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خۇدانىڭ پادىشاھلىقى 

توغرىسىدىكى خۇش 

 خەۋەر
 !بۇ ھەل قىلىش چارىسى

 يدىغانلىقىنىەلمەك ڭتنىەئاخىر ەچۇبولغ اھچىۇۋگ نياغاۇپادىشاھلىقى د ڭدانىۇخ ڭسىھنىەم يساەئ

 ؟ۇىزمڭقىلدى سېھ يتقانلىقىنىېئ

 
،  ۇھاالك قىلمايد ۋە ۇيدەرمەئازار ب غىمداېت سەددەقۇم ڭنىېم الرۇئ …ۇرىدۇت ەبىلل نەقوزا بىل ۇمەرۆب

  ۇتولغان بولىد نەبىلىمى بىل ڭردىگارنىۋەرە، پ كەقاپلىغاند نەبىل ۇس ىزنىېڭد رەي نكىۈچ

 (6،9: 11 شاياەي)

 
 دوكتور

ىلغان  ز  .بوب تىئېل تەرىپىدىن يې 
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خۇدانىڭ پادىشاھلىقى 

توغرىسىدىكى خۇش 

 خەۋەر
 !بۇ ھەل قىلىش چارىسى

ىلغاندوكتور بوب تىئېل تەرىپىدىن  ز  .يې 

-0-222  879. كۆرۈرمەنلەر كىتاب تەرىپىدىن قوغدىلىدۇ 6102/6102/6102/6102/6166© نەشر ھوقۇق  
ى 20012-122-1 كاۋى ۋە ۋارىس ، بېلىككە كەلگەن :۔ بۇ كىتابچە تەييارالنغان0.2۔ نەشر تەڭرىنىڭ دائىملىق چې 
 .5-12-201026-0-222  :  879 .دېڭېز ساھىىلچوڭ كوچا ، كالىفورنىيە شىتاتىنىڭ گروۋېر . ۋە 0102. شېكەت

 ؟ۇقىاللمايد لەھ سىلىسىنىەم ڭنىۇئ مىشقاېن تەئىنسانىي

 پەزلۆئاخىرقى ئىشالر توغرىسىدا س ەڭئ ۋە ھىمۇم ەڭئ تلىكۋەناسىۇم يھىسساالمغاەلە، ئىنجىلدا ئىيسا ئ مسىزەبىل
 مسىز؟ەبىل نلىكىنىەرگەب

 .ئىدى قتىسىۇن ھىمۇم ەڭئ ڭرنىەنلەشكەگەئ الرغاۇئ ۋە رەلچىلەپادىشاھلىقى ئ ڭدانىۇ، خ مسىزكىەبىل

 ؟ۇاتامدۋياشا ەھاياتىنى ھازىر بىزد ڭنىۇپادىشاھلىقى ئ ڭدانىۇخ ؟ۇخسىيىتىمەش ڭيسانىەپادىشاھلىقى ئ ڭدانىۇخ
 مسىز؟ەئىشىن ەنلىرىگەتكەگۆئ ڭئىنجىلنى ؟ۇرىمۈبىر ت ڭپادىشاھلىقنى لىيەمەئ سىدىكىۈلگەپادىشاھلىقى ك ڭدانىۇخ

خىرىستىيان  پكىەسلەد ؟ۇگىتىدۆئ مىنىېئىنجىل ن ؟ەمېن نەگېپادىشاھلىقى د ڭدانىۇخ ؟ەمېن نەگېد تەنەلتەس
 ن؟ەتكەگۆئ رنىەمىلېن ىۋركاېچ

 سېھ يدىغانلىقىنىەلمەك ڭتنىە، ئاخىر ەچۈلمىگۈزۈتكەي ەپىتىدۈس اھچىۇۋگ نياغاۇپادىشاھلىقى د ڭدانىۇخ
 ؟ۇىزمڭقىلدى

. رسىتىلدىۆیاتقانلىقى ك نەبىل ەرۆب ڭئىجاد قىلىنغان قوینى رىپىدىنەگرافىك ت ۋەچىقىرىش  سىپېب نډیبور ەتتەرۈس ىدىكىۋقاۇئالدى م
 .بىر قىسمى ڭبىناسىنى سلىەئ ڭىنىۋركاېچ داۇخ سالىمدىكىۇرېتارتقان ئ لېیىلى دوكتور بوب تىئ-6100 تەرۈس ىدىكىۋقاۇئارقا م
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 ئىنسانىيەتنىڭ ھەل قىلىش چارىىس بارمۇ؟ .1

 دۇنيا نۇرغۇن مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدى. 

نۇرغۇن كىشىلەر ئاچ قالدى. نۇرغۇن كىشىلەر زۇلۇمغا ئۇچرايدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر نامراتلىققا 
نۇرغۇن دۆلەتلەر ئېغې قەرزگە بوغۇلدى. قورسىقىدىىك بالىالرنز ئۆز ئىچىگە دۇچ كېلىدۇ. 

ئالغان بالىالر خورالشقا ئۇچرايدۇ. دورىغا چىداملىق كېسەللىكلەر نۇرغۇن دوختۇرالرنز 
ئەندىشىگە سالىدۇ. ئاساسلىق سانائەت شەھەرلېىنىڭ ھاۋاىس بەك ساغالم بولۇپ ، ساغالم 

ورلۇق ھۇجۇملېى داۋاملىق بواللمايدۇ. ھەر خىل سىي اسىيونالر ئۇرۇشقا تەھدىت سالىدۇ. تې 
ىدۇ.   يۈز بې 

 دۇنيا رەھبەرلېى ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن مەسىلىلەرنز ھەل قىالالمدۇ؟

 نۇرغۇن كىشىلەر شۇنداق ئوياليدۇ. 

 ئۇنىۋېرسال كۈن تەرتىن  
ى
 يېىك

ىسنىڭ مۇھىم نۇتقىدىن كېيىز ، كۈنز ، ۋاتىكاننىڭ رىم پاپاىس فېانس-65ئاينىڭ -2يىىل -6105
 ئۇنىۋېرسال قارالما » دۆلەت  020بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  )ب د ت( 

ى
دەپ « يېىك

. ب د ت نىڭ نز يولغا قويۇشنز بېلەت تاشلىدى « سىجىل تەرەققىيات نىشانز  02»ئاتالغان 

02  :  نىشانز

 . ھەممە جايدا نامراتلىقنز تۈگىتىش0نىشان 

چىلىقنز تۈگىتىش ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنز ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە نىشان : ئاچار -6
 ئوزۇقلۇقنز ياخشىالش ۋە دېھقانچىلىقنىڭ سىجىللىقىنز ئىلگېى سۈرۈش

نىشان : ساغالم تۇرمۇشقا كاپالەتلىك قىلىش ۋە بارلىق ياشتىىك كىشىلەرنىڭ -0
 سائادىتىنز ئىلگېى سۈرۈش-بەخت

سۈپەتلىك مائارىپقا كاپالەتلىك قىلىپ ،   نىشان : سىغدۇرۇشچان ۋە باراۋەر -0
 كۆپچىلىكنىڭ ئۆمۈرلۈك ئۆگىنىش پۇرسىتىنز ئىلگېى سۈرۈش

الرغا ھوقۇق 5نىشان  . جىنسني باراۋەرلىكنز ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە بارلىق ئايالالر ۋە قېز

ىش  بې 

نىشان : سۇ ۋە تازىلىقنىڭ ھەممە ئادەم ئۈچۈن ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشىغا  -2
 لەتلىك قىلىشكاپا
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گىيەگە 2نىشان  . ئەرزان ، ئىشەنچلىك ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل ۋە زامانىۋى ئېنې 

ىشىشكە كاپالەتلىك قىلىش  ئې 

. ئىقتىسادنىڭ سىجىل ، سىغدۇرۇشچان ۋە سىجىل ئېشىشىنز ئىلگېى 2نىشان 

لىك ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە  سۈرۈش ، تولۇق ۋە ئىشلەپچىقېىش خاراكتې 
مەت قىلىشھەممەيلەنگە   اليىق خېز

نىشان : چىداملىق ئۇل ئەسلىھە بەرپا قىلىش ، سىغدۇرۇشچان ۋە سىجىل -2 
 سانائەتلىشىشنز ئىلگېى سۈرۈش ۋە يېڭىلىق يارىتىشنز ئىلگېى سۈرۈش

لىكنز ئازايتىش01نىشان   . دۆلەت ئىچى ۋە سېتىدىىك باراۋەرسېز

سىغدۇرۇشچان ، بىخەتەر ،  نىشان : شەھەر ۋە ئىنسانالر ئولتۇراق رايونىنز -00
 چىداملىق ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل قىلىش

 . سىجىل ئىستېمال ۋە ئىشلەپچىقېىش ئەندىزىسىگە كاپالەتلىك قىلىش06نىشان 

نىشان : كىلىمات ئۆزگېىشر ۋە ئۇنىڭ تەسېىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن جىددني -00
 ھەرىكەت قىلىڭ

ئوكيان -ئوكيان ، دېڭېز -ەققىيات ئۈچۈن دېڭېز نىشان : ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەر -00
 ئوكيان بايلىقىنز قوغداش ۋە سىجىل ئىشلىتىش-ۋە دېڭېز 

نىشان : قۇرۇقلۇق ئېكولوگىيە سىستېمىسىنز ئىمكانىيەتلىك سىجىل قوغداش ، -05
ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ئىلگېى سۈرۈش ، ئورماننز سىجىل باشقۇرۇش ، قۇملۇققا 

بۇزۇلۇشىنز توسۇش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش ،  قارىسر تۇرۇش ، يەرنىڭ
 جانلىقالرنىڭ كۆپ خىللىقىنز يوقىتىش. 

نىشان : ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئۈچۈن تىنچ ۋە سىغدۇرۇشچان -02
جەمئىيەتنز ئىلگېى سۈرۈش ، ھەممە ئادەمگە ئادالەت بىلەن تەمىنلەش ۋە ھەر 

 دۇرۇشچان ئورگان بەرپا قىلىش. دەرىجىلىك ئۈنۈملۈك ، مەسئۇلىيەتچان ۋە سىغ

. يولغا قويۇش ۋاسىتىلېىنز كۈچەيتىپ ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل 02نىشان 

 تەرەققىيات ئۈچۈن دۇنياۋى ھەمكارلىقنز جانالندۇرۇش

دەپمۇ ئاتىلىدۇ . ئۇ تەڭشەش ، مائارىپ ۋە يىلدىىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىش -6101
ق ئارقىلىق ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن كېسەللىكلەرنز ھەل خەلقئارا ۋە دىنالر ئارا ھەمكارلى

قىلىشنز مەقسەت قىلىدۇ. ئۇنىڭ نۇرغۇن مەقسەتلېى ياخشر بولسىمۇ ، بەزى ئۇسۇللېى ۋە 
الۋداتو ىس كە قاراڭ(. بۇ كۈن تەرتىپىمۇ پاپا فېانسىسنىڭ   5: 0نىشانلېى ياماندۇر )يارىتىلىش 

 .قامۇسىغا ماس كېلىدۇ 
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 ئۇنى» 
ى
 كاتولىك كۈنتەرتىنى »نز « ۋېرسال كۈنتەرتىپيېىك

ى
دېيىشكە بولىدۇ. رىم پاپاىس « يېىك

 فېانسىس بېقىۋېلىشنز چاقېدى
 ئۇنىۋېرسال قارالمىنىڭ 

ى
 «.مۇھىم بەلگىشئۈمىدنىڭ » يېىك

ب د ت ئايدا پارىژدا يىغىز ئېچىلدى ) -06يىىل -6105ب د ت كېلىشىمىنىڭ داۋاىم سۈپىتىدە ، 
(. رىم قېتىملىق يىغىنز  -60زگېىش رامكا ئەھدىنامىسىغا قاتناشقان تەرەپلەرنىڭ نىڭ كېلىمات ئۆ 

ئالغا »پاپاىس فېانسىس يەنە بۇ خەلقئارالىق كېلىشىمنز ماختىدى ۋە ھەرقايش دۆلەتلەرگە 
« كۈنگە كۈچىيىۋاتقان ئىتتىپاقلىق تۇيغۇىس بىلەن مېڭىشنز -ئىلگېىلەش يولىغا ، كۈندىن

 تەۋسىيە قىلدى. 
 

دۇنيادىىك بارلىق دۆلەتلەر دېگۈدەك پارىژ كېلىشىمىگە قوشۇلدى ، بۇنىڭدا ئاالھىدە مۇھىت 
ىكا پرېزىدېنن  باراك ئوباما  ىكىنز -6102نىشانز ۋە مالىيە مەجبۇرىيىن  بار. )ئاندىن ئامې  يىىل ئامې 

ىكا پرېزىدېنن  د-6102ۋەدە قىلىدىغان ھۆججەتكە ئىمزا قويدى ، ئەمما  ونالد ترامپ يىىل ئامې 
ىكىنىڭ پارىژ كېلىشىمىگە قوشۇلغانلىقىنز قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنز بايان قىلدى. ياۋروپا ۋە  ئامې 
دۇنيانىڭ باشقا نۇرغۇن جايلېىدىن كەلگەن.( پاپا فېانسىس كېيىنچە كىلىماتقا مۇناسىۋەتلىك 

 ئوتتۇرىغا قويدى. « چۈشۈنىدىغانلىقىنز »ئۆزگەرتىشلەرنز ئېلىپ بارمىسا ، ئىنسانىيەتنىڭ 
 

ھېچكىم بۇلغانغان ھاۋادىن نەپەسلىنىشنز ، ئاچ قالماسلىقنز ، نامراتلىشىشنز ، خەتەر ئاستىدا 
يىللىق -6101قېلىشنز خالىمىسىمۇ ، ئىنسانالر بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ 

 ھەل قارالمىسىنىڭ نىشانز ۋە ياىك پارىژ كېلىشىىم ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن مەسىلىلەرنز 
 قىالمدۇ؟

 
 بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ ئېز قوغالش خاتېىىس

كۈنز ، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن  -60ئاينىڭ -01يىىل -0205بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  
كېيىز ، بۇنداق توقۇنۇشنىڭ ئالدىنز ئېلىش ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقىنز ئىلگېى سۈرۈش ئۈچۈن 

 .020ئەزا دۆلەت بار ئىدى. ھازىر  50ب د ت قۇرۇلغاندا قۇرۇلغان ۋە قۇرۇلدى. 

بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  قۇرۇلغاندىن بۇيان دۇنيانىڭ ھەرقايش جايلېىدا يۈزلىگەن ، 
دە ئۈچىنچى دۇنيا ئۇرۇىسر دەپ  ھەتتا مىڭلىغان توقۇنۇشالر يۈز بەردى ، ئەمما بېز

 تەسۋىرلىگۈدەك نەرسە يوق. 

اشقا نۇرغۇن دىنني داھىيالر ئىلگېى سۈرمەكچى بولغان دىنالر ئارا ۋە پاپا فېانسىس ۋە ب
ئېكولوگىيىلىك كۈن تەرتىپىنىڭ تۈرتكىسىدە بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  ئىلگېى سۈرۈشنز 

تىنچلىق ۋە گۈللىنىش ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا تەشەببۇس قىلىدىغان خەلقئارا ھەمكارلىقنىڭ 
 ئىشىنىدۇ. 
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مىسۇن ، بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ بۇنداق قىلىش خاتېىش ياخشر قانداقال بول
بولمىدى. بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  قۇرۇلغاندىن بۇيانق  نۇرغۇن قوراللىق 

 توقۇنۇشالردىن باشقا ، مىليونلىغان كىشر ئاچ ، مۇساپې ۋە ياىك ئىنتايىز نامرات. 

مىڭ يىللىق تەرەققىيات نىشانىنز يولغا تەشكىالن   ئون يىل ئىلگېى ، بېلەشكەن دۆلەتلەر 
بار ئىدى ، ئەمما ب د ت نىڭ « تەرەققىيات نىشانز ». ئۇنىڭ سەككېز قويۇشنز يولغا قويدى 

 02»يىىل ئۇنىڭ ئاتالمىش -6105سۆزىگە قارىغاندا ، بۇ مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىغان. شۇڭا ، 
خىياىل دەپ  ني ایاتوپلېى ئۈمىدۋار. بەزىلەر ئۇنز ماقۇلالندى. بەزى« سىجىل تەرەققىيات نىشانز 

 قارايدۇ. 

كۈنز ، رىم پاپاىس فېانسىس ئۆزىنىڭ -2ئاينىڭ -5يىىل -6102غا كەلسەك ،  ني ایاتوپ
ەلەيدىغان ئادىمىيلىك ياۋروپا ئۇتوپىيەسىنز ئارزۇ  ىشىشىگە ياردەم بې  كاۋىنىڭ بۇ قىتئەگە ئې  چې 

. قانداقال   بولمىسۇن ، پاپانىڭ ئارزۇىس قاباھەتلىك چۈش بولۇپ قالىدۇ قىلىدىغانلىقىنز ئېيتن 
 گە قاراڭ(.   02)ۋەھىيلەر 

 …بەزى ھەمكارلىق ۋە مۇۋەپپەقىيەتلەر بولۇشى مۇمكىز ، ئەمما

ھۆكۈمەت ، قانۇن ۋە ئىجتىمائني شارائىت مۇكەممەل »نىڭ  ني ایاتوپلۇغىتىدە  وبسې   امیمر 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئىنجىل ئىنسانىيەتنىڭ مەسىلىلېىنز ئۆزى ئىكەنلىىك « بولغان خىيالني جاي

 ھەل قىاللمايدىغانلىقىنز ئۆگىتىدۇ: 

نى رەببىم ، مەن ئىنساننىڭ يولىنىڭ ئۆزىدە ئەمەسلىكىنز بىلىمەن. ئۆزىنىڭ  60
،  60: 01قەدەملېىنز يېتەكلەش ئۈچۈن ماڭغان ئادەمدە ئەمەس . )يەرەمىيا 

 (JKN ئەھۋال ئاستىدا  باشقىچە كۆرسىتىلمىگەن

 ئىنجىل خەلقئارا ھەمكارلىقنىڭ مەغلۇپ بولىدىغانلىقىنز ئۆگىتىدۇ: 

.  02ئوقۇبەت ئۇالرنىڭ يولىدا. -ھاالكەت ۋە ئازاب 02 ئۇالر بىلمىگەن تىنچلىق يولىنز
 (02-02: 0ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا خۇدادىن قورقۇش يوق. )رىملىقالر  02

ې ئۇتتۇرا جەمئىيىتىگە بولغان كۆز قارىشر ئۈچۈن تېىشىۋاتىدۇ ، ھالبۇىك ، نۇرغۇن ئىنسانالر ب
ھەتتا بەزىدە دىنغا ئارىلىشىشقا تېىشىدۇ. ئەمما ھېچكىم دېگۈدەك بېدىنبې ھەقىقني خۇدانىڭ 
يولىغا مېڭىشنز خالىمايدۇ. بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  ياىك ۋاتىكاننىڭ نىشانىغا قاراپ 

لىقالر  ئىلگېىلەش بولمايدۇ.  ( ، شۇنداقال بەزى ئوڭۇشسېز بەزى )ۋە نۇرغۇن نىشانالر ياخشر
 بولىدۇ. 

خەلقئارالىق تىنچلىق  ئەمەلىيەتتە ، بەلكىم كەڭ كۆلەملىك توقۇنۇشتىز كېيىز ، بې خىل 
(. ئۇ بولغاندا ، 62: 2كېلىشىمىگە قوشۇلۇىسر ۋە مۇئەييەنلەشتۈرۈلۈىسر مۇمكىز )دانىيال 
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يەتنىڭ تېخىمۇ تىنچ ۋە ئوتوپىيە جەمئىيىن  ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا نۇرغۇن كىشىلەر ئىنسانى
 يالغاندىن ئىشىنىدۇ. 

كە   00:01 ایزکیایل« )ئالغا ئىلگېىلەش اتوپیاني »نۇرغۇن كىشىلەر مۇشۇنداق خەلقئارالىق 
ىلەر بىلەن قوبۇل قىلىنىدۇ ) سالونىكالىقالرغا  6قاراڭ( شۇنداقال ھەر خىل ئاالمەتلەر ۋە مۆجېز

(. ئەمما ئىنجىل رەھبەرلەرنىڭ نېمە دېيىشىدىن قەتئىينەزەر ، بۇنداق تىنچلىقنىڭ 2-06: 6
؛  0: 5سالونىكالىقالرغا  0( )00-00: 00؛  62: 2داۋامالشمايدىغانلىقىنز ئېيتىدۇ )دانىيال 

 (.2: 52يەشايا 

 

ھازىرق  ناچار »كە قاراڭ( ئىنسانىيەت بۇ   66-60: 60؛ مەتتا  5: 05ئەيسادىن باشقا )يۇھاننا 
-0: 0دە ئوتوپىيە ئېلىپ كېلەلەيدۇ دېگەن قاراش يالغان خۇش خەۋەر )گاالتىيالىقالر « دەۋر
01.) 

 اتوپیاني نز ھەقىقني ئېلىپ كېلەلمىسە ، ھەر قانداق بې  ني ایاتوپئەگەر ئىنسانىيەت يالغۇز 
 مۇمكىنمۇ؟

 ھەئە. 

 ئەبەدىيلىكنز تېخىمۇ گۈزەل قىلىدۇ. خۇدانىڭ پادىشاھلىق  بۇ پىالنېتنز ، كېيىنچە 
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 يەتكۈزدى؟ . 2
ز
 ئەيسا قايىس خۇش خەۋەرن

جەمئىيىتىنىڭ ئىنسانالرنىڭ  اتوپیاني ئىنجىلدا خۇدانىڭ پادىشاھلىق  دەپ ئاتىلىدىغان بې 
-0: 02؛  05: 00؛ ۋەھىيلەر  00: 6ھۆكۈمەتلېىنىڭ ئورنىنز ئالىدىغانلىق  ئۆگىتىلگەن )دانىيال 

60.) 

مەتنز باشلىغاندا ، ئۇ  خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرىنز ئەيسا ئاممىۋى خېز
: تەشۋىق قىلىش بىلەن باشلىدى   . ماركنىڭ خەۋەر قىلغىنز

يەھيا پەيغەمبەر زىندانغا تاشالنغاندىن كېيىز ، ھەزرىن  ئەيسا جەلىلىيە  00
. يەتكۈزدى ئۆلكىسىگە كېلىپ ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنز 

 (.05-00: 0ماركۇس «)توۋا قىلىڭالر ۋە خۇش خەۋەرگە ئىشىنىڭالر 

خۇش »ياىك « خەۋەرخۇش »سۆزدىن كەلگەن بولۇپ ، گرېكچە ئىنجىل دېگەن بۇ سۆز 
 ئەھدىدە ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  بىلەن مۇناسىۋەتلىك « خەۋەر

ى
دېگەن مەنىنز بىلدۈرىدۇ. يېىك

چە  ئىنجىلدا  مز یر  یدواقېتىم ،  002دا تەخمىنەن  JKN سۆزى « پادىشاھلىق»بولغان ئىنگلېز
خان جەمەتىنىڭ ھۆكۈمرانلىق  ياىك دائېىسىنز . ئۇ گرېتسىيەنىڭ قېتىم تىلغا ئېلىنغان  050

 باسىلىيا دەپ تەرجىمە قىلىنغان سۆزىدىن كەلگەن. بىلدۈرىدىغان 

( ، ئۇالر 00: 02ئىنسان پادىشاھلىق  ، شۇنداقال خۇدانىڭ پادىشاھلىقىمۇ بار )ۋەھىيلەر 
دىش بار )يەشايا ( ، ئۇالرنىڭ قائى05: 00جۇغراپىيىلىك رايوننز ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ )ۋەھىيلەر 

 (.00:62(. تېما )لۇقا 2: 01؛  0-0: 6

 :  مانا بۇ ئەيسا مەسىھنىڭ مەتبۇئات خاتېىلىگەن تۇنچى ئاممىۋى ئوقۇتۇىسر

ھەزرىن  ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايش جايلېىنز ئايلىنىپ ، ئۇالرنىڭ  60
ىپ ، پادىشاھلىقنىڭ خۇش خەۋەرنز ي : 0ەتكۈزدى )مەتتا ئىبادەتخانىلېىدا تەلىم بې 

60.) 

