۇئىشهندۈر

 ئىشهنچىلىكلىكىدهك سۈپهتلىرى ئۇنىڭ ئىراده قىلغان ئىشلىرىنىڭ بىلهنئادىللىقى 

 . هلگىلهيدۇنهتىجىسىنى ب

 خۇدا شهرتلىك : يانىزىمچىالر ئهركىن ئىرادىنى تهشهببۇس قىلىدۇرمىنئا

خۇدانىڭ شهپقىتىنى رهت    كهچۈرۈم قىلىدۇ، مۇئهييهن شهرت ئىچىدهتالاليدۇ، 

قىلغىلى بولىدۇ، ئادهم قۇتقۇزۇلغاندىن كىيىنمۇ يهنه چۈشكۈنلىشىپ گۇناھنىڭ 

ىنسانغا ئهركىن ئىراده ئاتا قىلغان، ئادهم خۇدا ئ. پاتقىقىغا پېتىپ كىتىشى مۇمكىن

كهن، ئۇ ئۆزىنىڭ ىئهركىن ئىرادىسىگه ئاساسهن تالالش ئىقتىدارىغا ئىگه بولغان

 لهرنىڭئادهمخۇدا .  خۇدا ئالدىدا جاۋاپكار بولىدۇ ئۈچۈنپهزىلىتى-ئهخالقى

ڭ خۇدا ھهر بىر ئادهمنى. راق قىلىدۇسوئادىل  غان يولىغا ئاساسهن ئۇالرنىتاللى

يهنى ئىشهنگهن ئادهم  (ۋىتىدۇتهقدىرىنى ئهمهس، بهلكى تۈزۈمنى ئالدىن بىكىتى

قوتقۇزۇلۇپ مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ، ئىشهنمىگهن ئادهمنىڭ گۇناھى 

 شۇنداقال  بارلىقىنىنىڭى خاراكتىر ئهخالقدهخۇدا ئادهم). بىكىتىلىپ بولغان بولىدۇ

 قىلمىشلىرى لىقي ئهمما ئادهملهرنىڭ ئاسى.ىدۇل بارلىقىنى بىتهبىئىتىنىڭمۇلىق يئاسى

ئالدىن پۈتۈۋىتىشى بۇنى  خۇدانىڭ  بولۇپ، سهۋهبىدىن كىلىپ چىقمىغانخۇدانىڭ

 . مۇمكىن ئهمهس

 :ئالدىن پۈتۈلۈش نهزىرىيهسىنى قولاليدىغان ئايهتلهر

  چى ئېتىقات نۇرغۇن ئۇنىڭ، قىلىشىنىخۇدا ئادهملهرنىڭ ئهيسا مهسىھنى ئۈلگه

خۇدا ئالدىن . شالر ئىچىده تۇنجى ئوغۇل بولىشىنى ئالدىن بىكىتىۋهتكهنقىرىندا

، كهلگهنلهرنى ھهققانى دهپ ئاتايدۇ، ھهققانى دۇبىكىتىۋهتكهن ئادهملهرنى چاقىرى

  )8:29،30رىملىقالر -ئىنجىل. (شهرهپ ئاتا قىلىدۇ-دهپ ئاتالغانالرغا شان

 ىسى بۇيىچه، ئهيسا مهسھنىڭ  ئۆزىنىڭ ئىراد،ىشتىن بۇرۇنالخۇدا دۇنيانى يارىت

شهرهپ ئاتا -ئىچىده ئادهملهرنى تالالپ پاك قىلىدۇ، ئۇالرغا شهپقهت ۋه شان

  )1:4،6ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (قىلىدۇ
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   ئادهمنىڭ قۇتقۇزىلىشى خۇدانىڭ شهپقىتىدىن كهلگهن، شۇنداقال ئۆزىنىڭ

هبىدىن ئهمهللىرى سهۋ–ئىشهنچىسىدىنمۇ كهلگهن، بۇ ئۆزىنىڭ ياخشى ئىش 

  ) 2:8،9ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(. ئهمهس، بهلكى خۇدانىڭ ئىلتىپاتىدۇر

 سائىتى توشقاندا بارلىق -خۇدا ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بۇيىچه ئىش قىلىدۇ، ۋاقتى

ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. ( ئىچىده بىرلىككه كهلتۈرىدۇنىڭمهۋجۇداتنى ئهيسا مهسىھ

1:10،11 (  

  كهلسه، شۇنىڭغا رهھىمدىللىك قىلىدۇخۇدا كىمگه رهھىمدىللىك قىلغۇسى .

. كۆرسىتىدۇكىمگه شهپقهت كۆرسهتمهكچى بولسا، شۇنىڭغا شهپقهت 

  )9:15رىملىقالر -ئىنجىل(

 ۋه  تهلىمىنى ئاڭلىغان ئۇنىڭ جهلپ قىلغان، )خۇدا ( ئاتىمىزمۇقهددهس

. ۇقىيامهتته تىرىلدۈرىلىدئۇالر ، كىلىدۇ ئۆگهنگهن ئادهم، ئهيسا مهسىھنىڭ يېنىغا

  ) 6:44،45 نايۇھان-ئىنجىل(

 ئادهملهرنى باشقىالريسا مهسىھ ئارقىلىق مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشكهنئه  

  ) 10:28،29 يۇھاننا-ئىنجىل. ( تارتىۋااللمايدۇ) مۇشهيتان(

 قا ئېرىشىدۇ دهپ ئالدىن پۈتۈۋىتىلگهن ئادهملهرنىڭ ھهممىسى لىقمهڭگۈلۈك ھايات

  )13:48ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى -ئىنجىل. (ئىشهندى)  مهسىھكهئهيسا(

 چىالرنىڭ ياخشى ئىشقا ئىراده قىلىشى، خۇدانىڭ ئۇالرنىڭ قهلبىده ئېتىقات

 بولغانلىقىدىن ئىرادىسىنى ئىشقا ئاشۇرماقچى ئۆز  ۋهھهركهت ئېلىپ بارغانلىقى

  ) 2:12،13لىكلهر ىفىلىپ-ئىنجىل. (قانكىلىپ چىق

  ئۆزئارا ماسالشتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ ئىرادىسى خۇدا دۇنيادىكى بارلىق ئىشالرنى

.  ئادهملهرگه مهنپهئهت يهتكۈزىدۇگهن ۋه ئۆزىنى سۈيىغانتاللبۇيىچه 

 ) 8:28رىملىقالر -ئىنجىل(

 

  : ئهركىن ئىرادىنى قولاليدىغان ئايهتلهر

  ئايهتلهر ۋه ئهفهسلىكلهرگه – 29،30باب -8ئىنجىل رىملىقالرغا يىزىلغان خهت

 ئايهتلهر كىملهرنىڭ قۇتقۇزىلىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن 6-4 باب-1يىزىلغان خهت 

يهنى  (تۇرپۈتۈۋىتىلگهنلىكى ئهمهس، بهلكى شهرت جهھهتتىكى ئالدىن بىكىتىلىش

ئادهم پهقهت ئهيسا مهسىھ بىلهن بىرلىشىش ). شۇلئهيسا مهسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزۇ

  . ئارقىلىقال خۇدانىڭ تاللىشىغا ئېرىشهلهيدۇ

 نى ېنى تاللىشى ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالر ئۈچۈن ئاققۇزغان قخۇدانىڭ ئادهملهر
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نىنىڭ ېققۇربانلىق ئهيسا مهسىھنىڭ ئاققۇزغان . ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

نىڭ قۇتقۇزىلىشى لهر بولمىغان ئادهمسىنى قۇتقۇزااليدىغانلىقىغا ئىشهنچىالرئىنسان

  )1:7ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(. مۇمكىن ئهمهس

 ئايهتلهردىكى -9،-8باب -2كلهرگه يىزىلغان خهت ئىنجىل ئهفهسلى 

نىڭ ئىشهنچىسىدىن لهر شۇنداقال ئادهم،قۇتقۇزۇلۇش خۇدانىڭ شهپقىتىدىن«

 .  بىكىتكهننىڭ ئۆزىدىگهن قۇتقۇزۇلۇش پىرىنسىپىنى خۇدا» كىلىدۇ

 خالىغانالرنىڭ ھهممىسى ھاياتلىق سۈيىنى ھهقسىز ئىچهلهيدۇ .

