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  خاتىرىلهرئهيسا پهيغهمبهرگه ئائىت قۇرئاندىكى 

 يهشۇئا  ئاتىلىشىئهسلىا ئىبرانى تىلىدئىسمى نىڭ  پهيغهمبهرئهيسا  )Yeshua ( 

مۇھهممهد بۇ ئىسىمنى خاتا .  دىگهنلىكتۇر»خۇدا قۇتقۇزىدۇ«مهنىسى بولۇپ، 

ئۇ ئهسلىدىكى ئىسىمنىڭ بىرىنچى ھهرىپى . تايدۇھالدا ئهرهپچه ئهيسا دهپ ئا

ھهرىپنى ئالدىغا ئهكىلىپ تهتۈر » ئا«نى كهينىگه سۈرۈپ، كهينىدىكى » ي«

 ئىسمىنى بۇنداق خاتا  پهيغهمبهرنىڭئهيسانىمه ئۈچۈن مۇھهممهتنىڭ . ئوقۇيدۇ

 مهيلى قانداقال بولسۇن، مۇھهممهد. اراشالر بارقئاتىغانلىقى توغرىسىدا ھهرخىل 

  . ھهقىقى ئىسمىنى بىلمىگهنئهسلىدىكى  پهيغهمبهرنىڭئهيسا 

 قۇرئان  .(پاك قىز مهريهم خورما دهرىخىنىڭ ئاستىدا ئهيسانى تۇغۇدۇ

19:16-35 (  

  تۇغۇلغانلىقى ) دادىسىز(قۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ پاك قىز ئارقىلىق

 . توغرۇلۇق خاتىره يوق

 ئىنجىل بىلهن غۇلۇشىغا ئائىت ھىكايه نىڭ تۇ پهيغهمبهرندىكى ئهيساقۇرئا

 . پهرقلىنىدۇ

 نىڭ تۇغۇلۇشى توغرىسىدىكى ھىكايىنىڭ ئهسلى  پهيغهمبهرقۇرئاندىكى ئهيسا

نىڭ  پهيغهمبهرساختا ئىنجىل ۋه ئهيسائهرهپ رايونىدا تارقىلىپ يۈرگهن مهنبهسى 

 . بالىلىق دهۋرىگه ئائىت مىسىر رىۋايهتلىرىدىن كهلگهن

（「Infancy Gospel of Matthew」or「Birth of Mary and Infancy of 

the Savior」） 

 

 نىڭ مۇناسىۋىتىئالالبىلهن پهيغهمبهر قۇرئاندا خاتىرلهنگهن ئهيسا 

 43:64 ، 19:36 ، 5:72،117 ، 3:51قۇرئان . ( ئهيسانىڭ رهببىدۇرئالال(  

  21:91 ، 19:21قۇرئان . (نىڭ ئىنسانالرغا بهرگهن بىشارىتىدۇرئالالئهيسا ، 

23:50 (  

  19:21قۇرئان . (ىن ئىنسانالرغا كهلگهن شهپقهتتۇردئالالئهيسا (  

  57:27 ، 4:157،171 ، 2:87،136قۇرئان . (نىڭ پهيغهمبىرىدۇرئالالئهيسا ، 

61:6 (  

  قۇرئان . (ىن چىققان روھتۇردئالالىن كهلگهن كهلىمه سۆزدۇر، دئالالئهيسا

4:171 (  
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 3:59قۇرئان . (هقىقهتهن ئادهم ئاتىغا ئوخشاشتۇرنىڭ نهزىرىده، ئهيسا ھئالال (  

 5:17قۇرئان . ( خالىسا، ئهيسانى يوقىتىۋىتهلهيدۇئالال (  

 2:87،253قۇرئان . ( ئهيساغا نۇرغۇن روشهن دهلىللهرنى ئاتا قىلىدۇئالال ، 

43:63 ، 61:6 (  

  رسىتىدۇنىڭ ئىرادىسى بۇيىچه ئىسرائىلالرغا نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆئالالئهيسا .

  ) 5:110 ، 3:49،50قۇرئان (

 5:110 ، 3:46قۇرئان  (.هيدۇئهيسا بۈشۈكته تۇرۇپال ئادهملهرگه سۆزل ، 

19:29،30 (  

  مهنبىئى ئهينى ۋاقىتتا ئهرهبىستاندا تارقىلىپ يۈرگهن ساختا ئىنجىل ئايهتنىڭبۇ(

 )  كهلگهنۋه بىدئهت مهزھهپلهردىن

 ئۆگىتىدۇ، ئۇنىڭغا ئىنجىلنى ئاتا قىلىدۇ ئهيساغا يېزىقچىلىق ۋه ئهقىلئالال  .

  ) 19:30قۇرئان (

  ئهيسا الي بىلهن بىر قۇش ياساپ ئۇنىڭغا پۈلهيدۇ، قۇشقا شۇھامان جان كىرىپ

  ) 5:110 ، 3:49قۇرئان . (ئۇچىدۇ

  قۇرئاندا ئهيسادىن باشقا بىرهر پهيغهمبهرنىڭ جانسىز نهرسىلهرگه ھاياتلىق ئاتا

 . ىرلهنمىگهنقىالاليدىغانلىقى خات

  ال ھاياتلىق ئاتا قىالاليدىغانلىقى دىيىلگهن، ئالالقۇرئاندا كۆپ قېتىم پهقهت

مهسىلهن ئۇ ئادهم ئاتىنىڭ اليدىن ياسالغان ھهيكىلىگه پۈلىگهندىن كىيىن ئادهم 

  ) 38:72 ، 32:9 ، 15:29قۇرئان . (ئاتىغا جان كىرىدۇ

  ال چىۋىننىمۇ يارىتالمايدۇ دىيىلگهنھهتتا بىر ت) ساختا ئىالھالر(قۇرئاندا بۇدالر .

  ) 22:73قۇرئان (

  ئهيسا قارغۇنىڭ كۆزىنى ئاچااليدۇ، ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتااليدۇ، ئۆلۈكلهرنى

تىرىلدۇرهلهيدۇ، باشقىالرنىڭ نىمه يىگىنىنى، ئۆيىده قانداق يىمهكلىكلهرنى 

  ) 3:49قۇرئان . (ساقالۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بىرهلهيدۇ

  نىمهتلهر بىلهن تولغان داستىخان -ىن تىلهپ ئاسماندىن نازۇدالالئئهيسا

  ) 5:114قۇرئان . (چۈشۈرۈپ بېرهلهيدۇ

 شۇڭا ئىنسانالر ئۇنىڭغا گهنپاراسهت ئېلىپ كهل-ئهيسا ئىنسانالرغا ئهقىل ،

  ) 43:63 ، 3:50قۇرئان . (بويسۇنىشى كىرهك

 ئهيسا ئۇالر بىلهن  ) 3:52قۇرئان (دهم سورايدۇ رئهيسا شاگىرتلىرىدىن يا ،

  ) 5:117قۇرئان . (غا گۇۋاھ بولىدۇربىرگه بولغان مهزگىلده ئۇال
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 42:13قۇرئان . (ئهيسا توغرا دىنغا يىتهكلهيدۇ (  

 19:31قۇرئان . (ئهيسا مهيلى قهيهردىال بولمىسۇن بهختلىكتۇر(    

  ىپ باقمىغانزوراۋانلىق قىلھىچكىمگه  ،بولۇپئهيسا ئانىسىغا كۆيۈمچان .

  ) 19:32قۇرئان (

 ا يىقىندۇرغئالال بۇ دۇنيا ۋه ئۇ دۇنيا ئىككىال دۇنيالىقتا يۈزى باردۇر، نىڭئهيسا .

  ) 3:45قۇرئان (

قۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهر ئهيسا پهيغهمبهردهك بۇنداق يوقىرى ئىناۋهتكه ئىگه 

 . بولمىغان

 4:158قۇرئان . ( ئهيسانى ئۆزىنىڭ دهرگاھىغا كۆتىرىدۇئالال  ( 

 تهرىپىدىن ئۆز دهرگاھىغا كۆتۈرۈلگهن خاتىره ئالالقۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ 

 . يوق

 43:61قۇرئان  (دۇرنىڭ بىشارىتى ۋاقتىئهيسا تىرىلىش (  

 . بۇنداق دىيىلمىگهنتوغرىسىدا قۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهر 

 ن ئهيسا مهسىھ قۇرئاندا بايان قىلىنغان ئهيسا بىلهن ئىنجىلدا بايان قىلىنغا

  . توغرىسىدىكى خاتىرىلهرده ئوخشاشلىقالر بار، ئهمما پهرقلهرمۇ كۆپ

  

  ، مۇھهممهد ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ سېلىشتۇرمىسى مهسىھئهيسا

  گهرچه ئۇنىڭدىكى  (تهقدىردىمۇقۇرئاندىكى خاتىرىلهرنى ئاساس قىلغان

ئهيسا پهيغهمبهر ئهمما  ، ) مهۋجۇد بولسىمۇالر خاتالىقۋه لۈك كهمتۈكدهخاتىرىلهر

  . مۇھهممهد ۋه باشقا پهيغهمبهرلهردىن زور پهرقلىنىدۇيهنىال 

  ئهيسا پهيغهمبهر خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن تېخى نىكاھلىق بولمىغان پاك قىزدىن

 .  تۇغۇلمىغانھالداباشقا پهيغهمبهرلهر بۇنداق مۆجىزىلىك مۇھهممهد ۋه . توغۇلىدۇ

  خۇدادىن چىققان روھ دىيىلگهن)سۆزى(لىمىسىكهئهيسا پهيغهمبهر خۇدانىڭ ، .

 .  دۇرلهرباشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى ئادهتتىكى ئادهمۋه مۇھهممهد ئهمما 

  مۇھهممهد ۋه باشقا .  دىيىلگهن پاك ۋه گۇناھسىزالئهيسا پهيغهمبهرپهقهت

 . ۈپ باققانپهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى گۇناھ ئۆتكۈز

  هرسىگه جان كىرگۈزىدۇ، ئۆلۈكنى تىرىلدۇرىدۇجانسىز نئهيسا پهيغهمبهر .

   .باشقا پهيغهمبهرلهرده بۇنداق ئىقتىدار يوقمۇھهممهد ۋه 

 يوقىرى  (نيا ۋه ئۇ دۇنيا ئىككىال دۇنيالىقتا يۈزى بولىدۇدۇئهيسا پهيغهمبهرنىڭ بۇ

 . باشقا پهيغهمبهرلهر بۇنداق دىيىلمىگهنمۇھهممهد ۋه . )ئىناۋهتكه ئىگه بولىدۇ
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 مۇھهممهد ۋه . ا پهيغهمبهر ئىنسانالرنىڭ تىرىلىش ۋاقتىدىكى بىشارهتتۇرئهيس

 . ۇنداق ئهمهسئباشقا پهيغهمبهرلهر 

  ئۆزىنىڭ دهرگاھىغا ئېلىپ كىتىدۇ، خۇدا ئهيسا پهيغهمبهرنى ئاسمانغا كۆتىرىپ 

 خۇدا بىلهن ا قهدهر تاكى ھازىرغدىن بۇيان مىڭ يىل2دىمهك ئهيسا پهيغهمبهر 

 كىنى مۇھهممهد ۋه باشقا پهيغهمبهرلهر بۇنداق زور ئىلتىپاتقا ئېرىش.قتابىرگه تۇرما

 . ده ياتماقتاقهبرىھازىرمۇ مۇھهممهت ئۆلۈپ . يوق

 ئادهملهرنى تاكى  ئۇنىڭ يولىدا ماڭغان ھهم ئىشهنگهن پهيغهمبهرگه خۇدا ئهيسا 

  )3:55قۇرئان (.  قىلىدۇئۈستۈن باشقا ئادهملهردىنقىيامهت كۈنىگىچه 

 3:45قۇرئان (دهپ ئاتالغان » مهسىھ«سا پهيغهمبهر قۇرئاندىمۇ ئهي ،

ممهت ۋه باشقا مۇھه). 9:30،31 ، 5:17،72،75 ، 4:157،171،172

 .  دهپ ئاتالمىغانپهيغهمبهرلهر ئۇنداق
 ئهرشتىن چۈشۈپ ،تهۋرات ۋه زهبۇردا ئالدىن بىشارهت قىلىنغان: مهسىھ(

ه ئۆلۈمدىن قۇتقۇزىدىغان سىرلىق بىر ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالپ گۇناھ ۋ
 ئهمما مهسىھ ، بولسىمۇئهيسا مهسىھ دهپ ئاتالغانۇرئاندىمۇ گهرچه ق. زات

 .)توغرىلىق چۈشهنچه بىرىلمىگهن

  كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، ئهيسا پهيغهمبهر ھهر ھهتتا قۇرئاننىڭ ئۆزىدىنمۇ

ۇرىدۇ، ئۇنىڭ جهھهتلهرده باشقا پهيغهمبهرلهردىن ناھايىتى يوقۇرى ئورۇندا ت

 . مۇھهممهتتىن تۆۋهن ئورۇندا تۇرۇشى مۇمكىن ئهمهس

  

  خاتىرىلهرئهيسا مهسىھكه ئائىت مۇقهددهس كىتاپتىكى 

  قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالرنى ئېتىراپ قىلسا، مۇسۇلمانالر ھازىرقى ئهگهر

ئىنجىلنىڭ ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتى ۋه تهلىملىرى خاتىرلهنگهن مۇقهددهس 

نلىكىنى قۇبۇل قىلسا، بىتهرهپلىمه قاراشالردىن خالى ھالدا ئىنجىلنى كىتاپ ئىكه

ئهيسا مهسىھنى ئىنچىكه  ھهمده ئىنجىلدىكى كۆڭۈل قويۇپ ئوقۇپ باقسا، 

  چوقۇمقۇر ئويلىنىپ باقسا، ئۇالرچوڭ كۈزىتىش بىلهن بىرگه بۇ زات توغرۇلۇق

 بىر ئادهمگه ھىچقانداق تارىختىكى شۇنى كۆرۈپ يىتهلهيدۇكى، ئهيسا مهسىھ

دىن نىڭ تهلىملىرىالر دىنى ئۇستازباشقا تهلىملىرى ئۇنىڭ ۇ،ئوخشىمايد

،  بولۇپ شۇنچه ئۆزگىچه ۋه ئاجايىپ، ئۇنىڭ ئۆزىنى تونۇشتۇرىشىپهرقلىنىدۇ

، كهسكىن دىنالردىن ۋه جهمىيهتكه بهرگهن تهنقىدى ھهرقانداق ئادهملهرگه

  . دۇركىسىل- ئۈزۈلشۇنچه مۇتهلىپىقويغان 

 يهشۇئا ئاتىلىشىئهسلى ىكى  ئىبرانى تىلىدنىڭسا دىگهن بۇ ئىسىمئهي 

 )Yeshua (  دىگهنلىكتۇر»خۇدا قۇتقۇزىدۇ«بولۇپ، مهنىسى .  