 مەتتا يەنە خاتېىلەيدۇ: 

ىالرنز ئايلىنىپ ، ئۇالرنىڭ  05 ز ئاندىن ، ھەزرىن  ئەيسا بارلىق شەھەر ۋە يې 
ىپ ، پادىشاھلىقنىڭ خۇش خەۋەرنز يەتكۈزدى )مەتتا  : 2ئىبادەتخانىلېىدا تەلىم بې 

05.) 

 ئەھدە ئەيسانىڭ مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىنز ك
ى
ىدۇ: يېىك  ۆرسىتىپ بې 
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ئۇ ياقۇپنىڭ ئەۋالدىغا مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ ، ئۇنىڭ پادىشاھلىق   00
 (.00: 0ئاخېالشمايدۇ )لۇقا 

لۇقا ئەيسا ئەۋەتكەن مەقسەتنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز تەشۋىق قىلىش ئىكەنلىكىنز 
 ئەيسانىڭ ئۆگەتكەنلېىگە دىققەت قىلىڭ: خاتېىلەيدۇ. 

مەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز باشقا شەھەرلەرگە  -ئەيسا ئۇالرغا: ھەزرىن   00
ەك ، چۈنىك مەن بۇ مەقسەت ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن  : 0لۇقا «)تەشۋىق قىلىشىم كې 

00.) 

بۇ خۇش خەۋەرنز ئاڭالپ باققانمۇ؟ ئەيسانىڭ ئەۋەتىشتىىك مەقسىتىنىڭ خۇدانىڭ 
مۇ؟پادىشاھلىقىنز تەشۋىق قىلىش ئىكەنلىكىنز ھېس قىلدىڭ  ېز

ىپ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز تەشۋىق لۇقا يەنە ئەيسانىڭ   قىلغانلىقىنز خاتېىلەيدۇ: بې 

ئەلچىلەر قايتىپ كەلگەندىن كېيىز ، قىلغان ئىشلېىنىڭ ھەممىسىنز ئۇنىڭغا  01
ئېيتىپ بەردى. ئاندىن ئۇالرنز ئېلىپ ، بەيتسايدا دېگەن شەھەرگە تەۋە بې 

 . . خ 00چۆللۈككە يالغۇز كەتن  االيىق بۇنز بىلگەندىن كېيىز ، ئۇنىڭغا ئەگەشن 
ھەمدە ئۇالرنز قوبۇل قىلدى ۋە ئۇالرغا خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ھەققىدە سۆزلىدى 

 (.00-01: 2)لۇقا 

ئەيسا مەسىھ ئۇنىڭغا ئەگىشىدىغانالر ئۈچۈن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىش 
 ئىكەنلىكىنز ئۆگەتكەن: 

دەڭ لېكىز ئالدى بىلە 00 ن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز ۋە ئۇنىڭ ھەققانىيلىقىنز ئېز
 (.00: 2)مەتتا 

دەڭالر ، بۇالرنىڭ ھەممىش سىلەرگە  00 لېكىز ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز ئېز
كىچىك پادىالر ، قورقماڭالر ، چۈنىك سىلەرگە پادىشاھلىق ئاتا قىلىش  06قوشۇلىدۇ. 

 (.06-00: 06ئاتاڭالرنىڭ خۇشاللىقىدۇر )لۇقا 

ەك. ئۇالر بۇنز مەسىھنىڭ  دەىسر كې  خېىستىيانالر ئالدى بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز ئېز
ياشاشنز ئارزۇ قىلغاندەك ياشاش ۋە ئۇنىڭ قايتىپ كېلىشر ۋە پادىشاھلىقىنز تەقەززالىق 
بىلەن ياشاش ئارقىلىق بۇنز ئەڭ مۇھىم ئورۇنغا قويۇش ئارقىلىق قىلىدۇ. قانداقال بولمىسۇن ، 
دەپال  مەسىھنز ئېتېاپ قىلىدىغانالرنىڭ كۆپىنچىش ئالدى بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز ئېز
قالماي ، ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنىمۇ بىلمەيدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر دۇنيا سىياسىتىگە قاتنىشىش 



 

12 
 

 ئالالھنىڭ خېىستىيانالردىن كۈتىدىغىنىغا يالغاندىن ئىشىنىدۇ. ئۇالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز 
 چۈشەنمەيدۇ

 ھازىرقىدەك ياشاڭ ياىك ئىنسانىيەتنىڭ نېمە ئۈچۈن كەمتۈك ئىكەنلىكىنز چۈشىنىۋېلىڭ. 

ىلىدىغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ )رىملىقالر  كە قاراڭ(.   5: 00سەلتەنەتنىڭ ئازراق پادىغا بې 
ەك.   ھەقىقني كىچىك پادىنىڭ بې قىسىم بولۇشنز خااليدىغان كەمتەرلىك كې 

 پادىشاھلىقى يەر يۈزىدە تېخز قۇرۇلمىدىخۇدانىڭ 

ەكلىكىنز ئۆگەتكەن ،  ئەيسا ئەگەشكۈچىلېىنىڭ پادىشاھلىقنىڭ كېلىشىنز دۇئا قىلىشر كې 
 شۇڭالشقا ئۇالر ئاللىبۇرۇن ئۇنىڭغا ئىگە ئەمەس: 

پادىشاھلىقىڭ كېلىدۇ.  01ئىسمىڭ مۇقەددەس بولسۇن . ئەرشتىىك ئاتىمېز ،  2
 (.01-2: 2ۇرۇلىدۇ )مەتتا ئېادىڭېز ئەمەلگە ئاش

 :  ئەيسا شاگېتلېىنز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز تەشۋىق قىلىشقا ئەۋەتن 

ئاندىن ، ئۇ ئون ئىكىك شاگېتىنز چاقېىپ ، ئۇالرغا بارلىق جىنالرغا ھۆكۈمرانلىق  0
ئۇالرنز  6قىلىش ۋە كېسەللىكلەرنز داۋاالش ئۈچۈن ھوقۇق ۋە ھوقۇق بەردى. 

 (.6-0: 2پادىشاھلىقىنز تەشۋىق قىلىشقا ئەۋەتن  )لۇقا خۇدانىڭ 

ئەيسا ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ يالغۇز پادىشاھلىق ئەمەسلىكىنز ئۆگەتكەن ، چۈنىك بۇ 
پادىشاھلىق يەر يۈزىدە قۇرۇلمىغاچقا ، شۇ سەۋەبتىز ئۇ ئۆزىنىڭ نامىدا جىنالرنز ھەيدىمىگەن 

 ئىشالرنز قىلغان: 

ىك ،  لېكىز ، مەن خۇدانىڭ 62 روىھ بىلەن جىنالرنز ھەيدىۋەتسەم ، شۈب  ھىسېز
 (.62: 06خۇدانىڭ پادىشاھلىق  سىلەرگە كەلدى )مەتتا 

 مارك كۆرسەتكەندەك ھازىرمۇ ئەمەس:  -ھەقىقني پادىشاھلىق كەلگۈسىدە 

ئەگەر كۆزىڭېز گۇناھ سادىر قىلسا ، ئۇنز چىقېىپ تاشالڭ. تاشالنغاندىن كېيىز ،  02
ولماستىز ، بې كۆز بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېگىنىڭېز ئىكىك كۆزىڭېز ب

 (.02: 2ئەۋزەلدۇر )ماركۇس 
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بايالرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا   -ھەزرىن  ئەيسا ئەتراپىغا قاراپ ، شاگېتلېىغا:  60
. ھەزرىن   60كېىشر نېمىدېگەن تەس!  شاگېتالر ئۇنىڭ سۆزىگە ھەيران قېلىشن 

ىپ مۇنداق دېدى: ئەيسا يەنە جاۋاب  بالىالر ، بايالرغا ئىشەنگەنلەرنىڭ  -بې 
باينىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا   65خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېىشر نېمىدېگەن تەس! 

: 01ماركۇس «)كېىشىگە قارىغاندا ، تۆگىنىڭ يىڭنىنىڭ كۆزىدىن ئۆتۈىسر ئاسان 
60-65.) 

 بىلىپ قويۇڭالرىك ، مەن ئۈزۈم تېلىنىڭ مېۋىس 65
ى

ىنز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا يېىك
 (.65: 00ماركۇس «)ئىچمىگۈچە ، ئەمدى ئىچمەيمەن 

ئارىماتىيالىق يۈسۈپ ، مەشھۇر كېڭەش ئەزاىس ، ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ  00
 (.00: 05)ماركۇس … پادىشاھلىقىنز ساقالۋاتاتن  ۋە كېلىپ جاسارەت ئالدى

 ەمەسلىكىنز ئۆگەتكەن: ئەيسا پادىشاھلىقنىڭ ھازىرق  دۇنيانىڭ بې قىسىم ئ

مېنىڭ پادىشاھلىقىم بۇ دۇنيادىن  -ھەزرىن  ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:  02
ئەمەس. ئەگەر مېنىڭ پادىشاھلىقىم بۇ دۇنيادىن بولغان بولسا ، مېنىڭ قۇللېىم 
ىلمەيمەن. ئەمما ھازىر مېنىڭ  جەڭ قىالتن  ، شۇڭا مەن يەھۇدىيالرغا تاپشۇرۇپ بې 

 (.02: 02يۇھاننا «)يەردىن ئەمەس  پادىشاھلىقىم بۇ 

 ئەيسا پادىشاھنىڭ پادىشاھ بولۇپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىز كېلىدىغانلىقىنز ئۆگەتكەن: 

شەرىنى ۋە بارلىق مۇقەددەس پەرىشتىلەر بىلەن بىللە -ئىنسانئوغىل ئۇنىڭ شان» 00
قويلېىنز ئۆچكىلەردىن پادىچىالر  06شەرىپىنىڭ تەختىدە ئولتۇرىدۇ. -ئۇ ئۆزىنىڭ شانبولغاندا ، 

 00بېىدىن ئايرىيدۇ. -خەلقلەر ئۇنىڭ ئالدىغا توپلىنىدۇ ۋە ئۇالرنز بېپۈتۈن ئايرىغاندەك ، 

 . ئاندىن پادىشاھ ئوڭ  00قويالرنز ئوڭ قولىغا ، سول تەرەپتىىك ئۆچكىلەرنز قوياتن 
باشالپ كېلىڭالر ، ئاتام بەختلىك ، دۇنيا قۇرۇلغاندىن »يېنىدىىك كىشىلەرگە: 

 (.00-00: 65)مەتتا « سىلەرگە تەييارالنغان پادىشاھلىققا ۋارىسلىق قىلىڭالر

خۇدانىڭ پادىشاھلىق  بۇ يەردە بولمىغاچقا ، ئۇ قۇرۇلۇپ بولغاندىن كېيىز ئاندىن ھەقىقني 
. كۆپىنچە كىشىلەر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز چۈشەنمىگەچكە ، ئۇنىڭ  اتوپیاني  نز كۆرەلمەيمېز

 ھۆكۈمىتىنىڭ قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنز چۈشىنەلمەيدۇ. سۆيۈملۈك 

: 00كەلمەيدۇ )رىملىقالر « يەھۇدني ئەمەسلەر تولۇق بولمىغۇچە»خۇدانىڭ پادىشاھلىق  
 ئۇ تېچز يۈز بەرمىگەن.  -( 65
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؟  ئەيسا پادىشاھلىقنىڭ قانداقلىقىنز ئېيتنى

 م چۈشەندۈرۈشلەرنز بەردى: ئەيسا خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا بې قىسى

خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئىنسان يەرگە ئۇرۇق »ئۇ يەنە مۇنداق دېدى:  62
كېچە ئۇخالپ ، كۈندۈزى ئۆرلەپ ، ئۇرۇق بىخلىنىپ  62چېچىۋەتكەندەك ، 

ەك ، ئۇ ئۆزى قانداق بىلمەيدۇ.  چۈنىك يەر ئۆزلۈكىدىن  62ئۆسۈپ يېتىلىشر كې 
ىدۇ: ئالدى بىلەن تى غ ، ئاندىن باش ، ئۇنىڭدىن كېيىز باشتىىك تولۇق دان. زىرائەت بې 

لېكىز ، بۇغدايالر پىشىپ يېتىلگەندىن كېيىز ، دەرھال ئورغاقنز سالدى ، چۈنىك  62
 (.62-62: 0ماركۇس «)ھوسۇل كەلدى 

 02خۇدانىڭ پادىشاھلىق  قانداقراق؟ ئۇنز نېمىگە سېلىشتۇرىمەن؟ »ئاندىن ، ئۇ:  02

ىغا ئوخشايدۇ. ئۇ ئۆسۈپ چوڭ دەرەخكە ئايالندى ، ھاۋا ئۇ خۇددى قىچا ئۇرۇق
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز »ئۇ يەنە:  61«. قۇشلېى ئۇنىڭ شاخلېىغا ئۇۋا قىلدى 

ئۇ خۇددى خېمېتۇرۇچقا ئوخشايدۇ ، بې ئايال ئېلىپ ،  60نېمىگە ئوخشىتىمەن؟ 
 (.60-02: 00لۇقا «)ئۈچ ۋاق تاماقتا يەپ بولغۇچە يوشۇرۇپ قويدى 

ئىقتىدارالر شۇنز ئىسپاتاليدۇىك ، دەسلەپتە ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  بې قەدەر كىچىك بۇ خىل 
 ، ئەمما چوڭ بولىدۇ. 

 لۇك يەنە خاتېىلىدى: 

ئۇالر شەرقتىز ، غەربتىز ، شىمالدىن ۋە جەنۇبتىز كېلىپ ، خۇدانىڭ  62
 (.00:62پادىشاھلىقىدا ئولتۇرىدۇ )لۇقا 

ادىشاھلىق  دۇنيانىڭ ھەر قايش جايلېىدىن كەلگەن كىشىلەرگە ئىگە شۇڭا ، خۇدانىڭ پ
بولىدۇ. ئۇ ئىرسائىلىيەنىڭ ئەجدادى ياىك ئاالھىدە مىللىن  بارالر بىلەنال چەكلەنمەيدۇ. ھەر 

 قايش جايالردىىك كىشىلەر بۇ پادىشاھلىقتا ئولتۇرىدۇ. 

 ۋە پادىشاھلىق 17لۇقا 

ىتىپ قويىدۇ. ئەمما ئۇنىڭغا يېتىشتىز بۇرۇن ، كىشىلەرنىڭ بەزىلەرنز گاڭگې  60-61: 02لۇقا 
 خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا تاماق يەيدىغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ: 

 (.00:05)لۇقا «. خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا نان يېگەنلەر نەقەدەر بەختلىك! » 05
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دىىك خاتا  60: 02كىشىلەر )كەلگۈسىدە( خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا يەيدىغان بولغاچقا ، لۇقا 
چۈشەنچە ۋە خاتا چۈشەنچىلەرگە قارىماي ، ئۇ ھازىر ئۇالرنىڭ قەلبىگە قويۇلغان نەرسە 

 ئەمەس. 

:  60-61: 02لۇقا  ىشر مۇمكىز  نىڭ تەرجىمىش بەزى كىشىلەرنىڭ چۈشىنىشىگە ياردەم بې 

پەرىسىيلەر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ قاچان كېلىدىغانلىقىنز سورىغاندا ، ئۇ  61
خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئۇنز كۆرۈشنز ئۈمىد  -ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى: 

دېمەيدۇ ، چۈنىك « ئۇ بار»ياىك « بۇ يەردە»ھېچكىم  60قىلغىنىڭدەك كەلمەيدۇ. 
ۋە  S79 ، موففات ؛  60-61: 02)لۇقا «. خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ھازىر ئاراڭالردا 

V7N )تەرجىمىسىنىمۇ كۆرۈڭ 

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزگەرتىلمىگەن ، جىسمانني ۋە مۇناپىق پەرىسىيلەر بىلەن 
ھەزرىن  ئەيسا بۇ سوئالنز  -سۆزلەۋاتقانلىقىغا دىققەت قىلىڭ. ھەزرىن  ئەيسا ئۇالرغا: 

 سورىدى. ئۇالر ئۇنز تونۇمىدى. 

كاۋغا قايتامدۇق؟ ياق! ئۇالربېز   چې 
 نز

. شۇنداقال ئۇ كۆڭۈل  كاۋ ھەققىدە سۆزلىمەيتن  ئەيسامۇ ئۇزۇن ئۆتمەي تەشكىللىنىدىغان چې 
 .  ياىك قەلبتىىك ھېسسىياتنز سۆزلىمەيتن 

كاۋ ھەققىدە   NV8Eھەزرىن  ئەيسا ئۆزىنىڭ  ! پەرىسىيلەر ئۇنىڭدىن چې  ھەققىدە سۆزلەۋاتاتن 
 
ى
. ئۇالر يېىك . ئۇالر بې  سورىمايتن  كاۋىنىڭ پات ئارىدا باشلىنىدىغانلىقىنز بىلمەيتن  ئەھدە چې 

 .  خىل چېايلىق ھېسسىياتنز سورىمايتن 

كاۋ دەپ قارىسا ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق   ئەگەر بې كىشر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز چې 
كاۋ»پەرىسىيلەر ئىچىدە   بارمۇ؟ ئېنىقىك ئۇنداق ئەمەس! « چې 

نىڭ بې  60: 02ۈلكىلىك ئەمەسمۇ؟ بەزى پروتېستانت تەرجىمىلېى لۇقا بۇنداق يەكۈن بەك ك
دە » خۇدانىڭ پادىشاھلىق  »قىسمىنز  ( دەپ تەرجىمە قىلسىمۇ ،  JKN   JKN «)ئىچىڭېز
ۇسالېم ئىنجىلمۇ كاتولىك   يې 

ى
دەپ توغرا «خۇدانىڭ پادىشاھلىق  سىلەرنىڭ ئاراڭالردا » يېىك

 تەرجىمە قىلغان. 

پەرىسىيلەر ئارىسىدا ئىدى. ھازىر ، پەرىسىيلەر ئۇالرنز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ھەزرىن  ئەيسا 
ار دەپ ئويلىدى. ئەمما ئۇالر ئۇنز خاتا چۈشىنىۋالغان. ئەيسا بۇنز يەھۇدىيالر  ئىنتېز
ئويلىغاندەكال يەرلىك ياىك چەكلىك پادىشاھلىق بولمايدىغانلىقىنز چۈشەندۈردى . خۇدانىڭ 
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ەلەيدىغان ياىك كۆرەلەيدىغان ۋە پادىشاھلىق  كىشىلە « مانا بۇ ، بۇ يەردە»ر كۆرسىتىپ بې 
ئۇ »دېيەلەيدىغان نۇرغۇن ئىنسان ۋە كۆرۈنگەن خانلىقالرنىڭ بېى بولۇپ قالمايدۇ. ياىك 

 «.پادىشاھلىق

ھەزرىن  ئەيسا پىالتۇسقا ئېيتقىنىدەك ، ئۇ پادىشاھلىقنىڭ پادىشاىھ بولۇش ئۈچۈن تۇغۇلغان 
دېگەن سۆزلەرنز ئۆزئارا « پادىشاھلىق»ۋە « پادىشاھ»(. ئىنجىلنىڭ 02-02: 02)يۇھاننا 

(. كەلگۈسىدىىك خۇدا  60،  02-02: 2ئالماشتۇرىدىغانلىقىنز چۈشىنىڭ )مەسىلەن دانىيال 
. ئەمما ئۇالر ئۇنز  پادىشاھلىقىنىڭ پادىشاىھ ، ئۇ يەرلەردە پەرىسىيلەرنىڭ يېنىدا تۇراتن 

(. ئۇ قايتىپ كەلگەندىن كېيىز ، دۇنيا ئۇنز 60: 02تونۇمايدۇ )يۇھاننا  ئۆزىنىڭ پادىشاىھ دەپ
 (.02: 02رەت قىلىدۇ )ۋەھىيلەر 

ئايەتتىىك تۆۋەندىىك ئايەتلەردە ئۆزىنىڭ ئىككىنچى كېلىدىغانلىقىنز ، خۇدانىڭ -02ئەيسا لۇقا 
 پادىشاھلىقىنىڭ ھەممە يەرنز باشقۇرىدىغانلىقىنز بايان قىلدى. 

شۇنداق بې كۈن كېلىدۇىك ، ئىنسانئوغلىنىڭ بې  »تلېىغا مۇنداق دېدى: ئۇ شاگې  66
 . دېيىشىدۇ. قاراڭ ، « قاراڭ ، ئۇ مانا! »ئەرلەر:  60كۈنىنىمۇ ئۇزاققىچە بىكار قىلىسېز

لېكىز ئۇ ئالدى  65. يۈگۈرمەڭ ئۇ يەردە! ئەمما سېتقا چىقماڭ ياىك ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن 
ىپ ، ھازىرق  ئەۋالدالر تەرىپىدىن رەت قىلىنىشر  بىلەن چوڭ ئازابالرغا بە رداشلىق بې 

ەك. )لۇقا   ، موفات( 65-66: 02كې 

دىكىگە ئوخشاش ، ئۇنىڭ  00-62: 60چاقماق چاقماقنز تىلغا ئالدى ، خۇددى مەتتا ئەيسا 
ئىككىنچى قېتىم پۈتۈن دۇنيانز باشقۇرىدىغانلىقىنز تەسۋىرلىدى. ئەيسا ئۆز خەلقىنىڭ قايتىپ  

 ەلگەندىن كېيىز ئۇنز كۆرەلمەيدىغانلىقىنز ئېيتمايدۇ. ك

( ۋە ئۇنىڭغا قارىسر كۈرەش 05: 00كىشىلەر ئۇنز ئۆزىنىڭ پادىشاىھ دەپ تونۇمايدۇ )ۋەھىيلەر 
(! نۇرغۇن كىشىلەر ئەيسا مەسىھنز ئەيسا مەسىھكە ۋەكىللىك 02: 02قىلىدۇ )ۋەھىيلەر 

پادىشاھلىقىنىڭ شۇ پەرىسىيلەرنىڭ ئىچىدە قىلىدۇ دەپ قارايدۇ. ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ 
ئۇ باشقا جايالردا ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىق  سەۋەبىدىن پادىشاھلىققا   -ئىكەنلىكىنز ئېيتمايتن  

كاۋنىڭ پادىشاھلىق 00-00: 60كېمەيدىغانلىقىنز ئېيتن  )مەتتا  (. شۇنداقال ئەيسا چې 
 بولىدىغانلىقىنز ئېيتمىدى. 

انالر ھامان بې كۈنز كېەلەيدىغان نەرسە ، يەنز ھەققانىيالرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئىنس
اھىم ۋە باشقا ئاتا بوۋىلېىمۇ تېچز يوق -قايتا تېىلىشىگە ئوخشاش. شۇنداقتىمۇ ، ئىېى

انىيالر   كە قاراڭ(.   01-00: 00)ئىېى
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مدە لۇقا شاگېتالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئەينز ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەمەسلىكىنز ، ھە
ەكلىكىنز بىلدى:  60: 02  دىن كېيىز كەلگەن تۆۋەندىكىدەك كۆرۈنۈىسر كې 

بۇ گەپلەرنز ئاڭلىغاندىن كېيىز ، ئۇ يەنە بې تەمسىل سۆزلىدى ، چۈنىك ئۇ  00
ۇسالېمغا يېقىز ئىدى ۋە خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ دەرھال پەيدا بولىدىغانلىقىنز  يې 

 (.00: 02ئويلىغانلىق  ئۈچۈن )لۇقا 

 بۇ پادىشاھلىق كەلگۈسىدە ئېنىق ئىدى

؟ بۇ سوئالنز ھەل قىلىشنىڭ بې  پادىشاھلىقنىڭ يېقىز ياىك ئەمەسلىكىنز قانداق بىلەلەيسېز
ىپ چىقن  )لۇقا   (.62-2: 60قىسىم سۈپىتىدە ، ئەيسا پەيغەمبەرلىك ۋەقەلەرنز تېز

لىبۇرۇن بىخلىنىۋاتقاندا ئۇالر ئال 01ئەنجۈر دەرىخىگە ۋە بارلىق دەرەخلەرگە قاراڭ.  62
 . سىلەرمۇ بۇ شۇڭا ،  00، يازنىڭ يېقىنالپ قالغانلىقىنز ئۆزىڭېز كۆرىسېز ۋە بىلىسېز

ئىشالرنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنز كۆرگىنىڭالردا ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ 
 (.00-62: 60)لۇقا يېقىنالشقانلىقىنز بىلىسىلەر 

كېلىدىغانلىقىنز بىلىش ئۈچۈن پەيغەمبەرلىك ئەيسا ئۆز خەلقىنىڭ پادىشاھلىقنىڭ قاچان  
ۋەقەلەرگە ئەگىشىشىنز ئۈمىد قىلدى. ئەيسا باشقا جايالردا ئۆز خەلقىگە پەيغەمبەرلىك 

(. ئەيسانىڭ 02-00: 00؛ مارك  02: 60ۋەقەلەرنز كۆرۈش ۋە دىققەت قىلىشنز ئېيتن  )لۇقا 
باغالنغان دۇنيا ھادىسىلېىنز  سۆزىگە قارىماي ، نۇرغۇن ۋەقەلەرنز پەيغەمبەرلىك بىلەن 

 كۆرۈش. 