 ) 22:17ۋهھىلهر -ئىنجىل(

 قانۇن -تهۋرات. ( بهخت ۋه قارغىش سۆزىنى ئادهملهرنىڭ ئالدىغا قويىدۇخۇدا

  )11:26،28 شهرھى

  24:15يهشۇئا . ( قىلماقچى بولغان ئىالھنى تاللىيااليدۇئېتىقاتئادهم ئۆزى(  

  ئادهم ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىش ئارقىلىق قۇتقۇزىلىدۇ، ئهيسا مهسىھكه

 يۇھاننا-ئىنجىل. (بولغان بولىدۇئىشهنمىگهن ئادهمنىڭ گۇناھى بىكىتىلىپ 

3:16،18(  

 ۇئزىقتۇرۇلىشى ئۆزىنىڭ شهخسى ھاۋايى ھهۋىسىدىن بولىدۇ، ېئادهمنىڭ ئ 

ياقۇپ -ئىنجىل( . ، گۇناھ ئۈلۈمگه باشالپ بارىدۇۈپ چىقىرىدۇگۇناھنى كهلتۈر

1:14،15(  

 ئۇنىئهتمىشلىرىگه ئاساسهن -خۇدا ۋه ئهيسا مهسىھ ھهر بىر ئادهمنىڭ قىلمىش 

 ، ۋهھىلهر 2:6رىملىقالر - ؛ ئىنجىل33:20 ،18:30ئىزهكىئال . (سوراق قىلىدۇ

22:12 (  

  ھهققانى ئادهمنىڭ ياخشىلىقى ئۆزىگه قايتىدۇ، يامان ئادهمنىڭ يامانلىقىمۇ

  ) 18:20ئىزهكىئال . (ئۆزىگه يانىدۇ

 بايان خۇدانىڭ ئالدىدا ھهر بىر ئادهم ئۆزىنىڭ قىلمىشلىرىنى  قىيامهت كۈنى

  ) 14:12رىملىقالر -ئىنجىل. (قىلىدۇ

 زهبۇر  (.خۇدا ئۆز قۇدرىتى بىلهن ھهر بىر ئادهمنىڭ تهقدىرىنى ئالدىن كۆرهلهيدۇ

139:16(   

  ئالدىن  دۇنيانىڭ باشلىنىشىدىال زامان ئاخىرىدا بولىدىغان ئىشالرنى خۇدا

بايان ئېنىق  كۆرسهتكهن، قهدىمقى زامانالردىال كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالرنى

   ) 46:10يهشايا پهيغهمبهر  (.قىلغان

 خهت بىرىنچى تىموتى -ئىنجىل. (خۇدا ھهممه ئادهمنىڭ قۇتقۇزىلىشىنى خااليدۇ

2:4 (  
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  خۇدا بىزنىڭ جازالىنىشىمىزنى ئالدىن پۈتۈۋهتكهن ئهمهس، بهلكى بىزنىڭ

. ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزىلىشىمىزنى ئالدىن پۈتۈۋهتكهن

  ) 5:9خهت بىرىنچى سالونىكىلىقالر -ئىنجىل(

  پۈتكۈل ئىنساننىڭ قۇتقۇزىلىشىنى ۋه ھهقىقهتنى تونۇشىنى خااليدۇخۇدا .

  ) 2:4خهت بىرىنچى تىموتى -ئىنجىل(

  خۇدا ھىچكىمنىڭ مهڭگۈلۈك ھاالك بولىشىنى خالىمايدۇ، بهلكى بارلىق

  ) 3:9خهت چى ئىككىنپىتروس -ئىنجىل. (ئىنسانالرنىڭ توۋا قىلىشىنى خااليدۇ

لوگىكىسى چۈشىنهلهيدىغان دائىرىدىن ھالقىپ ئهقلى ۋه خۇدا ئىنسانالرنىڭ 

مۇقهددهس كىتاپتا خۇدانىڭ ئالدىن پۈتۈۋهتكهنلىكى ۋه ئالدىن بىلىشى . كهتكهن

 بايان ۇرىيىتى بارلىقى ئۆگىنىش مهجب ۋهبىلهن بىر ۋاقىتتا ئىنسانالرنىڭمۇ تالالش

ق ھوقوقى بىلهن ئادهمنىڭ مهجبۇرىيىتى ئۆزئارا زىت  خۇدانىڭ ئىگىدارلى.قىلغان

خۇدا ئالدىن بىكىتكهن نهتىجه بىلهن . بولماستىن بهلكى ئۆزئارا ماسالشقان بولىدۇ

خۇدا .  تاللىغان نهتىجىسى بىردهك بۇالاليدۇ ئارقىلىقئادهمنىڭ ئهركىن ئىرادىسى

للىشىنى ئۆزىنىڭ ئادهمنىڭ تالالش ئىقتىدارىنىڭ دائىرىسى ئىچىده، ئادهمنىڭ تا

ئادهمنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزىشى . قىالاليدۇبىلهن بىردهك ئالدىن بىكىتكهن نهتىجىسى 

، چۈنكى ئادهم ياخشى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ سهۋهبىدىن، ئۆزىنىڭ خاھىشىدىن بولىدۇ

نىڭ ئالدىدا قارارىقىلغان خۇدانىڭ شهپقىتى ئادهمنىڭ .  ياماننى تاللىيااليدۇ-

، ئارقىلىق ئادهملهرگه زور تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ ىقۇدرىت خۇدا ئۆز. بولىدۇ

ئىنساننىڭ گۇناھ ئىچىده چىرىپ كهتكهن ئىرادىسىنى ئهسلىدىكى نورمال ھالهتكه 

ئىدراكىنى ئويغۇتۇپ خۇدانىڭ ئىرادىسىنى -ئادهمنىڭ ئهقلى. االيدۇقايتۇر

 تالالشقانداق  ئۆز ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرۇپ مۇئادهم. اليدۇچۈشىنهلهيدىغان قىال

ئادهم ئۆزىنىڭ نىيىتى ۋه ھهركىتى ئۈچۈن . اليدۇۋه ھهركهت قىلىشنى قارار قىال

 ۋه ئۈستىگه ئېلىشقا تىگىشلىك بولغان يىتىخۇدا ئادهمنىڭ ئهمىلى. جاۋاپكار بولىدۇ

مهسئۇلىيىتىنى ئۆلچهم قىلىپ تۇرۇپ سوراق قىلىدۇ، ھهرگىزمۇ خۇدانىڭ ئالدىن 

خۇدا ئىنسانالرنىڭ . ىنى بۇيىچه سوراق قىلمايدۇپۈتۈۋهتكىنى ياكى ئالدىن بىلگ

دۇنياسىغا كىرىش ۋه تهسىر كۆرسىتىش ھوقوقىغا ئىگه، ئۇ ئۆزىگه ئىشهنگهن 

 . ئادهمنى قۇتقۇزااليدۇھهرقانداق بىر 
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  ئۈچ بىرلىك

  قارىشىئىسالم دىنىنىڭ ئۈچ بىرلىك توغرىسىدىكى 

  :ئىسالم دىنىنىڭ خۇدا توغرىسىدىكى تهلىمى

.  دهپ قارايدۇ ئۇنىڭدىن باشقا چوقۇنىدىغان ئوبىكت يوق بىر،ھئالال ئىسالم● 

  ) 59:23 ، 20:14  ،112:1 قۇرئان(

  ) 42:11قۇرئان . (ا ئوخشىمايدۇھقئالالھهرقانداق مهۋجۇدات ● 

 ى ئوبىكتمۇناسىۋهتلىشىدىغاننىڭ ئالالپهرىشته ۋه ئادهملهر يارىتىلىشتىن بۇرۇن، ● 

  . ئىدىيوق

 بىردىن ئارتۇق بولسا، زىددىيهت، ھئالالئهگهر : مانالر مۇنداق قارايدۇبهزى مۇسۇل● 

قااليمىقانچىلىق، ئۆچمهنلىك، قىزغىنىش، تهنقىت يۈز بېرىدۇ، پىكىر بىردهك 

ئىسالم دۇنياسىدا . بولمىغانلىقى ئۈچۈن چوڭ قااليمىقانچىلىق كىلىپ چىقىدۇ

تاالشقۇچى ئۆلتۈرۋىتىلىدۇ، ئادهتته بىرال ھۆكۈمران بولىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن ھوقوق 

 . مۇ چوقۇم بىر بولىدۇھئالالشۇڭا 

  ) 112:3 ، 37:152قۇرئان . ( تۇغۇلمىغان ھهم تۇغمايدۇھئالال ●

مۇقهددهس ئاتا،  «يهنىىنىڭ ئۈچ بىرلىك ئېتىقاتقۇرئان ھىچقاچان مهسىھ 

ىنى تىلغا ئېلىپ ئېتىقاتتوغرىسىدىكى » مۇقهددهس ئوغۇل، مۇقهددهس روھ

 ئۇچ خۇدا بار )مهسىھىلهر( ناساراالرئهمما ) .  قارشىمۇ تۇرمىغاندىمهك(ان باقمىغ

 . دهيدۇ دهپ تىلغا ئالغان

  ) 4:171قۇرئان . (ئۇنىڭ ھهرگىزمۇ ئوغلى بولمايدۇ... نى ئۈچ دىمهڭالر ھئالال● 

قۇرئان . (مهريهمنىڭ ئوغلى ئهيسانى ئىالھ دىگهنلهر، ئىماندىن ئاجرىغانالردۇر● 

5:17،72(   

 .نى ئۈچ ئىالھنىڭ ئىچىدىكى بىرسى دىگهنلهر، ئىماندىن ئاجرىغانالردۇرھئالال● 

  ) 5:73قۇرئان (.  يوقباشقا چوقۇنغۇچى دىنھئالالبىر 

مهريهم ئوغلى ئهيسا پهقهت بىر پهيغهمبهردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ نۇرغۇن ● 

ئۇالرمۇ تاماق . ئۇنىڭ ئانىسى سهمىمى ئادهم ئىدى. پهيغهمبهرلهر ئالهمدىن ئۆتكهن

  ) 5:75قۇرئان . (يهيتى

نى ھئالالسىلهر ‹مهريهم ئوغلى ئهيسا، سهن بۇرۇن كۆپچىلىككه «:  دهيدۇھئالال● 

قۇرئان . (»دىگهن ئىدىڭ› مىنى ۋه ئانام مهريهمنى رهببىمىز دهمسىلهرتاشالپ 

5:116 (  
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يهم ۋه  مهسىھىلهرنى ئهيسا، مهر)ياكى مۇھهممهت (ناھايىتى روشهنكى، قۇرئان