  خۇدا بىز «، بۇنىڭ مهنىسى  بولۇپ»ئىمانوئىل«ئهيسا مهسىھنىڭ يهنه بىر نامى
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  ) 1:23مهتتا - ، ئىنجىل7:14يهشايا . (دىگهنلىكتۇر» بىلهن بىرگه

 نۇرى، ھاياتلىق ئېلىپ كهلگۈچىسۆزىهسىھ خۇدانىڭ ئهيسا م ، .

 ) 18-1:1يۇھاننا -ئىنجىل(

  ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئۇلۇغلىغىدىن پارلىغان نۇر، خۇدانىڭ تهبىئىتىنىڭ

  ) 1:3ئىبرانىالر -ئىنجىل. (ھهقىقى ئوبرازىدۇر

 پاراسهت ۋه بىلىم-خۇدانىڭ تهبىئىتىدىكى بارلىق مۇكهممهللىك، بارلىق ئهقىل 

  ) 2:3،9كولۇسلىقالر -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىدىدۇر

 ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ قۇدرىتى، خۇدانىڭ پاراسىتى، خۇدانىڭ سىرىدۇر .

  ) 2:2 ، كولۇسلىقالر 1:24كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

 نىڭدىكى ، بۇ سىياقىدا مهيدانغا چىقىدۇ هيسا مهسىھ خۇدانىڭ خىزمهتكارىئ

دىمقى مۇقهددهس كىتاپالردىكى بىشارهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش  قهمهقسهت

يهشايا - ؛ تهۋرات4:29،30 ، 3:13،26ئهلچىلهر -ئىنجىل. (ئۈچۈندۈر

  )42،49،50،53پهيغهمبهر 

 ئارىسىدىكى خۇدا ئهيسا مهسىھتىن خۇرسهندۇر، ئۇ خۇدا بىلهن ئىنسانالر 

 ، لۇقا 1:11اركوس ، م3:17مهتتا -ئىنجىل. (چىدۇرۈبىردىنبىر كىلىشتۈرگ

  ) 2:5 ، تىمۇتى بىرىنچى خهت 3:22

 مۇقهددهس روھ نىڭ جىسمانى جهھهتتىن ئاتىسى يوق بولۇپ، ئۇئهيسا مهسىھ 

. تۇغۇلىشى خۇدانىڭ مۆجىزىسىدۇرغايىپتىن ئارقىلىق ھامىلىدار بولىدۇ، ئۇنىڭ 

  ) 1:20مهتتا -ئىنجىل(

  

  لىرى ۋه تهلىملىرىئهيسا مهسىھنىڭ بۇ دۇنيادىكى چاغدا قىلغان ئىش

  ئهيسا مهسىھ ئادهملهرگه تهربىيه بهرگهن، خۇش خهۋهر تارقاتقان، كىشىلهرنىڭ

   ) 4:23مهتتا -ئىنجىل. (تۈرلۈك كىسهللىرىنى داۋالىغان

  سائهت يېتىپ كهلدى، خۇدانىڭ پادىشاھلىقى نامايهن -ۋاقىت« : ئهيسا مهسىھ

 -» ! خهۋهرگه ئىشىنىڭالر شۇڭا توۋا قىلىڭالر، خۇش .بولۇش ئالدىدا تۇرىدۇ

 ) 1:15ماركوس -ئىنجىل. (دهيدۇ

 تهۋرات قانۇنىنى تهستىقاليدۇرقىلىقئهيسا مهسىھ ئۆزگىچه مىسال ۋه تهلىملهر ئا ، 

مهسىلهن .  جاكاراليدۇقانۇنىنىڭ تېخىمۇ يوقىرى ماھىيىتىنىھهم خۇدانىڭ 

  ) 5:7مهتتا -ئىنجىل. (»تاغ ئۈستىدىكى تهلىملىرى«ئۇنىڭ 
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  مۇھهببهتلىك -مهسىھ شاگىرتلىرىغا، خۇددى مهن سىلهرگه مىھرىئهيسا

مۇھهببهتلىك بۇلۇڭالر دهپ -مىھرىئۆز ئارا بىرىڭالرغا -بولغاندهك، سىلهرمۇ بىر

  ) 15:12 ، 13:34يۇھاننا -ئىنجىل. (تهلىم بېرىدۇ

  ئۈزۈم (ئهيسا مهسىھ جهلىلىيه ئۆلكىسىنىڭ كانا دىگهن يىرىده سۇنى شاراپ

بۇ ئهيسا . كه ئۆزگهرتىدۇ) ئىشلهنگهن بىر خىل ئىچىملىكشهربىتىدىن 

  ) 2:11يۇھاننا -ئىنجىل. (مهسىھنىڭ تۇنجى مۆجىزىسىدۇر

  ئهيسا مهسىھ نۇرغۇن كىسهللهرنى، جىن چاپالشقانالرنى ساقايتىدۇ، قارغۇالرنىڭ

ىلىگه گىرىپتار چوالقالرنى ماڭغۇزىدۇ، ماخاۋ كېس-كۆزىنى ئاچىدۇ، ئاقساق

. اليدۇ، گاسالنىڭ قولىقىنى ئاچىدۇ، ئۈلۈكلهرنى تىرىلدۇرىدۇ پاكبولغانالرنى

 ، لۇقا 7:37 ، ماركوس 11:5 ، 30-9:27 ، 32-8:28مهتتا  -ئىنجىل(

  ) 11:43،44 ، يۇھاننا 7:21،22 ، 5:12،13

 لۈمدىن تىرىلدۈرىدۇۆئهيسا مهسىھ ئىبادهتخانا مهسئۇلى يائىرنىڭ قىزىنى ئ .

   )42-5:35ماركوس -ئىنجىل(

  دىن تىرىلدۈرىدۇئۆلۈمنائىن شهھرىدىكى بىر تۇل ئايالنىڭ ئوغلىنى .

  ) 17-7:11لۇقا -ئىنجىل(

  يۇھاننا -ئىنجىل. (دىن تىرىلدۈرىدۇئۆلۈمبهيتانىيا يىزىسىدىكى الزارنى

11:1-45 (  

  نى قورسىقى ئادهمنىڭ دىن ئارتۇق 5000 ال بېلىق بىلهن2  ۋه نان5ئهيسا مهسىھ

 ، لۇقا 44-6:30 ، ماركوس 21-14:15مهتتا -لئىنجى. (تويغۇزىدۇ

9:10-17 (  

  دىن ئارتۇق 4000 نان ۋه نهچچه تال كىچىك بېلىق بىلهنال 7ئهيسا مهسىھ 

 ، ماركوس 39-15:32مهتتا -ئىنجىل. (نى تويغۇزىدۇقورسىقى ئادهمنىڭ

8:1-9 (  

  14:25مهتتا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ سۇنىڭ ئۈستىده ماڭىدۇ (  

 ىدۇنى تىنجىت دولقۇنتوختۇتۇپ،چاپقۇننى -سىھ دېڭىزدىكى بورانئهيسا مه .

  ) 25-8:22 ، لۇقا 4:39 ، ماركوس 27-8:23مهتتا -ئىنجىل(

  ) 107:29زهبۇر  -. خۇدا بوراننى توختىتىشى بىلهن دىڭىز دولقۇنىمۇ تىنجىدى(

 پارچه تۆتئىنجىلدىكى (ن ئهيسا مهسىھ يهنه نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسهتكه 

ئىنجىلدا بۇ ؛ ) ده بۇالردىن پهقهت بىر قىسمىال خاتىرلهنگهنش خهۋهرخۇ

دىن مهسىھنىڭ ھهقىقهتهن خۇدامۆجىزىلهرنىڭ خاتىرلىنىشى كىشىلهرگه ئهيسا 

، ئۇنىڭغا ئىشهنگهن ئادهمنىڭ مهڭگۈلۈك ھاياتقا كهلگهنلىكىنى
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  ) 20:30،31يۇھاننا -ئىنجىل(. ئېرىشهلهيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر

 مهتتا -ئىنجىل. (خىيالىنى بىلهلهيتى-ئهيسا مهسىھ كىشىلهرنىڭ قهلبىدىكى ئوي

  ) 2:24،25 ، يۇھاننا 9:4

  ئهيسا مهسىھ ئازغان ئادهملهرنى قۇتقۇزغىلى، گۇناھىنى تونۇغانالرنى چاقىرغىلى

  ) 5:32 ، لۇقا 9:13 ، مهتتا 19:10لۇقا -ئىنجىل(. كهلدى

 نۇرغۇن بىلهنم شاگىرتلىرى ئهيسا مهسىھ ئهرىشتىن چۈشكهن، ھه 

 باشقا ھىچقانداق ئهيسا مهسىھتىن. چىالرنىڭ ئالدىدا ئاسمانغا كۆتىرىلگهنئېتىقات

.  ئاسمانغا كۆتىرىلگهن ئهمهسھهمئادهم ئهرىشتىن چۈشكهن بىر 

  ) 6:38 ، 3:13يۇھاننا -ئىنجىل(

  قىدىن ئاتىسىنىڭ ئۇلۇغلىدۇنيا ئاپىرىده بولۇشتىن بۇرۇنال ئهيسا مهسىھ خۇدا

؛ ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى  ) 17:5يۇھاننا -ئىنجىل(بهھرىمهن بولغان 

 ) 17:6يۇھاننا (خۇدا ئاتىسى تهرىپىدىن تالالنغان ئادهملهرگه نامايهن قىلغان 

؛ ئۇ خۇدا  ) 5:43يۇھاننا (؛ ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ نامى بىلهن بۇ دۇنياغا كهلگهن 

؛ ئهيسا مهسىھنى  ) 10:30يۇھاننا (ئاتىسى بىلهن ئهسلىده بىر ئىدى 

ئىنسان پهقهت ئهيسا مهسىھ ئارقىلىقال كۆرگهنلىك خۇدا ئاتىنى كۆرگهنلىكتۇر، 

؛  ) 14:6،9،11 ، يۇھاننا 11:27مهتتا (خۇدا ئاتىنىڭ دهرگاھىغا بارااليدۇ 

؛  ) 5:37يۇھاننا (خۇدا ئاتىنىڭ ئۆزىمۇ  ئهيسا مهسىھ ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىدۇ 

؛ ئهيسا  ) 5:19يۇھاننا (ا نىمه قىلسا، ئهيسا مهسىھمۇ شۇنى قىلىدۇ خۇدا ئات

مهسىھنى ھۆرمهت قىلمىغانلىق ئۇنىڭ ئاتىسى خۇدانى ھۆرمهت قىلمىغانلىقتۇر 

؛ ئۇنىڭغا ئۆچمهنلىك قىلغانلىق خۇدا ئاتىغا ئۆچمهنلىك  ) 5:23يۇھاننا (

اننىڭ ھهممىسى ھهم بار بولغ؛ خۇدا ئاتىدا  ) 24-15:22يۇھاننا (قىلغانلىقتۇر 

  ) 16:15يۇھاننا (دۇر كىئهيسا مهسىھنىڭ

 17-16:15مهتتا -ئىنجىل( ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتايدۇ مۇئهيسا مهسىھ 

 ، 8:23 ، 6:51 ، 5:17،18 ، يۇھاننا 22:70 ، لۇقا 26:63،64، 

9:36،37 ، 10:33,36-38 ، 13:13 ، 16:8 ، 17:1 ، 19:7(   

 الرنى تېخىمۇ مول ھاياتلىققا ئېرىشسۇن دهپ كهلگهن ئهيسا مهسىھ ئىنسان

  ) 10:10يۇھاننا -ئىنجىل(

  يۇھاننا -ئىنجىل(ئهيسا مهسىھ كىشىلهرگه مهڭگۈلۈك ھاياتلىق ئاتا قىلىدۇ

يۇھاننا (؛ ئۇ ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگۈچى ۋه ھاياتلىق بهرگۈچىدۇر  ) 10:27،28

يۇھاننا  (. ئاتا قىلىدۇلىقھايات؛ ئۇ ئۆزى خالىغان كىشىگه مهڭگۈلۈك  ) 11:25

5:21 (  

 ئۇنىڭ يېنىغا كهلگهنلهر ھهرگىز . ئهيسا مهسىھ ھاياتلىق بهرگۈچى ناننىڭ ئۆزىدۇر

  ) 6:35يۇھاننا  (.ئاچ قالمايدۇ، ئۇنىڭغا ئىشهنگهنلهر مهڭگۈ ئۇسسىمايدۇ
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  ،ئهيسا مهسىھ دۇنيانىڭ نۇرىدۇر، ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر قاراڭقۇلۇقتا قالمايدۇ

  ) 8:12يۇھاننا  (.ھاياتلىق نۇرىغا مۇقهررهر ئېرىشىدۇئۇالر 

  ،ھهم مول ئهيسا مهسىھ ئىشىكتۇر، ئۇ ئارقىلىق كىرگهنلهر چوقۇم قۇتقۇزىلىدۇ

  ) 10:9يۇھاننا . (نىمهتلهرگه ئېرىشىدۇ

  ئهيسا مهسىھ ياخشى قويچىدۇر، ياخشى قويچى ئۆزىنىڭ قويلىرى ئۈچۈن

  ) 10:11يۇھاننا . (ھاياتىنىمۇ قۇربان قىالاليدۇ

 ئهيسا مهسىھ ھازىرمۇ ھاياتتۇر، ئۇ كهلگۈسىده بۇ دۇنياغا يهنه كىلىدۇ .

  )ۋهھىلهر-ئىنجىل(

 پۇتۈن دۇنيا، پۈتكۈل مهۋجۇدات ئهيسا مهسىھكه بويسۇنىدۇ .