ئايەتلەردە ، ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ كەلگۈسىدە ئەمەلگە -60ۋە  66لۇقا 
 :  ئاشۇرۇلىدىغان نەرسە ئىكەنلىكىنز يەنە بې قېتىم كۆرسەتن 

ئوقۇبەتتىز بۇرۇن سىلەر بىلەن بىللە يېيىشنز -مەن بۇ پاسخا بايرىمىنز ئازاب» 05
چۈنىك ، بىلىپ قويۇڭالرىك ، ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا ئەمەلگە  02ىلىمەن. ئارزۇ ق

ئاندىن ، ئۇ لوڭقىنز ئېلىپ ، مىننەتدارلىق بىلدۈردى  02ئاشمىغۇچە ، ئۇنز يېمەيمەن. 
چۈنىك ، بىلىپ قويۇڭالرىك ،  02بۇنز ئېلىپ ، ئۆزۈڭالرغا بۆلۈڭالر. »ۋە مۇنداق دېدى: 

-05: 66لۇقا «)ۈچە ئۈزۈمنىڭ مېۋىسىنز ئىچمەيمەن خۇدانىڭ پادىشاھلىق  كەلگ
02.) 

لېكىز ، ئۇنىڭ بىلەن بىللە كرېستكە مىخالنغان زالىمالرنىڭ بېى ئۇنز  02
نىمۇ »ھاقارەتلىدى ۋە:  ئەگەر سەن مەسىھ بولساڭ ، ئۆزۈڭنز قۇتۇلدۇرۇپ ، بېز

سەن  -ھەمراىھ ئۇنز ئەيىبلىدى ۋە ھەزرىن  ئەيساغا:  01دېدى. « قۇتۇلدۇرغىز 
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بېز شۇنداق  00خۇدادىن قورقمامسەن؟ چۈنىك سەنمۇ ئۇنىڭ بىلەن ئەيىبلىنىسەن. 
غا ئاساسەن  قىلىشقا ھەقلىقمېز ، چۈنىك بېز اليىقمېز ، چۈنىك بېز قىلغان ئىشلېىمېز

ھەزرىن  ئەيسا ھەزرىن   06«. ھەق قايتۇرىمېز ، ئەمما بۇ يامان ئىش قىلمىغان 
ئامىز ، مەن  -ھەزرىن  ئەيسا ئۇنىڭغا: لېكىز ،  00ىم! نى پەرۋەردىگار  -ئەيساغا : 

. )لۇقا  -02: 60سىلەرگە شۇنز دەيمەنىك ، بۈگۈن جەننەتتە مەن بىلەن بىللە بولىسېز
 ، تۈز ئىنگلېز تىلىدىىك ئارام تىىل( 00

 ، ئەيسا مەسىھ ئۆلتۈرۈلگەن ھامان خۇدانىڭ پادىشاھلىق  كەلمىدى . بېزگە كۆرسەتكەندەك 

ئارىماتىيالىق يۈسۈپ ، مەشھۇر كېڭەش ئەزاىس ، ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ  00
 (.00: 05)ماركۇس … پادىشاھلىقىنز ساقالۋاتاتن  ۋە كېلىپ جاسارەت ئالدى

ئۇ يەھۇدىيالرنىڭ شەھېى ئارىماتىيادىن بولۇپ ، ئۆزىمۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز  50
 (.60:50ساقالۋاتاتن  )لۇقا 

( ، يەھيا پەيغەمبەر خاتېىلىگەندەك ، 55-51: 05ورىنتلىقالر ك  -0تېىلگەندىن كېيىز )
 خېىستىيانالر قايتىدىن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېىدۇ. 

بىلىپ قويۇڭالرىك ، ئەگەر قايتا تۇغۇلمىسا ، ئۇ خۇدانىڭ  -ھەزرىن  ئەيسا ئۇنىڭغا:  0
ىغاندا ق»نىكودىم ئۇنىڭغا:  0پادىشاھلىقىنز كۆرەلمەيدۇ.  انداقمۇ ئىنسان قې 

 5«. تۇغۇالاليدۇ؟ ئۇ ئىككىنچى قېتىم ئانىسىنىڭ قورسىقىغا كېىپ تۇغۇالمدۇ؟ 

بىلىپ قويۇڭالرىك ، سۇ ۋە روھتىز  -ھەزرىن  ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى: 
 (.5-0: 0تۇغۇلمىسا ، ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېەلمەيدۇ )يۇھاننا 

 پادىشاھلىقنز كۆرىدۇ.  پەقەت خۇدا خەلقىال مىڭ يىلدىن كېيىنىك ئەڭ
 
 ئاخېق

ئەيسا مەسىھ قايتا تېىلگەندىن كېيىز ، ئۇ يەنە خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدا تەلىم 
 بەردى. 

ئۇ يەنە نۇرغۇن خاتا دەلىللەر بىلەن ئازابالنغاندىن كېيىز ئۆزىنز تېىك كۆرسەتن  ،  0
ىشاھلىقىغا قېىق كۈن ئىچىدە ئۇالر تەرىپىدىن كۆرۈلدى ۋە خۇدانىڭ پاد

 (.0: 0مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنز سۆزلىدى )ئەلچىلەر 

 ۋەز
ى
نەسىھەتلەر خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ھەققىدە! ئەيسا -ئەيسا ئېيتقان تۇنخى ۋە ئاخېق

ىش ئۈچۈن ئەلخ  سۈپىتىدە كەلگەن.   بۇ پادىشاھلىق ھەققىدە تەلىم بې 
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لىق پادىشاھلىق  ھەققىدە يازغان. ئەيسا يەنە ئەلچى يەھيانىڭ يەر يۈزىدە بولىدىغان مىڭ يىل
 ئۇنىڭ يەھيا پەيغەمبەرنىڭ يازغانلېىغا دىققەت قىلىڭ: 

ھايۋانغا ياىك ئۇنىڭ سۈرىتىگە چوقۇنمىغان ، پېشانىسىگە مەن ئەيساغا گۇۋاھلىق بەرگەنلىىك ۋە  0
ياىك قوللېىغا ئۇنىڭ بەلگىسىنز ئااللمىغان خۇدانىڭ سۆزى ئۈچۈن كاللىسىنز 
ئالغانالرنىڭ روھىنز كۆردۈم . ئۇالر مەسىھ بىلەن بىللە مىڭ يىل ياشىدى ۋە 

 (.0: 61ھۆكۈمرانلىق قىلدى )ۋەھىيلەر 

دەسلەپىك خېىستىيانالر خۇدانىڭ مىڭ يىللىق پادىشاھلىقىنىڭ يەر يۈزىدە بولىدىغانلىقىنز ۋە 
ىقىنز ئۆگەتكەن )ۋەھىيلەر ئىنجىل ئۆگەتكىنىدەك دۇنيانىڭ ھۆكۈمەتلېىنىڭ ئورنىنز ئالىدىغانل

 كە قاراڭ(.   05: 00،  01: 5

؟  ئەگەر خۇدانىڭ پادىشاھلىق  شۇنچە مۇھىم بولسا ، نېمىشقا بۇ توغرىلىق كۆپ ئاڭلىمىدىڭېز

 قىسمەن سەۋەنى ئەيسا ئۇنز بې سې دەپ ئاتىغان: 

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سېىنز بىلىش سىلەرگە  -ھەزرىن  ئەيسا ئۇالرغا:  00
ىلدى. ئەمما سېتتىىك كىشىلەرگە ھەممە نەرسە تەمسىل بىلەن كېلىدۇ )ماركۇس بې  
0 :00.) 

بۈگۈنىك كۈندە خۇدانىڭ ھەقىقني پادىشاھلىق  ئالالھنىڭ پىالنىغا ئوخشاش نۇرغۇن كىشىلەر 
: ئالالنىڭ نىمۇ كۆرۈڭ تور بېتىدىىك ھەقسېز كىتابىمېز  ooo.ooww.wwwئۈچۈن بې سې ) 

؟ پىالنىنىڭ سېى  نز ياراتن  ؟ نېمىشقا خۇدا سېز نېمە ئۈچۈن خۇدا ھەر قانداق نەرسىنز ياراتن 
 ?.) 

 ۈلگەندىن كېيىز : خۇش خەۋەر يەتكۈز ھەرقايش جايلېىدا شاھىت سۈپىتىدە 

بۇ پادىشاھلىق توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر دۇنيانىڭ ھەرقايش جايلېىدا ھەممە  00
مىللەتلەرگە گۇۋاھچى سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىنىدۇ ، ئاندىن ئاخېەت كېلىدۇ )مەتتا 

60 :00.) 

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرىنز تەشۋىق قىلىش ناھايىنى مۇھىم بولۇپ ، بۇ 
 ئۆگەتسىمۇ ، 

ز
 دەۋرلەردە ئەمەلگە ئاشىدۇ. گەرچە ئۇ سىياسني رەھبەرلەر نېمىلەرن

ى
ئاخېق

 «.ياخىسى ئۇچۇر»ئىنسانىيەتنىڭ ئىللەتلېىگە ھەقىقني ئۈمىد بېغىشلىغانلىقى ئۈچۈن ، بۇ 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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كاۋىنىڭ بۇ خانلىقنز  ئەگەر سېز ئەيسانىڭ سۆزىنز ئويلىسىڭېز ، ھەقىقني خېىستىيان چې 
ەك. بۇ ھازىر تەشۋ  ەكلىىك ئېنىق بولۇشى كې  كاۋنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىىسى ىق قىلىىسى كې  چې 

ەك .  ەك. بۇ بولۇشى كې  ھەمدە بۇنز توغرا قىلىش ئۈچۈن ، كۆپ خىل تىل ئىشلىتىش كې 
. شۇڭالشقا بۇ كىتابچە نۇرغۇن تىلالرغا داۋاملىشىۋاتقان  كاۋىنىڭ تېىشچانلىق  خۇدا چې 
 تەرجىمە قىلىنغان. 

 چە ئۇنىڭ يولىنز قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنز ئۆگەتكەن: ئەيسا كۆپىن

تار دەرۋازىدىن كېىڭ. چۈنىك دەرۋازا كەڭ ، ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدىغان يول  » 00
چۈنىك دەرۋازا تار ، قىيىز بولسا  00كەڭ ، ئۇنىڭ بىلەن كېىدىغانالرمۇ ئاز ئەمەس. 
 (00-00: 2ناھايىن  ئاز. )مەتتا ھاياتقا ئېلىپ بارىدىغان يول ، ئۇنز تاپااليدىغانالر 

 خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر ھاياتقا ئېلىپ بارىدۇ! 

دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنز شۇىك ، گەرچە خېىستىيان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرنىڭ  
كۆپىنچىش مەسىھنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرىنز تەشۋىق قىلىشقا 

بەرگەنلىىك توغرىسىدىىك قاراشنز ئۇنتۇپ قالغاندەك قىلسىمۇ ، دۇنياۋى  ئەھمىيەت
ئىالھىيەتشۇناسالر ۋە تارىخچىالر بۇنىڭ ئىنجىلنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۆگىتىدىغانلىقىنز چۈشىنىپ 

 .  يەتن 

قانداقال بولمىسۇن ، ئەيسا ئۆزى شاگېتلېىنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش 
(. كەلگۈسىدىىك پادىشاھلىق خۇدانىڭ  21،  6: 2ىنز ئۈمىد قىلدى )لۇقا خەۋەرنز ئۆگىتىش

قانۇنىنز ئاساس قىلغانلىقتىز ، ئۇ تىنچلىق ۋە گۈللىنىش ئېلىپ كېلىدۇ ۋە بۇ دەۋردە بۇ 
؛  025: 002قانۇنالرغا بويسۇنۇش ھەقىقني تىنچلىقنز كەلتۈرۈپ چىقېىدۇ )زەبۇر 

 (.05: 6ئەفەسلىكلەر 

 بۇ خۇش خەۋىرى كونا ئەھدە كىتابلېىدا بىلىنگەن. پادىشاھلىقنىڭ 
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 ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقى كونا ئەھدىدە تونۇلغانمۇ ؟ . 3

 خاتېىلەنگەن خۇتبىش خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ خۇش 
 
ئەيسانىڭ تۇنچى ۋە ئەڭ ئاخېق

 (.0: 0؛ ئەلچىلەر  05-00: 0خەۋىرىنز تەشۋىق قىلىشنز ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ )ماركۇس 

خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئەيسا دەۋرىدىىك يەھۇدىيالر مۇقەددەس كىتابتا تىلغا ئېلىنغاندەك بې 
 . ەك بولغان نەرسە ، بېز بۇنز كونا ئەھدە دەپ ئاتايمېز  نەرسە بىلىشر كې 

 دانىيال پادىشاھلىق ھەققىدە تەلىم بەردى

 دانىيال پەيغەمبەر مۇنداق يازغان: 

تۆتىنچى پادىشاھلىق تۆمۈردەك كۈچلۈك بولىدۇ ، چۈنىك تۆمۈر پارچىلىنىپ  01
ىپ كەتكەن تۆمۈرگە ئوخشاش ، بۇ پادىشاھلىق  ز ھەممە نەرسىنز پارچىاليدۇ. ئې 

پۇت ۋە پۇت بارماقلېىنز ، ساپال الينىڭ  00پارچىلىنىپ ، باشقىالرنز تارمار قىلىدۇ. 
رگەن چېغىڭالردا ، پادىشاھلىق بۆلۈنۈپ  بې قىسمىنز ۋە تۆمۈرنىڭ بې قىسمىنز كۆ 

كېتىدۇ. شۇنداقتىمۇ تۆمۈرنىڭ ساپال الي بىلەن ئارىالشتۇرۇلغانلىقىنز كۆرگەندەك ، 
پۇتنىڭ پۇت بارمىق  قىسمەن تۆمۈردىن ، يەنە  06تۆمۈرنىڭ كۈچى ئۇنىڭدا بولىدۇ. 

ېز بولىدۇ. بې قىسىم اليدىن بولغىنىدەك ، پادىشاھلىقمۇ كۈچلۈك ۋە بې قىسىم ئاج
دە ، ئۇالر  00 تۆمۈرنىڭ ساپال الي بىلەن ئارىالشتۇرۇلغانلىقىنز كۆرگىنىڭېز

ئىنسانالرنىڭ ئۇرۇق  بىلەن ئارىلىشىدۇ. ئەمما ئۇالر تۆمۈر بىلەن الي 
بۇ پادىشاھالرنىڭ دەۋرىدە  00بېىگە چاپالشمايدۇ. -ئارىالشمىغاندەك ، ئۇالرمۇ بې

ايدىغان پادىشاھلىق ئورنىتىدۇ. بۇ پادىشاھلىق ئەرشتىىك خۇدا مەڭگۈ ھاالك بولم
باشقا كىشىلەرگە قالمايدۇ. ئۇ پارچىلىنىپ ، بۇ پادىشاھلىقالرنىڭ ھەممىسىنز 

 (.00-01: 6يوقىتىدۇ ۋە مەڭگۈ قالىدۇ )دانىيال 

لېكىز ھەممىدىن ئۇلۇغ خۇدانىڭ ئەۋلىيالېى پادىشاھلىقنز قوبۇل قىلىدۇ ۋە  02
 (.02: 2)دانىيال «. ەڭگۈ ساقاليدۇ پادىشاھلىقنز مەڭگۈ ، م

قارىسر جەڭ قىلىۋاتاتن  ۋە ئەۋلىياالرغا مەن قاراپ تۇراتتىم. ئوخشاش بې مۈڭگۈز » 60
 (66-60: 2ئۇالرغا قارىسر غەلىبە قىلدى . . )دانىيال 

ىك ، خۇدا پادىشاھلىق  بۇ دۇنيانىڭ پادىشاھلىقىنز يوقىتىدىغان ۋە  دانىيالدىن شۇنز بىلىمېز
داۋام قىلىدىغان ۋاقىت كېلىدۇ. بېز يەنە ئەۋلىياالرنىڭ بۇ پادىشاھلىقنز قوبۇل قىلىشتا مەڭگۈ 

 .  ئۆز رولىنز ئوينايدىغانلىقىنز ئۆگىنىمېز
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 ئەسېدىىك دەۋرىمېز ئۈچۈندۇر.  -

 ئەھدىدىن بەزى بۆلەكلەرگە دىققەت قىلىڭ: 
ى
 يېىك

پادىشاھلىققا  سىلەر كۆرگەن ئون مۈڭگۈز ئون پادىشاھ بولۇپ ، ئۇالر تېچز » 06
ىشەلمىگەن ، ئەمما ئۇالر بې سائەت ھايۋان بىلەن پادىشاھ سۈپىتىدە ھوقۇققا  ئې 

ىشىدۇ.  قۇۋۋەت ۋە ھوقۇقنز ھايۋانغا -بۇالر بې نىيەتتە بولۇپ ، ئۇالر كۈچ 00ئې 
ىدۇ.  بۇالر قوزى بىلەن ئۇرۇش قىلىدۇ ، قوزى ئۇالرنز مەغلۇب قىلىدۇ ، چۈنىك  00بې 

نىڭ پەرۋەردىگارى ۋە پادىشاھالرنىڭ پادىشاىھ. ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇ خوجايىنالر 
 (00-06: 02)ۋەھىيلەر «. بولغانالر چاقېىلىدۇ ، تاللىنىدۇ ۋە سادىق بولىدۇ 

 ۋەسىيەتلەردە يەر يۈزىدىىك پادىشاھلىقنىڭ ئون بۆلەك بىلەن 
ى
شۇڭا ، بېز كونا ۋە يېىك

ىدىغانلىقىنز ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنز بەرپا ئاخېلىشىدىغانلىق  ۋە تەڭرىنىڭ ئۇنز يوقىت
 .  قىلىدىغانلىق  توغرىسىدىىك ئۇقۇمنز كۆرىمېز

 يەشايا پادىشاھلىق ھەققىدە تەلىم بەردى

خۇدا يەشاياغا خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ مىڭ يىللىق  دەپ ئاتالغان مىڭ يىللىق 
ىشقا  ز  ئىلھامالندۇردى: ھۆكۈمرانلىقنىڭ بېىنچى قىسمىنز مۇنداق يې 

ىدىن بې شاخ چىقىدۇ. يەسلىنىڭ غولىدىن بې تاياق چىقىدۇ ،  0  6ئۇنىڭ يىلتېز

نىڭ روىھ ئۇنىڭغا ، ئەقىل پاراسەت ۋە چۈشىنىش روھىغا ، نەسىھەت ۋە  -رەببىمېز
 قۇدرەتكە ، بىلىم ۋە رەببىدىن قورقۇش روھىغا تايىنىدۇ. -كۈچ

لېكىز ئۇ كەمبەغەەللرگە ھۆكۈم  0دۇ . ئۇنىڭ خۇشاللىق  پەرۋەردىگاردىن قورقى 0
 قىلىدۇ ۋە ئادىللىق بىلەن قارار چىقېىدۇ

يەر يۈزىدىىك مۇاليىمالر ئۈچۈن ئۇ ئاغزىدىىك تاياق بىلەن يەر يۈزىنز ئۇرۇپ ، 
ھەققانىيلىق ئۇنىڭ بەلبېغز ،  5لەۋلېىنىڭ نەپش بىلەن زالىمالرنز ئۆلتۈرىدۇ. 

 ساداقەت ئۇنىڭ بېىل بولىدۇ . 

بۆرە يەنە قوزىالر بىلەن بىللە تۇرىدۇ ، يىلپېز كىچىك ئۆچكە ، موزاي بىلەن ياش » 2
لەر بىلەن بىللە يەيدۇ. بې كىچىك باال ئۇالرنز يېتەكلەيدۇ.  كاال ۋە  2شې ۋە سېمېز

 2ئېيىق بېقىلىدۇ. ئۇالرنىڭ بالىلېى بىللە ئۇخاليدۇ. شې بولسا كاالدەك سامان يەيدۇ. 

باال ئېمىتىۋاتقان باال قولىنز يىالننىڭ ئۆڭكۈرىگە باال يىالننىڭ تۆشۈكىدە ئوينايدۇ ،  باال ئېمىتىۋاتقان
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مېنىڭ مۇقەددەس تېغىمدا ئازار بەرمەيدۇ ۋە ھاالك قىلمايدۇ ، چۈنىك ئۇالر  2قويىدۇ. 
نز قاپلىغاندەك ، پەرۋەردىگارنىڭ بىلىىم بىلەن تولغان بولىدۇ.   يەر دېڭېز

ى بولىدۇ ، ئۇ كىشىلەرگە بايراق ئورنىتىدۇ. چۈنىك ئۇ كۈنز ، يېسش يىل» 01 تېز
دەيدۇ ، ئۇنىڭ ئارامگاىھ شانلىق بولىدۇ  : 00)يەشايا «. يەھۇدني ئەمەسلەر ئۇنز ئېز

0-01) 

مېنىڭ بۇنز خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ بېىنچى قىسىم ياىك بېىنچى باسقۇچى دەپ تىلغا 
 بولىدىغان ۋاقتىدۇر )مۇقەددەس ئېلىشىمدىىك سەۋەب ، بۇ ئۇنىڭ جىسمانني جەھەتتىز 

ۇسالېم جەننەتتىز چۈشۈشتىز ئىلگېى ، ۋەھىيلەر   يې 
ى
( ھەمدە مىڭ يىل 60شەھەر يېىك

ىكىلىق تەرىپىنز دەلىللىدى:   داۋاملىشىدۇ. يەشايا سۆزىنز داۋامالشتۇرغاندا بۇ باسقۇچنىڭ فېز

قويۇپ ، ئاسسۇرىيە  ئۇ كۈنز ، پەرۋەردىگار ئىككىنچى قېتىم قولىنز يەنە بې قېتىم 00
دىىك  ۋە مىسېدىن ، پاتروس ۋە كۇشتىز ، ئېالم ۋە شىناردىن ، ھاماتتىز ۋە دېڭېز

 ئارالالر. 

ئۇ مىللەتلەرگە بايراق ئورنىتىپ ، ئىرسائىلنىڭ سەرگەردانلېىنز يىغىدۇ ۋە دۇنيانىڭ  06
ئەفرائىمنىڭ  00تۆت بۇلۇڭىدىن تارقاقالشتۇرۇلغان يەھۇدىيەنز يىغىدۇ. 

ھەسەتخورلۇقلېى يوقىلىدۇ ، يەھۇدىيە دۈشمەنلېى يوقىلىدۇ. ئەفرائىم يەھۇدىغا 
لېكىز ئۇالر  00ھەسەت قىلمايدۇ ، يەھۇدىيە ئەفرائىمنز پاراكەندە قىلمايدۇ. 