قۇرئان مانا مۇشۇنداق ئۈچ . ىن ئىبارهت ئۈچ ئىالھقا چوقۇنىدۇ دهپ قارىغاندھئالال

  )  ئهلۋهتتهبۇنىڭغا مهسىھ ئېتىقاتىمۇ قارشى(. ئىالھ تهلىماتىغا قارشىدۇر

، تارىختىكى ئاساسلىق دىيىلمىگهن يوقۇرقىدهكىنجىلدا ھىچقاچان همما ئئ● 

ئهيسا ۋه مهريهمدىن ئىبارهت ئۈچ ئىالھقا ، ئالالخىرىستىيان مهزھهپلىرىدىمۇ 

 . بۇنىڭغا مهسىھ ئېتىقاتىمۇ قارشى تۇرىدۇ. چوقۇنىدىغان ئهھۋال بولۇپ باقمىغان

ۈپ ئاالھىده  ئانىنىڭ ئورنىنى يوقۇرى كۆتۈرگهرچه كاتولىك مهزھىپى مهريهم● 

.  ئىالھ دهپ باقمىغاننى ئانىمهريهمھىچقاچان ئۇالرمۇ ، ئهمما ھۆرمهتلىسىمۇ

خۇدا بىلهن مهريهم جىسمانى جهھهتتىن تارتىپال، كاتولىك مهزھىپىده ئهزهلدىن 

 بۇنداقدهيدىغان  ،ئهيسانى تۇققان، خۇدا، مهريهم ۋه ئهيسا ئۈچ ئىالھتۇربىرلىشىپ 

 . قان ئهمهسبولۇپ باق قاراش بىدئهت

 مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتتا ئهرهبىستاندىكى بهزى  بىدئهت ،ناھايىتى ئېنىقكى● 

نالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان، ھهمده بۇ بىدئهت دىنالرنى خاتا ھالدا مهسىھ دى

ىدىكى ھهقىقى ئۈچ بىرلىك ئېتىقاتئۇ مهسىھ . ى دهپ ئويالپ قالغانئېتىقات

بۇ جهھهتته  )ھياكى قۇرئاندىكى ئالال(مۇھهممهت دىمهك . تهلىماتىنى بىلمىگهن

 .  خاتاالشقانتۈپتىن

، ۋاھالهنكى .دۇرىنىڭ ئاساسىئېتىقاتمهسىھ ىقهتهن ھهقتهلىماتى » ئۈچ بىرلىك«● 

 ئهگهر  بۇ خاتالىقنى تۈزهتمهكچى بولسا،خۇدا راستىنالئهگهر ئهگهر بۇ خاتا بولسا، 

 نىمه ئۈچۈن ھقۇرئاندىكى ئالالئۇنداقتا قۇرئان راستىنال خۇدادىن كهلگهن بولسا،  

تىن » قهددهس روھمۇ ۋه مۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل«ىنىڭ ئېتىقاتمهسىھ 

ى ئېتىقات مهسىھ ئهكسىچه ؟بىلمهيدۇئۈچ بىرلىك تهلىماتىنى ھهقىقى ىبارهت بۇ ئ

؟  پ يۈرۈيدۇ تهنقىتلهئېتىقاتنى مۇناسىۋىتى بولمىغان باشقا بىر بىدئهتبىلهن 

ىنىڭ ئۈچ بىرلىك تهلىماتى مهيلى توغرا ياكى خاتا ئېتىقاتمهسىھ ، يىغىپ ئېيتقاندا

 .  خاتادۇرى ئهيىپلهشلهر پۈتۈنلهيىكقۇرئاند بولسۇن،

قۇرئان (بىر ئىالھقا ئىشىنىدۇ دىيىلگهن ) ىلهرمهسىھ(قۇرئاندا يهنه ناساراالر ● 

، بۇمۇ يوقۇردا كۆرسىتىلگهن قۇرئاندىكى باشقا  ) 5:82 ، 3:113،114 ، 29:46

 . ئايهتلهر بىلهن زىت كىلىدۇ

  :ۇنىڭ روھى مۇنداق بولىدۇ دهپ قارايدھئالالئىسالمدا 

  ) 17:85قۇرئان ( .نىڭ روھى مهخپى سىردۇرھئالال● 

 ، 15:29قۇرئان . ( روھىنى ئادهم ئاتىنىڭ ھهيكىلىگه پۈلهپ كىرگۈزىدۇھئالال● 

32:9 ، 38:72 (  
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   روھى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭھئالال

 ، 21:91قۇرئان . ( ئۆزىنىڭ روھىنى مهريهمنىڭ تىنىغا كىرگۈزىدۇھئالال● 

66:12  (  

. نىڭ ئىنسانالرغا بهرگهن بىشارىتىدۇرھئالالمهريهم ۋه ئۇنىڭ ئوغلى ئهيسا ● 

   ) 21:91قۇرئان (

  ) 4:171قۇرئان . (ىن چىققان روھتۇردھئالالئهيسا ● 

 2:87،253قۇرئان . ( مۇقهددهس روھى بىلهن ئهيسانى يۆلىگهنھئالال● 

،5:110 (  

  :ۇناسىۋىتىنىڭ روھى بىلهن مۇھهممهتنىڭ مھئالال

قۇرئان . (نىڭ دهرگاھىدىن قۇرئاننى ئېلىپ چۈشكهنھئالالروھ مهلۇم بىر ● 

16:102 (   

 ) 26:193قۇرئان ( .سالغان قۇرئاننى مۇھهممهتنىڭ قهلبىگه ئاشۇ روھ● 

قۇرئان (.  مۇھهممهتكه ئۆزىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن چىققان روھنى ۋهھى قىلىدۇھئالال● 

42:52 ( 

قۇرئان . (نىڭ دهرگاھىغا كۆتىرىلىدۇھئالالپهرىشتىلهر  ۋه  روھقىيامهت كۈنى● 

70:4 ( 

سهپ بولۇپ تىك -نىڭ ئالدىدا سهپھئالالقىيامهت كۈنى روھ ۋه پهرىشتىلهر ● 

 ) 78:38قۇرئان (. تۈرىدۇ

نى ئېتىراپ تهلىماتى» ئۈچ بىرلىك«ىدىكى ئېتىقاتھازىرقى مۇسۇلمانالر مهسىھ 

 ئهمما ئۇالرنىڭ بۇ نوقتىنهزىرى .بىرگه تهڭ ئهمهسنىڭ سهۋهبى ئۈچ رقىلمايدۇ، ئۇال

 .  كىلىپ چىقمىغانئايهتلهردىنقۇرئاننىڭ ئۆزىدىكى 

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى ئۈچ بىرلىك تهلىماتى

كه ئىشىنىشى بۇ سۆزنىڭ مۇقهددهس كىتاپتا » ئۈچ بىرلىك«مهسىھىلهرنىڭ ● 

ددهس كىتاپتىكى همهسىھىلهرنىڭ مۇقئۇ  ئهمهس، بهلكى سهۋهبىدىنبولغانلىقى 

ئۈچ بىرلىك تهلىماتى پۈتۈنلهي . نىقلىمىسىدۇرې ئهرگهنگه بلىنىشىخۇدانىڭ تهسۋىر

كونا ئۇ  بولۇپ، كهلتۈرۈپ چىقىرىلغانهن تاپتىكى خاتىرلهرگه ئاساسمۇقهددهس كى

 ا جهھهتتىن مهناد) كىتاپالرتهۋرات، زهبۇر قاتارلىق قهدىمقى مۇقهددهس (ئهھده 

دا روشهن ھهم كونكىرت ) ئىنجىل( يىڭى ئهھده ئىپادىلهنگهن بولسا،



 25 

چ ئۈھهقىقهتهنمۇ ئىنسانالرغا پهرۋهردىگار خۇدا ئۆزىنى تارىختا . ئىپادىلهنگهن

س ھالىتىده نامايهن قىلىدۇ، ئۇالر مۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل ۋه شهخ

 ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋهت ئارقىلىق س ۋه ئۇالر شهخبۇ ئۈچ. تۇرمۇقهددهس روھ

ۋه  ئوبرازى كۆرۈنمهس خۇدا ئۆزىنىڭئاشۇ  بولغان ئىگىسى ۈتكۈل ئالهمنىڭپ

   . قىلىدۇنامايهن  نى ئىنسانالرغا خاراكتىرى

» تهۋھىد« تهلىماتىنى ئىپادىلهيدىغان دىگهن»  بىرئالال«مۇسۇلمانالرنىڭ ● 

 مۇ ئهمىلىيهتته يوق بولۇپ، بۇ سۆز ئهسلىده قۇرئاندائاتالغۇمۇدىگهن 

بىر خىل  هرگهنىگه بلىنىشنىڭ تهسۋىرئالالنىڭ قۇرئاندىكى مۇسۇلمانالر

 . ئېنىقلىمىسىدۇر

 بۇ ئاتالغۇنىدىگهن » ئۈچ بىرلىك «مۇدهسلهپكى مهسىھىي جامائهتلهرئهڭ  ●

تىئافىلور  دىگهن سۆزنى ئانتاكىيادىكى triasگىرىك تىلىدىكى . ئىشلهتكهن

التىن تىلىدىكى . لهتكهنتۇنجى بولۇپ ئىش) يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-181مىالدى (

trinitas ھهممىدىن بۇرۇن ) يىللىرى 152-230 مىالدى(تىرتۇلىئان  دىگهن سۆزنى

 .قولالنغان

 چوڭ يىغىنىدا، ئۈچ بىرلىك تهلىماتى هيئۆتكۈزۈلگهن نىسىيىلى -325مىالدىيه ● 

نامىنى ئېتىقاتبۇ . گهنبىكىتىل  بولۇپ»  ئېتىقاتنامىسىهينىسى«رهسمى ھالدا 

ىيان دىنىكى ئۈچ چوڭ مهزھهپ كاتولىك، پراۋسالۋىيان ۋه پروتاستىنت خىرىست

  .  قوبۇل قىلىدۇئورتاقى مهزھهپلىر

 