،  1:10 ، ئهفهسلىكلهر 15:27،28كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

 ) ۋهھىلهر

 24:51 ، لۇقا 16:19ماركوس -ئىنجىل. (ىرىلىدۇئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆت ، 

  ) 1:9ئهلچىلهر 

  3:13يۇھاننا . (ئهرىشتىن چۈشكهن ئهمهسئهيسا مهسىھتىن باشقا ھىچكىم (  

  ئهيسا مهسىھ ئهرىشكه كۆتۈرۈلۈپ شانلىق تهختته ئولتۇرىدۇ، ئۇ خۇدانىڭ ئوڭ

  ) 22:44 ، 25:31 ، 19:28مهتتا . (يىنىدىن ئورۇن ئالىدۇ

 1:8ئىبرانىالر . (سا مهسىھنىڭ تهختى مهڭگۈلۈكتۇر، سهلتهنىتى ئادىلدۇرئهي ( 

  سالونىكا بىرىنچى   ، 1:11ئهلچىلهر (ئهيسا مهسىھ قىيامهتته قايتىپ كىلىدۇ

  ) 1:7 ، ۋهھىلهر 9:28 ، ئىبرانىالر 4:16

  5:22 ، يۇھاننا 25:31،32مهتتا (ئهيسا مهسىھ پۈتۈن دۇنيانى سوراق قىلىدۇ ( 

يسا مهسىھنى رهت قىلغان، ئۇنىڭ سۆزىنى قۇبۇل قىلمىغانالرنى، قىيامهت ؛ ئه

  ) 12:48يۇھاننا . (كۈنى، ئۇنىڭ سۆزلىرى سوراق قىلىدۇ

 1:31،33لۇقا . (ئهيسا مهسىھ مهڭگۈ ھايات، ئۇنىڭ دۆلىتى مهڭگۈلۈكتۇر ، 

  ) 19:16 ، 11:15 ، 1:5،18ۋهھىلهر 

 مهڭگۈ بار بولغان، شۇنداقال ھهممىگه ئهيسا مهسىھ بۇرۇن، ھازىر ۋه كهلگۈسىده 

  ) 1:8ۋهھىلهر . (قادىر بولغۇچىدۇر

 ؛ ئۇ  ) 28:18مهتتا (زىمىندىكى بارلىق ھوقۇق بېرىلگهن -ئۇنىڭغا ئاسمان

ئۆزىنىڭ قۇدرهتلىك سۆزى بىلهن پۈتكۈل كائىناتنىڭ مهۋجۇدلىقىنى ساقالپ 

يۇھاننا (ىڭغا تاپشۇرغان ؛ خۇدا بارلىق مهۋجۇداتنى ئۇن) 1:3ئىبرانىالر (تۇرىدۇ 

  ) .I 15:27كورىنتلىقالر( بويسۇنىدۇ ؛ پۈتكۈل مهۋجۇدات ئۇنىڭغا ) 3:35
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  ئهيسا مهسىھ ئۆزىگه ئىتائهت قىلغۇچىالر ئۈچۈن مهڭگۈلۈك قۇتقۇزۇلۇش مهنبهسى

  ) 5:9ئىبرانىالر . (بولدى

 بولدىكاھىنك ئهيسا مهسىھ چهكسىز ھاياتلىق قۇدرىتى بىلهن مهڭگۈلۈ  .

  ) 7:16ئىبرانىالر (

  ئهيسا مهسىھ مهڭگۈ ھاياتتۇر، ئۇ خۇدانىڭ ئوڭ يىنىدا تۇرىدۇ، ئۇ ئۆزى ئارقىلىق

خۇدانىڭ ئالدىغا كهلگهن بارلىق ئادهملهرنىڭ قۇتقۇزىلىشى ئۈچۈن مۇراجهت 

  ) 7:25 ، ئىبرانىالر 8:34رىملىقالر . (قىلىدۇ

 تىقاتچىلىرى بىلهن بىرگه بولىدۇېائىم ئۆز ئئهيسا مهسىھ زامان ئاخىرغىچه ھهر د .

  ) 28:20مهتتا (

 ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا كىلىشى شهيتاننىڭ قىلمىشلىرىنى يوقۇتۇش ئۈچۈندۇر .

  ) 3:8يۇھاننا بىرىنچى خهت (

  

  ؟ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى ياكى ئىالھ دىگهنمۇئهيسا مهسىھ 

 تهۋرات،  (ه ۋاقىتتا كونا ئهھديوقۇردا خاتىرلهنگهن نۇرغۇن ئايهتلهر، ئهينى

بىلىدىغان يهھۇدىالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئهيسا مهسىھ ئۆزىنى نى ياخشى ) زهبۇر

ئهيسا مهسىھ دهل مۇشۇ .  دهپ ئاتىغان بىلهن باراۋهر ئىدى ئىالھخۇدانىڭ ئوغلى،

  . پ ئۆلتۈرىلىدۇن يهھۇدىالر تهرىپىدىن قهستلىنىسهۋهپتى

 ه ئاساسهن ئۆزىنى ك» هتئاي-13باب -7 هردانىيال پهيغهمب«هيسا مهسىھ ئ

 دهپ ئىالھئىنسان ئوغلى دهپ ئاتايدۇ، بۇ ئهمىلىيهتته ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى، 

 . ئاتىغان بىلهن باراۋهر ئىدى

 دهپ  ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى، ئىالھ نىڭتۆۋهندىكى ئايهتلهرده ئهيسا مهسىھ

ئىنجىلدىكى مهتتا بايان مهسىلهن، . خاتىرلهنگهنناھايىتى ئېنىق ئاتىغانلىقى 

 ، ماركوس بايان قىلغان خۇش 27:43 ، 26:63،64قىلغان خۇش خهۋهر 

 ، يۇھاننا بايان 22:70 ، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 14:61،62خهۋهر 

  . قاتارلىق ئايهتلهر 19:7 ، 10:36 ، 9:35،37قىلغان خۇش خهۋهر 

 تى، ئهگهر خۇدا اداغا تايىنئۇ خۇ: ئهينى ۋاقىتتا يهھۇدىالرمۇ مۇنداق دىگهن

خۇدانىڭ «خالىسا، ھازىرال كىلىپ ئۇنى قۇتقۇزمىسۇنمۇ، چۈنكى ئۇ ئۆزىنى 

  ) 27:43مهتتا -ئىنجىل. (غۇدىگهن» ئوغلى

 يۇھاننا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرىمۇ ئۇنى ئىالھ دهپ ئاتىغان

  ) 1:8 ، ئىبرانىالر 9:5 ، رىملىقالر 20:28 ، 1:1،2،18

 ئىدى، پۈتكۈل دۇنيا ئۇ ئارقىلىق هسىھ ئهسلىدىنال خۇدا بىلهن بىرسا مئهي 
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 4,10-1:1يۇھاننا -ئىنجىل. (ئۇنىڭ ئۆزى دۇنيانى ياراتقان رهبدۇر. يارىتىلغان

؛  ) 1:15،16،28 ، كولۇسلىقالر 8:6 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 17:5، 

؛ ئىبراھىم )17:24يۇھاننا (دۇنيا يارىتىلىشتىن بۇرۇنال خۇدا ئاتا ئۇنى سۈيهتتى 

  ) .8:58يۇھاننا (تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنال ئۇ بارتى 

  

 ئۈچۈن ئهيسا مهسىھ ئىالھ قىلمايدىغان ئىشالرنىمۇ قىلىدۇ؟ نىمه 

 قۇرئان كىشىلهرگه مۇنداق تهسىر بېرىدۇ، پهقهت بىرال تالالش ئىمكانىيىتى بار :

ئىككىلىسى بولىشى مۇمكىن ئهيسا ياكى خۇدا ياكى ئادهم، ئۇنىڭ بىرال ۋاقىتتا 

مۇسۇلمانالر ئهيسا مهسىھنىڭ بىر ئادهم بولغانلىقى، ئۇنىڭمۇ ئادهملهر . ئهمهس

مهسىلهن، قانداشلىق، دۆلهت (ئۇچرايدىغان تۈرلۈك تهبىئى چهكلىمىلهرگه 

) تهۋهلىكى، ئادىمى ھىسسىيات، جىسمانى ئاجىزلىق قاتارلىقالرغا

 . مهسىھنىڭ ئىالھى تهبىئىتىنى ئىنكار قىلىدۇئۇچرايدىغانلىقىغا ئاساسهنال ئهيسا 

 ئهيسا .  ئىالھھهم ھهم ئادهمئهيسا مهسىھ  : مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىمى بولسا

 چهكلىمىسىگه يمهسىھنىڭ يهر يۈزىدىكى قىسقىغىنه ھاياتىدا ئۇچرىغان ئىنسانى

ڭ خۇدا ئۆزىنى. غىلى بولمايدۇىيىتىنى ئىنكار قىلئاساسهنال ئۇنىڭ ئىالھى ماھ

 ئهۋهتتى،  خۇدانىڭ  ئىنسان ھالىتىده يهر يۈزىگه)سۆزىنى(كاالمىنى مهڭگۈلۈك 

ئىالھى ئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ .  مۇكهممهل ئادهم ئهيسا مهسىھ بولدىسۆزى

لىق  شۇڭا ئۇ ئىنسان.قۇدرىتىدىن ۋاز كىچىپ ئىنسان بولۇپ ئارىمىزدا ياشىدى

غان ئىشالرغا ئىشتىراك ۇدا قىلىدىغان ياكى قىالاليدى بىلهن خساالھىيىتى

سىناق ۋه انالر دۈچ كىلىدىغان ئۇ خۇدانىڭ قۇدرىتىگه تايىنىپ، ئىنس. قىلمىدى

ئاخىرىدا . ۈپ باقمىدى بىشىدىن ئۆتكۈزدى، ئهمما گۇناھ ئۆتكۈزرنىقىيىنچىلىقال

ھاياتىنى تهغدىم قىلىپ، مۇكهممهل قۇربانلىقنى ئۆز ئۇ ئىنسانىيهت ئۈچۈن 

 . بهردى

  

 ئايرىشى ئۇنىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئىنكار  ئاتىنى خۇدايسا مهسىھ بىلهنئىنجىلنىڭ ئه

 قىالمدۇ ؟ 

 »كونتىكىستئۇالردىگهن بۇ سۆز ئوخشىمىغان مهنىلهرنى ئاڭلىتااليدۇ، » ئىالھ  

بۇ سۆز ئادهتته خۇدا ئاتىنى ئىپادىلهيدۇ، ئىنجىلدا . ۋه ئىشلىتىش ئورنىغا باغلىق

قهددهس ئاتىدا بار بولغان ئورتاق ماھىيهتنىمۇ مۇقهددهس ئوغۇل ۋه مۇشۇنداقال 

دىگهن سۆز ئارقىلىق ئهيسا » ئىالھ«باشقىچه ئېيتقاندا، ئىنجىل . ئىپادىلهيدۇ

مهسىھنى ئىپادىلىگهنده، بۇ مهنهن جهھهتتىكى ئاتالغۇ بولۇپ، ئهيسا مهسىھته 

 .  ۇىدجهزىملهشتۈرئىالھى ماھىيهت ۋه بارلىق مۇدهددهس خاراكتىرنىڭ بارلىقىنى 
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  كاالمنىڭ « ايىتىدهئ-1باب -1ئىنجىل يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهرنىڭ

ئهيسا كاالم خۇدانىڭ سۆزى دىگهنلىك بولۇپ، . دىيىلگهن» ئۆزى خۇدادۇر

  .مهسىھ خۇدانىڭ كاالمىدۇر

 ئهمما . خۇدا ئاتىدا بار بولغان ئىالھى خاراكتىرنىڭ ھهممىسى ئهيسا مهسىھتىمۇ بار

دىگهن » ئىالھ« گىرىكچه ،مهسىھنى ئىالھ دهپ ئاتىغان چاغدائىنجىلدا ئهيسا 

بۇ ئهيسا مهسىھنىڭ خۇدا ئاتىدىن سۆزنىڭ ئالدىدا ئىنىق ئارتىكىل يوق بولۇپ، 

ئهيسا مهسىھ مهڭگۈلۈك كاالمدۇر، ئۇ دۇنيا . پهرقلىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

اھىيهت جهھهتته ، مبولۇپئاپىرىده بولۇشتىن بۇرۇنال خۇدا ئاتا بىلهن بىرگه 

هسلىدىنال بار بولغان خۇدانىڭ  ئهيسا مهسىھ ئدىمهك،. خۇدا بىلهن بىر ئىدى

سلىك ئۇ شهخ  ئهمما،مهۋجۇد ئىالھى ماھىيهت  تهبىئىتىده، ئۇنىڭكاالمىدۇر

 . پ تۇرىدۇخۇدا ئاتىدىن پهرقلىنى جهھهتته

  نىڭ دىگهن سۆز ئارقىلىق ئهيسا مهسىھ» ئىالھ«ئىنجىلدىكى بهزى ئايهتلهر

 قىلىپ، ئۇنى خۇدا ئاتا بىلهن باراۋهر پتهبىئىتى ۋه ماھىيىتىنى سۈپهتله

ئۇالرنىڭ ئهمىلىيهتته شۇڭا ئهيسا مهسىھ بىلهن خۇدانى ئايرىش . كۆرسىتىدۇ

 ،يهنى. سلىك جهھهتتىكى پهرقتۇرشهخماھىيىتىدىكى پهرق بولماستىن بهلكى 

لىنىدۇ، ئهمما ماھىيهت هرقئهيسا مهسىھ شهخسلىك جهھهتته خۇدا ئاتا بىلهن پ

 .  خۇدا ئاتا بىلهن بىردۇرجهھهتته

 قهدىمقى بىشارهتلهرنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى

  ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا كىلىشى ۋه قىلغان ئىشلىرى تهۋرات، زهبۇر قاتارلىق

 بىشارهتلهرنى ىرىلگهنقهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردىكى مهسىھ توغرىسدا ب

 روياپقا سۆزىنىۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ قانۇنى  ئهمهلگه ئاشۇردى، ئۇ تهۋرات

  ) 5:17مهتتا -ئىنجىل(. چىقاردى

  بۇ خۇش خهۋهرنى خۇدا قهدىمقى زامانالردا پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق مۇقهددهس

  ) 1:2رىملىقالر -ئىنجىل. (يازمىالردا ۋهده قىلغانىدى

 ارىتىلىش ئالهمنىڭ ي-تهۋرات. (خۇدا ئالدى بىلهن ئادهم ئاتىغا ۋهده قىلىدۇ

3:14،15 (  

  ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. ( ۋهده قىلىدۇپهيغهمبهرگهخۇدا ئىبراھىم

22:18 (  

 19-18:15 قانۇن شهرھى-تهۋرات. (سا پهيغهمبهرگه ۋهده قىلىدۇخۇدا مو (  

  ئۇنىڭ ئهۋالدىدىن بىر قۇتقۇزغۇچىنىڭ دۇنياغا پهيغهمبهرگهخۇدا داۋۇت ،

. تهنىتىنىڭ چهكسىز بولىدىغانلىقىنى جاكاراليدۇكىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ سهل

 ) 7:16سامۇئىل پهيغهمبهر (
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  كونا ئهھدىدىكى قۇتقۇزغۇچى مهسىھكه ئائىت بىشارهتلهر