. ئۇالر بېلىكتە شەرق  فىلىستىيەلىكلەرنىڭ مۈرىسىگە چۈشۈپ غەربكە قاراپ ئۇچن 
ىدۇ. ئۇالر قوللېىنز ئىدوم بىلەن موئابقا قويىدۇ. ئاممون تاالڭ قىل-خەلقىنز بۇالڭ

ىنىڭ تىلىنز پۈتۈنلەي  05خەلق  ئۇالرغا ئىتائەت قىلىدۇ.  پەرۋەردىگار مىسې دېڭېز
يوقىتىدۇ. ئۇ كۈچلۈك شامال بىلەن مۇشتنز دەريادىن سىلكىپ ، يەتتە ئېقىنغا 

ۇنىڭ قەۋمىنىڭ ئ 02ئۇرۇپ ، كىشىلەرنز قۇرۇق شاختىز كېسىپ ئۆتكۈزىدۇ. 
ئۇ مىسېدىن چىققان كۈنز ئىرسائىلىيەگە  قالدۇقلېى ئۈچۈن بې تاشيول بولىدۇ

 (02-00: 00ئوخشاش ئاسسۇردىن كىم قالىدۇ؟ )يەشايا 

 يەشايا يەنە مۇنداق يازغان: 

كېيىنىك كۈنلەردە ، پەرۋەردىگارنىڭ ئۆيىنىڭ تېغز تاغ چوققىسىغا ئورنىتىلىپ ،  6
نۇرغۇن كىشىلەر   0ۈرۈلىدۇ. ھەممە مىللەتلەر ئۇنىڭغا ئېقىدۇ. تاغنىڭ ئۈستىگە كۆت

كېلىڭالر ، بېز پەرۋەردىگارنىڭ تېغىغا ، ياقۇپنىڭ خۇداسىنىڭ ئۆيىگە »كېلىپ: 
چۈنىك ، «. چىقايىل. ئۇ بېزگە ئۆزىنىڭ يوللېىنز ئۆگىتىدۇ ، بېز ئۇنىڭ يولىدا ماڭىمېز 

ۇسالېمدىن كېلىدۇ.  ، پەرۋەردىگارنىڭسىئوندىن قانۇن چىقېىلىدۇ  ئۇ  0سۆزى يې 
مىللەتلەر ئارا ھۆكۈم چىقېىدۇ ۋە نۇرغۇن كىشىلەرنز ئەيىبلەيدۇ. ئۇالر قىلىچلېىنز 
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مىللەت مىللەتكە قارشى قىلىچ  سوقا بىلەن ئۇرۇپ ، نەيزىلېىنز چۇۋۇشقا باغاليدۇ. 
ناب ئىنساننىڭ ئالىيجا 00... كۆتۈرمەيدۇ ، ئۇالر ئەمدى ئۇرۇش ئۆگەنمەيدۇ. 

 باش ئېگىدۇ ، ئۇ كۈنز يالغۇز 
 
قىياپىن  تۆۋەنلىتىلىدۇ ، ئىنسانالرنىڭ تەكەببۇرلۇق

 ( 00،  0-6: 6پەرۋەردىگارال ئۇلۇغلىنىدۇ. )يەشايا 

شۇڭا ، ئۇ يەر يۈزىدىىك تىنچلىقنىڭ تىنچ ۋاقن  بولىدۇ. ئاخېق  ھېسابتا ، بۇ مەڭگۈ بولىدۇ ، 
؛  0: 21ۇقەددەس كىتابالرنز ئاساس قىلىپ )زەبۇر ئەيسا ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ھەر خىل م

يىل داۋامالشتۇرىدۇ  0111( ، يەھۇدني تالمۇد بۇنز 6: 2؛ ھوشىيا  00: 6؛ يەشايا  0: 26
 (.22a)بابىلون تالمۇد: تراكتور سانېدرىن فولىئو 

ىشقا ئىلھامالنغان:  ز  يې 
 يەشايامۇ تۆۋەندىىك ئىشالرنز

ىلدى. ھۆكۈمەت ئۇنىڭ  2 چۈنىك ، بېزگە بې باال تۇغۇلدى ، بېزگە بې ئوغۇل بې 
مۈرىسىدە بولىدۇ. ئۇنىڭ ئىسىم ئاجايىپ ، مەسلىھەتچى ، قۇدرەتلىك خۇدا ، 

ئۇنىڭ ھۆكۈمىن  ۋە  2مەڭگۈلۈك ئاتا ، تىنچلىق شاھزادىش دەپ ئاتىلىدۇ. 
ۇنىڭ پادىشاھلىقىدا ئۇنز تېنىچلىقىنىڭ كۈچىيىشىدە ، داۋۇتنىڭ تەختىدە ۋە ئ

بۇيرۇتۇش ۋە ئۇنز ھۆكۈم ۋە ئادالەت بىلەن تۇرغۇزۇش ئاخېالشمايدۇ. ھەممىگە 
غىنلىق  بۇنز ئورۇندايدۇ. )يەشايا   (2-2: 2قادىر پەرۋەردىگارنىڭ قېز

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭىك ، يەشايا ئەيسا كېلىپ ھۆكۈمەت بىلەن پادىشاھلىق ئورنىتىدۇ. 
س قىلىدىغان نۇرغۇن كىشىلەر بۇ بۆلەكنز نەقىل كەلتۈرگەن بولسىمۇ ، مەسىھنز تەشەببۇ 

ىدىغانلىقىنز  بولۇپمۇ ھەر يىىل دېكابېدا ، ئۇالر ئەيسانىڭ تۇغۇلۇشىدىنمۇ بەكرەك بېشارەت بې 
. ئىنجىلدا خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سۇبيېكتالرغا ئائىت قانۇنلېى نەزەردىن ساقىت قىلىدۇ 

ڭ ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىق  كۆرسىتىلدى. يەشايا ، دانىيال ۋە بارلىق  ۋە ئەيسانى
 باشقىالر بۇنز ئالدىن بېشارەت بەرگەن. 

( ۋە خۇدانىڭ 01: 05؛ يۇھاننا  01-02: 66تەڭرىنىڭ قانۇنلېى مۇھەببەتنىڭ يوىل )مەتتا 
دىشاھلىق  پادىشاھلىق  بۇ قانۇنالرغا ئاساسەن باشقۇرۇلىدۇ. شۇڭالشقا ، خۇدانىڭ پا

 دۇنيادىىك نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنز كۆرسىمۇ ، مۇھەببەتنز ئاساس قىلىدۇ. 

 زەبۇر ۋە تېخىمۇ كۆپ

 خۇدا كەلگۈسىدىىك پادىشاھلىق ھەققىدە يازماقچى بولغان دانىيال ۋە يەشاياال ئەمەس. 

قەبىلىلېىنىڭ )پەقەت ئوقۇبەت دەۋرىدە تارقالغان ئىرسائىلىيە -بۈيۈك ئازاب ایزکیایل
 ھۇدىيالرال ئەمەس( مىڭ يىللىق خانلىققا توپلىنىدىغانلىقىنز يازغان. يە
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مەن سېنز خەلقلەردىن » پەرۋەردىگار خۇدا مۇنداق دەيدۇ: » شۇڭا ، ئېيتقىنىك ،  02
ەي   02«. يىغىپ ، تارقاقالشتۇرۇلغان دۆلەتلەردىن يىغىپ ، ئىرسائىلىيە زېمىنىنز بې 

ئۇالر ئۇ يەرگە بارىدۇ. ئۇالر ئۇنىڭ يېگىنچلىك نەرسىلېىنز ۋە يېگىنچلىك 
ئاندىن مەن ئۇالرغا بې قەلب ئاتا قىلىمەن  02نەرسىلېىنز ئۇ يەردىن ئېلىپ تاشاليدۇ. 

 روھ سېلىپ ، تاش يۈرەكنز ئۇالرنىڭ تېنىدىن 
ى
، مەن ئۇالرنىڭ ئىچىگە يېىك

. ئۇالرنز قىل. ئۇالر مېنىڭ قەۋمىم بولىدۇ ، ىلىمەن قچىقېىپ ، ئۇالرغا بې يۈرەك ئاتا 

لېكىز ، قەلنى يېگىنچلىك نەرسىلەرگە ۋە  60مەن ئۇالرنىڭ خۇداىس بولىمەن. 
يېگىنچلىك ئىشالرغا بولغان ئىنتىلىشكە ئەگەشكەنلەرگە كەلسەك ، مەن ئۇالرنىڭ 

: 00 ایزکیایل) دەيدۇ رەببىم خۇدا. «قىلغان ئىشلېىنز ئۆز بېشىم بىلەن تۆلەيمەن 
02-60) 

ئىرسائىل قەبىلىلېىنىڭ ئەۋالدلېى ئەمدى چېچىلىپ كەتمەيدۇ ، بەلىك خۇدانىڭ 
؛  00بەلگىلىمىلېىگە بويسۇنۇپ ، يېگىنچلىك نەرسىلەرنز يېيىشتىز توختايدۇ )الۋىيالر 

 (.00تەۋرات قانۇنز 

ۋەندىىك مەزمۇنالرغا خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر ھەققىدە زەبۇردا تۆ 
 دىققەت قىلىڭ: 

 62دۇنيانىڭ ھەر قايش جايلېى پەرۋەردىگارنز ئەسلەيدۇ ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىدۇ.  62

چۈنىك ، پادىشاھلىق پەرۋەردىگاردۇر ، ئۇ مىللەتلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. )زەبۇر 
66 :62-62) 

تايىق   نى خۇدا ، سېنىڭ تەختىڭ مەڭگۈ ۋە مەڭگۈ. ھەققانىيلىقنىڭ 2
نىڭ تاياقچىش. )زەبۇر   (2: 05پادىشاھلىقىڭېز

 ناخشا ئېيتىڭ! يەر يۈزىدىىك رەببىمېزگە ناخشا ئېيت.  0
ى
 6ئاھ ، رەببىمېزگە يېىك

رەببىگە ناخشا ئېيت ، ئۇنىڭ نامىغا مۇبارەك بولسۇن. ئۇنىڭ قۇتۇلۇىسر 
-شانئۇنىڭ  0كۈنگە تەشۋىق قىلىڭ . -توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنز كۈندىن

ىلېىنز جاكارالڭ.  شەرىپىنز مىللەتلەر ئارىسىدا ، بارلىق خەلقلەردە ئۇنىڭ مۆجېز
 كە قاراڭ(  60-60: 02تارىخ  -0؛  0-0: 22)زەبۇر 

نى رەببىم ، بارلىق ئىشلېىڭ سېنز مەدھىيىلەيدۇ ، ئەۋلىيالېىڭ سېنز بەختلىك  01
 -ۆزلەيدۇ ، سېنىڭ كۈچ شەرىپىنز س-سېنىڭ پادىشاھلىقىڭنىڭ شانئۇالر  00قىلىدۇ. 

سېنىڭ پادىشاھلىقىڭ مەڭگۈلۈك پادىشاھلىق ، سېنىڭ  00. قۇدرىتىڭنز سۆزلەيدۇ 
 (00-01: 005ھۆكۈمرانلىقىڭ ئەۋالدمۇ ئەۋالد داۋاملىشىدۇ. )زەبۇر 
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كونا ئەھدىدىىك ھەر خىل يازغۇچىالرمۇ پادىشاھلىقنىڭ تەرەپلېى ھەققىدە يازغان )مەسىلەن 
 (.2: 0؛ مىخا  60; ئوبادىيا 61:00 ایزکیایل

شۇڭا ، ئەيسا خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرىنز ئۆگىتىشكە باشلىغاندا ، ئۇنىڭ بىۋاسىتە 
 ئاڭلىغۇچىلېى ئاساسني ئۇقۇم بىلەن مەلۇم دەرىجىدە تونۇشلۇق بولغان. 
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  ئەلچىلەر پادىشاھلىق توغرىسىدىىك خۇش . 4
ز
خەۋەرن

 ئۆگەتكەنمۇ؟

نۇرغۇن كىشىلەر خۇش خەۋەرگە ئوخشاش ھەرىكەت پەقەت ئەيسانىڭ شەخسىيىن  
توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر بولسىمۇ ، ئەمما ئەمەلىيەت شۇنز ئىسپاتلىدىىك ، ئەيسانىڭ 
ئەگەشكۈچىلېى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرىنز ئۆگەتكەن. مانا بۇ ئەيسا 

 ئەۋەتكەن ئۇچۇر. 

 ئەلچى پاۋلۇس خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ۋە ئەيسا ھەققىدە مۇنداق يازغان: 

ئۇ ئىبادەتخانىغا كېىپ ، ئۈچ ئاي دادىللىق بىلەن سۆزلىدى ، خۇدانىڭ  2
: 02پادىشاھلىقىدىىك ئىشالر توغرىسىدا پىكې يۈرگۈزدى ۋە قايىل قىلدى )ئەلچىلەر 

2.) 

پادىشاھلىقىنز تەشۋىق قىلىشقا ئەمەلىيەتتە ، مەن ھەممىڭالرنىڭ خۇدانىڭ  65
 (.65: 61بارغانلىقىمنز بىلىمەن )ئەلچىلەر 

ئۇالر ئۇنز بې كۈن قىلىپ تەيىنلىگەندىن كېيىز ، نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭ  60
تۇرالغۇسىدا ئۇنىڭ قېشىغا كەلدى. ھەزرىن  ئەيسا ئۇالرغا خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا  

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز  00… ى. گۇۋاھلىق بەردى ۋە ئۇالرغا گۇۋاھلىق بەرد
مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنز پۈتۈن تەشۋىق قىلىش ۋە رەببىمېز ئەيسا مەسىھكە 

 (. 00،  60: 62ئىشەنچ بىلەن ئۆگىتىش ، ھېچكىم ئۇنز چەكلىمەيدۇ )ئەلچىلەر 

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭىك ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  پەقەت ئەيسا ھەققىدە ئەمەس )گەرچە ئۇ 
اساسلىق بې قىسىم بولسىمۇ( ، چۈنىك پاۋلۇس ئەيسا ھەققىدە خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئۇنىڭ ئ

 ئايرىم ئۆگەتكەن. -ھەققىدە ئۆگەتكەنلېىدىن ئايرىم

پاۋلۇس ئۇنز خۇدانىڭ خۇش خەۋىرى دەپ ئاتىدى ، ئەمما بۇ يەنىال خۇدانىڭ 
 پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرى ئىدى. 

شەرىپىگە چاقېغان خۇداغا اليىق -شان بېز سىلەرگە ئۆز پادىشاھلىق  ۋە 2
 ( 06،  2: 6سالونىكالىقالرغا  0) خۇداغا يەتكۈزدۇق. ماڭىدىغانلىقىڭالرنز 

(. ئەيسا ئېيتقان 02: 0)رىملىقالر پاۋلۇس ئۇنز مەسىھنىڭ خۇش خەۋىرى دەپمۇ ئاتىدى 
 ، ئۇ ئۆگەتكەن ئۇچۇر. « خۇش خەۋەر»
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شەخسىيىن  ياىك شەخسني نىجاتلىق   ئويالپ بېقىڭ ، بۇ پەقەت ئەيسا مەسىھنىڭ
توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر ئەمەس. پاۋلۇس مەسىھ توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنىڭ ئەيساغا 
ئىتائەت قىلىش ، ئۇنىڭ قايتىپ كېلىشر ۋە خۇدانىڭ ھۆكۈمىنز ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنز 

 .  ئېيتن 

نز قىينايدىغانالرغا ئازاب…  2 ۋە رەببىمېز  2قايتۇرىدۇ ،  ئوقۇبەت بىلەن جاۋاب-خۇدا سېز

ئەيسا ئۆزىنىڭ كۈچلۈك پەرىشتىلېى بىلەن ئەرشتىز نازىل بولغاندا ، بېز بىلەن بىللە 
 2ئارام ئېلىڭ . ۋە رەببىمېز ئەيسا مەسىھنىڭ خۇش خەۋىرىگە بويسۇنمىغانالرغا. 

نىڭ ھۇزۇرىدىن ۋە ئۇنىڭ كۈچ شەرىپىدىن -قۇدرىتىنىڭ شان-بۇالر رەببىمېز
ئۇ كەلگەندە ، ئۇ كۈنز ئەۋلىيالېىدا ئۇلۇغلىنىدۇ ۋە  01ھاالك بولىدۇ. مەڭگۈلۈك 

. ئاراڭالردا  نىڭ گۇۋاھلىقىمېز ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھەممىسىدە ماختىلىدۇ ، چۈنىك بېز
 (.01-2: 0سالونىكالىقالرغا  6ئېتىقاد قىلىندى )

 ئەھدە شۇنز ئىسپاتاليدۇىك ، بۇ پادىشاھلىق بېز ھازىر 
ى
ىشىدىغان نەرسە ئەمەس ، بەلىك يېىك ئې 

 بېز قوبۇل قىلىدىغان نەرسە. 

انىيالر  62  (.62: 06بېز تەۋرەنمەيدىغان بې پادىشاھلىقنز قوبۇل قىلىۋاتىمېز )ئىېى

بېز ھازىر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ بې قىسىم بولۇشنز چۈشىنىپ يېتەلەيمېز ، ئەمما ئۇنىڭغا 
 تولۇق كېەلمىدۇق. 

يۈز بەرگەندەك ، ئىنساننىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا تولۇق  كېيىز دىن قايتا تېىلگەن
 كېمەيدىغانلىقىنز ئاالھىدە ئىسپاتلىدى : 

ىنداشالر ، مەن شۇنز دەيمەنىك ، گۆش ۋە قان خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا  51 قې 
مانا  50ۋارىسلىق قىاللمايدۇ. شۇنداقال چېىكلىك چېىكلىككە ۋارىسلىق قىلمايدۇ. 

ەي: ھەممىمېز ئۇخلىمايمېز ، ئەمما ھەممىمېز مەن س ېزگە بې سېنز ئېيتىپ بې 
 كانايدا. چۈنىك   56 -ئۆزگېىمېز 

 
دەقىقىدە ، كۆزنز يۇمۇپ ئاچقۇچە ، ئەڭ ئاخېق
مۇ ئۆزگېىمېز ) كورىنتلىقالر   0كاناي چېلىنىدۇ ، ئۆلۈكلەر چېىمەيدىغان تېىلىدۇ ، بېز

05 :51-56.) 

 نز خۇدا ۋە رەببىمېز ئەيسا مەسىھنىڭ ئالدىدا تېىلدۈرىمەن. شۇڭا ، مەن سىلەر 0

 (.0: 0تىموتني  6)
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پاۋلۇس بۇنز ئۆگىتىپال قالماي ، ئەيسانىڭ پادىشاھلىقنز ئاتىش خۇداغا تاپشۇرۇپ 
 . ىدىغانلىقىنز ئۆگەتن   بې 

لېكىز ، ئەيسا مەسىھ تېىلگەندىن كېيىز تېىلدى ۋە ئۇخلىغانالرنىڭ تۇنچى  61
چۈنىك ، ئىنسان ئۆلۈمدىن كېيىز ، ئىنسانمۇ ئۆلۈكلەرنىڭ  60بولدى. مېۋىش 

چۈنىك ، ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاش ھەممە ئادەم  66تېىلىشر بىلەن كەلگەن. 
لېكىز ، ھەر بېى  60ئۆلگەندەك ، ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش ھەممە ئادەم تېىلىدۇ. 

ىدۇ  ، ئۇنىڭدىن كېيىز مەسىھنىڭ   ئۆز تەرتىنى بويىچە: مەسىھ تۇنچى مېۋە بې 
ئاندىن ، ئۇ بارلىق پادىشاھلىقنز ، بارلىق ھوقۇق ۋە  60كېلىشىگە قاتناشقانالر. 

ھوقۇقنز ئاخېالشتۇرغاندا ، پادىشاھلىقنز ئاتىش خۇداغا تاپشۇرغاندا ئاخېلىشىدۇ. 
چۈنىك ، ئۇ بارلىق دۈشمەنلەرنز ئۇنىڭ ئايىغىغا قويمىغۇچە ، ئۇ چوقۇم  65

ەك. )ھۆكۈم  (.65-61: 05كورىنتلىقالر   -0رانلىق قىلىشر كې 

پاۋلۇس يەنە ناھەق )بۇيرۇقنز بۇزغۇچىالرنىڭ( خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىسلىق 
 :  قىلمايدىغانلىقىنز ئۆگەتن 

لەرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىسلىق قىلمايدىغانلىقىنز  2 ئادالەتسېز
، بۇتقا چوقۇنغۇچىالرمۇ ، زىناخورالرمۇ ، زىناخورالرمۇ بىلمەمسىلەر؟ ئالدانماڭ. 

نە ئاچكۆز ، ھاراقكەش ، نە ئوغرى ،  01ھەمجىنىسالرمۇ ، ناتوغرا كىشىلەرمۇ ، 
سوقن  قىلغۇچىالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىسلىق -ھاقارەتلىگۈچى ، ياىك قاقن  

 (.01-2: 2كورىنتلىقالر   0قىلمايدۇ )

ھازىر گۆشنىڭ ئەسەرلېى ئايدىڭالشن  ، ئۇالر: زىنا ، زىنا ، ناپاكلىق ، شەھۋانىيلىق  02
تارتىش ، ھەسەتخورلۇق -بۇتقا چوقۇنۇش ، سېھېگەرلىك ، ئۆچمەنلىك ، تاالش 61، 

 60، ئاچچىقلىنىش ، شەخسىيەتچىلىك ئارزۇىس ، ئىختىالپ ، بىدئەت ، 

كۆڭۈل ئېچىش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش   ھەسەتخورلۇق ، قاتىللىق ، ھاراقكەشلىك ،
بۇنىڭ ئىچىدە ، مەن سىلەرگە بۇرۇن ئېيتقاندەك ، سىلەرگە شۇنز ئېيتىمەنىك ، 
بۇنداق ئىشالرنز قىلىدىغانالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىسلىق قىلمايدۇ 

 (.60-02: 5)گاالتىيالىقالر 

كىشىنىڭ ئاچكۆز ئادەمنىڭ ، زىناخور ، ناپاك ئادەم ياىك بۇتپەرەس  بۇنىڭ ئۈچۈن  5
مەسىھ ۋە خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا مېاسقا ئىگە بولمايدىغانلىقىنز بىلىسېز 

 ( .5: 5)ئەفەسلىكلەر 
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خۇدا ئۆزىنىڭ پادىشاھلىقىغا كېىش ئۈچۈن گۇناھتىز تەۋبە قىلىشنز تەلەپ قىلىدۇ. ئەلچى 
رىنىڭ جاۋانى پاۋلۇس ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى: بەزىلەر ئەيسانىڭ خۇش خەۋى

 ئىكەنلىكىنز ئۆگەتمەيدۇ ، ئەمما يەنە بېى: 

، ئۈچۈن شەپقىن  ۋە تېنىچلىقىمېز -ئاتىمېز خۇدا ۋە رەببىمېز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھې 0
نىڭ گۇناھلېىمېز ئۈچۈن ئۆزىنز تەقدىم قىلدى  . . ئۇ بېز مەن  2مەڭگۈ ۋە مەڭگۈ. ئامىز

چاقېغان كىشىدىن باشقا بې خۇش خەۋەرگە  شەپقىن  بىلەن -سېنز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھې 
ال يۈزلىنىۋاتقانلىقىڭغا ھەيرانمەن . لېكىز ، سىلەرگە ئاۋارىچىلىق تۇغدۇرۇپ ،  ز تې 

لېكىز ، بېز ياىك  2مەسىھنىڭ خۇش خەۋەرنز بۇرمىالشنز خااليدىغانالرمۇ بار. 
خۇش ئەرشتىز كەلگەن پەرىشتە ، بېز سىلەرگە يەتكۈزگەن خۇش خەۋەردىن باشقا 

دەك ،  2خەۋەرنز يەتكۈزسەكمۇ ، ئۇنىڭغا لەنەت بولسۇن.  بېز ئىلگېى ئېيتقىنىمېز
ھازىر يەنە بې قېتىم دەيمەنىك ، كىمىك سىلەرگە قوبۇل قىلغان نەرسىلەردىن باشقا 

 (2-0: 0خۇش خەۋەر يەتكۈزسە ، ئۇ لەنەت بولسۇن. )گاالتىيالىقالر 

سەنئىن  بىلەن يىالننز ئالداپ كېتىشىدىن قورقىمەن ، -لېكىز مەن يىالننىڭ ھۈنەر 0
 . چۈنىك ، كەلگەن   0شۇڭا كاللىڭېز مەسىھتىىك ئاددىيلىقتىز بۇزۇلۇپ كېتىشر مۇمكىز

كىشر بېز تەشۋىق قىلمىغان باشقا ئەيسانز تەشۋىق قىلسا ، ياىك سېز قوبۇل 
مىغان باشقا خۇش خەۋەرنز قوبۇل قىلسىڭېز ، قىلمىغان باشقا روھنز ياىك قوبۇل قىل

( . ەلەيسېز  (0-0: 00كورىنتلىقالر   6ئۇنىڭغا بەرداشلىق بې 

 ئەمەلىيەتتە يالغان ، خۇش خەۋەر نېمە؟« ئوخشىمايدىغان»ۋە « باشقا»

 يالغان خۇش خەۋەرنىڭ ھەر قايش قىسىملېى بار. 