 :  نىڭ مهزمۇنى»  ئېتىقاتنامىسىهىينىس«

بىز بىر خۇداغا ئىشىنىمىز، ئۇ ھهممىگه قادىر مۇقهددهس ئاتىمىزدۇر، 

اتالرنى  شهكلى بار ۋه شهكلى يوق بارلىق مهۋجۇد ھهمدهزىمىننى-ئاسمان

   .ياراتقۇچىدۇر

بىز رهببىمىز ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىمىز، ئۇ خۇدانىڭ يىگانه ئوغلىدۇر، دۇنيا 

ئۇ ئىالھتىن تۇغۇلغان .  تۇغۇلغانمۇقهددهس ئاتىدىنئاپىرىده بۇلۇشتىن بۇرۇنال 

. ئىالھتۇر، نۇردىن تۆرهلگهن نۇردۇر، راست ئىالھتىن تۇغۇلغان راست ئىالھتۇر

ىدىن تۇغۇلغان، يارىتىلمىغان، ماھىيهت جهھهتته مۇقهددهس ئۇ مۇقهددهس ئات

 ئىنسانىيهتئۇ . پۈتكۈل مهۋجۇداتالر ئۇ ئارقىلىق يارىتىلغان. ئاتا بىلهن بىردۇر

ئۇ مۇقهددهس روھنىڭ . ئۈچۈن، بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، ئهرشتىن چۈشكهن

ىده دۇنياغا تهسىرىده پاك قىز مهريهمنىڭ ھامىلدار بولىشى ئارقىلىق ئىنسان تىن

نىڭ قولىدا كىرسىتقا مىقلىنىپ سئۇ بىز ئۈچۈن پونتىس پىالتو. كهلگهن
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 ئىنجىلدا دىيىلگهندهك،. زىيانكهشلىككه ئۈچرىغان ۋه دهپنه قىلىنغان

 مۇقهددهس ئاتىنىڭ ئوڭ  ئاسمانغا كۆتىرىلىپ،ئۈچىنچى كۈنى تىرىلگهن

ن قايتىپ كىلىپ، شهرهپ بىله-كهلگۈسىده زور شانئۇ . نىدىن ئورۇن ئالغانېي

  . مهڭگۈلۈكتۇر ئۇنىڭ دۆلىتى ،تىرىكلهر ۋه ئۈلۈكلهرنى سوراق قىلىدۇ

ئۇ . ھهم ھاياتلىق ئاتا قىلغۇچىدۇر رهب ئىشىنىمىز، ئۇبىز مۇقهددهس روھقا 

مۇقهددهس ئاتا ۋه مۇقهددهس ئوغۇلدىن چىققان، مۇقهددهس ئاتا ۋه 

. ادهت قىلىشقا اليىقتۇرئوغۇل بىلهن ئوخشاش شان شهرهپكه ۋه ئىبمۇقهددهس 

  .  پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق سۆزلىگهنمۇئۇ بۇرۇن

 چىلىككهجامائهتئومۇم  قالغان مۇقهددهس مهسىھ ئهلچىلىرىدىنبىز 

بىز  ئىشىنىمىز، گۇناھنى يۇيىدىغان بىردىنبىر چۈمۈلدۈرۈشنى قۇبۇل قىلىمىز، 

   ! ئامىن . تىمىز دۇنيادىكى ھاياتلىقنى كۈكهلگۈسى  ۋهنىىئۈلۈكلهرنىڭ تىرىلىش

  

شۇنىڭدىن باشالپ ئۈچ بىرلىك تهلىماتى خىرىستىيان دىنىنىڭ ئاساسلىق ● 

  .  تا ھازىرغا قهدهر ئۆزگهرمهيدۇدۇ ھهمده كهڭ تارقىلىپىغا ئايلىنىئېتىقات

ۈچ ئ مهسىھ ئېتىقاتىنىڭقۇرئان ، كىيىنئۆتكهندىن  يىل 300غىنىدىن ې يهىينىس● 

ھهقىقى ئۈچ بىرلىك تهلىماتىنى اقچى بولىدۇ، ئهمما بىرلىك تهلىماتىغا قارشى چىقم

ناساراالر مهسىلهن،  (ىدۇخاتا چۈشهندۈرپۈتۈنلهي  نىق ئايرىيالماي، ئۇنىېئ

، ،مهريهم ۋه ئهيسانى ئۈچ ئىالھ دهيدۇ، ئۇالر ئۈچ خۇداغا چوقۇنىدۇئالال

ى مهيلى ئۈچ بىرلىك تهلىماتى توغرا ياكدىمهك ناھايىتى ئېنىقكى، . )دىگهندهك

 خۇدادىن نى بىلگۈچى پهرۋهردىگارقۇرئان ھهرگىزمۇ ھهممىخاتا بولسۇن، ئهمما 

  . كهلگهن ۋهھى ئهمهس

 

  ؟ بات بۇالمدۇتىقاتى بهرېئهگهر ئۈچ بىرلىك تهلىماتى پۇت تىرهپ تۇرالمىسا، مهسىھ ئ

مهسىھ ئېتىقاتى قانداقتۇر مهلۇم بىر تهلىماتتىن كهلگهن ئهمهس، بهلكى ئهيسا 

تهۋرات،زهبۇر ۋه باشقا قهدىمقى (ئهيسا مهسىھ كونا ئهھده . شالنغانمهسىھتىن با

دىكى ئالدىن بېرىلگهن ۋهھى ۋه بىشارهتلهرگه ئاساسهن ) مۇقهددهس كىتاپالر

ھاياتى، ئۇنىڭ  ،قهدىمقى بىشارهتلهرده ئالدىن كۆرسىتىلگهندهك. دۇنياغا كهلگهن

ىشى، ئۆلۈشى، تىرىلىشى ، زىيانكهشلىككه ئۇچرشهرىپى-مۆجىزىلىرى، تهلىمى، نام

شۇنداقال ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ ئۆز ھاياتى بىلهن قىلغان ۋه ئاسمانغا كۆتىرىلىشى، 

 بۇ . ئىسپاتاليدۇلىكىنى ھهقىقهتهن خۇدادىن كهلگهنئهيسا مهسىھنىڭ گۇۋاھلىقى،
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تارىخى باشقا ئىنجىلنىڭ ئۆزىدىنال ئهمهس، ھهتتا  ۋهقهلىكلهرنىتارىخى 

دىمهك، مهسىھ ئېتىقاتى ئۈچ بىرلىك . ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ مۇماتىرىيالالردىن

   . تهلىماتىنى ئهمهس، بهلكى ئهيسا مهسىھنى ئاساس قىلىپ بارلىققا كهلگهن

  

  : ىڭ مېغىزىئۈچ بىرلىك تهلىماتىنھهقىقى 

  .بىرال ياراتقۇچى خۇدا بارپهقهت 

 هرھىقانۇن ش ، 20:2،3مىسىردىن چىقىش -تهۋرات. (پهقهت بىرال خۇدا بار 

 ، ئالدىنقى 7:22ئىككىنچى پۈتۈك  ، سامۇئىل 32:39 ، 6:4 ، 4:35،39

 ، 43:10 ، يهشايا 86:10 ، زهبۇر 17:20 ، ئالدىنقى تارىخنامه 8:60پادىشاھالر 

 ؛ 14:9 ، زهكهرىيا 13:4 ، ھۇشىئا 46:9 ، 45:5،6،14،18،21،22 ، 44:6،8

 ، رىملىقالر 17:3 يۇھاننا ، 32-12:28 ، ماركوس 22:37مهتتا -ئىنجىل

 ، 3:20 ، گاالتىيالىقالر 6-8:4 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 3:29،30

   ) 2:19 ، ياقۇپ 2:5 ، 1:17 ، تىموتى بىرىنچى خهت 6-4:4ئهفهسلىكلهر 

 يهشايا . (شهرىپىنى يالغان ئىالھالرغا ياكى بۇتالرغا بهرمهيدۇ-خۇدا ئۆز شان

42:8 (  

  قولدا ياسالغان بۇتالرغا چوقۇنۇشقا بولمايدۇئىالھالرغا ياكى ساختا باشقا .

  ) 26:1 ، الۋىيالر 20:3،5مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 گاالتىيالىقالر -ئىنجىل. (خۇدانىڭ دۆلىتىگه كىرهلمهيدۇ الربۇتقا چوقۇنغان

5:20 (  

 بۇتقا چوقۇنغانالر دوزاققا مهھكۈم بولىدۇهرخۇداغا ئىشهنمىگهنل ، .