  ئهيسا مهسىھئىنجىلدىكى   بىشارهت  كونا ئهھده

 23:5يهرهمىيا پهيغهمبهر 

 ، ئىزهكىئال 33:14،15، 

   34:24پهيغهمبهر 

قۇتقۇزغۇچى مهسىھ 

ئهۋالدىدىن داۋۇتنىڭ 

  . چىقىدۇ

 ، 1:17مهتتا -ئىنجىل

 ، 13:23ئهلچىلهر 

   22:16، 5:5ۋهھىلهر 

مهسىھ بهيتىلھهمده    5:2مىكا پهيغهمبهر 

  تۇغۇلىدۇ

 2:1،5،6مهتتا -ئىنجىل

  7-2:4، لۇقا 

  21-1:18مهتتا -ئىنجىل  پاك قىزدىن تۇغۇلىدۇئۇ    7:14يهشايا پهيغهمبهر 

ىسىردىن قايتىپ مئۇ   11:1ھۇشىئا پهيغهمبهر 

  چىقىدۇ

  15-2:13مهتتا -ئىنجىل

 ، 40:3يهشايا پهيغهمبهر 

   3:1ماالكى پهيغهمبهر 

بىر ئادهم چۆل 

جهزىرىلهرده ئۇنىڭ 

كىلىشى ئۈچۈن يول 

  تهيياراليدۇ

 ، 3:1،2مهتتا -ئىنجىل

 ، يۇھاننا 1:7ماركوس 

1:29-34  

خۇدا ئۆزىنىڭ روھىنى   42:1يهشايا پهيغهمبهر 

  تا قىلىدۇئۇنىڭغا ئا

 21-1:18مهتتا -ئىنجىل

   3:22، لۇقا 

ئۇ جهلىلىيهگه    9:1،2يهشايا پهيغهمبهر 

  شهرهپ كهلتۈرىدۇ-شان

  16-4:12مهتتا -ئىنجىل

ئۇ يات مىللهتلهرنىڭ نۇرى   42:6يهشايا پهيغهمبهر 

  بولىدۇ

 ، 2:10لۇقا -ئىنجىل

  8:12يۇھاننا 

ئۇ تهمسىل بىلهن   78:2زهبۇر 

  سۆزلهيدۇ

  13:35مهتتا -ئىنجىل
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ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھنىڭ   ئۇ مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىدۇ   35:5يهشايا پهيغهمبهر 

نۇرغۇن مۆجىزىلىرى بايان 

  .قىلىنغان

 مىنىپ ئىشهككهئۇ    9:9 زېكارىياھ پهيغهمبهر

  ىرۇسالىمغا كىرىدۇي

 ، 9-21:1مهتتا -ئىنجىل

 ، يۇھاننا 19:35،36لۇقا 

12:12-16  

 ، 44:6يهشايا پهيغهمبهر 

48:12  

ۋهھىلهر -ئىنجىل  ئۇ باش ھهم ئاخىردۇر 

1:17،18 ، 

22:12،13،16،20   

 

  نى كهچۈرۈم قىلىشىىگۇناھكىشىلهرنىڭ گۇناھسىزلىقى ۋه ئهيسا مهسىھنىڭ 

  :ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

  19:19قۇرئان (قۇرئاندا ئهيسا پهيغهمبهر پاك، گۇناھسىز دهپ خاتىرلهنگهن (  ،

   ) . 3:46قۇرئان (دهم ئۇ بىر ياخشى ئا

 بۇخارى ھهدىسلىرى. (ھهدىسلهردىمۇ ئهيسا پهيغهمبهر گۇناھسىز دىيىلگهن 

6:236 (  

 گۇناھسىز بولۇپ،  پهقهت مهريهم ئانا بىلهن ئهيسا پهيغهمبهرال پاك دىنىدا،ئىسالم 

ئىنسانىيهت تارىخىدا . دهپ قارىلىدۇ ) Ayatollah( نىڭ بهلگىسى ئالالئۇالر 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئىكهنككىسىال تۇغۇلغاندا يىغلىمىغان پهقهت ئۇ ئى

4:54:506 ، 4:55:641 ، 6:60:3،71،236 (  

   3:135قۇرئان . (ال گۇناھنى كهچۈرۈم قىالاليدۇئالالپهقهت ( 

  

  :مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىمى 

  ؛ 53:9يهشايا پهيغهمبهر (ئهيسا مهسىھ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باقمىغان 

 II ، كورىنتلىقالر8:46 ، يۇھاننا 23:4،41،47 ، لۇقا 27:4 مهتتا-ئىنجىل

؛   ) 3:5 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت I 2:22 ، پىتروس4:15انىالر  ، ئىبر5:21
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يۇھاننا -ئىنجىل (ىدۇلىدىغان ئىشالرنى قىلقى ۇرسهن خنىئۇ دائىم خۇدا

  ) 8:55يۇھاننا  (ۆزىگه ئهمهل قىلىدۇسبارلىق ؛ ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ  ) 8:29

  دۇنيادىكى باشقا ئادهملهرنىڭ ھهممىسى گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ، بارلىق پهيغهمبهرلهر

پهقهت خۇداال گۇناھ . جۇملىدىن مۇھهممهتمۇ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باققان

 . بۇمۇ ئهيسا مهسىھنىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئىسپاتالپ بېرهلهيدۇ. ئۆتكۈزمهيدۇ

 مهتتا -ئىنجىل. (ڭ گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىلىش ھوقوقى بارئهيسا مهسىھنى

  ) 8:11 ، يۇھاننا 7:48،49 ، 26-5:17 ، لۇقا 10-2:5 ، ماركوس 9:2،6

  ئهيسا  ). 2:7ماركوس -ئىنجىل(پهقهت خۇداال گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىالاليدۇ

 دىمهك بۇمۇ ئهيسا ،مهسىھنىڭ گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىلىش ھوقوقى بار

 . نىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئىسپاتالپ بېرهلهيدۇمهسىھ

  زهبۇر (خۇدا ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرىدۇ، ئۇالرنىڭ كېسىلىنى ساقايتىدۇ

103:3 (  

 

   تىرىلىش ۋهت، ئۆلۈمكىرس

  :قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

 دهيدۇ، ئهمما ئهمىلىيهتته ئۇالر ئۇنى - ئۇالر ئهيسا مهسىھنى ئۆلتۈردى،يهھۇدىالر 

 ئهيسانى ئۆزىنىڭ دهرگاھىغا ئالالىدى، ئۇنى كىرسىتقىمۇ مىقلىمىدى، ئۆلتۈرم

   ) 4:157،158قۇرئان . (ئېلىپ چىقىپ كهتكهن

  خىل ئهھۋال كىلىپ چىقىدۇ3يوقۇرقى ئايهتتىن  

 ئهيسا مهسىھ ئۆلمىگهن،  .1

   ياكى يهھۇدىالر ئۇنى ئۆلتۈرمىگهن،  .2

بىر  ھاياتىنى ئۇنىڭ يهھۇدىالر ئهمهس بهلكى پهقهت خۇداال ،ۋه ياكى  .3

  .تهرهپ قىالاليدۇ

ئهمما قۇرئاندا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ۋه تىرىلگهنلىكىگه ئائىت 

  : خاتىرلهرمۇ بار

 ،ئۇنىڭغا ئىشهنمهيدىغان  ئهھلى كىتاپالردىنئهيسا ئۆلتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن 

قۇرئان . (بىرسىمۇ يوق ئىدى، قىيامهت كۈنى ئۇ ئۇالرغا گۇۋاھلىق بىرىدۇ

4:159 (   
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  ئهيسا تۇغۇلغان كۈنى، ئۆلگهن كۈنى، تىرىلگهن كۈنىنىڭ ھهممىسىده

  ) 19:15،33قۇرئان . (تىنچلىقتىن بهھرىمهن بولىدۇ

 گهنلىكىنى تىرىلتۈرۈلگهنلىكى ۋه ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆللهريوقۇرقى ئايهت

  .كۆرسهتكهن

 اھىغا ئېلىپ چىقىپ  ئهيسانىڭ ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، ئۇنى ئۆزىنىڭ دهرگئالال

ئۇنىڭغا ئىشهنگهن ئادهملهرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه . كىتىدۇ

  ) 3:55قۇرئان  (.ئىشهنمىگهنلهردىن ئۈستۈن قىلىدۇ

 . بۇ ئايهتمۇ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۈلۈپ تىرىلگهنلىكىنى كۆرسهتكهن

  ،5:117قۇرئان . ( ئادهملهرگه باشپاناھ بولىدۇئالالئهيسا ئۆلگهندىن كىيىن (  

  . كۆرسهتكهن نىبۇ ئايهتمۇ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆلگهنلىكى 

 مهزھهپتىكى تۈرلۈكقۇرئاندىكى يوقۇرقى ئايهتلهرنىڭ مهنىسى مۈجىمهل بولۇپ، 

  : مهسىلهن.  ئۆزئارا زىددىيهتلىك چۈشهندۈرىدۇئۇنى ھهرخىل ۋهمۇسۇلمانالر 

 ۈلمىگهن، ئۇ ھايات لىنىپ ئۆلتۈرخ مهزھهپلهر ئهيسا پهيغهمبهر كىرستقا مىبهزى

 ئهيساغا ئوخشايدىغان يهنه ئالالچېغىدىال ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كىتىلگهن، 

الپ ئۆلتۈرگۈزگهن دهپ چۈشهندۈرىدۇ خنى ئهيسانىڭ ئورنىدا كىرستقا مىبىر ئادهم

  ) . بهزى مۇسۇلمانالر بۇ ئادهمنى ئهيساغا ساتقۇنلۇق قىلغان يهھۇدا دهپ قارايدۇ(

 مانالر يوقۇرقى چۈشهندۈرۈشنى قوبۇل قىلىدۇكۆپ ساندىكى مۇسۇل . 

  ئهمىلىيهتته ئۇ بولۇپ، ئۈستىگه قۇرۇلغان بۇ خىل چۈشهندۈرۈش پۈتۈنلهي پهرهز

 Basilid(لىدنىڭ هزھهپ نوسدىلچىالرنىڭ داھىسى باسقهدىمقى بىدئهت م

 لۇپ كىيىنكى دهۋرلهرده توقۇ، شۇنىڭدهكرىۋايهتلىرى)  180-120،مىالدى 

ئهلچىلهرنىڭ «(تارقىلىپ يۈرگهن ساختا ئىنجىلالر كهڭ  ايونىدا رئهرهبىستان

 ۋه ،)» تهزكىرىسىيۇھاننا«، »نىڭ خۇش خهۋىرىپىتروس«، »ساياھىتى

 .  كهلگهنلىرىدىنتهلىمبىدئهت  نىڭ Docetistsگىرىتسىيهلىك 

   ،ئۆزى ئهۋهتكهن ئهيسا خۇدائهگهر بۇ چۈشهندۈرۈش توغرا بولسا، ئۇنداقتا 

 يىل ئالداپ، 600چىالرنى ئېتىقاتهگهشكهن شاگىرتالر ۋه بارلىق پهيغهمبهرگه ئ

لىنىپ ئۆلگهنلىكىگه ئىشهندۈرۈپ، ھهمده ئۇنىڭ خالرنى ئهيسانىڭ كىرسىتقا مىئۇ

ئوقۇبهت -ئازاپئۇالرنى ئۈلۈپ تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرگۈزۈش ئۈچۈن 

ن ئاندىن  يىلدىن كىيى600  ۇپ،تارتقۇزۇپ ھهتتا ھاياتىنى قۇربان قىلغۇز

ناھايىتى . مامدۇنى ئاشكارلىغان بول» ھهقىقى ئهھۋال«مۇھهممهت ئارقىلىق 

 .  خۇدانىڭ قىلىدىغان ئىشى ئهمهس ئادىل ھهققانى بۇ ھهرگىزمۇ،ئېنىقكى
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 يالغان نىلىنىپ ئۆلتۈرىلىشىخ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كىرسىتقا مىر مۇسۇلمانالبهزى 

 . دهپ چۈشهندۈرىدۇ

 يسا پهيغهمبهرنىڭ تىنى ئۆلگهن، ئهمما روھى ئۆلمىگهن  ئه مۇسۇلمانالر،بهزى– 

  ) 2:154قۇرئان . (دهپ چۈشهندۈرىدۇ

 ئالالماماتنى كونتىرول قىالاليدۇ، ئهگهر -ال ھاياتئالال پهقهت  مۇسۇلمانالر،بهزى 

ئىراده قىلمىسا، ئادهملهرنىڭ ئهيسا پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرۋىتىش ھوقوقى 

 گه 19:11يۇھاننا - ۋه ئىنجىل8:17ن قۇرئا. (دهپ چۈشهندۈرىدۇ-يوق

 ) ئاساسالنغاندا، بۇ چۈشهندۈرۈش ئىنجىلغا بىر قهدهر يىقىن كىلىدۇ

  يىلى پاكىستاندا بارلىققا كهلگهن، ئىسالم -1879مىالدى (ئهھمهدىيه مهزھىپى

دىنىنىڭ بىر بىدئهت مهزھىپى، ئهنئهنىۋى مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئىتىراپ 

، ) ھۆكۈمىتى ئۇالرنى مۇسۇلمان ئهمهس دهپ جاكارلىغانقىلىنمايدۇ، پاكىستان

ئهيسا پهيغهمبهر كىرستتا ئۆلمىگهن بهلكى ھۇشىدىن : مۇنداق چۈشهندۈرىدۇئۇالر 

. كهتكهن، ئۇ سالقىن ۋه نهم بولغان قهبره ئىچىده ھۇشىغا كىلىپ، ساقايغان

چه كىيىن شهرققه كىتىپ، پارىس، ئافغانىستانالردىن ئۈتۈپ تاكى كهشمىرگى

ئۇ ئۇيهرده دىن تارقىتىپ، ئاخىرى سىلىناگاردا ۋاپات بولۇپ شۇ يهرگه . كهلگهن

 . دهپنه قىلىنغان

  چۈشهندۈرۈشلهرمۇ بارھهرخىليهنه باشقا ئىسالم دۇنياسىدا  . 