نىڭ خ نىڭ ھاجىن  ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا ، يالغان خۇش خەۋەر سېز ۇدانز تونۇشىڭېز
يوقلىقىغا ئىشىنىش ۋە خۇدانز تونۇيمەن دەپ تۇرۇپ ئۇنىڭ يولىدا ھەقىقني ياشاشقا 

ەك )مەتتا   كە قاراڭ(. ئۇ شەخسىيەتچىلىكنز ئاساس قىلىدۇ.   60-60: 2تېىشىشىڭېز كې 

يىل ئىلگېى ساختا خۇش خەۋەرگە چۈشۈپ قېلىشنز ئالدايتن   2111يىالن ھاۋادىن 
ئىنسانالر ئۆزلېىنىڭ خۇدادىن ياخشېاق بىلىدىغانلىقىغا ۋە ئۆزى ئۈچۈن  -( 0رىتىلىش )يا

ەكلىكىگە ئىشىنىدۇ. شۇنداق ، ئەيسا كەلگەندىن كېيىز  ياخشىلىق ۋە يامانلىقنز قارار قىلىشر كې 
  -، ئۇنىڭ ئىسىم ھەمىشە ھەر خىل ساختا ئىنجىلالرغا چاپالنغان 

 
ۋە بۇ ئەڭ ئاخېق

 دەۋرىگە قەدەر داۋامالشقان ۋە داۋاملىشىدۇ. مەسىھنىڭ 

ھازىر ئەلچى پاۋلۇس دەۋرىگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىز ، يالغان خۇش خەۋەر ماھىيەتتە 
ھەقىقەت بىلەن خاتالىقنىڭ گىنوتىك / سېلىق ئارىالشمىش ئىدى. گىنوستالر نىجات 
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ىشىش ئۈچۈن ئاال ھىدە بىلىملەرنىڭ الزىملىقىغا تېپىشنز ئۆز ئىچىگە ئالغان مەنىۋى تونۇشقا ئې 
ئاساسەن ئىشىنىدۇ. گىنوستالر گۆشنىڭ قىلغانلېىنىڭ ئاالھىدە ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ 
چىقارمايدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ ۋە ئۇالر يەتتىنچى كۈنىدىىك دەم ئېلىش كۈنىگە ئوخشاش 

ى سىمون ئىشالردا خۇداغا ئىتائەت قىلىشقا قارىسر تۇرىدۇ. بۇنداق يالغان رەھبەرنىڭ بې 
ۇس تەرىپىدىن ئاگاھالندۇرۇلغان )ئەلچىلەر   (.60-02: 2ماگۇس بولۇپ ، ئۇ ئەلچى پېې 

 ئەمما بۇ ئاسان ئەمەس

 ئۆگەتكەنلىىك كۆرسىتىلدى : خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز 

ىپ ، ئۇالرغا مەسىھنز يەتكۈزدى.  5 ئۇالر  06… فىلىپ فىلىپ سامارىيە شەھېىگە بې 
ھلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنز تەشۋىق قىلغىنىغا فىلىپنىڭ خۇدانىڭ پادىشا

 (. 06،  5: 2)ئەلچىلەر … ئىشەندى

ئەمما ئەيسا ، پاۋلۇس ۋە شاگېتالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېىشنىڭ ئاسان ئەمەسلىكىنز 
 .  ئۆگەتن 

بايالرنىڭ خۇدانىڭ  -ھەزرىن  ئەيسا ناھايىن  قايغۇرغانلىقىنز كۆرۈپ:  60
چۈنىك ، بايالرنىڭ خۇدانىڭ  65پادىشاھلىقىغا كېىشر نېمىدېگەن تەس! 

 «.پادىشاھلىقىغا كېىشىدىن كۆرە ، تۆگىنىڭ يىڭنىنىڭ كۆزىدىن ئۆتۈىسر ئاسان 

. دېيى« ئۇنداقتا كىم قۇتقۇزۇلىدۇ؟»بۇنز ئاڭلىغانالر:  62  شن 

دېدى. « ئىنسانالردا مۇمكىز بولمايدىغان ئىشالر خۇدا بىلەن مۇمكىز »لېكىز ، ئۇ:  62
 (62-60: 02)لۇقا 

ەك -بېز نۇرغۇن ئازاب» 66 ئوقۇبەتلەر ئارقىلىق خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېىشىمېز كې 
 (.66: 00ئەلچىلەر « ) 

ە 0 ىنداشالر ، بېز دائىم خۇداغا شۈكۈر ئېيتىشىمېز كې   كقې 

بۇ خۇدانىڭ ھەققانني ھۆكۈمىنىڭ ئوچۇق دەلىىل بولۇپ  5بېىڭالرغا كۆپ بولىدۇ.  -
چۈنىك ، سىلەرگە ئاۋارىچىلىق  2، سىلەرمۇ ئازابقا دۇچار بولۇۋاتىسىلەر. 

ئوقۇبەت بىلەن قايتۇرۇش ، خۇداغا رەببىمېز ئەيسا -تۇغدۇرغۇچىالرنز ئازاب
، بېز بىلەن بىللە ئارام ئېلىشنز خۇدا بىلەن  پەرىشتىلېى بىلەن ئەرشتىز نازىل بولغاندا 

 ( (.2-0: 0سالونىكالىقالرغا  6)، بىللە قىلىش ھەققانني ئىش 
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قىيىنچىلىقالر تۈپەيلىدىن ، بۇ دەۋردە پەقەت بې قىسىم كىشىلەرال چاقېىلىپ تالالندى )مەتتا 
انىيالر  2:00؛ يۇھاننا  0-00: 66 اقېىلىدۇ ، چۈنىك (. باشقىالر كېيىنچە چ2-0: 2؛ ئىېى

روىھ جەھەتتە خاتالىق سادىر قىلغانالر چۈشىنىدۇ ، ئاغرىنغانالر تەلىمات »ئىنجىلدا 
 (.60: 62)يەشايا « ئۆگىنىدۇ

ۇس سەلتەنەتنىڭ  مەڭگۈلۈك ئىكەنلىكىنز ، خۇدانىڭ خۇش خەۋىرىگە ئەلچى پېې 
ەكلىكىنز ياىك ھۆكۈم چىقېىدىغا . ئەستايىدىللىق بىلەن بويسۇنۇىسر كې   نلىقىنز ئۆگەتن 

نز جەزملەشتۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ  01 شۇڭا ، بۇرادەرلەر ، تېلېفونىڭېز ۋە سايلىمىڭېز
 . شۇنداق قىلىپ ،  00تېىشىڭ ، چۈنىك بۇ ئىشالرنز قىلسىڭېز ھەرگېز يىقىلمايسېز

رەببىمېز ۋە نىجاتكارىمېز ئەيسا مەسىھنىڭ مەڭگۈلۈك پادىشاھلىقىغا نۇرغۇن كېىش 
ى تەمى ۇس  6نلىنىدۇ )ئېغېز  (.00-01: 0پېې 

چۈنىك ، خۇدانىڭ ئۆيىدە ھۆكۈم چىقېىشنىڭ ۋاقن  كەلدى. ئەگەر ئۇ ئالدى  02
دىن باشالنغان بولسا ، خۇدانىڭ ئىنجىلغا بويسۇنمىغانالرنىڭ ئاقىۋىن   بىلەن بېز

ۇس  0قانداق بولىدۇ؟ )  (.02: 0پېې 

 ئىنجىل ۋە پادىشاھلىقنىڭ ئاخېق  كىتابلېى

( ، ئەيسا بولسا خۇدا 2،02: 0يۇھاننا  0دەپ ئۆگىتىلگەن )« خۇدا سۆيگۈدۇر»ئىنجىلدا 
خۇدا پادىشاھلىقىدا سۆيگۈ ۋە قانۇنلېى مۇھەببەتنز قولاليدىغان ، ئۆچ   -( 0100: 0)يۇھاننا 

 كە قاراڭ(.   05-00: 66كۆرىدىغان ئەمەس. )ۋەھىيلەر 

ىڭ مەڭگۈلۈك خۇش خەۋىرىنز تەشۋىق ئىنجىلدا يەنە خۇدانىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىن
( ، ئاندىن باشقا بې 2-2: 00قىلىدىغان پەرىشتە ئەۋەتىلىدىغانلىق  كۆرسىتىلدى )ۋەھىيلەر 

ىدۇ  پەرىشتە گەرچە بۈيۈك كۆرۈنگەن بولسىمۇ ، بابىلوننىڭ يىقىلىدىغانلىقىنز كۆرسىتىپ بې 
 سۈپىتىدە قوبۇل قىلىدىغان (. بۇ ئۇچۇرالر دۇنيانىڭ ئىلگېى گۇۋاھچى 2-2: 00)ۋەھىيلەر 

زور »خۇش خەۋەرنىڭ ئادەتتىز تاشقېى دەلىللىنىشر بولۇپ ، ئاخېدا خۇداغا كەلگەن 
( . پەيدا بولىدىغان ۋە يىقىلىدىغان 00-2: 2نىڭ ئامىىل بولۇپ قالىدۇ )ۋەھىيلەر « تۈركۈم

 كۈچىگە ئوخشىمايدىغىنز )ۋەھىيلەر 
 
( ، خۇدا كە قاراڭ  02-0: 02بابىلوننىڭ ئاخېق

 پادىشاھلىقىنىڭ ئاخېق  باسقۇچى مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ: 

بۇ دۇنيادىىك پادىشاھالر پەرۋەردىگارىمېز ۋە مەسىھنىڭ »يەتتىنچى پەرىشتە:  05
 (.05: 00دېدى. )ۋەھىيلەر « پادىشاھلىقىغا ئايالندى ، ئۇ مەڭگۈ پادىشاھ بولىدۇ

 ئىكىك ماۋزۇسىنز ئاشكارىلىدى: ئەيسا پادىشاھلىقتا پادىشاھ بولىدۇ! ئىنجىل ئۇنىڭ 
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ىلغان:  02 ز پادىشاھالرنىڭ پادىشاىھ »ئۇنىڭ كىيىىم ۋە يوتىسىغا مۇنداق بې ئىسىم يې 
 (.02: 02)ۋەھىيلەر « ۋە خوجايىنالرنىڭ رەبنى 

 ئەمما ئەيسا بېدىنبې پادىشاھ بوالمدۇ؟ بۇ بۆلەككە دىققەت قىلىڭ: 

ئۇالرغا ھۆكۈم قىلىندى. ئاندىن مەن  مەن تەختلەرنز كۆردۈم ، ئۇالر ئولتۇردى ، 0
ئەيساغا گۇۋاھلىق بەرگەنلىىك ۋە ھايۋانغا ياىك ئۇنىڭ سۈرىتىگە چوقۇنمىغان ۋە 

ئااللمىغان خۇدانىڭ سۆزى ئۈچۈن  پېشانىسىگە ياىك قوللېىغا ئۇنىڭ بەلگىسىنز 
دى ئۇالر مەسىھ بىلەن بىللە مىڭ يىل ياشىكاللىسىنز ئالغانالرنىڭ روھىنز كۆردۈم . 

بېىنچى تېىلىشكە قاتناشقان كىشر بەختلىك ۋە  2ۋە ھۆكۈم سۈردى . . . 
مۇقەددەس. بۇنداق ئىككىنچى ئۆلۈمنىڭ كۈچى يوق ، ئەمما ئۇالر خۇدا ۋە 
مەسىھنىڭ روھانىيلېى بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن مىڭ يىل ھۆكۈم سۈرىدۇ )ۋەھىيلەر 

61 :0  ،2 .) 

ەسىھ بىلەن مىڭ يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ! چۈنىك بۇ ھەقىقني خېىستىيانالر تېىلىپ ، م
( ، ئەمما تىلغا ئېلىنغان بۇ پادىشاھلىق 05: 00پادىشاھلىق مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ )ۋەھىيلەر 

ىكىلىق ،  -پەقەت مىڭ يىل ئىدى. شۇڭالشقىمۇ مەن بۇنز سەلتەنەتنىڭ بېىنچى باسقۇچى  فېز
 قۇچقا ئوخشىمايدىغان باسقۇچ دەپ ئاتىدىم. مىڭ يىللىق ، ئاخېق  ، تېخىمۇ مەنىۋى ، باس

ۋەھىيلەر كىتابىدا خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ مىڭ يىللىق ۋە ئاخېق  باسقۇچلېى ئارىسىدا يۈز 
 بەرگەن بې قانچە ئىشالر كۆرسىتىلدى: 

ىلىپ  2 مىڭ يىل توشقاندىن كېيىز ، شەيتان 2 ، گوگ ۋە تۈرمىدىن قويۇپ بې 
ماگوگنىڭ تۆت بۇلۇڭىدىىك مىللەتلەرنز ئالداش ئۈچۈن ئۇالرنز بې يەرگە يىغىپ ، 

دىىك قۇم  ئاندىن ، مەن بې چوڭ ئاق تەختنز ۋە  00… ئۇالرنىڭ سانز ئوخشاش. دېڭېز
مەن  06ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغانالرنز كۆردۈم. ھەمدە ئۇالرغا ئورۇن تاپالمىدى. 

رنىڭ خۇدا ئالدىدا تۇرغانلىقىنز كۆردۈم ۋە كىتابالر ئۆلۈك ، كىچىك ۋە چوڭال
. ئۆلۈكلەر ئۆزلېىنىڭ  ئېچىلدى. يەنە بې كىتاب ئېچىلدى ، ئۇ ھاياتلىق كىتانى

ىلغان نەرسىلەر بىلەن ھۆكۈم قىلىندى.  ز دىىك  00ئەسەرلېىگە ، كىتابالرغا يې  دېڭېز
كلەرنز قۇتقۇزدى. ئۇالر ئۆلۈكلەردىن ۋاز كەچن  ، ئۆلۈم ۋە ھەدىيس ئۇالردىىك ئۆلۈ 

مىتىگە ئاساسەن ھۆكۈم قىلىندى.  ئاندىن ئۆلۈم ۋە ھەدىيس ئوت  00ھەر بېىنىڭ خېز
ىلمىغان ھېچكىم ئوت  05كۆلىگە تاشالندى. بۇ ئىككىنچى ئۆلۈم.  ز ھاياتلىق كىتابىدا يې 

 (.05-00،  2-2: 61كۆلىگە تاشالندى )ۋەھىيلەر 

قىلغاندىن كېيىز ۋە ئىككىنچى ئۆلۈمدىن كېيىز كېلىدىغان ۋەھني كىتابىدا مىڭ يىل ھۆكۈمرانلىق 
 كېيىنىك باسقۇچنىڭ بولىدىغانلىق  كۆرسىتىلدى: 
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 زېمىننز كۆردۈم ، چۈنىك بېىنچى ئاسمان ۋە تۇنچى يەر  0
ى
 ئاسمان ۋە يېىك

ى
مەن يېىك

. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە دېڭېز يوق ئىدى.  شۇنىڭدىن كېيىز ، مەن ،  6ئالەمدىن ئۆتن 
ىدىن زىننەتلەنگەن كېلىندەك تەييارالنغان مۇقەددەس  يەھيا  پەيغەمبەرنىڭ ئې 

ۇسالېمنىڭ خۇدادىن ئەرشتىز چۈشۈۋاتقانلىقىنز كۆردۈم.   يې 
ى
مەن  0شەھەر يېىك
مانا ، خۇدانىڭ چېدىرى ئىنسانالر بىلەن بىللە بولۇپ ، ئۇالر بىلەن »ئاسماندىن: 

ەڭرىنىڭ ئۆزى ئۇالر بىلەن بىللە بولىدۇ بىللە ياشايدۇ ، ئۇالر ئۇنىڭ قەۋىم بولىدۇ. ت
خۇدا ئۇالرنىڭ كۆزلېىدىىك ياشالرنز سۈرتىدۇ.  0ۋە ئۇالرنىڭ تەڭرىش بولىدۇ. 

بۇنىڭدىن كېيىز ئۆلۈم ، قايغۇ ۋە يىغالش بولمايدۇ. بۇنىڭدىن كېيىز ئازاب بولمايدۇ ، 
 (0-0: 60)ۋەھىيلەر «. چۈنىك ئىلگېىىك ئىشالر ئۆتۈپ كەتن  

اڭا خۇدانىڭ ۋە قوزىنىڭ تەختىدىن چىققان خرۇستالدەك سۈزۈك ھاياتلىق ئۇ م 0
 . كوچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ۋە دەريانىڭ ئىكىك قېغىقىدا ئون ئىكىك  6سۈيىنز كۆرسەتن 

 . ەتن  ىدىغان ھاياتلىق دەرىچز بولۇپ ، ھەر بې دەرەخ ھەر ئايدا مېۋە بې  مېۋە بې 
بۇنىڭدىن كېيىز  0ىشر ئۈچۈن ئىدى. دەرەخنىڭ يوپۇرمىق  مىللەتلەرنىڭ ساقىي

مەتكارلېى  لەنەت بولمايدۇ ، لېكىز خۇدا ۋە قوزىنىڭ تەخن  ئۇنىڭدا بولىدۇ ، خېز
مەت قىلىدۇ.  ئۇالر ئۇنىڭ چېايىنز كۆرىدۇ ، پېشانىسىدە ئۇنىڭ ئىسىم  0ئۇنىڭغا خېز

الرغا ئۇ يەردە بې كېچە بولمايدۇ. چۈنىك ئۇالر پەرۋەردىگار خۇدا ئۇ  5بولىدۇ. 
 (5-0: 66يورۇقلۇق ئاتا قىلىدۇ. ئۇالر مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. )ۋەھىيلەر 

بولغان بۇ پادىشاھلىق ئالالھنىڭ بەندىلېىنز كېيىز شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭىك ، مىڭ يىلدىن 
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ. جەننەتتە تەييارالنغان مۇقەددەس شەھەر 

ئايرىلىدۇ ۋە يەرگە چۈشىدۇ. بۇ خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ ئاخېق  باسقۇچىنىڭ جەننەتتىز 
. تېخىمۇ ئازابالنمايدىغان ياىك ئازابالنمايدىغان ۋاقىت!   باشلىنىشر

(. 2: 60( ۋە ھەممە نەرسىگە ۋارىسلىق قىلىدۇ )ۋەھىيلەر 5: 5مۇاليىمالر يەر يۈزىگە )مەتتا 
ئالغان يەر تېخىمۇ ياخشر بولىدۇ ، چۈنىك  ئۇنىڭدىىك مۇقەددەس شەھەرنز ئۆز ئىچىگە

 خۇدانىڭ يوىل ئەمەلگە ئاشىدۇ. شۇنز ھېس قىلىڭ: 

 (.2: 2ئۇنىڭ ھۆكۈمىن  ۋە تىنچلىقىنىڭ كۈچىيىشىنىڭ ئاخېى بولمايدۇ )يەشايا  2

، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئاخېق  باسقۇچى باشالنغاندىن كېيىز ، ھەممە ئادەم ئېنىقىك 
 گە بويسۇنىدۇ. خۇدانىڭ ھۆكۈمى

 بۇ ئەڭ شانلىق ۋاقىت بولىدۇ: 
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ىلغان:  2 ز كۆزنز كۆرمىدى ، قۇالقنىمۇ »لېكىز ، مۇقەددەس يازمىالردا مۇنداق يې 
لېكىز خۇدا ئۇالرنز ئۆز روىھ ئارقىلىق  01ئاڭلىمىدى ، ئىنساننىڭ قەلبىگە كېگۈزىدۇ. 

خۇشاللىق ۋە ( .بۇ مۇھەببەت ، 01-2: 6كورىنتلىقالر   -0بېزگە ئاشكارىلىدى )
مەڭگۈلۈك تەسەلىل. بۇ بې قالتىس ۋاقىت بولىدۇ! خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئاجايىپ  

؟ ىشىدۇ. ئۇنىڭغا قاتنىشىشنز خاالمسېز  گۈزەل ئەبەدىيلىككە ئې 
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 ئەھدىنىڭ سېتىدىىك مەنبەلەر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز  . 5
ى
يېىك

 ئۆگەتنى 

دەسلەپىك پروفېسسورلېى ئۇالرنز ھەقىقني خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ خۇش مەسىھنىڭ 
ەك دەپ ئويلىغانمۇ؟  خەۋىرىنز تەشۋىق قىلىشر كې 

 ھەئە. 

ماننىڭ  قايتا ۋە توغرا تەكىتلەپ ، بۈگۈنىك كۈندە خېىستىيان دىنىغا -قايتالېكسىيەسىدە ئې 
ئېتىقاد قىلىدىغانالرنىڭ كۆپىنچىسىگە ئوخشىمايدىغىنز ، ئەيسا ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلېى 

ماننىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز جاكارلىغان. گەرچە دوكتور  خېىستىئان دىنىغا بولغان ئې 
كاۋىغا ئوخشىمايدىغىنز بىلەن ، بېز اتقان داۋاملىشىۋ ئومۇمني چۈشەنچىش  خۇدا چې 

سەلتەنەتنىڭ خۇش خەۋىرىنز ئەيسا ئۆزى جاكارلىغان ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلېى ئىشىنىدىغان 
. بۇنز چۈشىنىڭ.   نەرسىگە قوشۇلىمېز

ىش ۋە ۋەز ز  ئەھدىنامە يې 
ى
 نەسىھەت-ئەڭ كونا ساقالنغان يېىك

دېيىلگەنلەرنىڭ « قەدىمىك خېىستىيان خۇتبىشساقلىنىپ قالغان ئەڭ »خۇدا پادىشاھلىق  
قەدىمىك خېىستىيان خۇتبىش. ئەلچى ئاتىالر: گرېتسىيە هولمز مۇھىم بې قىسىم ئىدى )
چە  ى باكې  كىتابلېى ، چوڭ -6تەرجىمىلېى ، تېكىستلېى ۋە ئىنگلېز  . 1  6110،  کټچنەشر

 بايانالر بار: بۇ ھەقتىىك قەدىمىك خېىستىيان خۇتبىسىدە (. بۇ 016

نىڭ ، بۇنىڭدىن باشقا  5: 5 نىڭ جىسمانني دۇنيادا تۇرغانلىقىمېز ىنداشالر ، بېز قې 
ئەھمىيەتسېز ۋە ئۆتكۈنچى ئىكەنلىكىنز بىلىسېز ، ئەمما مەسىھنىڭ ۋەدىش ئۇلۇغ ۋە 

 ئاجايىپ: كەلگۈىس پادىشاھلىقتا ۋە مەڭگۈلۈك ھاياتتا ئارام ئېلىڭ. 