  ) 21:8،9ۋهھىلهر -ئىنجىل (

  

  )پهرۋهردىگار خۇدا(مۇقهددهس ئاتا 

 ياراتقۇچىخۇدادۇر، ئۇ ئاسمان زىمىننى ۋه بارلىق مهۋجۇداتنى  مۇقهددهس ئاتا، 

. دۇر تۈزگۈچىىنىقانۇن تهۋراتىيهتلىرىنى ۋه قانۇننىڭ لهرئالهم شۇنداقال

 ، پادىشاھالر 6-20:3باب، مىسىردىن چىقىش -1ئالهمنىڭ يارىتىلىش -تهۋرات(

 ، كورىنتلىقالر 20:17 ، 6:27 يۇھاننا- ؛ ئىنجىل44:24 يهشايا  ،18:39

   ) 2:11 ، فىلىپىلىكلهر 1:1 ، گاالتىيالىقالر 8:6بىرىنچى خهت 
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 21:33ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (مۇقهددهس ئاتا مهڭگۈ مهۋجۇت بولىدۇ 

  ،41:4 ، 9:6 ، يهشايا 16-145:9 ، 90:2 ، زهبۇر 3:14، مىسىردىن چىقىش 

  ) 6:25،26 ، دانىيال 57:15

 يهرهمىيا 139:7زهبۇر . (مۇقهددهس ئاتا ھهممه يهرده مهۋجۇد بولىدۇ ، 

  ) 4:6ئهفهسلىكلهر - ؛ ئىنجىل23:23،24

 4:23 يۇھاننا-ئىنجىل. (مۇقهددهس ئاتا ئىبادهت قىلىشىمىزغا ئهرزىيدۇ ، 

5:23 (  

  يۇھاننا ، 3:16 يۇھاننا-ئىنجىل. (لىكتۇرمۇھهببهت-مىھىرمۇقهددهس ئاتا 

 )  11-4:7بىرىنچى خهت 

 17:11 يۇھاننا-ئىنجىل. (مۇقهددهس ئاتا پاكتۇر (  

 ) ئهيسا مهسىھ(مۇقهددهس ئوغۇل 

 ئۇ خۇدا تهرىپىدىن  خۇدانىڭ ئوغلىدۇر، ئۇنىڭ باشلىنىشى يوق، ئهيسا مهسىھ

 ئۇ ئهزهلدىن مۇقهددهس. يارىتىلمىغان بهلكى خۇدانىڭ ۋۇجۇدىدىن چىققان نۇردۇر

پۈتكۈل مهۋجۇدات ئۇ ئارقىلىق يارىتىلغان، شۇنداقال . ئاتىنىڭ ۋۇجۇدىدا مهۋجۇد

قهدىمقى زامانالردا خۇدانىڭ سۆزى پهيغهمبهرلهر .  ئۇنىڭ ئۈچۈن يارىتىلغان

 بۇ دائارقىلىق كىتاپقا پۈتۈلگهن بولسا، ئاخىرىدا خۇدانىڭ سۆزى ئىنسان تىنى

ىسىدىكى مهڭگۈلۈك قۇتقۇزۇش پىالنىنى ئۇ خۇدانىڭ ئىنسانالر ئار. دۇنياغا كهلدى

 . ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

 ؛ 9:6 ، 7:14  پهيغهمبهريهشايا. (مۇقهددهس ئوغۇلنىڭ ئۆزى ئىالھتۇر 

 9،10باب -14ۋه  ئايهتلهر-18   ،14-12 ، 5-1 باب-1 يۇھاننا -ئىنجىل

بىرىنچى  يۇھاننا ، 1:3،8 ، ئىبرانىالر 4:39،41 ، 2:5،7ماركوس ، ئايهتلهر-

 )  22:12،13، ۋهھىلهر  11-2:6، فىلىپىلىكلهر  5:20 خهت

 ئىبرانىالر 8:58 يۇھاننا-ئىنجىل. (مۇقهددهس ئوغۇل مهڭگۈ مهۋجۇتتۇر ، 

  ) 1:8 ، ۋهھىلهر 3:18پىتروس ئىككىنچى خهت  ، 1:8،9

 18:19،20مهتتا -ئىنجىل. (مۇقهددهس ئوغۇل ھهممه يهرده مهۋجۇد (  

 14:33مهتتا -ئىنجىل. (مىزغا ئهرزىيدۇمۇقهددهس ئوغۇل ئىبادهت قىلىشى،  

  )  22:8،9 ، 5:13 ۋهھىلهر ، 24:52 لۇقا  ، 28:17

  15:12،13 يۇھاننا-ئىنجىل. (لىكتۇرمۇھهببهت-مىھىرمۇقهددهس ئوغۇل  ،

  ) 3:16 بىرىنچى خهت يۇھاننا

 1:35لۇقا -ئىنجىل. (مۇقهددهس ئوغۇل پاكتۇر(  
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  )ياريۆلهكچى(مۇقهددهس روھ 

 ياريۆلهك بولغۇچىنىڭ ئىنسانالرغا يهنه بىر ئۆزىدىن كىيىنىھ ئهيسا مهس 

بۇ سۆزنىڭ . الغان  دهپ ئاتParakletosئۇ ئىنجىلدا . كىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

يۆلهك بولغۇچى، ۇپ، يارگىرىك تىلىدىكى ئهسلى مهنىسى ياندا بىرگه تۇرغۇچى بول

ئهيسا مهسىھ . ى بارچى، يول كۆرسهتكۈچى، ئاقلىغۇچى دىگهندهك مهنىلىرياردهم

ى  مۇقهددهس روھنىڭ خۇدائۇزۇن ئۆتمهي ئورما ھېيتىدا ئاسمانغا كۆتىرىلىپ 

    )4-2:1ئهلچىلهر  ، 14:16،17 يۇھاننا-ئىنجىل(. چۈشىدۇئېتىقاتچىالر ئارىسىغا 

  مۇقهددهس روھ خۇدانىڭ ئۆزىنىڭ روھىدۇر، ئۇ خۇداغا مهنسۇپ بولۇپ خۇدادىن

ئۇ ئىنسانالر . مۇكهممهل خاراكتىرى ۋه سۈپىتى بارچىققان، ئۇنىڭدا خۇدانىڭ 

ئۇ مهسىھ . ئارىسىغا كىلىپ مهڭگۈلۈك قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى ئىشلهيدۇ

يىڭى ھاياتلىق ۋه ئىقتىدار ئاتا قىلىدۇ، ئۇالرغا چىلىرىنىڭ قهلبىده تۇرىدۇ، ئېتىقات

. ى يىڭىدۇگۇناھنىڭ كونتىروللىقىنئادهمنىڭ گۇناھقا پاتقان ھاياتىنى ئۆزگهرتىدۇ، 

ئۇ ھهرخىل ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ، ئادهملهرگه خۇدانىڭ ئىرادىسىنى بىلدۈرۈپ 

 .توغرا يولغا يىتهكلهيدۇ، ئىنسانالر ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ

  6:3 ، 2:7 ، 1:2ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئىالھتۇرمۇقهددهس روھ ، 

 42:1 ، يهشايا 104:30 ، زهبۇر 33:4 ، ئايۇپ 19:23ساموئىل بىرىنچى پۈتۈك 

 ، 6:63 ، 4:24 ، 3:5،6،8 يۇھاننا ، 12:32مهتتا - ؛ ئىنجىل48:16، 

 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى 15:16،  11-8:9 ، رىملىقالر 13:2 ، 5:3،4ئهلچىلهر 

 3:8 ، كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 12:11 ، 6:11،19 ، 3:16 ، 2:10خهت 

  ) 12-3:7 ، ئىبرانىالر 3:5، تىتوس 

 9:14ئىبرانىالر -ئىنجىل. (قهددهس روھ مهڭگۈ مهۋجۇد بولىدۇمۇ (  

 10-139:7زهبۇر (. مۇقهددهس روھ ھهممه يهرده مهۋجۇد بۇلىدۇ (  

 8:26رىملىقالر -ئىنجىل. (مۇقهددهس روھ ئىبادهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ(  

  تىموتى ئىككىنچى خهت -ئىنجىل. (لىكتۇرمۇھهببهت-مىھىرمۇقهددهس روھ

1:7 (  

 4:30ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (ددهس روھ پاكتۇرمۇقه (  

  بۇ ئۈچىنىڭ مۇناسىۋىتى

 مۇقهددهس روھ بۇ ئۈچىنىڭ ئورنى باراۋهر،  ۋهمۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل● 

. ئۇالر ھهم خاسلىققا ھهم ئورتاقلىققا ئىگه.  ھهم مهڭگۈلۈكتۇر،ماھىيىتى بىر

 ، 30-10:25 ، 5:17،18،  1:1 يۇھاننا ، 19:45،46 ، 2:49لۇقا -ئىنجىل(

   ) 2:10،11كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 
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 17:22 يۇھاننا-ئىنجىل. (ئۇالرنىڭ ئۈچى مۇكهممهل بىرلىكتۇر (  

 ئالهمنىڭ -تهۋرات. (اليدۇخۇدا بىرال ۋاقىتتا بىرلىك ۋه كۆپلۈك ساندا بوال

 ، 35:10 ، ئايۇپ 6:4 قانۇن شهرھى ، 11:7 ، 3:22 ، 1:26يارىتىلىشى 

 ، 54:5 ، 48:16 ، 6:8 ، يهشايا 12:1 ، ھىكمهتلهر 9:10نهسىھهتلهر -پهند

61:1 (   

 ئىالھ ، كۆرسىتىلگهن قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردىكى ئايهتلهردهدايوقۇر 

، خۇدا نۇرغۇن  ) Elohim( دىگهن سۆز ئىبرانى تىلىدا كۆپلۈك ساندا كىلىدۇ 

. )دهپ سۆزلهيدۇ» بىز «ھئالالقۇرئاندىمۇ  (ئايهتلهرده  كۆپلۈك ساندا سۆزلهيدۇ

 .  قولاليدۇقارىشىنىخۇدانىڭ ئۈچ بىرلىك تىقاتىدىكى ېمهسىھ ئبۇالرمۇ 

  ۋهمۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇلئىنجىلدا خۇدا بىردۇر، ئهمما ئۇ  

 ئارقىلىق، شۇنداقال ئۇالر ئوتتۇرسىدىكى ستىن ئىبارهت ئۈچ شهخمۇقهددهس روھ

 . ىدۇىنسانالرغا نامايهن قىلمۇناسىۋهت ئارقىلىق ئۆزىنى ئ

گهرچه مۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل ۋه مۇقهددهس روھ ماھىيهت 