  گهرچه يوقۇرقى ئايهتلهر توغرىسىدا ئوخشىمىغان چۈشهندۈرۈشلهر بولسىمۇ، ئهمما

بۇ ئىككى نوقتا مهسىھ . (نكار قىلمىغانقۇرئان تۆۋهندىكى ئىككى نوقتىنى ئى

 )ىغا ماس كىلىدۇئېتىقات

 . يهھۇدىالر ئهيسا پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرمهكچى بولغان .1

 . ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆزى ئۆلۈشكه رازى بولغان. 2

  ئهھمىيىتىنى چۈشهنمهيدۇ، شۇڭا ھهقىقى مۇسۇلمانالر كىرسىتتىكى قۇربانلىقنىڭ

 . مايدۇلالنغانلىقىدهك پاكىتنى قۇبۇل قىالخىرسىتقا مى ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كئۇالر

  

  :خاتىرىلهرئىنجىلدىكى 

 لىنىپ خقان چاغدىال ئۆزىنىڭ كىرسىتقا مىخۇش خهۋهر تارقىتىۋات  ئهيسا مهسىھ

ئۆلتۈرىلىدىغانلىقى ۋه ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئالدىن بىشارهت 

 ، 20:19،28  ،17:23 ، 16:21 ، 12:40مهتتا -ئىنجىل. (بهرگهن

 ؛ 18:33 ، 9:22 ؛ لۇقا 10:34،35 ، 9:31 ، 8:31 ؛ ماركوس 26:27،28
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  ) 12:32،33 ، 10:11،15،17،18 ، 6:15،51 ، 3:14،15 ، 2:19يۇھاننا 

 مهتتا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ ئىنسانالر ئۈچۈن قۇربان بولۇشنى ئۆزى تاللىغان

 ، 10:11،17،18 ؛ يۇھاننا 9:22،44 ؛ لۇقا 26:39،53 ، 20:18،28

12:27 (  

  ئهيسا مهسىھ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دىگهچكه، يهھۇدىالر ئۇنى ئۆلتۈرمهكچى

  ) 19:7يۇھاننا -ئىنجىل. (غانبول

  ئىنجىلدا ناھايىتى  قۇربانلىقىنىڭ ئهھمىيىتىمهسىھنىڭ كىرستته بهرگهنئهيسا 

 ؛ رىملىقالر 22:20 ؛ لۇقا 26:28مهتتا -ئىنجىل (. ئېنىق بايان قىلىنغان

 ؛ 2:5،6 ؛ تىموتى بىرىنچى خهت 5:21 ؛ كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 8:3،4

روس بىرىنچى  ؛ پىت10-10:5 ، 9:22،28 ، 2:17 ؛ ئىبرانىالر 2:14تىتوس 

  ) .2:2 ؛ يۇھاننا بىرىنچى خهت 2:24خهت 

 ئۈچۈن،  ائهتلهندۈرۈش، ئۇ خۇدانىڭ ئادالىتىنى قان بولۇپئهيسا مهسىھ گۇناھسىز

نى ئۇ گۇناھ. كىرسىتتا قۇربانلىق بېرىپ، بىزنىڭ گۇناھىمىزنى ئۈستىگه ئالدى

 بىزنىڭ  پاك قىنىنى ئاققۇزۇش ئارقىلىق،، ئۆزىنىڭ قۇربانلىقى بولۇپيۇيۇش

ۋه   بۇ گۇناھ ئادهم ئاتىدىن كهلگهن ئهسلى گۇناھ.گۇناھىمىزنى يۇدى

ئۇ گهدىنىمىزگه . ھاياتىمىزدا ئۆتكۈزگهن تۈرلۈك گۇناھالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

يۈكلهنگهن گۇناھنىڭ قهرزىنى قايتۇرۇپ، ئهرىشنىڭ دهرۋازىسىنى بىز ئۈچۈن 

ۇ ئىنساننىڭ قۇتقۇزىلىشىدىكى ب. ىدۇ، بىزنى ھهققانى ئادهم قىلېرىدۇئېچىپ ب

 . دۇرىيولچىقىش بىردىنبىر 

 ئهيسا ، ئۇالر سهۋهبىىشىنىڭيهھۇدىالرنىڭ ئهيسا پهيغهمبهرنى ئۆلتۈر 

  ) 23:2لۇقا -ئىنجىل. (پهيغهمبهرنى قۇتقۇزغۇچى مهسىھ ئهمهس دهپ قارىغان

  ى ئۆلۈمئهيسا مهسىھنىڭ ) ياكى قۇرئاندىكى ئالالنىڭ(مۇھهممهتنىڭ

گهرچه ئهيسانى مهسىھ دهپ  مۇجىمهل بولۇپ، ىكى بايانلىرى تولىمۇتوغرىسىد

 . نىڭ ھهقىقى مهنىسىنى چۈشهنمىگهن» مهسىھ«ئاتىغان بولسىمۇ، ئهمما 

  كۈن ئىچىده، 40ئهيسا مهسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلىپ ئاسمانغا كۆتىرىلگىچه بولغان 

 . ۈنگهن قېتىم كۆر10غا كهم دىگهنده ئېتىقاتچىالر

 ماركوس -ئىنجىل. (ىدۇىرىلگهن كۈنى مهجدهللىك مهريهمگه كۆرۈنئهيسا مهسىھ ت

 ) 18-20:11 ، يۇھاننا 16:9-11

 ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى قهبرىدىن قايتقان ئايالالرغا كۆرىنىدۇ .

  ) 10-28:8مهتتا -ئىنجىل(
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 لۇقا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى چۈشتىن كىيىن پىتروسقا كۆرىنىدۇ

  ) 15:5ىنتلىقالر بىرىنچى خهت ؛ كور24:34

  ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى كهچقۇرۇن ئىمائوس يىزىسىغا كىتىۋاتقان ئىككى

 )  16:12، ماركوس  32-24:13لۇقا -ئىنجىل. (شاگىرتىغا كۆرىنىدۇ

  شاگىرت ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى كهچته شاگىرتلىرىغا كۆرىنىدۇ، بۇ چاغدا

 ؛ يۇھاننا 43-24:36 ؛ لۇقا 16:14ركوس ما-ئىنجىل. (ماس يوق ئىدىوت

20:19-25 (  

  ئهيسا مهسىھ تىرىلىپ كىيىنكى يهكشهنبه كۈنى كهچته شاگىرتلىرىغا يهنه بىر

 ، 31-20:26يۇھاننا -ئىنجىل. (قىتىم كۆرىنىدۇ، بۇ چاغدا توماسمۇ بار ئىدى

  ) 15:5كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 

 يۇھاننا -ئىنجىل. ( شاگىرتىغا كۆرىنىدۇ7ا ئهيسا مهسىھ جهلىلىيه كۆلىنىڭ بويىد

21 (  

  بىرال ۋاقىتتا چىغا ئېتىقات دىن ئارتۇق 500 ۋه شاگىرتلىرى ئهيسا مهسىھ

 ،كورىنتلىقالر 18-16:15 ، ماركوس 20-28:16مهتتا -ئىنجىل. (كۆرىنىدۇ

  ) 15:6بىرىنچى خهت 

  قىرىندىشى ياقوپقا كۆرىنىدۇقورساقئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ بىر  .

  ) 15:7كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

  نۇرغۇن شاگىرتالر ۋه باشقا ئهيسا مهسىھ زهيتۇنتاغدا ئاسمانغا كۆتىرىلگهنده

 ، لۇقا 16:19،20ماركوس -ئىنجىل(. ىدۇبۇنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرچىالر ئېتىقات

  ) 12-1:3 ، ئهلچىلهر 24:44-53

 .  ئادهمگه كۆرىنىدۇ3يىنمۇ يهنه  كىچىقىپ كهتكهندىنئهيسا مهسىھ ئاسمانغا 

 ئهيسا مهسىھ ئاسماندا تۇرۇپ كېسهك قىلىپ ئۆلتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن -سىتىفان چالما

  ) 60-7:55ئهلچىلهر . (ئۇنىڭغا كۆرىنىدۇ

  دهمهشىقكه كىتىۋاتقان مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى تۇتۇپ جازاالش ئۈچۈن پاۋلۇس

ئهلچىلهر  (.ڭ ھاياتىنى ئۆزگهرتىدۇ ۋه ئۇنىئۇنىڭغا كۆرىنىدۇئهيسا مهسىھ يولدا 

 ،  كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 26:12-19 ، 22:6-11,14,15 ، 9:3-8,17

 ؛  ) 15:8 ، 9:1

  ئهلچىلهر (كورىنت شهھىرىده كۆرىنىدۇ .  كۆرىنىدۇمهسىھ كىيىنمۇ پاۋلۇسقائهيسا

 باشقا جايالردىمۇ؛ )23:11ئهلچىلهر ( ئىرۇسالىمدا كۆرىنىدۇ ؛)18:9،10

  ) 4-12:1كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت ( ىنىدۇكۆر
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 ئۇنىڭغا كۆرىنىدۇ ئهيسا مهسىھ  يۇھاننا پاتمۇس ئارىلىدا قاماقتا تۇرغان مهزگىلده

 ) ۋهھىلهر-ئىنجىل (.ۋه كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالرنى ۋهھى قىلىدۇ

 1:18ۋهھىلهر . ( دهيدۇ»تىرىلدىممهن ئۆلگهن ھهم « ئۆزى نىڭئهيسا مهسىھ(  

 ا مهسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلىپ، زور قۇدرىتى بىلهن ئۆزىنىڭ ھهقىقهتهن ئهيس

،  ) 1:4رىملىقالر -ئىنجىل(خۇدانىڭ ئوغلى ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلىدۇ 

،  ) 17:31ئهلچىلهر (كۆپلىگهن كىشىلهرگه ئىشهنچىلىك ئىسپات قالدۇرىدۇ 

  ) 4:25رىملىقالر  (.دۇرئاتىلىشىمىز ئۈچۈندهپ بىزنىڭ ھهققانى بۇالر 

  ئهيسا مهسىھ ئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن قۇربان بولۇپ، ئۆلۈپ تىرىلىدۇ، بۇالر

دىكى مهسىھ توغرۇلۇق بېرىلگهن بىشارهتلهرنى ) تهۋرات، زهبۇر(كونا ئهھده 

 ، 46-27,44-24:25، لۇقا 26:56مهتتا -ئىنجىل. (ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

 ، 15:3،4 بىرىنچى خهت  ، كورىنتلىقالر10:43 ، 26:22،23 ، 3:8ئهلچىلهر 

  ) 1:10،11  بىرىنچى خهتپىتروس

 

  توغرىسىدا بېرىلگهن بىشارهتلهرنىڭ ئۆلۈپ تىرىلىشىكونا ئهھدىده ئهيسا مهسىھ

مهسىھ توغرىسىكى   كونا ئهھده

  بىشارهت

ئهيسا ئىنجىلدىكى 

  مهسىھ

 ، 49:7يهشايا پهيغهمبهر 

53:3  

ئۇ كهمسىتىلىدۇ، 

  ئۆچمهنلىككه ئۇچرايدۇ
  1:11نا يۇھان

  69:4 ، 35:19زهبۇر 
كىشىلهر ئۇنىڭغا 

  ئۆچمهنلىك قىلىدۇ
  15:24،25يۇھاننا 

   ، 41:9زهبۇر 

زېكارىياھ پهيغهمبهر 
11:12،13   

 تهڭگه ئۈچۈن 30دوستى 
  .ساتقۇنلۇق قىلىدۇئۇنىڭغا 

   26:15،47،48مهتتا 

  30-13:18يۇھاننا 

   13:7زېكارىياھ پهيغهمبهر 

ھوجۇمغا ئۇچرىغاندىن 

يىن شاگىرتلىرى قېچىپ كى

  كىتىدۇ

  14:50ماركوس 
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  53:7يهشايا پهيغهمبهر 

باشقىالر تهرىپىدىن 

تىن -ئىزىلگهنده ئۈن

  چىقارمايدۇ

  14-27:12مهتتا 

  11-18:1يۇھاننا 

  53-22:47لۇقا 

   50:6يهشايا پهيغهمبهر 

ئادهملهر ئۇنىڭ دۈمبىسىگه 

  ئۇرىدۇ،

  . ھاقارهتلهيدۇ، تۈكۈرىدۇ

   27:26،30، 26:67مهتتا 

   19:1 ، 18:22يۇھاننا 

  53:9،12يهشايا پهيغهمبهر 

 قاتارىداجىنايهتچىلهر 

  ئۆلتۈرلىدۇ،

ئۆلۈشتىن بۇرۇن 

جىنايهتچىلهرنىڭ گۇناھىنى 

  .تىلهيدۇ

   ،27:38مهتتا 

   15:27ماركوس 

  23:32،34 ، 22:37لۇقا 

  22:7،8زهبۇر 

كىشىلهر ئۇنى مهسخىره 

  قىلىدۇ،

باشلىرىنى چايقىشىپ، ئۇ 

زىنى خۇداغا ئاتىغان ئۆ

ئىدى، ئهگهر خۇدا ئۇنى 

ياخشى كۆرسه، كىلىپ 

  . قۇتقۇزمامدۇ، دىيىشىدۇ

  43-27:39مهتتا 

  69:21زهبۇر 

ئادهملهر زهھهرلىك ئوتنى 

ئۇنىڭغا يىمهكلىك قىلىپ 

بېرىدۇ، ئۇسسىغاندا 

  .سۇنى ئىچكۈزىدۇئاچچىق 

   

 30-19:28يۇھاننا 

   ،22:16زهبۇر 

  12:10 زېكارىياھ پهيغهمبهر
  پۇت قۇلىغا مىق سانجىلىدۇ

   ، 23:33لۇقا 

  37-19:31يۇھاننا 
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  22:18زهبۇر 

ئادهملهر ئۇنىڭ تاش 

كىيىمىنى بۆلىشىدۇ، ئىچ 

كىيىمى ئۈچۈن چهك 

  .تاشلىشىدۇ

   27:35مهتتا 

   15:24ماركوس 

  19:23،24يۇھاننا 

   22:1زهبۇر 

ئىالھىم، ئىالھىم، «ئۇ 

هندىن نىمىشقا م

  . دۇدهي» ئايرىلىسهن

  27:46مهتتا 

   8:9ئامۇس پهيغهمبهر 
ئۇ ئۆلتۈرۈلگهن كۈنى چۈشته 

، يهر نۇر بهرمهيقۇياش 
. يۈزىنى قاراڭغۇلۇق قاپاليدۇ

  27:45مهتتا 

  34:20زهبۇر 
ئۇنىڭ بىر تال سۆڭىكىمۇ 

  سۇنمايدۇ
  19:32،33،36يۇھاننا 

  53:9يهشايا پهيغهمبهر 
ئۆلگهندىن كىيىن باينىڭ 

  .ىلىنىدۇقهبرىسىگه دهپنه ق

 60-27:57مهتتا  

  47-15:42ماركوس 

  56-23:50لۇقا 

   110،1 ، 16:10زهبۇر 

يهشايا پهيغهمبهر 

53:5،6،11،12   

  9:26دانىيال پهيغهمبهر 

انالرنى گۇناھتىن ئىنسئۇ 

 قۇتقۇزۇش ئۈچۈن

زىيانكهشلىككه ئۇچرايدۇ، 

جازالىنىدۇ، قامچىلىنىدۇ، 

تىنى ئهمما ئۆلىدۇ، 

  . ۇچىرىمايدۇ، تىرىلىد

 ، ماركوس 27،28مهتتا 

15،16   

 ، يۇھاننا 23،24لۇقا 

19،20   

 ، 2:23،24،31ئهلچىلهر 

3:15  

كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 

15:3،4  

   24:50،51لۇقا   ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇ   68:18زهبۇر 
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   مۆجىزىسىپهيغهمبهرنىڭيۇنۇس 