ئىسپاتاليدۇىك ، خانلىق ھازىر ئەمەس ، بەلىك كېلىدۇ ۋە مەڭگۈ قالىدۇ. يۇقارق  بايانات شۇنز 
 ئۇندىن باشقا ، بۇ قەدىمىك خۇتبىدە مۇنداق دېيىلگەن: 

ھازىر بۇنداق سالىھ كىشىلەرمۇ ئۆزلېىنىڭ ھەققانني ئىشلېى ئارقىلىق بالىلېىنز  2: 2
ە ساقلىيال مىساق ، خۇدانىڭ قۇتۇلدۇرالمىسا ، بېز چۆمۈلدۈرۈشنز پاك ۋە پاكېز

پادىشاھلىقىغا كېىشكە قانداق كاپالىتىمېز بار؟ ياىك مۇقەددەس ۋە ھەققانني 
نىڭ ئادۋوكاتىمېز بولىدۇ؟  شۇنىڭ ئۈچۈن  2: 2ئەسەرلېىمېز تېپىلمىسا ، كىم بېز

. -ھەممىمېز بې نز سۆيەيىل ، ھەممىمېز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېەلەيمېز : 00بېىمېز

، ئەگەر بېز خۇدانىڭ نەزىرىدە نېمىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنز بىلسەك شۇنىڭ ئۈچۈن  2



 

40 
 

قۇالق ئاڭلىمىغان ، كۆزى كۆرمىگەن ۋە »، ئۇنىڭ پادىشاھلىقىغا كېىمېز ۋە 
. « ئىنساننىڭ قەلنى تەسەۋۋۇر قىلمىغان  ۋەدىلەرنز تاپشۇرۇۋالىمېز

ۋە ھەققانىيلىق  ئالالھنىڭ مەيدانغا كېلىدىغان كۈنىنز بىلمىگەچكە ، مۇھەببەت 0: 06
ئۇ مۇنداق  2: 06سائەت ساقالپ تۇرايىل . -بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز سائەت

 دېدى: ئاتامنىڭ پادىشاھلىق  كېلىدۇ. 

نىڭ يەنىال خۇدانىڭ  يۇقارق  بايانالر مۇۋاپىق ياشاش ئارقىلىق مۇھەببەتنىڭ الزىملىقىنز ، بېز
نز ۋە ئۇنىڭ خ ۇدا پەيدا بولغان كۈندىن كېيىز يۈز پادىشاھلىقىغا كېەلمىگەنلىكىمېز

ىدۇ. ئۇ  بەرگەنلىكىنز ، يەنز ئەيسا قايتىپ كەلگەندىن كېيىز بولىدىغانلىقىنز كۆرسىتىپ بې 
 ئاتىسىنىڭ پادىشاھلىق  ، پادىشاھلىق پەقەت ئەيساال ئەمەس. 

ى شۇىك ، خۇدا ھايات قېلىشقا رۇخسەت قىلغان ئەڭ قەدىمىك خېىستىيان  ىقارلىق يې  قېز
 ئەھدە ئۆگەتكەن خۇدا پادىشاھلىق  ۋە خۇ 

ى
كاۋى ھازىر داۋام تبىسىدە يېىك قىلىۋاتقان خۇدا چې 

كاۋىدىن بولۇىسر مۇمكىز ، ئەمما مېنىڭ گرېتسىيە  ئۆگىتىدۇ )بەلكىم ئۇ ھەقىقني خۇدا چې 
 ھەققىدىىك بىلىمىم تېخىمۇ مۇستەھكەم بايان قىلىش ئىقتىدارىمنز چەكلەيدۇ(. 

كا  ۋ رەھبەرلېى ۋە پادىشاھلىق ئىنجىلئىككىنچى ئەسې چې 

ئەسېنىڭ باشلېىدا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىىك شۇىك ، جوننىڭ ئاڭلىغۇچىش ۋە  -
دوسن  ۋە رىم كاتولىكلېى تەرىپىدىن ئەۋلىيا دەپ قارالغان پاپياس مىڭ يىللىق پولىكارپنىڭ 

 ېىلىدى : خاتئۆگەتكەنلىكىنز يۇسېبىيۇس پاپياسنىڭ پادىشاھلىقنز ئۆگەتكەن. 

... ئۆلۈكتىز تېىلگەندىن كېيىز مىڭ يىل بولىدۇ ، ئۇ ۋاقىتتا مەسىھنىڭ شەخسني 

. يەنە يۇسېبىيۇس ، N8ھۆكۈمرانلىق  بۇ يەردە تىكلىنىدۇ . ) پاپياسنىڭ پارچىلېى ، 

كاۋ تارىچز ،   بەتلەرگە قاراڭ(-XXX8X  ،06كىتاب ، -0چې 

: پاپياس بۇنىڭ ناھايىن  مول بې ۋاقىت بول  ىدىغانلىقىنز ئۆگەتن 

 مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ، ئۇ مۇنداق دېدى: بې تال بۇغداي ئوننز ئىشلەپچىقېىدۇ

مىڭ قۇالق ، ھەر بې قۇالقنىڭ ئون مىڭ دانچىش بولىدۇ ، ھەر بې داندا ئون قاداق 
ىدۇ. ئالما ، ئۇرۇق ۋە ئوت چۆپلەرمۇ ئوخشاش -سۈزۈك ، ساپ ، ئىنچىكە ئۇن بې 

نىسبەتتە ئىشلەپچىقېىلىدۇ. ھەمدە بارلىق ھايۋانالر ، ئاندىن يەر يۈزىدىىك 
نچ ۋە ئىناق بولۇپ ، ئىنسانغا مۇكەممەل مەھسۇالتالر بىلەنال ئوزۇقلىنىپ ، تى

]گۇۋاھلىق بۇ كىتابالرنز تۆتىنچى كىتابىدا جوننز ئاڭلىغان ۋە «. بويسۇنااليدۇ 
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پولىككارپنىڭ دوسن  بولغان قەدىمىك كىشر پاپياس يازغان . چۈنىك ئۇ بەش كىتابنز 
 (8Nئىجاد قىلغان ...[ )پاپياسنىڭ پارچىلېى ، 

 ئەھدىنامە كورىنتلىقالرغا يازغان 
ى

 :يېىك

ئەلچىلەر رەببىمېز ئەيسا مەسىھتىز خۇش خەۋەرنز قوبۇل قىلدى. ئەيسا  0-0: 06
مەسىھ خۇدا تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن. شۇڭا ، مەسىھ خۇدادىن كەلگەن ، ئەلچىلەر 
بولسا مەسىھتىز كەلگەن. شۇڭالشقا ھەر ئىككىش بەلگىلەنگەن تەرتىپتە ئالالھنىڭ 

شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئۇ ھەقنز قوبۇل قىلىپ ، رەببىمېز ئەيسا ئېادىسىدىن كەلگەن. 
مەسىھنىڭ تېىلىشر ئارقىلىق تولۇق كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان ۋە مۇقەددەس روھنىڭ 
تولۇق كاپالىن  بىلەن خۇدانىڭ سۆزىدە جەزملەشتۈرۈلگەندىن كېيىز ، ئۇالر 

. خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ كېلىدىغانلىق  توغرىسىدا خۇش خەۋەر بى  لەن چىقن 

نادىىك پولىككارپ  دەسلەپىك خېىستىيان رەھبېى بولۇپ ، ئۇ يەھيانىڭ شاگېن  بولۇپ ، سمې 
 :يىللېى  -005-061. مىالدىيە ج کارپیپولئەسلىدىىك ئەلچىلەرنىڭ ئەڭ ئاخېقىش. 

كەمبەغەەللر ، ھەققانىيلىق ئۈچۈن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانالر بەختلىك ، چۈنىك 
ئۇالرنىڭ پادىشاھلىق  ئۇالرنىڭ پادىشاھلىقىدۇر. )پولىككارپ. فىلىپىلىكلەرگە 

  
ىلغان خەت ، ئىككىنچى باپ. ئانن  ز ز ئاتىلېىدىن ،  -يې  تس ۋە نىكى  ئالېكساندېر روبې 
 (0225 ،ني کایسخه آمر نجامىس دونالدسون تەھرىرلىگەن 

نز بىلىش ئارقىلىق ، بېز ئۇنىڭ « تەڭرىنىڭ مەسخېە قىلىنمىغانلىق  »شۇڭالشقا ، 
ەك ... چۈنىك ئۇالرنىڭ -ئەمرى ۋە شان ھەر بې »شەرىپىگە اليىق مېڭىشىمېز كې 

ئۈچۈن ، ئۇالرنىڭ دۇنيادىىك شەھۋەتلەردىن « شەھۋەتكە قارىسر ئۇرۇشقانلىق  
زىناخورالرمۇ ، پاھىشىۋازالرمۇ ، ئىنسانىيەت » ۋە ». روھ  ئۈزۈلۈپ كېتىشر ياخشر 

ئارا ھاقارەت قىلغۇچىالرمۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىسلىق قىلمايدۇ -بىلەن ئۆز
 Nياىك ماس كەلمەيدىغان ۋە ماس كەلمەيدىغان ئىشالرنز قىلىدىغانالر. )مۇھىت ، «

 باب(

خۇش خەۋەرنز يەتكۈزگەن ئەلچىلەر  ئۇنداقتا ، ئۇ ئۆزى بېزگە بۇيرۇغاندەك ، بېزگە
نىڭ كېلىدىغانلىقىنز ئالدىن جاكارلىغان پەيغەمبەرلەردەك قورقۇپ ،  ۋە رەببىمېز

مەت قىاليىل. )مۇھىت ،   باب( N8ھۆرمەت بىلەن ئۇنىڭغا خېز

 ئەھدىدىىك باشقىالرغا ئوخشاش ، پولىككارپمۇ بۇيرۇقنز بۇزغۇچىالر ئەمەس ، بەلىك 
ى
يېىك

 انىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىسلىق قىلىدىغانلىقىنز ئۆگەتكەن. سالىھالرنىڭ خۇد
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 تۆۋەندىكىلەرنىمۇ پولىككارپ ئۆگەتكەنلىىك ئوتتۇرىغا قويۇلغان: 

تۆۋەندىىك دەم ئېلىش كۈنز ، ئۇ: خۇدانىڭ سۆيۈملۈك بالىلېى ، مېنىڭ نەسىھىتىمنز 
ى يەنە ئاڭالڭ. ئېپىسكوپالر بىللە بولغاندا مەن سېزگە بۇيرۇق قىلدىم ، ئەمد

نىڭ يولىدا زىننەت ۋە قىممەتلىك مېڭىشقا ئۈندەيمەن ...  ھەممىڭالرنز رەببىمېز
 بۇيرۇق تەييار بولۇڭ ، قەلبىڭېز ئېغېالپ كەتمىسۇن يەنە دىققەت قىلىڭ ، 

ى
، يېىك

بېىگە بولغان مۇھەببەت ھەققىدە ، ئۇنىڭ كېلىشر تۇيۇقسېز چاقماقتەك ، ئوت -بې
ۈلۈك ھايات ، ئۇنىڭ ئۆلمەس پادىشاھلىقىدەك ئارقىلىق چوڭ ھۆكۈم ، مەڭگ

تۇيۇقسېز نامايان بولىدۇ. خۇدا تەرىپىدىن ئۆگىتىلگەن نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنز 
دىگەندە ، قەلبىڭالرغا  بىلىسىلەر ، ئىلھامالندۇرۇلغان مۇقەددەس كىتابالرنز ئېز

ۆچمەس مۇقەددەس روھنىڭ قەلىىم بىلەن ئويۇلغىز ، شۇنداق بولغاندا بۇيرۇقالر ئ
 «. . بولىدۇ 

كاۋىنىڭ رەھبېى بولغان ساردىستىىك مېلىتو ، ج. مىالدىيە   يىىل ، ئۆگەتكەن: -021تەڭرى چې 

ۇسالېمدىن    -چۈنىك ، ئىنجىلدا تارقىتىلغان تەۋرات قانۇنز  كونا ، سىئون ۋە يې 
شەپقەت بىلەن چىقېىلدى ، تەييار مەھسۇالتنىڭ تۈرى -كەلگەن. ۋە بۇيرۇق مېھې

 ئوغۇلدىىك قوزىالر ، ئادەمدىىك قويالر ۋە خۇدادىىك ئادەم ... ، 

 ئەمما ئىنجىل قانۇن ۋە ئۇنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە ئايالندى

كاۋ ھەقىقەت ئامبېىغا ئايالنغان ۋاقىتتا ...   ئەمەلگە ئاشۇرۇش ، چې 

نز قۇللۇقتىز ئەركىنلىككە ، قاراڭغۇلۇقتىز نۇرغا ، ئۆلۈمدىن ھاياتقا ، زۇلۇمدى ن بۇ بېز
 ئەبەدني پادىشاھلىققا قۇتۇلدۇرغۇچىدۇر. ) مېلىتو . پاسخا بايرىمىدا ئائىلە . _ _ _ 

كاۋىنىال ئەمەس ، بەلىك   خېىستىيان ياىك كاتولىك چې 
 
شۇڭا ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ھازىرق

 خۇدانىڭ قانۇنىنز ئۆز ئىچىگە ئالغان مەڭگۈلۈك نەرسە ئىكەنلىىك بىلىندى. 

ىق كىشىلەرنز كىشىلەرنز خانلىققا قاراشقا ئۈندەيدۇ:  ئوتتۇرىلېىدىىك يەنە ز  بې يې 

شۇڭالشقا ، ھېچقايسىڭالر ئەمدى پارچىلىنىپ ياىك كەينىگە قارىمىسۇن ، بەلىك 
خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرگە رازىمەنلىك بىلەن 

تس ۋە جامىس دونالدسون تەھرىرل ىگەن. يېقىنالشسۇن. . _ _ ئالېكساندىر روبې 
 (0222 ،ني کاینسخه آمر 
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ىلمىغاندەك كۆرۈنسىمۇ ، ئىككىنچى ئۇندىن باشقا ، ئۇ  ز كاۋدا بېىس تەرىپىدىن يې  ھەقىقني چې 
تس ۋە دونالدسوننىڭ تەرجىمىسىدە  ماسنىڭ پادىچىش» ئەسېنىڭ ئوتتۇرىلېىدا روبې  « ھې 

 ئىشلىتىلگەن. دېگەن سۆز « خۇدانىڭ پادىشاھلىق  »ئون تۆت قېتىم ناملىق ماقالىدە 

ھەتتا نۇرغۇن كىشىلەر پەقەت مەسىھنىال ئېتېاپ قىلىدۇ ، ئىككىنچى خېىستىيانالر ، ھەقىقني 
 ئەسېدە خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ھەققىدە بې نەرسە بىلىدۇ. 

ھەتتا كاتولىك ۋە شەرق پراۋۇسالۋىيە ئەۋلىياىس ئېېنامۇ تېىلگەندىن كېيىز خېىستىيانالرنىڭ 
 .oپادىشاھلىقىغا كېىدىغانلىقىنز چۈشەنگەن. ئۇنىڭ يازغانلېىغا دىققەت قىلىڭ ، خۇدانىڭ 

021 SA: 

چۈنىك ، ئۇ ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھالىتىدۇر ، چۈنىك ئۇالردا چۆمۈلدۈرلۈشتە ئۇ 
بەرگەن مۇقەددەس روھ توختىماي تۇرىدۇ ، ئەگەر ئۇ ھەقىقەت ۋە مۇقەددەسلىك 

ق بىلەن چىداملىق بولسا ، قوبۇل قىلغۇچى تەرىپىدىن ، ھەققانىيلىق ۋە سەۋرچانلى
ساقالپ قېلىنىدۇ. چۈنىك بۇ روھ ئېتىقاد قىلغۇچىالردا قايتا تېىلىش بولىدۇ ، تەن 
جاننز قايتا قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە مۇقەددەس روھنىڭ كۈچى بىلەن 

نەسىھەتلېىنىڭ -ڭ ۋەزتېىلىدۇ ۋە خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كېىدۇ. . _ ئەلچىلەرنى
سېت ، -06نامايەندىش ،  ئاي. خېىستىيان -01يىىل -0222باب. ۋېللىس ، سومې 

  LSAL8MMSدىنىنز بىلىش ئۈچۈن جەمئىيەتتە ئېالن قىلىنغاندەك. نيۇ يورك: 
AO  ،0261.) 

 ئانتاكيادىىك تېئوفىلۇس : 

ھلىق دېسەم ، مەن ئۇنىڭ ياخشىلىقىنز تىلغا ئالىمەن. ئەگەر مەن ئۇنز پادىشا
ئاخې ئۆلمەس قىلىپ -چۈنىك ئۇ ئۇنز باشتىز … شەرىپىنز تىلغا ئالىمەن-ئۇنىڭ شان

 . ئۇنداقتا ، ئۇ ئۇنز ئۆلمەس ياىك … قويغان بولسا ، ئۇنز خۇدا قىلغان بوالتن 
دەك ، ھەر ئىككىسىگە قادىر.  ئۆلگۈدەك قىلىپ ياراتمىدى ، ئەمما يۇقېىدا ئېيتقىنىمېز

ئۆلمەس ئىشالرغا مايىل بولسا ، ئالالھنىڭ ئەمرىگە ئەمەل قىلسا  شۇنداق قىلىپ ئۇ 
ىشىدۇ ۋە خۇداغا ئايلىنىدۇ. ) تر  لس،یوفیت، ئۇ ئۇنىڭدىن ئۆلمەس مۇكاپاتقا ئې 

 (6:62، 0:0 کوس،یولټآ

 ئەۋلىياىس ھىپپولىتۇس ئۈچىنچى ئەسېنىڭ بېشىدا مۇنداق يازغان: كاتولىك 

ل قىلىسىلەر. سەن ئىالھنىڭ ھەمراىھ ۋە سىلەر ئەرشتىىك پادىشاھلىقنز قوبۇ 
مەسىھنىڭ ئورتاق ۋارىش بولىسەن ، ئەمدى شەھۋەت ياىك ھەۋەسنىڭ قۇىل 
بولمايسەن ، كېسەللىك سەۋەبىدىن ھەرگېز ئىرساپ بولمايسەن. چۈنىك ، سىلەر 
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بارلىق )ھىپپولىتۇس. خۇداغا ئايلىنىسىلەر ئىالھالشتۇرۇلدى ۋە ئۆلمەس تۇغۇلدى. 
 باب(-01كىتاب ،   Xنز رەت قىلىش ، بىدئەتلەر

 ئىنسانالرنىڭ نىشانز كەلگۈسىدىىك خۇدا پادىشاھلىقىدا ئىالھالشتۇرۇش. 

 ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى ئەسېدىىك مەسىلىلەر

ماركيون ئىسىملىك كەڭ كۆلەمدە قوبۇل قىلىنغان بولۇشىغا قارىماي ، ئىككىنچى ئەسېدە ، 
تەڭرىنىڭ قانۇنىغا ، دەم ئېلىش كۈنىگە ۋە خۇدانىڭ مارسىيون ئورنىدىن تۇردى. مۇرتەد رەھبەر 

ھەقىقني پادىشاھلىقىغا قارىسر تەلىم بەردى. گەرچە ئۇ پولىككارپ ۋە باشقىالر تەرىپىدىن 
كاۋى بىلەن خېىل ئۇزۇن ۋاقىت ئاالقىالشقان ۋە ئۇ  ئەيىبلەنگەن بولسىمۇ ، ئەمما ئۇ رىم چې 

 .  يەردە تەسېى باردەك قىالتن 

ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى ئەسېلەردە ئىسكەندىرىيە )مىسې( دا تەقلىدچىلەر قۇرۇلدى. نۇرغۇن 
ئەيىبلىگۈچىلەر كەلگۈسىدىىك خانلىق تەلىماتىغا قارىسر تۇرغان. بۇ ئەيىبلىگۈچىلەرنىڭ بەزىلېى 

 توغرىسىدىىك دوكالتقا دىققەت قىلىڭ: 

ەرەس ئائىلىدىن تۇغۇلغان ، دىئونىيۇس ئىسكەندىرىيەدىىك ئالىيجاناب ۋە باي بۇتپ
ئۇالرنىڭ پەلسەپىسىدە ئوقۇغان. ئۇ بۇتپەرەس مەكتەپلەردىن ئايرىلىپ ، ئورىگېننىڭ 
 ئوقۇغۇچىسىغا ئايالنغان ، ئۇ ئىسكەندىرىيە كاتېگورىيە مەكتىپىگە مەسئۇل بولغان. 

ز ۋە گىنوستىكا مەكتىنى ئۆزلېىنىڭ فانتازىيىلىك ۋە تەمسىللىك  كلېمېنت ، ئورىگى 
» ئۇالر ئۆزلېى ئۈچۈن … تەبېلېى بىلەن مۇقەددەس ئورەكلەرنىڭ تەلىماتىنز بۇزدى

. نېپوس ئاللېگورىستالرغا ئاشكارا جەڭ قىلدى ، « ئاللېگورچىالر ىشن  نامىغا ئې 
 …ھەمدە يەر يۈزىدە مەسىھنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىنز ساقالپ قالدى

تارتىش قىلدى ، ۋە ئۇنىڭ -ن تاالشدىئونىيۇس نېپوسنىڭ ئەگەشكۈچىلېى بىلە
كاۋالرنىڭ «. خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا ھازىرقىدەك ئەھۋال» … ھېسانى بىلەن بۇ چې 

 …ھازىرق  ھالىتىدىىك خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ تۇنچى تىلغا ئېلىنىشر 

نېپوس ئۇالرنىڭ خاتالىقىنز ئەيىبلەپ ، ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ تەقلىد 
نىڭ قايتا تېىلگەندىن كېيىز مەڭگۈلۈك ھاياتقا  ئەمەسلىكىنز ، بەلىك رە ببىمېز

 كېلىدىغان پادىشاھلىقىنز كۆرسىتىپ بەردى ... 

يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا -651يىلدىن -611شۇڭا بۇ پادىشاھلىق ئىدىيىش مىالدىيە 
مىسېدىىك ئاللېگورىستالرنىڭ گىنوستىكا مەكتىپىدە تەسەۋۋۇر قىلىنغان ۋە بارلىققا 
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ىيە ئېپىسكوپلېى تەختتە ئولتۇرغۇچىالر دەپ قارىلىشقا بې كەلگەن  بولۇپ ، ئىمپې 
 …ئەسې قالدى. 

كلېمېنت خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئۇقۇمىنز خۇدانز ھەقىقني روھني بىلىمنىڭ ھالىن  
ز ئۇنز مۇقەددەس كىتابنىڭ ئاددني خېتىگە  دەپ تەسەۋۋۇر قىلدى. ئورىگى 

 .  1 0221رګنیاو هافف مسنیر غا قويدى. . يوشۇرۇنغان مەنىۋى مەنىدە ئوتتۇرى
060-065) 

شۇنداق قىلىپ ، ئېپىسكوپ نېپوس خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرىنز ئۆگەتكەندە ، 
تەقلىد قىلغۇچىالر ئۇنز يالغان ، ھەقىقني مەنىدە چۈشىنىشكە ئۇرۇندى. دىىك ئېپىسكوپ 

خاتالىقىغا قارىسر تۇرۇشقا ئۇرۇندى. خۇدا ئاپوللىنارىسمۇ ئوخشاش ۋاقىتتا ئەيىبلىگۈچىلەرنىڭ 
كاۋىدىىك كىشىلەر تارىختىز بۇيان خۇدانىڭ ھەقىقني پادىشاھلىقىنىڭ ھەقىقىن  ئۈچۈن  چې 

 تۇرغان. 

ت  بې  وڭ پادىشاھلىقنىڭ ئىنجىلنز ئۆگەتنى Wھې   . ئارمسېى

ت  - 61 بې   مۇنداق يازغان:  ګانې   آرمس و یبلډئەسېدە ، مەرھۇم ھې 

. . ، دۇنيا ئۇنىڭ ئورنىغا رەت قىلدى . ىھنىڭ خۇش خەۋەرنز چۈنىك ئۇالر مەس

ەك ئىدى. ئۇالر  ساختا كەشپىياتنز كەشىپ باشقا بې نەرسە تەلەپ قىلىشر كې 
ەك ئىدى!  شۇڭا بېز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ پەقەت چېايلىق بې قىلىشر كې 

سۆزلەنگەنلىكىنز ئىنسان قەلبىدىىك يېقىملىق ھېسسىيات دەپ  -تەكشىلىك 
ئاڭلىدۇق ، ئۇنز ئېفېلىق ، ھەقىقني بولمىغان ھېچ ئىش ئەمەس! يەنە بەزىلەر 

كاۋ»  211نىڭ پادىشاھلىق ئىكەنلىكىنز خاتا ئوتتۇرىغا قويدى. . . مەسىھتىز « چې 
يىل بۇرۇن ياشىغان دانىيال پەيغەمبەر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ھەقىقني 

. پادىشاھلىق ئىكەنلىكىنز ، ي  ەنز ھۆكۈمەت ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىنز بىلەتن 

 ھەقىقني مەنىدىىك كىشىلەر. . . 