  : يهنىال مۇئهييهن خاسلىققا ئىگهئۇالر جهھهتتىن بىر بولسىمۇ، ئهمما 

  ھۇشىئا 19:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات (خاسلىقىخۇدا بىلهن رهبنىڭ ، 

   ) 1:8تىمۇتى ئىككىنچى خهت - ؛ ئىنجىل1:7

  45:6 ، 2:7زهبۇر  (خاسلىقىمۇقهددهس ئاتا بىلهن مۇقهددهس ئوغۇلنىڭ ، 

 ) .  17:3 يۇھاننا- ؛ ئىنجىل63:9 ، 59:20يهشايا 

  رىملىقالر -ئىنجىل(مۇقهددهس ئوغۇل خۇدانىڭ ئوغلى دهپال ئاتىلىپ قالماستىن

 ،  )3:16،38 ، 1:14،18 يۇھاننا-ئىنجىل(، بهلكى يهنه يىگانه ئوغۇل )1:4

 . دهپمۇ ئاتالغان ) 1:6ئىبرانىالر -ئىنجىل(تۇنجى ئوغۇل 

 ئاندىن خۇدانىڭ دىن كىيىنئهيسا مهسىھ ئىنسان ھالىتىده دۇنياغا كهلگهن 

ئۇنىڭ ئهزهلدىن ۋه  كى قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردائوغلى دهپ ئاتالمىغان، بهل

 ، 9:6يهشايا (. مهڭگۈلۈك خۇدانىڭ ئوغلى ئىكهنلىكى ئالدىن بىشارهت قىلىنغان

  ) 5:2مىكا 

 6:3 ، 1:1،2ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات (نىڭ خاسلىقىمۇقهددهس روھ ، 

  ) 2:4 ، خاگگاي 40:13 ، يهشايا 51:11 ، زهبۇر 27:18 نوپۇس سانى

 63:10يهشايا  (نىڭ خاسلىقى رهب بىلهنمۇقهددهس روھ (  

 يهنى خۇدا، . مايهن بولىدۇھالهتته نائۈچ ئوخشىمىغان ئالهمنى ياراتقاندىمۇ  خۇدا

 ، 19:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(. خۇدانىڭ سۆزى ۋه خۇدانىڭ روھى

  ) 48:16 ، 4:21يهشايا 
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 : مهسىلهن  ،قىلىدۇ ماسلىشىپ ئىش شىمىغان ئهھۋالالردا بىرلىكتهئۈچ شهخس ئوخ

  1:1،2،26ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(ئالهمنى ياراتقاندا ، 

    )31-8:22تلهر نهسىھه-پهند

  42:1 ، 11:2يهشايا (ئهيسا مهسىھ ئىنسان تىنىده دۇنياغا كهلگهنده ، 

   )19-4:17 ، 1:35لۇقا -ئىنجىل

  لۇقا 3:16،17مهتتا -ئىنجىل(ئهيسا مهسىھ سۇغا چۈمۈلدۈرۈلگهنده ، 

3:21،22 (  

  ئهلچىلهر 24:49لۇقا -ئىنجىل(مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى يىتىشتۈرگهنده ، 

 ، كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 6-12:4، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت   1:4-8

  ) 1:1،2 ، پېتروس بىرىنچى خهت 13:13،14

  ئهيسا ئېتىقاتچىالرنىچىلىرى دۇئا قىلغاندا، مۇقهددهس روھ ئېتىقاتمهسىھ 

 . مهسىھنىڭ نامى بىلهن مۇقهددهس ئاتىغا دۇئا قىلغۇزىدۇ

  11:25 نوپۇس سانى،  5-31:3 چىقىش مىسىردىن-تهۋرات(باشقا ئهھۋالالر ، 

 ، 45-22:43 ، 12:28مهتتا - ؛ ئىنجىل59:21 ، يهشايا 110:1 ، 16:8زهبۇر 

 ، 2:32،33 ، ئهلچىلهر 15:26 ، 14:26 يۇھاننا ، 11:20 ، لۇقا 28:19

 ، تىتوس 20-5:18 ، ئهفهسلىكلهر 13:14 ، كورىنتلىقالر 10:38 ، 5:29-32

   ) 3:18خهت  ، پىتروس بىرىنچى 2:13

  مۇقهددهس ئاتا مۇقهددهس ئوغۇلنى ئىنسانالر ئارىسىغا ئهۋهتىدۇ، مۇقهددهس

 ؛ 48:16 ، يهشايا 2:7زهبۇر . (ئوغۇل مۇقهددهس ئاتىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

 ، 12:49،50 ، 8:18 ، 1:14،18 يۇھاننا ، 10:21،22 ، 9:35لۇقا -ئىنجىل

   ) 4:4،5 ، گاالتىيالىقالر 14:6،7،9،11،20

 ۇقهددهس ئاتا بىلهن مۇقهددهس ئوغۇل مۇقهددهس روھنى ئىنسانالر ئارىسىغا م

. ئهۋهتىدۇ، مۇقهددهس روھ مۇقهددهس ئاتا ۋه مۇقهددهس ئوغۇلغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

 15-16:13 ، 15:26 ، 26-14:16,17,23 يۇھاننا- ؛ ئىنجىل48:16يهشايا (

 )  5:6،7 بىرىنچى خهت يۇھاننا ، 4:6، گاالتىيالىقالر 

 ئۈچ بىرلىك مۇناسىۋىتى مهسىھ جامائىتى ئارىسىدىكى بىرلىكنىڭ ئاساسى .

  ) 17:20،21 يۇھاننا-ئىنجىل(

 ئىنجىلدا . ئىنجىلنىڭ ھىچقانداق يىرىده مهريهمنى خۇدا دهيدىغان خاتىره يوق

. ئاتايدۇمهريهم ئۆزىنى خۇدانىڭ ئاجىز قىزى، ئهرزىمهس بهندىسى دهپ 

  ) 1:48لۇقا -ئىنجىل(
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   : ئىسپاتالر-دهلىل ئۈچ بىرلىككه ئائىت )تهۋراتتىكى (دىكىىا ئهھدكۇن

  ئىبرانى تىلىدا خۇدانىڭ بىرلىكى »echad  «دىگهن سۆز بىلهن ئىپادىلىنىدۇ .

تهۋراتتا .  دىگهنلىكتۇربۇ سۆزنىڭ مهنىسى بىرلىككه كهلگهن بىر پۈتۈن گهۋده

ئى ئىسرائىلالر، ئاڭال،  « :مهسىلهن . خۇدانىڭ بىرلىكى كۆپ قىتىم تىلغا ئېلىنىدۇ

   ) 6:4 قانۇن شهرھى-تهۋرات(»  بىردۇررهببىمىز خۇدا

 يىگانه ، مۇتلهق بىر دىگهن ئۇقۇمنى -ئىبرانى تىلىدا  يهككه »yachid « 

تهۋرات، زهبۇر قاتارلىق قهدىمقى مۇقهددهس . دىگهن سۆز بىلهن ئىپادىلهيدۇ

 . پ باقمىغانىن بۇ سۆز قوللىنىكىتاپالردا خۇدانىڭ بىرلىكى سۆزلهنگهنده ئهزهلد

  بىر (» بىر«خۇدا روھتۇر، ئۇنىڭ بىرلىكىنى ئاددى ھالدا ماددى دۇنيادىكى

. دىگهن ئوقۇم بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ) تاغ، بىر دهرهخ، بىر ئادهم 

 . بىرلىكتۇرخۇدانىڭ بىرلىكى ئىنساننىڭ ئهقلى ۋه لوگىكىسىدىن ھالقىپ كهتكهن 

 گهرچه خۇدانىڭ بىرلىكى كۆپ قىتىم تهكىتلهنگهن بولسىمۇ، مۇقهددهس كىتاپتا 

. )دهپ سۆزلهيدۇ» بىز «ئالالقۇرئاندىمۇ  ( خۇدا كۆپلۈك ساندا ئىپادىلهنگهنئهمما

 Elohim« ، كۆپلۈك شهكلى  » El« ئىبرانى تىلىدا ئىالھنىڭ بىرلىك شهكلى 

رتۇق  قىتىمدىن ئا2000دىگهن سۆز  » Elohim« ا تمۇقهددهس كىتاپ ، »

دىگهن سۆزمۇ  » Adonai« ئىبرانى تىلىدا رهبنى ئىپادىلهيدىغان  . قوللىنىلغان

 . كۆپلۈك شهكلىده بولۇپ، مۇقهددهس كىتاپتا بۇ سۆزمۇ ناھايىتى كۆپ قوللىنىلغان

  خۇدانى ئىنسانالرنىڭ ،ئايهتته-10باب -35ئايۇپ پهيغهمبهر 

 خۇدانى ،ئايهتته-5باب -54يهشايا پهيغهمبهر . هپ ئاتىغاند» ياراتقۇچىلىرى«

 خۇدانى ،مىسرادا-2پاره -149زهبۇر . دىيىلگهن» ياراتقۇچىلىرى«ئىسرائىلالرنىڭ 

، ئايهتته-1باب -12ھىكمهتلهر . دىيىلگهن» ياراتقۇچىلىرى«ئىسرائىلالرنىڭ 

  ۋهئايهت-19باب -24يهشۇئا . نى ئهسلهڭالر دىيىلگهن» ىالرياراتقۇچ «سىلهر

 . ئىپادىلهنگهنكۆپلۈك ساندا خۇدا ئايهتلهردىمۇ -10ب با-9نهسىھهتلهر -پهند

  خۇدانىڭ ئاتىلىشى كۆپلۈك ساندا كهلسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ مۇقهددهس كىتاپتا

ھهتتا خۇدانىڭ بىرلىكى ئاالھىده بىرلىك ساندا كهلگهن، بولسا نىدىكى سۆزلهر ېي

ىالھنى كۆپ ئىالھنى ئهمهس بهلكى بىر ئ مۇقهددهس كىتاپ دىمهك. تهكىتلهنگهن

 . ئىزچىل تهكىتلهپ كهلگهن

  .خۇدانى ئىپادىلهيدىغان ئالماش سۆزلهرمۇ كۆپلۈك ساندا كهلگهن

 سىياقىدا ئىنسانالرنى  ئۆزىمىزنىڭ ئوبرازى بۇيىچه،بىز ئۆزىمىزنىڭ :خۇدا 

   ) 1:26،27ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (دهيدۇ-يارىتايلى

 ئالهمنىڭ -تهۋرات. (دهيدۇ- قالدى ئوخشاپبىزگه ئۇ ئادهم : پهرۋهردىگار خۇدا

  ) 3:22يارىتىلىشى 
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 دهيدۇ-قااليمىقانالشتۇرۋىتىلى چۈشۈپ ئۇالرنىڭ تىلىنى بىز :خۇدا .