  ئهيسا مهسىھنىڭ  بېلىقنىڭ قارنىدا ئۈچ كېچه كۈندۈز تۇرىدۇ، پهيغهمبهريۇنۇس

  .  تۇرىدۇشۇنداقتىنىمۇ يهر ئاستىدا 

  ىدا ئاجايىپ بىر ئىش  قىسمپهيغهمبهرمۇقهددهس كىتاپنىڭ يۇنۇس

 خۇدانى  يۇنۇس پهيغهمبهرنىڭ ئاگاھالندۇرىشى بىلهن،.هنگهنخاتىرل

 پايتهختى نىنهۋى نىڭ قورقمايدىغان ئاسسۇرىيهئۇنىڭدىنن ۋه تونۇمايدىغا

خۇدانىڭ ۋهھىسىنى  ۋاقىتتائهينى . ىغا تۆۋه قىلىدۇخهلق گۇناھشهھرىدىكى 

 كۈندىن كىيىن 40 ئۇالرغا نىنهۋى شهھىرى پهيغهمبهريۇنۇس قۇبۇل قىلغان 

نىڭ ئۇالريۇنۇس پهيغهمبهر  چاغداگهرچه ئهينى . ۋايران بولىدۇ دهپ جاكاراليدۇ

 نى ئېيتمىغان بولسىمۇ، ئهمما كهچۈرۈم قىلىدىغانلىقىگۇناھىغا تۆۋه قىلسا

نىنهۋىلىكلهر پادىشادىن تارتىپ ئاددى پۇقراغىچه ھهممسى گۇناھىغا تۆۋه 

 ئىشهنمهيدىغان بۇنداق بىر خهلقته اخۇداغنىمه ئۈچۈن ئۇنداقتا . قىلىدۇ

: ؟  بۇنىڭ بىردىنبىر چۈشهندۈرلىشى  ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇشۇنچىلىك چوڭ

ىقنىڭ قارنىدا ئۈچ چوقۇم يۇنۇس پهيغهمبهرنىڭ بىلنىنهۋىلىكلهر ئهينى ۋاقىتتا 

شۇڭا ئۇالر  ،كۈن تۇرۇپ خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن ھايات قالغىنىنى بىلىدۇ

 ده سۆزىنى ئهستايىدىللىق بىلهن ئاڭاليدۇ، ھهمپهيغهمبهرنىڭيۇنۇس 

گۇناھلىرىغا تۆۋه قىلىپ يامان ئىشالردىن قول ئۈزۈش ئارقىلىق، خۇدانىڭ 

  . شهپقىتىگه ئېرىشىشنى ئۈمۈد قىلىدۇ-رهھىم

 نىنهۋى ده يۈز بهرگهن ئىشالر يۇنۇس پهيغهمبهر«: ھهزرىتى ئهيسا مۇنداق دهيدۇ 

مهن ئىنسان ، غا ئوخشاشىلىك ئاالمهت بولغىنى مۆجىزشهھرىدىكى خهلققه بىر

مۆجىزىلىك ئاالمهت شۇنداق  يهنه ئهۋالدقا  بۇئوغلىدا يۈز بېرىدىغان ئىشالرمۇ

بهرنىڭ بېلىق قارنىدا ئۈچ يۇنۇس پهيغهم ) 11:30لۇقا -ئىنجىل(» .بولىدۇ

كۈندۈز تۇرىشى نىنهۋىلىكلهر ئۈچۈن بېرىلگهن بىر مۆجىزىلىك ئاالمهت -كېچه

بهلكى كهلگۈسىدىكى تىخىمۇ چوڭ بىر ئىشنىڭ ئالدىن بولۇپال قالماستىن،  

ئارقىلىق   تىرىلىشىنچى كۈنى ئۆلۈپ ئۈچئهيسا مهسىھنىڭئۇ  نىيهبىشارىتىدۇر، 

بىر چوڭ مۆجىزىلىك ئاالمهت لهر ئۈچۈن زامان ئاخىرىدىكخۇدانىڭ 

: ھهزرىتى ئهيسا يهنه مۇنداق دهيدۇ. بېرىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن بىشارىتىدۇر

سىلهر بۇ ئىبادهتخانىنى چېقىۋهتسهڭالر، مهن ئۈچ كۈننىڭ ئىچىده ئۇنى قايتا «

دىن ئۆلۈمئۇ بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ) . 2:19يۇھاننا -ئىنجىل(» قۇرۇپ چىقىمهن

ىغانلىقىغا بىشارهت قىلىدۇ، شۇنداقال ئۆزىنىڭ بۇ ئىبادهتخانىنىڭ تىرىلىد

ئهڭ ئۇلۇغ مۆجىزه ئۆلۈپ كهتكهن بىر . ئىگىسى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

ئۇ . ئادهمنىڭ قايتا تىرىاللىشى بولۇپ، پهقهت ئهيسا مهسىھال شۇنداق قىالاليدۇ
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االك بولۇشتىن خۇددى نىنهۋىلىكلهر ھ. ئاسمانغا كۆتىرىلىپ مهڭگۈ ياشايدۇ

 ئىنسانالر ئۈچۈن قۇربان نىتى ھايائادهمنىپ قالغانغا ئوخشاش، ئهگهر ساقلى

ۈك ھاالكهتتىن ، مهڭگۈلارىلگهن ئهيسا مهسىھكه تاپشۇرسكۈنى تىئۈچىنچى بولۇپ 

 .دۇساقلىنىپ قاالالي

   تارىخى خاتىرىلهر باشقاالنغانلىقى توغرىسىدىكىخئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

 ىلهن ئهيسا هسىھكه ئهگهشكهن بارلىق شاگىرتالر ئۆز ئاغزى ۋه ھاياتى بئهيسا م

لىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ۋه تىرىلگهنلىكى توغرىسىدا خمهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

 ، پىتروس 4:10 ، 1:3،21،22ئهلچىلهر -ئىنجىل. (گۇۋاھلىق بىرىدۇ

    )3-1:1 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 1:16ئىككىنچى خهت 

 چىغا ئېتىقات دىن ئارتۇق 500ىرىلگهندىن كىيىن بىرال ۋاقىتتا ئهيسا مهسىھ ت

» كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت«كۆرىنىدۇ، بۇالردىن كۆپ قىسىمى تاكى پاۋلۇس 

كورىنتلىقالر (. ھايات ئىدىيهنىال ) يىللىرى-55مىالدى (الردىمۇ نى يازغان ۋاقىت

  ) 15:6بىرىنچى خهت 

 ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ۋه تىرىلگهنلىكىدهك لىنىپ خئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

يادرۇلۇق مهزمۇنى  چىلىرى ئېتىقاتىنىڭمائهتجامهسىھ پاكىت ئهڭ دهسلهپكى 

 . ئىدى

  لىنىپ خىتقا مىتىمۇ، ئهيسانىڭ كىرىس» تالمۇد«يهھۇدىالرنىڭ كىتابى

 . ئۆلتۈرۈلگهنلىكى خاتىرلهنگهن

  قهدىمقى رىم تارىخچىسى كورنىليۇس تاسىتۇس)Cornelius Tacitus ( مىالدى

 The Annals of(» تارىخىئىمپىرىيىسىنىڭ رىم «يىللىرى يازغان -70

Imperial Rome (  ئهيسا رىم ،پاراگىرافتا-44باب -15دىگهن كىتاپنىڭ 

وسنىڭ ئىمپىرىيىسىنىڭ تىبىرىيهده تۇرۇشلۇق باش ۋالىسى پونتىس پىالت

 . غان دهپ يېزىللىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنخبۇيرۇقى بىلهن كىرسىتقا مى

  يىلى ئىمپىراتور پىئوسقا يازغان -139مىالدى  ىسستىناپهيالسوپ فىالۋىئوس ج

 . نى قالدۇرغان خاتىرىلهربۇنىڭغا ئائىتخىتىده 

  يىلى كارتاگودا يازغان خىتىده مۇناسىۋهتلىك -199تىرتولىئان مىالدى

 . نى قالدۇرغانخاتىرلهر

 ىدهك بۇ بىر تارىخى پاكىت لىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكخئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

 نۇرغۇن كىشىلهر بۇ ئىشنى بىلهتتى، نۇرغۇن يىل ئىچىده، 600يۈز بېرىپ 

 .  ئىدىتارىخچىالر بۇ توغرۇلۇق خاتىره قالدۇرغان
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  يىلدىن كىيىن ئاندىن 600ھالبۇكى قۇرئاندىكى مۈجىمهل بايانالر بولسا 

 . يىزىلغان

  

  ر ئىسپاتالرئهيسا مهسىھنىڭ ئۆلۈپ تىرىلگهنلىكىگه دائى

  : ماددى ئىسپات  

 لىنىپ ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن، رىم لهشكىرى ئۇنىڭ خئهيسا مهسىھ كىرسىتكه مى

 نهيزه بىلهن ئۇنىڭ بىقىنىغا راست ئۆلگهن ئۆلمىگهنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن

بۇ ئىش ئهيسا . ىيدۇ، ئۇنىڭ تىنىدىن قان بىلهن سۇ ئېقىپ چىقىدۇجسان

. ن جان ئۈزگىنىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇمهسىھنىڭ كىرسىتتا ئاللىقاچا

  ) 19:34يۇھاننا -ئىنجىل(

 يوقاپ دهرهكسىز -ئىز جهسهتنىڭ ،ئهيسا مهسىھ دهپنه قىلىنغان قهبرىده

 قهبرىنىڭ قۇرۇق قىلىشى، كىپهنلىك داكا، خۇشپۇراق دورىالر، قهبره شى،كىتى

 مهسىھنىڭ ئېغىزىنى ئىتىپ تۇرغان زور تاشنىڭ يۆتكىۋىتىلىشى قاتارلىقالر ئهيسا

 ، ماركوس 28:2مهتتا -ئىنجىل(. تىرىلگهنلىكىگه ماددى ئىسپات بۇالاليدۇ

  ) 20:1 ، يۇھاننا 24:2 ، لۇقا 16:3،4

 :ئادهم ئىسپاتى

 ئهيسا مهسىھنىڭ تىرىلگهنكىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن ئايالالر . 

 ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى 

 500 15:6ر بىرىنچى خهت كورىنتلىقال (الرچىئېتىقات دىن ئارتۇق (  

   :پاكىتالرباشقا 

 يهھۇدىالرنىڭ بىخهتهرلىك تهدبىرلىرى  

  ىھهربى تۈزۈمرىمنىڭ قاتتىق قهبرىنى قوغداۋاتقان رىم لهشكهرلىرى ۋه 

  ئۆلتۈرۈلگهنده ئۇنىڭ شاگىرتلىرى قاتتىق قورقۇپ قولغا ئېلىنىپ ئهيسا مهسىھ

 ئهيسا مهسىھ تىرىلگهندىن هممائ.  يوقىتىدۇمۇ ئىشهنچ ۋه ئىرادىسىنىپ ھهتتاكىتى

كىيىن ئۇالردا ناھايىتى زور ئۆزگىرىش بولىدۇ، ئۇالر باتۇرلۇق بىلهن ئهيسا 

مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ، خۇش خهۋهر تارقىتىدۇ، ھهتتا 

ئهگهر ئۇالر ئهيسا مهسىھنىڭ . مۇشۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز ھاياتىنىمۇ قۇربان قىلىدۇ

ز كۆزى بىلهن كۆرمىگهن بولسا، ھهرگىزمۇ ئۆز ھاياتى بىلهن تىرىلگهنلىكىنى ئۆ

 . ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بهرمهس ئىدى
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  بىر تۈركۈم سهمىمى، دىيانهتلىك، ئىخالسمهن دهسلهپكى مهسىھ جامهئهتچىلىكى

 . چىالر تهرىپىدىن قۇرۇلغانئېتىقات

 ئىنكار الرنى بۇھهتتا ئهينى ۋاقىتتىكى ئهيسا مهسىھكه قارشى تۇرغان كىشىلهرمۇ 

 . قىاللمايدۇ

 

  شهرىپى-نامنىڭ  مهسىھئهيسا

  : ئىسالمنىڭ تهلىمى

  ئهيسا مهسىھنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى بولۇشتهك ساالھىيىتىنى قۇرئان جىسمانى

قۇرئاندا خۇدا پهقهت . جهھهتتىكى مۇناسىۋهت ئارقىلىق چۈشهندۈرۈشكه ئۇرۇنىدۇ

قاراش خاتا بوالاليدۇ دىگهن ئايالالر بىلهن مۇناسىۋهت قىلغاندىال ئاندىن بالىلىق 

  . مهۋجۇد

 مهسىھنى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ) خىرىستىيانالرنىڭ( ناساراالرنىڭ ،قۇرئاندا

، قۇرئاننىڭ قارىشىچه بۇ خۇدا بىلهن  ) 9:30 قۇرئان (خاتا  دىيىلگهنئاتىشى 

 . مهريهم جىسمانى جهھهتتىن بىرلىشىپ ئهيسانى تۇققان دىگهنلىك بۇالرمىش

 خۇدانى مهريهمنىڭ خىرىستىيانالر شهندۈرىشى بۇيىچه بولغاندا،نىڭ چۈقۇرئان 

 ، 10:68 ، 5:17،72 ، 2:116قۇرئان . (ارايدۇشۇ دهپ ق ئوغلى ئهيسا

19:88 (  

 ئۇنىڭ ئايالى ۋه بالىسى يوق ؛ ) 112:3قۇرئان ( تۇغمايدۇ، ھهم تۇغۇلمايدۇ ئالال 

ىچقانداق باال ؛ ئۇ ھ ) 72:3 ، 19:35،88،92 ، 6:101 ، 4:171قۇرئان (

؛ ھىچقانداق ئىالھ  ) 39:4 ، 25:2 ، 18:4 ، 17:111قۇرئان (بېقىۋالمىغان 

ئهيسا مهسىھ «؛ شۇڭا قۇرئان ) 23:91قۇرئان (ئۇنىڭ بىلهن تهڭ ئهمهس 

 . دىگهننى ئىنكار قىلىدۇ» خۇدانىڭ ئوغلى

 انى تاپقان،  ئهيسمهريهم بىلهن بىرلىشىپخۇدا جىسمانى جهھهتتىن  «ئىنجىلدا

تارىختىكى ۋه ھازىرقى ئهنئهنىۋى .  يوقگهپ دهيدىغان »خۇدا ئهيسا مهسىھتۇر

بۇنىڭدىن . مهسىھ جامائهتچىلىكىدىمۇ بۇنداق قاراش ۋه تهلىم مهۋجۇد ئهمهس

بهزى بىدئهت دىنالرنىڭ  ىكىكۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى، مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتت

ىدىكى ئېتىقات مهسىھ ، ئۇ ئىنجىلدىكى ۋه ھهقىقى بولۇپتهسىرىگه ئۇچرىغان

 . دىگهن سۆزنىڭ مهنىسىنى چۈشهنمىگهن» خۇدانىڭ ئوغلى«

  ئهل مهكرىزى)Al-Makriizi ( ئىبرىزالرنىڭ رىۋايىتى توغرىسىدا«نىڭ «

)al-Qawial-Ibrizi ( بىتىده، ۋه ئىبىن ھازىم -26دىگهن ئهسىرىنىڭ)Ibn 
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Hazm ( سىزقهيهرگه بارى« نىڭ «)Al-Milal Wal-Ahwa’ Wal-Nihal(  

بىتىده كۆرسىتىلىشىچه، ئىسالم دىنى پهيدا بولغان -48دىگهن ئهسىرىنىڭ 

 ئارلىشىپ ئىسالم جامائهتچىلىكىگه، بىر قىسىم بىدئهتلهر مهزگىللهردهدهسلهپكى 

قالغان، ئۇالر مهريهم ئانىنى بىر ئايال ئىالھ دهپ قارىغان، بۇ ئارقىلىق 

 مهريهمنى دهسسهتمهكچى ئورنىغائۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى ئايال ئىالھى ۋىناسنىڭ 

 دىگهندهك خوتۇن ئېلىپ باال تاپقانئىنسانالر ئارىسىدىن  ئىالھئۇالر . بولغان

 . اتقانبىدئهت ئىدىيىلهرنى تارق

 

  :مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىمىھهقىقى 

 ئهيسا مهسىھ ئىنجىلدا خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتالغان . 

  دهپ سۈپهتلىشى، ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ » خۇدانىڭ ئوغلى«ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھنى

بۇ نام روھى . خۇدانىڭ جىسمانى جهھهتتىكى بالىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهيدۇ

جهھهتتىكى مهنىگه ئىگه بولۇپ، ئۇنىڭ روھى جهھهتته خۇدانىڭ ۋۇجۇدىدىن 

ئهيسا مهسىھ . كهلگهنلىكىنى، ئهزهلدىن خۇدا بىلهن بىر ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۇ  بولۇپ، نىڭ ئىنسان تىنىده نامايهن بولىشى) ۆزىس(خۇدانىڭ كاالمى 

بىز ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتى ۋه . دۇر پارلىغان نۇرتهبىئىتىدىندانىڭ خۇ

خۇدا سۆزلىرىگه قاراپ بىزنى ياراتقان ئاشۇ كۆرۈنمهس خۇدانىڭ قانداق 

 17:5 ، 16:16،17 ، 9:27 ، 3:17مهتتا -ئىنجىل. (ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

 ، لۇقا 15:39 ، 9:7 ، 5:7،9،11 ، 3:11،12 ، 1:1 ماركوس  ،27:54، 

 ، 1:18،34،49 ، يۇھاننا 23:46 ، 4:41 ، 3:21،22 ، 2:49 ، 1:32،35

3:16 ، 5:18،20،36،38 ، 6:27 ، 8:16،18،24 ، 

10:29،30،33،36،38 ، 11:27 ، 12:49 ،14:10،28 ، 19:7 ، 

كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت  ، 1:4 ، رىملىقالر 8:37 ، ئهلچىلهر 20:28،31

 ، 1:2،3،8 ، ئىبرانىالر 1:15لۇسلىقالر  ، كو4:13 ، ئهفهسلىكلهر 1:19

 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 1:16،17 ، پىتروس ئىككىنچى خهت 5:8 ، 4:14

   ) 2:18 ، ۋهھىلهر 5:12،20 ، 3:8

 نىڭ  مۇقهددهس روھنىڭ جىسمانى جهھهتته دادىسى يوق بولۇپ، ئۇئهيسا مهسىھ

 ، 1:18مهتتا -ئىنجىل. (ۆرىلىدۇتمۆجىزىلىك ھالدا ھايىپتىن  ۇدرىتى بىلهنق

  )1:35لۇقا 

  قۇرئاندا مهسىھىلهر ئهيسانى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتىۋالغان دىيىشى ئهمىلىيهتكه

نىڭ ئۆزىمۇ كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا ئهيسا مهسىھئهينى ۋاقىتتا . ئۇيغۇن ئهمهس

بۇنىڭغا ھهتتا ئۇنىڭغا قارشى چىققان . انئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتىغ
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گۇۋاھلىق ئاقساقالالرمۇ  ۋه تهۋرات موللىلىرى، كاھىنىيهھۇدىالرنىڭ باش 

، ئۇالرنىڭ ئهيسا مهسىھنى ئۆلتۈرمهكچى  ) 27:43مهتتا -ئىنجىل (بهرگهن

 -ى ئهيسانىڭ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلىسهۋهب دهل ھهزرىتتۈپ بولغانلىقىدىكى 

 ، ماركوس 66-26:63مهتتا  (ئاتىغانلىقىدىندۇرھ دهپ مهسىقۇتقۇزغۇچى 

  ) 71-22:66 ، لۇقا 14:61-64

 خۇدا مهريهمنى خوتۇن قىلىپ، جىسمانى جهھهتتىن بىرلىشىپ،  «ئىنجىلدا

  . دهيدىغان بۇنداق خاتىره يوق»  تاپقانئهيسانى 

 ئىنجىلدا مۇنداق خاتىرلهنگهن : 

  .پهقهت بىرال خۇدا بار ○

  . مۇ پهقهت بىرال خۇدا بار دىگهنڭ ئۆزىنىئهيسا مهسىھ ○

 ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئوغلى ○

  دۇ، ئهمما دىگهننى قۇبۇل قىلماي» ئهيسا خۇدانىڭ ئوغلى«ھازىرقى مۇسۇلمانالر

 ىمۇقۇرئاندىكى ئاساسالر ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهس، ئىنجىلغ كۆرسهتكهن ئۇالر

 . ماس كهلمهيدۇ

 زهبۇر قاتارلىق قهدىمقى مۇقهددهس ئىنجىلدىال ئهمهس، بهلكى تهۋرات ،

دىگهندهك سۆزلهر ئارقىلىق جىسمانى » قىزى«، » ئوغلى«كىتاپالردىمۇ 

 ، 12:4ھىكمهتلهر (ن مۇناسىۋهت ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن جهھهتتىن بولمىغا

 ، 13:38مهتتا - ؛ ئىنجىل2:11 ، ماالكى پهيغهمبهر 46:11يهرهمىيا پهيغهمبهر 

  ) . 1:2،3 ، ئهفهسلىكلهر 8:42،44 ، يۇھاننا 3:17ماركوس 

دىگهندهك سۆزلهر بىلهن جىسمانى جهھهتتىن » ئوغۇل«،»ئاتا«قۇرئاندىمۇ 

 : مهسىلهن. بولمىغان بىر قىسىم مۇناسىۋهتلهرنى سۈپهتلىگهن ئهھۋال مهۋجۇد

  2:177قۇرئان . (دهپ ئاتىغان» يول ئوغلى«ساياھهتچىنى (  

  دهپ ئاتىغان» وت يالقۇننىڭ ئاتىسىئ«مۇھهممهتنىڭ تاغىسى ئابدۇل ئۇزانى .

  ) 111:1قۇرئان (

 چاڭ «بۇتۇراب دهپ ئاتالغان بولۇپ، مهنىسى همۇھهممهتنىڭ نهۋره ئىنىسى ئهلى ئ

 .  دىگهنلىك ئىدى»تۇزاننىڭ ئاتىسى

  دىگهننى قۇبۇل » ئهيسا خۇدانىڭ ئوغلى «يهھۇدىالرگهرچه كۆپ قىسىم

ھهممهت ۋه مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش  مۇنىڭ چۈشهنچىسىقىلمىسىمۇ، ئهمما ئۇالر

 .خاتا ھالهتته ئهمهسبۇرمىالنغان ئۇنداق 
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نىڭ  نۇرغۇن ئادهملهر خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتالغان، شۇڭا ئهيسامۇقهددهس كىتاپتا

 راست .نى بىلدۈرمهيدۇ ئۇنىڭ ئىالھ ئىكهنلىكىخۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتىلىشى

    ؟  شۇنداقمۇ

 دىن پهرقلىنىدۇ» ئىالھنىڭ بالىلىرى«هن ئهيسا مهسىھ تهۋراتتا دىيىلگ .  

  1:14يۇھاننا -ئىنجىل. (دهپ ئاتالغان» يىگانه ئوغلى«ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ 

  ) 4:9 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 3:16،18، 

 »دىگهن نام )قۇتقۇزغۇچى(»مهسىھ«دىگهن نام بهزىده » خۇدانىڭ ئوغلى 

 ، 11:27 ، 1:49يۇھاننا -ئىنجىل. (كهلگهن مهنىده تهڭداشبىلهن 

  ) 16:16 ، مهتتا 20:30،31

  كىلىشى دىگهن سۆزنىڭ كۆپ قىتىم بىر يهرده » ئوغۇل«، » ئاتا«ئىنجىلدا

، ئهيسا مهسىھ ھهممه ئادهم چۈشىنهلهيدىغان ئۆزگىچه ئۇسۇل بىلهن ئارقىلىق

، ئۇنىڭ ئىپادىلهيدۇ بىلهن ماھىيهت جهھهتته بىر ئىكهنلىكىنى ۆزىنىڭ خۇدائ

 ئۇنىڭ ئىالھى نام شهرىپىمۇىقتىدارلىرى ۋه  بولغان بهزى ئئۆزىگه خاس

» بالىلىرى« بۇ جهھهتلهرده ئۇ خۇدانىڭ باشقا .ماھىيىتىنى نامايهن قىلىدۇ

 ، 3:35 ، 33-10:30يۇھاننا -ئىنجىل(  .بىلهن قهتئى ئوخشىمايدۇ

  ) 23:9،10 ، مهتتا 13:32 ، ماركوس 14:13 ، 6:27 ، 5:19-27

 ى ئهيسانىڭ ئۆزىنى خۇدا بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويغانلىقىنى يهھۇدىالر ھهزرىت

. بىلىدۇ، ئۇالر بۇنى كۇپۇرلۇق دهپ قارىغاچقا ئهيسا مهسىھنى ئۆلتۈرمهكچى بولىدۇ

تهۋرات قانۇنى بۇيىچه، ئۇ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇلۈمگه «

  ) 19:7يۇھاننا -ئىنجىل(» اليىق

  چهكلىمهيدۇئۆزىگه ئىبادهت قىلىشىنى ئهيسا مهسىھ ئادهملهرنىڭ .

  ) 29-20:26 ، يۇھاننا 7-5:6 ، ماركوس 33-14:25مهتتا -ئىنجىل(

  ،ھهر قىتىم ئهيسا مهسىھ ئۆزى بىلهن خۇدانىڭ مۇناسىۋىتىنى تىلغا ئالغاندا

 ئهمما ئۇ شاگىرتلىرىغا ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ بالىلىرى پ ئاتايدۇ،ده» مىنىڭ ئاتام«

ئۇ ئهزهلدىن ئۆزىنى . دهپ ئاتايدۇ» سىلهرنىڭ ئاتاڭالر«تقاندا، ئىكهنلىكىنى ئېي

بىزنىڭ «چىالر بىلهن بىرلهشتۈرۈپ تۇرۇپ خۇدانى ئېتىقاتشاگىرتلىرى ۋه 

 . دهپ ئاتاپ باقمىغان» ئاتىمىز

  دىگهن سۆزنى تېخىمۇ » خۇدانىڭ ئوغلى«يهھۇدىالر مۇسۇلمانالرغا قارىغاندا

 مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى بولسۇن، ياكى مهيلى ئهيسا. چوڭقۇر چۈشىنهلهيدۇ

ئۇنىڭغا قارشى چىققۇچىالر بولسۇن، بۇالرنىڭ ھهممىسى يهھۇدى ئارقا 
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خۇدانىڭ «يهھۇدىالرنىڭ چۈشهنچىسىده . ئادهملهر ئىدىكۆرۈنۈشكه ئىگه 

ئهيسا . دىگهنلىك ئۆزىنى خۇدا بىلهن باراۋهر دىگهنلىك بۇالتتى» ئوغلى

 قىتىم 104دهپ ئاتىشى ئىنجىلدا » ئاتام«ياكى » ئاتا«مهسىھنىڭ خۇدانى 

 . تىلغا ئېلىنغان

 

   دهپ ئاتالغان» مهسىھ«ھهرزىتى ئهيسا 

 3:45قۇرئان  (.ىغاندهپ ئات» مهسىھ « پهيغهمبهرنىالئهيساپهقهت  ىمۇقۇرئاند ، 

4:157،171،172 ، 5:17،72،75 ، 9:30،31 (   

 تىراپ قىلغانلىقتۇرئهمىلىيهتته بۇ ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئې .

نىڭ ھهممىسىده ) ئىنجىل(ۋه يىڭى ئهھده ) تهۋرات(چۈنكى كونا ئهھده 

دىگهن بۇ نام ئىنسانىيهتنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كىلىدىغان مهسىھ » مهسىھ«

 ، 9:25دانىيال پهيغهمبهر (. قىلىنغۇچى يهنى ئاخىرقى قۇتقۇزغۇچىغا قارىتىلغان

 ، 9:20 ، لۇقا 14:61،62 ، ماركوس 26:63،64 ، 22:42مهتتا 

 ، 7:27،41،42 ، 4:25،26 ، 1:41 ، يۇھاننا 24:25،26،46،47

  ) 1:10،11 ، پىتروس بىرىنچى خهت 12:34 ، 10:24،25

  4:18،19لۇقا . (دهپ تونۇشتۇرىدۇ» مهسىھ«ئىنجىلدا، ھهزرىتى ئهيسا ئۆزىنى 

  ) 61:1،2، يهشايا پهيغهمبهر 

  

  دهپ ئاتالغان) ىكاالم(خۇدانىڭ سۆزى مهسىھ ئهيسا 

  3:45قۇرئان . ( دىيىلگهندىن چىققان بىر كهلىمه سۆزئالالقۇرئاندا، ئهيسا (   

  4:171قۇرئان . (دۇرنىڭ مهريهمگه بهرگهن بىر كهلىمه سۆزىئالالئهيسا (  

 19:34قۇرئان . (ئهيسا ھهق سۆزدۇر (  

  دىن جۇملى(قۇرئاندا ھهزرىتى ئهيسادىن باشقا ھىچقانداق بىر پهيغهمبهرنى

 . دىمىگهن) كاالمى( خۇدانىڭ سۆزى )مۇھهممهتنى

  نى » ئۈچ بىرلىك«ىدىكى ئېتىقاتقۇرئاندىكى بۇ ئايهتلهر ۋاستىلىق ھالدا مهسىھ

يارىتىلغان مهۋجۇدات بولماستىن بهلكى چۈنكى خۇدانىڭ سۆزى . نامايهن قىلىدۇ

 . اھىيىتىدىن چىققان بولىدۇخۇدانىڭ م

 مهسىھ ھهممىدىن بۇرۇن مهۋجۇت بولغان كاالمدۇر ئهيسا: ئىنجىلدا مۇنداق دهيدۇ 

، ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ  ) 1:1 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 1:1،14يۇھاننا (
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 .كىلىشى، ئۇ ئىنسانالرنى قۇتقۇزماقچىيهر يۈزىگه كاالمىنىڭ ئىنسان ھالىتىده 

  ) 4:4،5ر قاللىاگاالتىي(

 ىرادىسىنى ئىنسانالرغا ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئوغلى، ئۇ خۇدانىڭ سۆزى ۋه ئ

  ) 1:1،2ئىبرانىالر . (ىدۇبىلدۈر

  19:13ۋهھىلهر . (دۇر» خۇدانىڭ كاالمى«نامى يهنه بىر ئهيسا مهسىھنىڭ (  

  ئهيسا مهسىھ ۋه مۇقهددهس روھ 

  ،ىگه پۈلهپ كىرگۈزىدۇ، ئۇ مهريهم  ئۆزىنىڭ روھىنى مهريهمنىڭ تىنئالالقۇرئاندا

   ) 66:12 ، 21:91قۇرئان . ( قىلىپ بىرىدۇ بىشارهت ئهيسانى دۇنياغابىلهن

  4:171قۇرئان . (ىن چىققان روھتۇردئالالئهيسا (  

 جۈملىدىن ( پهيغهمبهرنى  بىرقۇرئاندا، ئهيسا پهيغهمبهردىن باشقا ھىچقانداق

 . خۇدادىن چىققان روھ دىمىگهن) مۇھهممهتنى

 5:110 ، 2:87،253قۇرئان . (ئالال روھىلقۇددۇس بىلهن ئهيسانى يۆلهيدۇ (  

  نى » ئۈچ بىرلىك«ىدىكى ئېتىقاتقۇرئاندىكى بۇ ئايهتلهر ۋاستىلىق ھالدا مهسىھ

يارىتىلغان ئايرىم مهۋجۇدات  چۈنكى خۇدانىڭ روھى. نامايهن قىلىدۇ

 . بولماستىن، بهلكى خۇدانىڭ ماھىيىتىدىن چىققان بولىدۇ

  بولۇپ، ھهزرىتى ئىنجىلدا، مۇقهددهس روھ مهريهمگه چۈشىدۇ، مهريهم ھامىلدار

 -دهپ » خۇدانىڭ ئوغلى «نىبۇ مۇقهددهس پهرزهنتپهرىشته . ئهيسانى تۇغىدۇ

  ) 1:35لۇقا . (دهپ جاكاراليدۇ

 4:18 ، 3:22لۇقا . (مۇقهددهس روھ ئهيسا مهسىھنىڭ ئۈستىگه چۈشىدۇ (  

  پهرۋهردىگار خۇدانىڭ روھى مىنىڭ ۋۇجۇدۇمدا«تىكى ) تهۋرات(بۇ كونا ئهھده «

 . ىشارهتنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىدۇردىگهن ب

 يۇھاننا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ ئادهملهرنى مۇقهددهس روھ بىلهن چۈمۈلدۈرىدۇ

1:33 (  

  بېرىلىدىغانلىقىنىئهيسا مهسىھ ئۆزىگه ئىشهنگهن ئادهمگه مۇقهددهس روھنىڭ 

  ) 7:39يۇھاننا -ئىنجىل. (ئېيتىدۇ

 يۇھاننا -ئىنجىل. (تىدۇئهيسا مهسىھ شاگىرتلىرىغا مۇقهددهس روھنى ئهۋه

14:16،26 ، 15:26 ، 20:21،22 (  

  ئهيسا مهسىھ ئهلچىلهرنىڭ مۇقهددهس روھ بىلهن چۈمۈلدۈرىلىدىغانلىقىنى

  ) 1:4،5ئهلچىلهر . (ئېيتىدۇ
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  ،مۇقهددهس روھ ئهيسا مهسىھنىڭ سۆزلىرىنى شاگىرتالرنىڭ سهمىگه سالىدۇ

  ) 16:13،14 ، 14:26ئىنجىل . (ئۇالرغا ھهممىنى ئۆگىتىدۇ

 مۇقهددهس روھنىڭ يىتهكچىلىكىده كىشىلهر ئهيسانى رهببىم دهپ ئاتايدۇ .

  ) 12:3كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت (

  

   مهقسىتى ىنىده كىلىشتىكى ت ئىنسان)سۆزىنىڭ(كاالمىنىڭ خۇدانىڭ 

  ،بىر قىسىم مۇسۇلمانالر خۇدانى ئاسماننىڭ قهرىده تۇرىدۇ، ئۇ ھهممىگه قادىر

ئوقۇبهت -ى پهسلهشتۈرۈپ ئادهم بولۇپ ئارىمىزغا كىلىشى، ئازاپئۇنىڭ ئۆزىن

. تارتىشى، ھاقارهتلىنىشى، جازالىنىپ ئۆلتۈرىلىشى مۇمكىن ئهمهس دهپ قارايدۇ

 پهيغهمبهرنى خۇدانىڭ خۇدانىڭ مهغلۇبىيىتىگه، نىئۇالر كىرسىت

  .  دهپ قىياس قىلىشىدۇقىلىنغانگه سىموۋول تاشلىۋهتكهنلىكى

 ئهمىلىيهتته قۇرئانغىمۇ ماس كهلمهيدۇ، چۈنكى قۇرئاندا بۇرۇنمۇ بۇ خىل قاراش 

قۇرئان . (لهرنى ئۆلتۈرگهنلىكى خاتىرلهنگهنبهرئادهملهرنىڭ پهيغهم

2:61،87،91 ، 3:21،112،181،183 ، 4:155 ، 5:70 (  

    ،مهسىھىلهر خۇدانىڭ ئۇلۇغلىقىغا ئىشىنىدۇ ھهم بۇنى ئۆز بېشىدىن كهچۈرگهن

ئىنسان بولۇپ ئارىمىزغا كهلگهن، بىز بىلهن بىۋاسته سۆزى  چۈنكى خۇدانىڭ

 . بىرگه بولغان، پاراڭالشقان، بىز ئۈچۈن ئۆلۈپ تىرىلگهن

  

  توغرىسىدىكى تهلىمى» كاالمنىڭ تهنگه ئايلىنىشى«ىنىڭ ئېتىقاتمهسىھ 

 گۇناھنىڭ قهرزى چوقۇم شۇڭا . خۇدا پاكتۇر، ئۇ گۇناھنى قۇبۇل قىاللمايدۇ

  .رهكقايتۇرىلىشى كى

  قهرزىنى قايتۇرۇش -قانئىنسانالر گۇناھ ئۆتكۈزدى، شۇڭا چوقۇم بۇ گۇناھنىڭ

 . كىرهك

 پۈتكۈل ئىنساننىڭ گۇناھىنى يۇيااليدىغان قۇدرهت بار،  پهقهت خۇدادىال 

 . چۈنكى پهقهت خۇداال گۇناھسىز پاكتۇر

 سۆزى نىڭ شۇڭا ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇدىغان بىردىنبىر ئامال، خۇدا

 ئادهم بولۇپ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىپ، ئادهملىك ساالھىيىتىده )االمك(

بۇ ئارقىلىق ئىنسانالرنى ، پقهرزىنى قايتۇرۇ-قان گۇناھنىڭ ،قۇربانلىق بېرىپ

 . تۇرخۇدا بىلهن قايتا ياراشتۇرۇش

 : خۇدانىڭ ئادهم بولۇپ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىشتىكى سهۋهبى يهنه 

 ئۈچۈندۈرۈشۇدانىڭ قانداق خۇدا ئىكهنلىكىنى بىلبىزنى ياراتقان ئاشۇ خ  . 
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 بىزگه قانداق ياشاشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن . 

 ئۇقۇبهتلىرىمىزنى تهڭ كۆتىرىش ئۈچۈن-بىزنىڭ ئازاپ . 

  

 ماھىيهت جهھهتته  بولۇپ،ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ تهبىئىتىدىن پارلىغان نۇر

، ئۇ مۇقهددهس  ) 10:5ئىبرانىالر (خۇدا ئۇنىڭغا بهدهن تهييارلىدى . ئىالھتۇر

روھتىن ھامىلدار بولۇپ، بۇ دۇنياغا ئادهم شهكلىده كهلدى، ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ 

 ، 3-1:1 ، ئىبرانىالر 1:17،18يۇھاننا . ( قىلدىئايانئوبرازىنى ئىنسانالرغا 

10:5 (   

  

  : ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتتا قۇربانلىق بېرىشى تۆۋهندىكى مهقسهت ئۈچۈن 

 ئۆزىنىڭ پاك قېنى ئارقىلىق شى ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىڭنىئهيسا مهسىھ ،

 رهزىل شهيتاننىڭ چاڭگىلىدىنالرنى ، ئۇپيۇيۇئادهملهرنىڭ گۇناھىنى 

 19:10 ، لۇقا 10:45 ، ماركوس 9:13 ، 1:21مهتتا . ( ئۈچۈندۇرۇشقۇتۇلدۇر

 ، 4:4،5 ، 3:13 ، گاالتىيالىقالر 12:47 ، 4:42 ، 3:17 ، 1:29، يۇھاننا 

 ، 2:9،14،15 ، ئىبرانىالر 2:14 ، تىتوس 1:15ىموتى بىرىنچى خهت ت

   ) 1:5 ، ۋهھىلهر 4:10،14 ، 1:7يۇھاننا بىرىنچى خهت 

  ئىنسانالرنى  خۇدا بىلهن ،كىلىپئادهملهرنى خۇدانىڭ ئالدىغا باشالپ

 . ئۈچۈندۈرىش گۇناھىنىڭ ھىسابىنى كۆتىرۋىتئىنسانالرنىڭ، ۇشياراشتۇر

  ) 5:19 ، كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 3:18 خهت پىتروس بىرىنچى(

 شمۇھهببهتنى ئهمهلده كۆرسىتىشنى ئۆگىتى-مىھرىچىالرغا ئۈلگه بولۇپ، ئېتىقات 

 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 2:5 ، فىلىپىلىكلهر 17-3:15يۇھاننا . (ئۈچۈن

11:1 (  

 قۇتقۇزۇش ئىنسانالرنى خۇدانىڭ ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىشى 

  ) 8:9كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت  (دۇرشهپقىتىئاالھىده ئۈچۈن بهرگهن 

  ئهلچىلهر (ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆلۈشى ۋه تىرىلىشى خۇدانىڭ ئىرادىسىدۇر

رازى بولۇپ  بهلكى ئۆزى ،ئۇنىڭ ھاياتىنى باشقىالر تارتىۋالمىغان ) . 2:23،24

. ىلىش ۋه قايتۇرۋىلىش ھوقوقى بارئۇنىڭ ئۆز ھاياتىنى قۇربان ق. قۇربان قىلغان

  ) 10:17،18يۇھاننا . (نىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇربۇ خۇدا

  كىرسىتتىكى قۇربانلىق مهغلۇبىيهت ئهمهس، ئهيسا مهسىھ چوقۇم قۇربان بولىشى

ئۈستىدىن غهلىبه قىلغىلى، ئىنسانالرنى نىڭ كىرهك، شۇنداق بولغاندىال شهيتان
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خۇدانىڭ پۈتۈنلهي بۇ . قۇتۇلدۇرغىلى بولىدۇنىڭ ئاسارىتىدىن ئۆلۈمگۇناھ ۋه 

 . دۇرئىرادىسى

غا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، ۇ تار بولغان ئىالھىيهت قارىشىتولىمئادهملهردىكى بىز 

 : چۈنكى.  چهكلىمه قويساق بولمايدۇلىرىغاقۇدرهتلىك خۇدانىڭ قىلىدىغان ئىش

  ئادهملهر ئۈچۈن ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتتىكى قۇربانلىقى، ھاالكهتكه يۈزلهنگهن

 خۇدانىڭ زور ئېيتقانداقۇتقۇزۇلغانالر ئۈچۈن ئۇ ئهخمىقانه تۇيۇلىدۇ، ئهمما تولىمۇ 

  ) 1:18،23كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت . (نى نامايهن قىلىدۇقۇدرىتى

  قهلبىده خۇدانىڭ روھى بولمىغان كىشىلهر مۇقهددهس روھنىڭ قىلغان

لبىده  قهئهمما. ا بىمهنه تۇيۇلىدۇرغئىشلىرىنى چۈشىنهلمهيدۇ، ئهكسىچه ئۇال

كورىنتلىقالر . (تىگىگه يىتهلهيدۇ كۆرۈپ  ئۇنىخۇدانىڭ روھى بار ئادهملهر

  ) 2:14بىرىنچى خهت 

 يهشايا . (يوقىرى تۇرىدۇكۆپ پىكرى ۋه يولى ئىنسانالرنىڭكىدىن -خۇدانىڭ ئوي

  ) 55:8،9پهيغهمبهر 

 قۇردۇر، ئۇنىڭ ھۆكۈمىنى ھىكمىتى چوڭ-پاراسىتى ۋه ئىلىم-خۇدانىڭ ئهقىل

  ) 11:33رىملىقالر (. دۇرقىيىن چۈشهنمهكپهرهز قىلماق تهس، يۇلىنى 

  