 : بۇ يەردە. . . ئالالنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنز خۇدانىڭ چۈشەندۈرۈىسر
بۇ يەردە ئون پۇت بارمىق  ، تۆمۈرنىڭ بې  -...« ۋە بۇ پادىشاھالرنىڭ زامانىدا »

ۋە  00ۋە ۋەھىيلەر  2بې قىسىم سۆزلىنىدۇ. بۇ ، دانىيال  قىسىم ۋە پارقېاق الينىڭ
ىش ئارقىلىق ، ھازىر شەكىللىنىۋاتقان ياۋروپانىڭ -02 ئايەتلەر بىلەن بېشارەت بې 

دا! ۋەھىيلەر  دە  06: 02بېلىككە كەلگەن دۆلەتلېىنز كۆرسىتىدۇ. . . كۆز ئالدىڭېز
بولىدىغانلىق  تەپسىلني بايان  بۇنىڭ ئون پادىشاھ ياىك پادىشاھلىقنىڭ بېلەشمىش

ىيىسىنز تېىلدۈرىدۇ. . . 2: 02قىلىنغان )ۋەھىيلەر   ( كونا رىم ئىمپې 
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مەسىھ كەلگەندە ، ئۇ پادىشاھالرنىڭ پادىشاىھ سۈپىتىدە كېلىدۇ ، پۈتكۈل يەر 
ئالالنىڭ  -(. ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىق  02-00: 02شارىنز باشقۇرىدۇ )ۋەھىيلەر 

ى دانىيال ، بۇ دۇنيادىىك بارلىق خانلىقالرنز بېلەشتۈرۈش. دېد -پادىشاھلىق  
بۇ دۇنيانىڭ پادىشاھلىق  »دە مۇنداق دېيىلگەن:  05: 00ۋەھىيلەر 

نىڭ ۋە مەسىھنىڭ پادىشاھلىقىغا  ، ئۇ مەڭگۈ ھۆكۈمرانلىق ئايالندى پەرۋەردىگارىمېز
. ئۇ ھازىرق  ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئا«. قىلىدۇ خېى ، شۇنداق ، بۇ ئالالنىڭ پادىشاھلىق 

ىكا ۋە ئەنگىلىيە دۆلەتلېى. ئاندىن ئۇالر رەببىمېز ئەيسا مەسىھنىڭ  ھەتتا ئامې 
پادىشاھلىق  ، ئاندىن پۈتۈن يەر يۈزىدىىك پادىشاھالرنىڭ پادىشاىھ بولىدۇ. بۇ 
ئالالنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ھەقىقني ھۆكۈمەت ئىكەنلىكىنز تولۇق ئوتتۇرىغا قويدى. 

ىيىسىمۇ بې ھەتتا چالدىيان  ىيىش بې پادىشاھلىق بولغىنىدەك ، رىم ئىمپې  ئىمپې 
پادىشاھلىق بولغىنىدەك ، تەڭرىنىڭ پادىشاھلىقىمۇ بې ھۆكۈمەت. ئۇ دۇنيادىىك 
مىللەتلەرنىڭ ھۆكۈمىتىنز ئۆتكۈزۈۋېلىش. ئەيسا مەسىھ بې پادىشاھ بولۇش ئۈچۈن 

 تۇغۇلغان! . . . 

ۇسالېم كوچىلېىدا مېڭىپ يۈرگەن مۇقەددەس زېمىننىڭ تاغلېى ، جىل غىلېى ۋە يې 
. ئۇ   ئەيسا مەسىھ يەنە بې قېتىم كېلىدۇ. ئۇ يەنە قايتىپ كېلىدىغانلىقىنز ئېيتن 

كۈندۈزدىن كېيىز تېىلدۈردى -كرېستكە مىخالنغاندىن كېيىز ، خۇدا ئۇنز ئۈچ كېچە
. ئۇ خۇدانىڭ (0-0: 05كورىنتلىقالر   -0؛  06: 6ئەلچىلەر  SocA 01: 06)مەتتا 

. كائىنات ھۆكۈمىتىنىڭ باش ئورگىنز )ئەلچىلەر  انىيالر  00-2: 0تەختىگە چىقن  ؛ ئىېى
 (. 0:60؛ ۋەھىيلەر  01:06؛  0: 2؛  0: 0

 ى« ئالىيجاناب»ئۇ تەمسىلگە چىققان تەمسىلنىڭ 

بارلىق مىللەتلەرگە پادىشاھالرنىڭ پادىشاىھ سۈپىتىدە  -« يېاق دۆلەت» -تەڭرى 
 (. 62-06: 02يدۈرۈلۈپ ، ئاندىن يەر يۈزىگە قايتىپ كېلىدۇ )لۇقا تاج كى

غا قەدەر جەننەتتە « ھەممە نەرسىنز ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋاقن  »يەنە كېلىپ ئۇ 
دېگەنلىك ئىلگېىىك ھالەتكە ياىك ئەسلىگە كەلتۈرۈش (. 60-02: 0تۇرىدۇ )ئەلچىلەر 

ھۋالدا ، خۇدانىڭ يەر يۈزىدىىك شەرتكە ئەسلىگە كەلتۈرۈشنز كۆرسىتىدۇ. بۇ خىل ئە
 اتوپیاني ھاكىمىيىتىنز ئەسلىگە كەلتۈرۈش ، شۇنىڭ بىلەن ، دۇنيا تىنچلىق  ۋە 

 شارائىتىنز ئەسلىگە كەلتۈرۈش. 

تارتىشالر دۇنيا -ھازىرق  دۇنيا مالىمانچىلىق  ، كەسكىنلىشىۋاتقان ئۇرۇشالر ۋە تاالش
ئەگەر خۇدا ئارىالشمىسا ، ھېچقانداق  ئاۋارىچىلىكىدە يۇقېى پەللىگە كۆتۈرۈلىدۇ ،
(. كېچىكىش ئەڭ يۇقېى پەللىگە 60:66ئىنسان تېنز تېىك قۇتۇاللمايدۇ )مات. 

چىققاندا ، كېچىكىش پۈتۈن يەرشارىدىىك بارلىق ھاياتلىقنز پارتىلىتىۋېتىدۇ ، ئەيسا 
كائىناتنز   مەسىھ قايتىپ كېلىدۇ. بۇ قېتىم ئۇ ئىالھني خۇدا سۈپىتىدە كېلىۋاتىدۇ. ئۇ 
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شەرىنى بىلەن كېلىۋاتىدۇ. )مەت. -باشقۇرىدىغان ياراتقۇچىنىڭ بارلىق كۈچى ۋە شان
« پادىشاھالرنىڭ پادىشاىھ ۋە خوجايىنالرنىڭ خوجايىنز ».( ئۇ 65:00؛  60:01

 (. . .5: 06؛  05: 02ۋەھىيلەر (. «)02: 02سۈپىتىدە كېلىۋاتىدۇ )ۋەھىيلەر 

 مەسىھ قارشى ئېلىنمىدى؟

تاشقىنلىققا -جارقېاپ ، ئۇنز قاينام-ئىنسانىيەت خۇشاللىق بىلەن ۋارقېاپ ئەمما 
غىنلىق بىلەن كۈتۈۋاالمدۇ  غىنلىق ۋە قېز ھەتتا ئەنئەنىۋى خېىستىيان  -چۆمگەن قېز

كاۋلېىمۇ؟  دىنىنىڭ چې 

ئۇالر ھەرگېز بولمايدۇ! ئۇالر ئىشىنىدۇ ، چۈنىك شەيتاننىڭ يالغان ۋەزىرلېى 
( ئۇالرنز ئالدايدۇ ، ئۇ ئۇنىڭ ئەيسا مەسىھكە 05-00: 00ىنتلىقالر )ئىككىنچى كور 

كاۋالر ۋە مىللەتلەر ئۇنىڭ كېلىشىگە ئاچچىقلىنىدۇ  قارىسر تۇرغۇچىدۇر. چې 
( ، ھەربني كۈچلەر ئۇنز يوقىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا 02: 00بىلەن  05: 00)ۋەھىيلەر 

 (!00: 02قارىسر كۈرەش قىلىدۇ )ۋەھىيلەر 

دىىك ئۈچىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئىقلىم جېڭىگە قاتنىشىدۇ ، مىللەتلەر  ئالدىمېز
ۇسالىمدىىك جەڭ مەيدانز )زەكە  ( ، ئاندىن مەسىھ قايتىپ كېلىدۇ. 6-0: 00ئې 

ئۇ مىللەتلەرگە قارىسر  »خاسىيەتلىك كۈچتە ئۇ ئۆزىگە قارىسر كۈرەش قىلىدىغان 
: 02قىلىدۇ )ۋەھىيلەر  ئايەت(. ئۇ ئۇالرنز پۈتۈنلەي مەغلۇپ-0« )كۈرەش قىلىدۇ

ۇسالېمنىڭ شەرقىگە « ئۇنىڭ پۇن  شۇ كۈنز زەيتۇن تېغىدا تۇرىدۇ(! »00 ، يې 
 (0220. دەۋرنىڭ سېى ، ګانې   آرمس(. )0: 00ناھايىن  قىسقا )زەكە 

ئىنجىل ئەيسانىڭ قايتىپ كېلىدىغانلىقىنز ۋە غەلىبە قىلىدىغانلىقىنز ئېالن قىلدى ، 
(. نۇرغۇن  02: 02كىشىلەر ئۇنىڭغا قارىسر جەڭ قىلىدۇ )ۋەھىيلەر شۇنداقتىمۇ نۇرغۇن  

كىشىلەر )ئىنجىلدىىك بېشارەتلەرنز خاتا چۈشىنىشنز ئاساس قىلىدۇ ، ئەمما قىسمەن يالغان 
پەيغەمبەرلەر ۋە تەسەۋۋۇپالر سەۋەبىدىن( قايتىپ كەلگەن ئەيسانز ئەڭ ئاخېق  مەسىھ 

 دەپ دەۋا قىلىدۇ! 

بې   وڭدىنمۇ: تۆۋەندىكىش ھې   ت ئارمسې 

خۇدانىڭ ھەقىقىن  مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان تەڭرىنىڭ  -ھەقىقني دىن 
ھەقىقەتنز  -سۆيگۈىس بىلەن كۈچلەنگەن ... خۇدانز ۋە ئەيسا مەسىھنز بىلىش 

 تەڭرىنىڭ ئىالھني سۆيگۈسىنىڭ ئىللىقلىق  ...  -بىلىش 
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كاۋىنىڭ تەلىماتلېى پەقەت مۇقەددە ھەر بې »س كىتابتىىك خۇدانىڭ ھەقىقني چې 
 تىز ئىبارەت. « سۆز بىلەن ياشاش

ىشىش»ئەرلەر  ىش»يولىدىن « ئې  تەڭرىنىڭ مۇھەببەت يولىغا  -يولىغا « بې 
ەك.   بۇرۇلۇىسر كې 

 بې پۇقرا ھازىر يەر شارىنز قاپاليدۇ! )مۇھىت(
ى
 يېىك

 مەدەنىيەتنىڭ بارلىققا كېلىدىغانل
ى
. يېىك  پۇقراالر خۇدانىڭ پادىشاھلىق 

ى
ىقىنز ۋە يېىك

ئەگەشكۈچىلېى مۇھەببەتنز ئاساس قىلىدىغانلىقىنز تەشۋىق قىلىش ئەيسا ۋە ئۇنىڭ 
داۋاملىق بۇ بېز پادىشاھلىقنىڭ ھەقىقني خۇش خەۋىرىنىڭ ئاساسلىق بې قىسىم . ئۆگەتكەن 

كاۋىدا تەشۋىق قىلىدىغان نەرسە.   خۇدا چې 

وڭ ئەيسانىڭ ئىنسانالر جەمئىيىتىگە بو  ت ئارمسې  بې  يسۇنۇشنز ئويلىغان تەقدىردىمۇ ، ھې 
ىش يوىل»ھاياتنىڭ  نز ، يەنز مۇھەببەت يولىنز رەت قىلغانلىقىنز ئۆگىتىدىغانلىقىنز ھېس « بې 

 قىلدى. ھېچكىم دېگۈدەك ئەيسا ئۆگەتكەننىڭ ئەھمىيىتىنز توغرا چۈشىنەلمىگەندەك قىلىدۇ. 

 ئەيسا ئارقىلىق قۇتۇلۇش ئىنجىلنىڭ بې قىسىم

ئوقۇغان بې قىسىم كىشىلەر بەلكىم ئەيسانىڭ ئۆلۈىم ۋە نىجاتلىقتىىك روىل ھازىر بۇنز 
. شۇن ت ھەققىدە ئويلىنىشر مۇمكىز بې   ئەھدە ۋە ھې 

ى
يازغان  ګانې   آرمسداق ، بۇ يېىك

 ئىنجىلنىڭ بې قىسىم. 

 ئەھدىدە ئىنجىلنىڭ ئەيسا ئارقىلىق قۇتۇلۇشنز ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىق  كۆرسىتىلدى: 
ى
 يېىك

چۈنىك ، مەن مەسىھنىڭ خۇش خەۋىرىدىن نومۇس قىلمايمەن ، چۈنىك ئۇ ئېتىقاد  02
قىلغان ھەر بې ئادەم ئۈچۈن ، ئالدى بىلەن يەھۇدني ۋە گرېتسىيەلىكلەر ئۈچۈن 

ىشىش ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرىتىدۇر )رىملىقالر   (.02: 0نىجاتلىققا ئې 

ىپ ۋەز  0  ھەت قىلدىنەسى-شۇڭا تارقاقالشقانالر ھەممە يەرگە بې 

ىپ ، ئۇالرغا مەسىھنز يەتكۈزدى.  5سۆز .  … فىلىپ فىلىپ سامارىيە شەھېىگە بې 
لېكىز ، ئۇالر فىلىپنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسىم  06

ئايال ئىككىيلەن -توغرىسىدىىك ئىشالرنز تەشۋىق قىلىۋاتقانلىقىغا ئىشەنگەندە ، ئەر
شۇنىڭ بىلەن ، ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە گۇۋاھلىق  65… چۆمۈلدۈرۈلدى. 

ىپ ۋەز ۇسالېمغا قايتىپ كېلىپ ، سامارىيىلىكلەرنىڭ -بې  نەسىھەت قىلىپ ، يې 
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ىلېىدا خۇش خەۋەر يەتكۈزدى.  ز پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىش فىلىپ  62نۇرغۇن يې 
 . ، قەيسەرگە  ئازوتتا تېپىلدى . ئۇ بۇ يەردىن ئۆتۈپ فىلىپ  01بىلەن سۆزلەشن 

 ( 5،06،65،62،01،  0: 2كەلگۈچە بارلىق شەھەرلەردە ۋەز سۆزلىدى. )ئەلچىلەر 

 (02: 02ھەزرىن  ئەيسا ئۇالرغا قايتا تېىلدۈرۈشنز يەتكۈزدى. )ئەلچىلەر  02

ئاندىن ، پاۋلۇس ئۆزىنىڭ ئىجارە ئۆيىدە ئىكىك يىل تۇرۇپ ، ئۇنىڭ يېنىغا   01
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز تەشۋىق قىلىش  قىلدىكەلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنز قوبۇل 
مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنز پۈتۈن ئىشەنچ بىلەن ۋە رەببىمېز ئەيسا مەسىھكە 

 (00-01: 62ئۆگىتىش ، ھېچكىم ئۇنز چەكلىمەيدۇ. )ئەلچىلەر 

ۋەز ئېيتىشنىڭ ئەيسا ۋە پادىشاھلىقنز ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ. كىشىنز 
ىدىغىنز ، خۇدا پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنز توغرا چۈشىنىش  ئەپسۇسالندۇر 

كاۋلېىنىڭ تەلىماتىدىن كەم بولۇپ قالىدۇ. -گرېتسىيە  رىم چې 

غا ياردەم قىلىش ئۈچۈن ، خۇدا  نىڭ بۇ پادىشاھلىقنىڭ بې قىسىم بولۇشىمېز ئەمەلىيەتتە ، بېز
: 0 ئۈچۈن ئۆلۈشكە ئەۋەتن  )يۇھاننا ئىنسانالرنز بەك ياخشر كۆردى ، شۇڭا ئۇ ئەيسانز بېز 

نز ئۆزىنىڭ پەزىل بىلەن قۇتۇلدۇردى )ئەفەسلىكلەر 02 -02 (. بۇ خۇش خەۋەرنىڭ 2: 6( ۋە بېز
 (.60: 61بې قىسىم )ئەلچىلەر 

پادىشاھلىق توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر دۇنيانىڭ نېمىگە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىىك ، ئەمما 
... 

مەت قىلىش )مەتتا  ( ۋە ياخشىلىق قىلىش ئەرزىيدىغان نىشان 2: 5تىنچلىق ئۈچۈن خېز
غا قاراڭ(. قانداقال بولمىسۇن ، نۇرغۇنلىغان دۇنيا رەھبەرلېى ،  01: 2)گاالتىيالىقالر 

جۈملىدىن دىنني زاتالرنىڭ قارىشىچە ، بۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئەمەس ، بەلىك تىنچلىق ۋە  
ىپ كېلىدىغان خەلقئارالىق ئىنسانني ھەمكارلىق بولىدۇ. ئۇالر بې قىسىم ۋاقىتلىق گۈللىنىش ئېل

ىشىش بىلەن بىللە ، مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايال قالماستىز ، ئۇالرنىڭ بې  مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئې 
قىسىم ئىنسانالرنىڭ تېىشچانلىق  ئاخېىدا يەرشارىنز يەر شارىغا يەتكۈزىدۇ ، ئەگەر ئەيسا 

الشتۇرىدۇ. ئىنسانالر يەر يۈزىنز پا دىشاھلىقىنز ئەسلىگە كەلتۈرمىسە ، ھاياتلىقنز تۇراقسېز
 (.0: 062بىھۇدە ۋە يالغان خۇش خەۋەر )زەبۇر خۇداسېز تۈزەش 

ىم دىننني بابىلون خەلقئارا پىالنىنز بې يەرگە ئەسېدە  -  دۇنيا تەرتىپىنز ئورنىتىش ئۈچۈن يې 
ى
يېىك

كاۋى قۇرۇلغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە داۋاملىشىۋاتقان بۇ ۇ . توپلىماقچى بولۇۋاتىد خۇدا چې 
يىل ئىلگېى  2111ئەيىبلەپ كەلگەن ۋە داۋاملىق ئەيىبلەشنز پىالنلىغان. شەيتان ھاۋادىن 

( ، 0خۇش خەۋەرنىڭ بې نۇسخىسىغا چۈشۈپ قېلىشنز ئالداپ كەلگەندىن كېيىز )يارىتىلىش 
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ۋە دۇنيانز نېمىنىڭ ياخشر قىلىدىغانلىقىنز خۇدادىن ياخشر نۇرغۇن ئىنسانالر ئۆزلېىنىڭ 
 بىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. 

EHV  دەپمۇ ئاتىلىدۇ( بىلەن ياۋروپادىىك بې ھەربني رەھبەرنىڭ )شىمال پادىشاىھ دەپمۇ
ئاخېق  ئانتېىست ۋە دەپمۇ ئاتىلىدۇ( بېلەشتۈرۈلىدۇ .  01-0: 00ئاتىلىدۇ ، ۋەھىيلەر 

،  2: 02( ئىكىك مۈڭگۈزلۈك جانىۋار يەتتە تاغلىق شەھەردىن )ۋەھىيلەر 02-00: 00ۋەھىيلەر 
( دۇنيا تەرتىپىنز ئېلىپ كېلىدۇ. گەرچە ئىنسانىيەت 02ۋە  02)ۋەھىيلەر « بابىللىق( » 02

مەسىھنىڭ قايتىپ كېلىشر ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئورنىتىلىشىغا موھتاج بولسىمۇ ، ئەمما 
ئۇالر شەيتاننىڭ يالغان  -بۇ ئۇچۇرغا پەرۋا قىلمايدۇ ئەسېدە  - 60كىشىلەر   دۇنيادىىك نۇرغۇن

خۇش خەۋەرلېىنىڭ ھەر خىل نۇسخىلېىغا داۋاملىق ئىشىنىدۇ. ئەمما دۇنيا گۇۋاھچى قوبۇل 
 قىلىدۇ. 

دە تۇتۇڭ:   ئەيسا ئۆگەتكەنلىكىنز ئېسىڭېز

 جايلېىدا ھەممە بۇ پادىشاھلىق توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر دۇنيانىڭ ھەرقايش 00
مىللەتلەرگە گۇۋاھچى سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىنىدۇ ، ئاندىن ئاخېەت كېلىدۇ. )مەتتا 

60 :00) 

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭىك ، پادىشاھلىقنىڭ خۇش خەۋىرى دۇنياغا گۇۋاھچى سۈپىتىدە يېتىپ  
 كېلىدۇ ، ئاندىن ئاخېەت كېلىدۇ. 

 بۇنىڭ بې قانچە سەۋەنى بار. 

بۈيۈك ئازاب باشلىنىشتىز بۇرۇن دۇنيانىڭ ھەقىقني خۇش خەۋەرنز ئاڭلىشىنز بېى ، خۇدا 
دە باشلىنىدۇ(. شۇڭا ، خۇش خەۋەر بې گۇۋاھچى ۋە  60: 60ئۈمىد قىلىدۇ )مەتتا 

(. ئۇ ئەيسا قايتىپ كېلىشتىز ئىلگېى 2: 0كە قاراڭ ؛ ئاموس   0 ایزکیایلئاگاھالندۇرۇشتۇر )
( ۋە 65: 00نىڭ ئۆزگېىشىنز كەلتۈرۈپ چىقېىدۇ )رىملىقالر تېخىمۇ كۆپ يەھۇدني ئەمەسلەر 

ئەيسا قايتىپ كېلىشتىز بۇرۇن يېتەرلىك بولمىغان يەھۇدني ئەمەسلەرنز ئۆزگەرتىش )رىملىقالر 
2 :62.) 

يەنە بېى ، بۇ ئۇچۇرنىڭ مۇھىم نۇقتىش قەد كۆتۈرۈۋاتقان جانىۋار ، شىمالني كۈچنىڭ 
بەر بىلەن ئەڭ ئاخېق  خېىستىيان دىنىنىڭ كۆز قارىشىغا زىت  پادىشاىھ ، يالغانچى پەيغەم

كېلىدۇ. ئۇالر ئىنسانالرنىڭ تېىشچانلىق  ئارقىلىق تىنچلىقنز ئاساسني جەھەتتىز ۋەدە قىلىدۇ 
 (.00: 60، ئەمما ئۇ ئاخېەتنز كەلتۈرۈپ چىقېىدۇ )مەتتا 
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 6ىلېى سەۋەبىدىن )ئۇالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئاالمەتلەر ۋە يالغانچىلىق مۆجېز 
( ، دۇنيادىىك كۆپىنچە كىشىلەر خۇش خەۋەرنىڭ ئورنىغا يالغانغا 2: 6سالونىكالىقالرغا 

كاتولىكلېى ، شەرقني پراۋۇسالۋىيە ، (. رىم  06-2: 6سالونىكالىقالرغا  6ئىشىنىشنز تالاليدۇ )
ئانالر ۋە باشقىالر  ىنز نامۇۋاپىق ئەيىبلەش تەرىپىدىن نەچچە مىڭ يىللىق خۇدا پادىشاھلىقلۇتې 

سەۋەبىدىن ، نۇرغۇن كىشىلەر خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ مىڭ يىللىق خۇش خەۋىرىنىڭ ئەيسا 
 مەسىھكە قارىسر ساختا خۇش خەۋەر ئىكەنلىكىنز خاتا ئوتتۇرىغا قويىدۇ. 