  )  11:7ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

 6:8يهشايا . (دهيدۇ- ئۈچۈن بارااليدۇبىز مهن كىمنى ئهۋهتىمهن، كىم :خۇدا (  

 مۇساپىر  غامىنى باشقا يۇرتالر) خۇدا (ۇالرئ :ئىبراھىم پهيغهمبهر مۇنداق دهيدۇ

  ) 20:13ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (...قىلىپ چىقارغاندا

 ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (.ىدۇكۆرۈن پهيغهمبهرگهياقۇپ  بهيتهلده) خۇدا (ئۇالر

35:7 (  

 4:7 قانۇن شهرھى (.ىشىدۇقىنلېيئىسرائىلالرغا ) خۇدا (ئۇالر (  

 سامۇئىل ئىككىنچى (. مىسىردىن قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ ئىسرائىلالرنى) خۇدا (ئۇالر

   )7:23پۈتۈك 

 58:11زهبۇر  (.سوراق قىلىدۇيهر يۈزىده ) خۇدا (ئۇالر (  

بهزى ئايهتلهرده خۇدانىڭ ئىككى ياكى ئۈچ شهخسلىك ھالىتىنىڭ ھهممىسى خۇدا 

  . دهپ ئاتىلىدۇ

 ۋه گۇمۇرا سۇدۇم  دهرگاھىدىن خۇدانىڭ گۈڭگۈرت ۋه ئوتنى ئاسماندىكى خۇدا

   ) 19:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (شهھىرىگه چۈشۈرىدۇ

  شۇڭا ... ، سىنىڭ تهختىڭ مهڭگۈلۈكتۇر، سهلتهنىتىڭ ئادالهتلىكتۇرخۇدائى

، سىنى شاتلىق مېيى بىلهن مهسىھ قىلدى، سىنىڭ ئىالھىڭ  يهنى،خۇدا

  ) 45:6،7زهبۇر ( . ھهمراھلىرىڭدىن يوقۇرى قىلدى

  مىنى ۋه ئۆنىڭ روھىنى خۇدا... باش ھهم ئاخىردۇرمهن، مهن خۇدادۇرمهنمهن 

: قۇتقۇزغۇچۇڭ خۇدا، ئىسرائىلنىڭ مۇقهددهس بولغۇچىسى مۇنداق دهيدۇ. ئهۋهتتى

بۇ ئايهتتىكى  ) (17-48:12يهشايا . (مهن خۇدا  سىنىڭ ئىالھىڭدۇرمهن

 ) سۆزلهۋاتقان خۇدا بىر شهخس ئهمهس بىلهن خۇدائهۋهتكۈچى 

 ئۇنىڭغا لورۇھاماخ دهپ ئىسىم : مۇنداق دهيدۇهمبهرگه خۇدا ھوشىئا پهيغ

 قىلمايمهن، ئۇالرنىڭ گۇناھىنى  ئهمدى ئىسرائىلالرغا رهھىممهنقويغىن، چۈنكى 

ئۇالرنى .  قىلىمهن يهھۇداالرغا رهھىمبهلكى. كهچۈرمهيمهن

پهرۋهردىگارى بهلكى ئوقيا،قىلىچ،ئۇرۇش،ئات ۋه چهۋهندازالرغا تايىنىپ ئهمهس، 

پهرۋهردىگارى «بۇ ئايهتتىمۇ  ) ( 1:6،7ھۇشىئا ( .دۇرىمهن تايىنىپ قۇتۇلخۇداغا

 ) ساتقان خۇدا ئوخشىمىغان ئىككى شهخبىلهن سۆزلهۋ» خۇدا

  ،ۋه مهدھىيهلهر كۆپ تىلهككونا ئهھدىده ئۈچتىن تهركىپ تاپقان دۇئا 

 ، 6:24،26 نوپۇس سانى ، 48:15،16ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئۇچرايدۇ

 )  9:19، دانىيال  6:3هشايا ي
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  پهرۋهردىگار خۇدا بىزنىڭ سوراق قىلغۇچىمىز، خۇدا بىز ئۈچۈن قانۇن تورغۇزۇپ

  ) 33:22يهشايا . (بهردى، خۇدا بىزنىڭ پادىشاھىمىز

  ئىشنى پۈتكۈزگۈچى خۇدا، ئۇنى ياساپ تۇرغۇزماقچى بولغان خۇدا، نامى يهھۋا

  ) 33:2يهرهمىيا ... ( بولغۇچى مۇنداق دهيدۇ

   64:8 ، 63:16 ، يهشايا 32:6 قانۇن شهرھى-تهۋرات(مۇقهددهس ئاتا ، 

  ) 2:10ماالكى 

  ئالهمنىڭ - تهۋرات(، خۇدانىڭ ئهلچىسى، خۇدانىڭ ئوغلى سۆزىخۇدانىڭ

 32-32:22 ، 22-28:10 ، 18-22:9 ، 18-21:17 ، 14-16:7يارىتىلىشى 

 41-22:21 ۇس سانىنوپ ، 22-23:20 ، 13:21  ،3:6 ،  مىسىردىن چىقىش

 24:16 ، ساموئىل ئىككىنچى پۈتۈك 22-13:3 ، 24-6:7 ، 5-2:1، سهردارالر 

 ، 23:5،6 ، يهرهمىيا 63:9 ، 9:6 ، 7:14 ، يهشايا 110:1، 2:7، زهبۇر 

  ) 3:1 ، ماالكى 12:8 ، 1:10،11 ، زهكهرىيا 30:4نهسىھهتلهر -پهندى

  33:4 ، 26:13 ، ئايۇپ 9:20نهھهمىيا ( مۇقهددهس روھ، خۇدانىڭ روھى ، 

 ، ساموئىل ئىككىنچى 143:10 ، 24-139:1 ، 106:32،33 ، 104:30زهبۇر 

  ) 2:7 ، مىكا 11:5 ، ئىزهكىيال 40:13 ، 11:2 ، يهشايا 23:1،3پۈتۈك 

  ئارقىلىقبابتا، خۇدا ئۆزىنىڭ روھى ۋه سۆزى -1تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتىلىش 

 . ىتىدۇئالهمدىكى بارلىق مهۋجۇداتنى يار

  ىدۇتىلغا ئېلىنئايىتىدىمۇ يوقۇرقى ئىش -6باب -33زهبۇرنىڭ . 

  تالالنغۇچى ۋه ئۇنىڭ روھى ھهمدهئايهتته، خۇدا -1باب -42يهشايا پهيغهمبهر 

خۇدانىڭ ئۇالر ئارقىلىق ھهقىقهتنى دۇنياغا . ىدۇبىرال ۋاقىتتا تىلغا ئېلىن) مهسىھ(

 . ىنىدۇتارقىتىدىغانلىقى سۆزل

 ئايهتلهرده، باش ۋه ئاخىر بولغۇچى، يهنى 16-12باب -48همبهر يهشايا پهيغ 

 . خۇدانىڭ  پهرۋهردىگار خۇدا تهرىپىدىن دۇنياغا ئهۋهتىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان

  يىل بۇرۇن ياشىغان يهشايا پهيغهمبهر700ئهيسا مهسىھ دۇنياغا كىلىشتىن  

لگۈسىده خۇدانىڭ خۇدانىڭ ۋهھىسىنى يهتكۈزۈپ مۇنداق بىشارهت قىلىدۇ، كه

نى ئېلىپ كهلگۈچى، پهرۋهردىگار خۇدانىڭ ) يهنى ئىنجىل(خۇش خهۋىرى 

هددهس روھ ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا بولىدۇ مۇقهددهس روھى بىلهن مهسىھ قىلىنىدۇ، مۇق

 خهلقىم بىلهن  مهن...مهن پهرۋهردىگار خۇدا: ئۇ مۇنداق دهيدۇ  ) .61:1يهشايا (

 ئهھلى ئۇالرنى جاھان پۇتۇن دۇنياغا تونۇلىدۇ،ئۇالر ، مهڭگۈلۈك ئهھده تۈزهيمهن

  ) 61:8يهشايا ( . تونۇيدۇ دهپ نىڭ ئهۋالتلىرىخۇدا بهخت ئاتا قىلغانالر

  بابتا، پهرۋهردىگار خۇدا ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى شۇنداقال -63يهشايا پهيغهمبهر

 . دىيىلگهن-قۇتقۇزۇلۇش شهپقىتىنى ئېلىپ كىلىدۇمۇقهددهس روھ 
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 مۇكهممهل ىكى تهبىئىتىدخۇدا ئۆز بىرلىككه كهلگهن س ئىچىدهشهخئۈچ 

  . نى نامايهن قىلىدۇمۇھهببهت-مىھىر

  مۇكهممهل بولغان . مۇكهممهلدۇرچوقۇم  خۇدا ھىساپالنغانئهڭ ئۇلۇغ مهۋجۇدات

 ئهخالق مۇھهببهت-مىھىر. بولىدۇكه تولغان مۇھهببهت-مىھىرمهۋجۇدات چوقۇم 

ئۆزىنى بېغىشالش مۇھهببهتنىڭ . رسىتىدۇبىر خىل مۇكهممهللىكنى كۆجهھهتتىكى 

 خۇدانىڭ تهبىئىتىده ئۆزىنى  بولۇپ،ماھىيىتىئهڭ يوقىرى پهللىسى ۋه 

 .مهڭگۈلۈكتۇرمۇكهممهل ھهم ، بۇ مۇھهببهت دۇر بارمۇھهببهت-مىھىربېغىشاليدىغان 

   لىك ئىدىمۇھهببهت-مىھىرخۇدا ئىنسانالرنى ياراتمىغان چاغدىمۇ .  

  ئاپىرىده دۇنيا .  دىيىلگهنتۇرمۇھهببهت-مىھىرئۆزى ئىنجىلدا، خۇدانىڭ

 .  ئىچىده بىر ئىدىمۇھهببهت-مىھىربولمىغاندىال، ئۈچ بىرلىكتىكى خۇدا 

  نى بىر شهخس بىر ماھىيهت دهپ قارايدۇ، بۇنداق بولغاندا دۇنيا ئالالئىسالم

، ئۇ  مۇناسىۋىتى مهۋجۇد بواللمايدۇمۇھهببهت-مىھىريارىتىلىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭدا 

 كۆرسىتىش ئوبىكتى بولغان بىر قىسىم مهۋجۇداتالرنى مۇھهببهت-مىھىرچوقۇم 

ھهرگىزمۇ  رهھىمدىللىكىنىڭ ئالالشۇڭا قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان . يارىتىشى كىرهك

بىلهن ئوقۇم  دىگهن »تۇرمۇھهببهت-مىھىرخۇدانىڭ ئۆزى «ئىنجىلدا دىيىلگهن 

 . باراۋهر بۇاللمايدۇ

 اتى يهنى خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك ئۈچ بىرلىكنىڭ ئىچىده مهۋجۇد ئۈچ بىرلىك تهلىم

 )مهسىلهن ئىسالم دىنىدىن(بولۇپ تۇرىشى، خۇدانىڭ بىر مهنبهلىك تهلىماتىدىن 

 . تىخىمۇ ئهقىلغا مۇۋاپىق كىلىدۇ

 ،مۇقهددهس ئوغۇل ۋه مۇقهددهس روھ ماھىيهت جهھهتتىن  مۇقهددهس ئاتا

 سان ئۈچ شهخ ئوخشىمىغگهرچه ئۇالرر، بىر خۇدادۇبىرلىككه كهلگهن مۇكهممهل 

بۇ ئۈچى .  ئايرىۋهتكىلى بولمايدۇئهمما ئۇالرنى، ھالىتىده نامايهن بولسىمۇ

ئۇالر زىچ مۇناسىۋهتلىك بولۇپ، . كه تولغان بىر ئورتاق گهۋدىدۇرمۇھهببهت-مىھىر

 . تهسىرلىشهلهيدۇتولۇق ئۆزئارا 

  ۈپ،ۇقهددهس ئاتىنى بىلدۈرمۇقهددهس روھ ئارقىلىق بىزگه ممۇقهددهس ئوغۇل 

خۇدا تهرىپىدىن يارىتىلغان ئهمدى ئۇ ئارقىلىق بىز . ىدۇقىلبىزنى خۇدانىڭ بالىلىرى 

خۇدانىڭ ماھىيىتىنىڭ  ، بهلكىبولۇپ قالماستىن مهخلۇقاتالئادهتتىكى 

 . بۇالاليمىزئىشتىراكچىلىرى 
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دىن » ھىئۈچ بىرلىك ئىال« مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ »يىگانه ئىالھى«نىڭ ئىسالم

  ئىلغارمۇ؟ 

  دىنى ئهقىده ۋه مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن ئىيتقاندا، دىن ئاساسلىقى

مۇسۇلمانالر ئادهمنىڭ ئهقلى بىلهن بىر . تاپقان بولىدۇىن تهشكىل ئهمرىمهرۇپالرد

هرۇپالردىن قىسىم ئهقىده ۋه ئهمرىمهرۇپالرنىڭ يهنه بىر قىسىم ئهقىده ۋه ئهمرىم

مۇسۇلمانالر خۇدا . ۈم قىلغىلى بولىدۇ دهپ قارايدۇ ھۆكئىلغار ئىكهنلىكىنى

ئىنسانالرغا پهقهت ئۆزىنىڭ دىنى ئهقىدىلىرى ۋه ئهمرىمهرۇپلىرىنىال ۋهھى قىلىدۇ 

  . دهپ قارايدۇ

 ئۇالر  ئهڭ مۇھىمى، بۇالر راستىنال خۇدادىن كهلگهن ۋهھىلهرمۇ؟ ئهمما

 . لىشىپ بىقىش كىرهكئويچوقۇم  دىگهنلهرنى -ھهقىقهتمۇ؟ بىزنى قۇتقۇزاالمدۇ؟ 

  مهڭگۈ ھايات بولغان .مۇھهببىتىنى ھىس قىالاليدۇ-مىھرىمهسىھىلهر خۇدانىڭ 

 . ئارا باغلىنىدىغانلىقىنى بىلىدۇئهيسا مهسىھنىڭ خۇدا بىلهن ھاياتلىق جهھهتته ئۆز

.  ھهقىقهتتۇرنىڭ ئۆزى ئۇدۇر،) سۆزى(دانىڭ ۋهھىسى خۇئهيسا مهسىھنىڭ ئۆزى

 مهسىھ ئارقىلىقال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلهيدۇ، ئهيسا مهسىھ ئىنسان پهقهت ئهيسا

 . ئارقىلىقال خۇدانىڭ ھوزورىغا بارااليدۇ

  ئىنسان ھهرقانچه بىلىملىك ۋه ئىقتىدارلىق بولۇپ كهتكهن تهقدىردىمۇ، پۈتكۈل

ئالهمنى ياراتقان قۇدرهتلىك خۇدانى تونۇپ يىتهلمهيدۇ، تاكى خۇدا ئۆزى 

 . ىغۇچهئىنسانالرغا ۋهھى قىلم

  تهقۋادار بولۇشقا ھهرقانچه تىرىشسىمۇ، ، بولسىمۇئادهم ھهرقانچه ئىخالسمهن

 سوراپ قهلبىدىنبۇنى ھهر بىر ئادهم ئۆز (خۇدا ئالدىدا يهنىال ناپاك ۋه گۇناھكاردۇر 

  ئادهم ھهرگىزمۇ خۇدانىڭ ھهققانى سورىقىدا گۇناھىم يوق دهپ .) بولىدۇاباقس

 .ھنى ئىنسانالر ئارىسىغا ئهۋهتىدۇۈن خۇدا ئهيسا مهسىشۇنىڭ ئۈچ. تىك تۇرالمايدۇ

 لىك ساالھىيىتى بىلهن ئۇ ئادهم. قىلىدۇئايانخۇدانى ئىنسانالرغا ئهيسا مهسىھ 

  ئۇ ماھىيهت جهھهتتىنبىراق.  گۇناھىمىزنى يۇيىدۇكىلىپ بىزنىڭئارىمىزغا 

 . ئىالھتۇرئېيتقاندا 

 باشقا تارىخى بىلهن تىرىلهر ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھ توغرۇلۇق يىزىلغان خا

 . ماسلىشىدۇئۆزئارا خاتىرىلهر مهنبهلهردىكى 

  مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى خۇدانىڭ بىرال ۋاقىتتا ئهرىشته، زىمىندا ۋه ئىنسان قهلبىده

 .مهۋجۇت بۇالاليدىغانلىقىغا شهكسىز ئىشىنىدۇ،  ھهم بۇنىڭ سىرىنى چۈشىنىدۇ

 ى قۇبۇل قىلساق، ئۇنىڭغا بىز ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھىمىزنى يۇيىشىن

ئهگهشسهك، ئۇنى ھاياتىمىزنىڭ ئىگىسى دهپ ئېتىراپ قىلساق، مۇقهددهس روھ 
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ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانىيهت . قهلبىمىزدىن ئورۇن ئالىدۇ، بىزنى يىتهكلهيدۇ

چىلىرىنىڭ قهلبىدىن ئورۇن ئېتىقاتتارىخىغا كىرىشى ۋه مۇقهددهس روھنىڭ مهسىھ 

 خۇددى ئۆز مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى خۇدانى .ى تونۇتىدۇ خۇدانئۇالرغائېلىشى، 

 خۇداغا بولغان ئۇالرنىڭ. االيدۇ دهپ چاقىر» ئاتاخۇدا«ئاتىسىنى چاقىرغاندهك 

 ئهمهس، بهلكى ئۈچ پاراسىتى بىلهن-ىڭ چهكلىك ئهقىلتونۇشى ئادهمن

 . هلگهن ك بارلىققا ئارقىلىق بىرلىكتىكى ئاشۇ خۇدانى بىۋاسته باشتىن كهچۈرۈش