( پادىشاھلىقنىڭ مىڭ يىللىق خۇش 00-2: 0سادىق فىالدىلفىيە خېىستىيانلېى )ۋەھىيلەر 
تەشۋىق قىلىش بىلەن بېگە ، بەزى دۇنيا رەھبەرلېىنىڭ )جانىۋار ۋە يالغان خەۋىرىنز 

 پەيغەمبەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ( نېمىلەرنز قىلىدىغانلىقىنز دۇنياغا سۆزلەيدۇ. 

ئۇالر دۇنياغا شىمالني كۈچنىڭ پادىشاىھ جانىۋارنىڭ ئاخېق  پەيغەمبەر يالغانچى پەيغەمبەر 
ىكا ۋە ئەنگىلىيەنىڭ ئەنگىلىيە دۆلەتلېىنز يوقىتىدىغانلىقىنز )ئۇالرنىڭ بې -بىلەن بېلىكتە ئامې 

ۈزۈشنز قىسىم ئىتتىپاقداشلېى بىلەن بىللە( يوقىتىدىغانلىقىنز يەتكۈزۈشنز دۇنياغا يەتك
 زېالندىيە )دانىيال 

ى
( ۋە ئۇالرنىڭ ئۇزۇن 02: 00قولاليدۇ. ، كانادا ، ئاۋىستېالىيە ۋە يېىك

( ، 00-01: 00ئۆتمەيال ئەرەب / ئىسالم بېلەشمىسىنز يوقىتىدىغانلىقىنز )دانىيال 
( ، ۋە قايتىپ  00-00: 02ئالۋاستىالرنىڭ قوراىل سۈپىتىدە رولىنز ئوينايدۇ )ۋەھىيلەر 

 -02: 02؛  00: 02ەندىن كېيىز ئاخېىدا ئەيسا مەسىھ بىلەن جەڭ قىلىدۇ )ۋەھىيلەر كەلگ
( مىڭ يىللىق پادىشاھلىقنىڭ پات يېقىندا  00-2: 0(. سادىق فىالدىلفىيەلىكلەر )ۋەھىيلەر 61

كېلىدىغانلىقىنز ئېالن قىلىدۇ. بۇ بەلكىم نۇرغۇن ئاخبارات ۋاسىتىلېىنز خەۋەر قىلىپ ، مەتتا 
. بېز  00: 60 كاۋىدا داۋاملىق نىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا تۆھپە قوشۇىسر مۇمكىز خۇدا چې 

ئەدەبىيات تەييارالۋاتىمېز )كۆپ خىل تىلدا( ، تور بېكەتلەرگە قوشىمېز ۋە باشقا قەدەملەرنز 
مەت»تاشالپ ،   00: 60كە قاراڭ( ، بۇ خۇدانىڭ مەتتا   62: 2)رىملىقالر « قىسقا خېز

 سۈپىتىدە يېتەرلىك تەمىنلەندى.  ئاخېەتنىڭ گۇۋاھچىش

)بەلكىم كاتولىك دىنىنىڭ بې خىل « يالغان خۇش خەۋەر»دۇنيا رەھبەرلېىنز ئېالن قىلىدىغان 
 »تەلەپ قىلىدىغان مۇرەسسەچى پاپا بىلەن بىللە ياۋروپانىڭ بې قىسىم شەكلىنز 

ى
« يېىك

نيانىڭ ھەقىقني نەرسىلەرنز ئۇالر دۇ  -( بۇنز ياقتۇرمايدۇ تىپىدىىك رەھبېى بولۇىسر مۇمكىز 
  2-5: 01ئۆگىنىشىنز خالىمايدۇ. قىل )ھەتتا دەسلەپتە ئۆزىمۇ ئىشەنمەسلىىك مۇمكىز ، يەشايا 

كە قاراڭ(. ئۇالر ۋە ياىك ئۇالرنىڭ قوللىغۇچىلېى ساداقەتمەن فىالدېلفىيىلىكلەرنىڭ  
قولاليدىغانلىقىنز  كەلگۈسىدىىك قارىسر تۇرغۇچىالرنىڭ ئاشقۇن ئەقىدىسىنز )مىڭ يىلالرچە(

. ئۇالر ۋە ياىك ئۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلېى فىالدىلفىيەدىىك  يالغاندىن ئۆگىتىشر مۇمكىز
كاۋىغا قارىتا قانداق ئەيىبلەشلەر بولسا ، داۋاملىشىۋاتقان ساداقەتمەن ۋە  خۇدا چې 

ە (. بۇمۇ ئاخېەتك05-00: 06؛ ۋەھىيلەر  05-62: 00زىيانكەشلىكنز قوزغايدۇ )دانىيال 
؛  05-00: 60؛ مەتتا  02: 00؛ دانىيال  60: 60چوڭ ئازابنىڭ باشلىنىشر )مەتتا  -باشاليدۇ 
. خېىستىيانالر )ۋەھىيلەر 00: 00دانىيال  : 0( شۇنداقال سادىق فىالدېلفىيەنز قوغداش ۋاقن 

 (.02-00: 06؛  01
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بەلگە ، يالغانچىلىق قۇۋۋەت ، ئىقتىسادني قارا چاپالش ، -جانىۋار ۋە يالغان پەيغەمبەر كۈچ
ىلېى ، قاتىللىق ۋە باشقا بېسىمالرنز سىنايدۇ )ۋەھىيلەر  ؛ دانىيال  00: 02؛  02-01: 00مۆجېز

 ( . خېىستىيانالر سورايدۇ: 01-2: 6سالونىكالىقالرغا  6؛  2:65

، يەر يۈزىدە ياشايدىغانالر نى رەببىم ، مۇقەددەس ۋە راستچىل بولغۇچە » 01
نىڭ  نز قىساس ئالمىغۇچە؟ئۈستىدىن بېز  (01: 2)ۋەھىيلەر «. قېنىمېز

دەپ « ئەيسا قايتىپ كەلگۈچە قانچىلىك ۋاقىت بولىدۇ؟»ئەسېلەردىن بۇيان ، خۇدا خەلق  
 ئويالپ كەلگەن. 

ئەسېدە نۇرغۇن مۇقەددەس كىتابالرنز -60بېز بې كۈن ياىك سائەتنز بىلمىسەكمۇ ، ئەيسانىڭ 
؛  0: 21؛ زەبۇر  00-0: 60مەسىلەن ، مەتتا ) ۈمىد قىلىمېز ئاساس قىلىپ قايتىپ كېلىشىنز ئ

ي  02-2: 60; لۇقا 6: 2ھوشىيا  انىيالر عېى ۇس  6 6 0100: 0 0 6-0: 0ئىېى  0 2-0: 0پېې 
 (.0: 5سالونىكالىقالرغا 

 ئەگەر ئەيسا ئارىالشمىسا ، دۇنيا پۈتۈن ھاياتنز ھاالك قىلغان بولىدۇ: 

ىدۇ. -چۈنىك ، ئۇ ۋاقىتتا دۇنيا ئازاب 60 ئەگەر ئۇ كۈنلەر  66ئوقۇبەتلېى يۈز بې 
قىسقارتىلمىسا ، ھېچقانداق ئادەم قۇتۇاللمايدۇ. ئەمما سايالنغانالر ئۈچۈن ئۇ  

 (66-60: 60كۈنلەر قىسقارتىلىدۇ. )مەتتا 

ي يورۇقلۇق ئوقۇبەتلېىدىن كېيىنال قۇياش قاراڭغۇلىشىدۇ ، ئا-ئۇ كۈنلەرنىڭ ئازاب 62
 01قۇدرىن  تەۋرىنىدۇ. -بەرمەيدۇ. يۇلتۇزالر ئاسماندىن چۈشۈپ ، ئاسمانالرنىڭ كۈچ

ئاندىن كېيىز ، ئىنسانئوغلىنىڭ بەلگىش جەننەتتە پەيدا بولىدۇ ، ئاندىن يەر 
يۈزىدىىك بارلىق قەبىلىلەر ماتەم تۇتىدۇ ۋە ئىنسانئوغلىنىڭ قۇدرەتلىك ۋە ئۇلۇغ 

ئۇ پەرىشتىلېىنز   00شنىڭ بۇلۇتلېىدا كېلىۋاتقانلىقىنز كۆرىدۇ. شەرەپ بىلەن ئەر -شان
كاناي ئاۋازى بىلەن ئەۋەتىدۇ ۋە ئۇالر سايالنغانالرنز جەننەتنىڭ بې چېتىدىن ئۇ 

 (00-62: 60چېتىگە تۆت شامالدىن يىغىدۇ. )مەتتا 

 ئىنكاىس دۇنيا ئېھتىياجلىق نەرسە.  Jتەڭرىنىڭ 

 پادىشاھلىقنىڭ باش ئەلچىلېى

 پادىشاھلىقتىىك رولىڭېز نېمە؟
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ھازىر ، ئەگەر سېز ھەقىقني خېىستىيان بولسىڭېز ، ئۇنىڭ ئۈچۈن باش ئەلچى بولۇشىڭېز  
ەك. ئەلچى پاۋلۇسنىڭ يازغانلېىغا دىققەت قىلىڭ:   كې 

ھازىر ، بېز ئەيسا مەسىھنىڭ ئەلچىلېىمېز ، خۇددى خۇدا بېز ئارقىلىق  61
ەيسا مەسىھكە دۇئا قىلىپ ، خۇدا بىلەن يارىشىڭالر. ئۆتۈنگەندەك ، بېز سىلەرنز ئ

 (61: 5كورىنتلىقالر   -6)

شۇڭا ، بېلىڭنز ھەقىقەت بىلەن باغالپ ، ھەققانىيەتنىڭ كۆكرەك كېيىكىنز   00
نز پۇالڭالڭ   02. كىيىپ ، تىنچلىق خۇش خەۋىرىنز تەييارالش بىلەن پۇتىڭېز

، رەزىل ئادەمنىڭ بارلىق ئوتلۇق ھەممىدىن مۇھىىم ، ئىماننىڭ قالقىنىنز ئېلىپ 
 . نىجاتلىق قالپىقىنز ۋە خۇدانىڭ سۆزى بولغان روھنىڭ  02ئوتلېىنز ئۆچۈرەلەيسېز

تىالۋەت قىلىش ، -تىالۋەت قىلىش بىلەن دۇئا-روھ بىلەن دۇئا 02قىلىچىنز ئېلىڭ. 
تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن -تىالۋەت قىلىش ، دۇئا-تىالۋەت قىلىش بىلەن دۇئا-دۇئا
-تىالۋەت قىلىش ، دۇئا-تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن دۇئا-تىالۋەت قىلىش ، دۇئا-ادۇئ

. ئىنجىلنىڭ قىلىش تىالۋەت -تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن دۇئا-تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن دۇئا

مەن ئۇنىڭ زەنجېسىمان باش ئەلچىش. ئۇنىڭدا مەن سۆزلەشكە  61سېى ، 
 (61 -00: 2سلىكلەر تېگىشلىك بولغاندەك دادىل سۆزلىيەلەيمەن. )ئەفە

 نىڭ تۆۋەندىىك ئېنىقلىمىش بار:  ې   بسیو  میمر باش ئەلچى دېگەن نېمە؟ 

چەتئەل ھۆكۈمىن  ياىك ئىگىلىك ھوقۇقىنىڭ ئۆز : بولۇپمۇ رەسمني ئەلچى :  0
ھۆكۈمىن  ياىك ئىگىلىك ھوقۇقىنىڭ دائىملىق ۋەكىىل سۈپىتىدە ئېتېاپ قىلىنغان ياىك 

ۋاقىتلىق دىپلوماتىك ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەن ئەڭ يۇقېى ئاالھىدە ۋە دائىم 
 دەرىجىلىك دىپلوماتىك ۋاكالەتچى 

6 a  : ىلگەن ۋەكىل ياىك خەۋەرچى  ھوقۇق بې 

 ! ئەلچى ئەگەر سېز ھەقىقني خېىستىيان بولسىڭېز ، مەسىھ ئۈچۈن رەسمني ئەلچى بولىسېز
ۇسنىڭ يازغانلېىغا دىققەت قىلىڭ:   پېې 

لېكىز ، سىلەر تالالنغان ئەۋالدالر ، پادىشاھلىق روھانىيلېى ، مۇقەددەس بې  2
 . ئىلگېى ئۇالر بې خەلق ئەمەس ، بەلىك ھازىر  01خەلق ، ئۇنىڭ ئاالھىدە خەلق 

ىشەلمىگەن ، ئەمما ھازىر -خۇدانىڭ خەلق  بولۇپ ، ئۇالر رەھىم شەپقەتكە ئې 
ىشكەن. )-رەھىم ۇس  0شەپقەتكە ئې   (01-2 :6پېې 

خېىستىيانالر بولۇش سۈپىتىمېز بىلەن بېز بې مۇقەددەس مىللەتنىڭ بې ئەزاىس بولۇشىمېز  
ەك.   كې 
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 ھازىر قايش مىللەت مۇقەددەس؟

ئەلۋەتتە ، بۇ دۇنيادىىك پادىشاھلىقالرنىڭ ھېچقايسىش يوق ، ئەمما ئۇالر ئاخېىدا مەسىھنىڭ 
(. ئۇ خۇدانىڭ مىللىن  ، ئۇنىڭ 05: 00 پادىشاھلىقىنىڭ بې قىسىم بولىدۇ )ۋەھىيلەر

 پادىشاھلىق  مۇقەددەس. 

باش ئەلچى بولۇش سۈپىتىمېز بىلەن ، بېز ئادەتتە بۇ دۇنيادىىك مىللەتلەرنىڭ بىۋاسىتە 
ەك )  . ئەمما بېز ھازىر خۇدانىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىدا ياشىشىمېز كې  سىياسىتىگە قاتناشمايمېز

ooo.ooww.www  خېىستىيانالر: خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ باش : دىىك ھەقسېز كىتابنز كۆرۈڭ
(. شۇنداق قىلىش ئەلچىلېى ، خېىستىيان دىنىدا ياشاش ھەققىدىىك ئىنجىلدىىك كۆرسەتمىلەر 

ڭ يوللېىنىڭ نېمە ئۈچۈن ئەڭ ياخشر ئىكەنلىكىنز تېخىمۇ ياخشر ئارقىلىق ، بېز خۇدانى
ئۆگىنىمېز ، شۇندىال ئۇنىڭ پادىشاھلىقىدا بېز پادىشاھ ۋە روھانني بوالاليمېز ۋە مەسىھ بىلەن 

 .  يەر يۈزىدە پادىشاھ بوالاليمېز

دىن يۇيغان كىشىگە ،  5 نز ئۆز قېنز بىلەن گۇناھلېىمېز نز سۆيگەن ۋە بېز نز ۋە ب 2بېز ېز
. )ۋەھىيلەر   (2-5: 0ئۆزىنىڭ خۇداىس ۋە ئاتىسىغا پادىشاھ ۋە روھانني قىلدى. ئامىز

01  . نز خۇداغا پادىشاھ ۋە روھانني قىلدى. بېز يەر يۈزىدە ھۆكۈمرانلىق قىلىمېز بېز
 (01: 5)ۋەھىيلەر 

 ئۇنىڭ كەلگۈسىدىىك بې تەرىنى ئۆلۈكلەرنز خۇدا يولىدا مېڭىشنز ئۆگىتىش: 

نىڭ چۈنىك  02 ۇسالېمدا تۇرىدۇ. ئەمدى يىغلىماڭ. ئۇ سېز ، كىشىلەر سىئوندا يې 
دا سېزگە ناھايىن  يېقىشلىق بولىدۇ. ئۇ بۇنز ئاڭلىغاندىن كېيىز ،  يىغلىغان ئاۋازىڭېز

ىدۇ.  ئوقۇبەت -پەرۋەردىگار سېزگە قىيىنچىلىق نېنز ۋە ئازاب 61سېزگە جاۋاب بې 
ئەمدى بې بۇلۇڭغا يۆتكەلمەيدۇ ، ئەمما  سۈني ئاتا قىلسىمۇ ، ئوقۇتقۇچىلېىڭېز 
نز كۆرىدۇ.  دا:  60كۆزلېىڭېز ئوقۇتقۇچىلېىڭېز بۇ يول ، ئۇنىڭدا »قۇلىقىڭېز ئارقىڭېز

دېگەن سۆزنز ئاڭاليسېز ، قاچان ئوڭ تەرەپكە بۇرۇلسىڭېز ياىك سولغا « مېڭىڭ
. )يەشايا   (60-02: 01بۇرۇلسىڭېز

 بولسىمۇ ، بۇ دەۋردە خېىستىيانالر ئوقۇتۇشقا بۇ مىڭ يىللىق پادىشاھلىقنىڭ بېشارىن  
ەك:   تەييارلىق قىلىشر كې 

انىيالر  06 ەك )ئىېى  (06: 5بۇ ۋاقىتتا سېز ئوقۇتقۇچى بولۇشىڭېز كې 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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سىلەردىن مۇاليىملىق ۋە قورقۇنچ ،  لېكىز ، رەببىمېز خۇدانز قەلبىڭدە پاك قىلغىز  05
ىشكە ھەر ۋاقىت تەييار تۇرغىز )بىلەن ئۈمىد باغلىغان ھەر بې كىشىگە جاۋاب   0بې 

ۇس   (.05: 0پېې 

ئىنجىلدا نۇرغۇن ساداقەتمەن خېىستىيانالرنىڭ بۈيۈك ئازاب باشلىنىشتىز بۇرۇنال نۇرغۇن  
ىدىغانلىق  كۆرسىتىلدى.   كىشىلەرگە تەلىم بې 

ىدۇ )دانىيال  00  (.00: 00چۈشىنىدىغان كىشىلەر نۇرغۇن كىشىلەرگە تەلىم بې 

ۇس  6شەپقەت ۋە بىلىمدە ئۆسۈپ يېتىلىش )-ئۆگىنىش ، مېھېشۇڭا ،  ( ، بېز ھازىر 02: 0پېې 
نىڭ بې قىسىم ئوقۇتۇش. تېخىمۇ  قىلىشقا تېگىشلىك ئىش. خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىىك رولىڭېز

( خېىستىيانالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ، بۇ يەنە مىڭ 00-2: 0سادىق ، فىالدىلفىيان )ۋەھىيلەر 
اھلىق باشلىنىشتىز ئىلگېى مۇھىم خۇش خەۋەر گۇۋاھچىلېىنز قولالشنز ئۆز يىللىق پادىش

 كە قاراڭ(.   00: 60ئىچىگە ئالىدۇ )مەتتا 

خۇدانىڭ پادىشاھلىق  قۇرۇلغاندىن كېيىز ، خۇدا خەلق  بۇزۇلغان يەر شارىنز ئەسلىگە  
 كەلتۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ: 

 نز قۇرىدۇ . ئاراڭالردىىك كىشىلەر كونا تاشالندۇق يەرلەر 06
ئوڭشايدىغان ،  بۇزۇلۇشنز سېز سىلەر نۇرغۇن ئەۋالدالرنىڭ ئاساسىنز تىكلەيسىلەر. 

. )يەشايا   (06: 52كوچىالرنز ئەسلىگە كەلتۈرگۈچىنز باشالپ ماڭىسېز

شۇڭا ، بۇ دەۋردە تەڭرىنىڭ يولىدا ياشىغان خۇدا خەلق  كىشىلەرنىڭ ئەسلىگە كەلتۈرۈش 
باشقا جايالردا( ئولتۇراقلىشىشىنز ئاسانالشتۇرىدۇ. دۇنيا  جەريانىدا شەھەرلەردە )ۋە

ەك ،  ھەقىقەتەن ياخشر جايغا ئايلىنىدۇ. بېز ھازىر مەسىھنىڭ باش ئەلچىش بولۇشىمېز كې 
 . مەت قىالاليمېز  شۇڭا بېز ئۇنىڭ پادىشاھلىقىدا خېز

 ھەقىقني ئىنجىلنىڭ ئۇچۇرلېى ئۆزگېىشچان

مېنىڭ سۆزۈمدە تۇرساڭالر ، سىلەر مېنىڭ ەگەر سىلەر ئ -ھەزرىن  ئەيسا مۇنداق دېدى: 
ىشتۈرىدۇ  06شاگېتلېىم.   ئەركىنلىككە ئې 

يۇھاننا «)ھەقىقەتنز بىلىسىلەر ، ھەقىقەت سىلەرنز
نز بۇ 00-06: 2 (. خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرى توغرىسىدىىك ھەقىقەتنز بىلىش بېز

خاالس قىلىدۇ. بېز پىالننز دادىللىق بىلەن قولاليمېز دۇنيانىڭ يالغان ئۈمىدىگە پېتىپ قېلىشتىز 
! شەيتان پۈتۈن دۇنيانز ئالدىدى )ۋەھىيلەر  - ( ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  2: 06خۇدانىڭ پىالنز

ھەقىقني ھەل قىلىش چارىش. بېز ھەقىقەتنز قوللىشىمېز ۋە ئۇنز تەشەببۇس قىلىشىمېز  
ەك )يۇھاننا   كە قاراڭ(.   02: 02كې 
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خەۋەر شەخسني نىجات تېپىشتىز باشقا. خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرى بۇ خۇش 
ەك:   دەۋردە كىشىنز ئۆزگەرتىشر كې 

ھەمدە بۇ دۇنياغا ماس كەلمەڭالر ، بەلىك خۇدانىڭ ياخشر ۋە قوبۇل قىالاليدىغان  6
ەلەيدىغانلىقىڭېز ئۈچۈن  ۋە مۇكەممەل ئېادىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنز ئىسپاتالپ بې 

نىڭ يېڭىلىنىشر بىلەن ئۆزگەرتىڭ. )رىملىقالر   ،  (6: 06كاللىڭېز

مەت قىلىش ئۈچۈن ئۆزگېىدۇ:   ھەقىقني خېىستىيانالر خۇداغا ۋە باشقىالرغا خېز

غا ھەممە ئىشتا ئىتائەت قىلىڭ ، كۆزنز يۇمۇپ ئاچقۇچە  66 قۇلالر ، خوجايىنلېىڭېز
سىلەر نېمە ئىش  60.  ئەمەس ، بەلىك سەمىمىيلىك بىلەن ، خۇدادىن قورقۇڭ

دەك قىلغىز ، ئىنسانالرغا ئەمەس ،  دىن مېاسقا  60قىلساڭالر ، ئۇنز رەببىمېز رەببىمېز
مەت  ىشىدىغانلىقىڭالرنز بىلىڭالر. چۈنىك ، سىلەر رەببىمېز ئەيساغا خېز ئې 

 (60-66: 0قىلىسىلەر. )كولوسىلىقالر 

قنز قوبۇل قىلىۋاتقانلىقىمېز شۇنىڭ ئۈچۈن ، بېز تەۋرەنمەيدىغان بې پادىشاھلى 62
ئۈچۈن ، ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىاليىل ، بۇ ئارقىلىق ھۆرمەت ۋە خۇدادىن قورقۇش 

انىيالر  . )ئىېى  (62: 06ئارقىلىق خۇداغا قوبۇل قىالاليمېز

ھەقىقني خېىستىيانالر دۇنيادىن پەرقلىق ياشايدۇ. بېز نېمىنىڭ توغرا ، نېمىنىڭ خاتالىق  
. ھەققانني ئادەملەر ئېتىقاد ئۈچۈن ئالالھنىڭ  ئۆلچىمىنز دۇنيانىڭ ئۆلچىمىدىن قوبۇل قىلىمېز

انىيالر  ( ، چۈنىك بۇ دەۋردە خۇدانىڭ يولىنز ياشاش ئۈچۈن ئىمان  02: 01بىلەن ياشايدۇ )ئىېى
كېتىدۇ. خېىستىيانالر ئۆزلېى ياشاۋاتقان دۇنيادىن ئاالھىدە پەرقلىنەتن  ، ئۇالرنىڭ تۇرمۇش 

 
ى
(. دۇنيا  66،  60:00؛  2: 02؛  6: 2دەپ ئاتالدى )ئەلچىلەر « يول»ئەھدىدە  شەكىل يېىك

دەپ ئاتالغان جايدا « قابىلنىڭ يوىل»شەخسىيەتچىلىك بىلەن ، شەيتاننىڭ باشقۇرۇشىدا ، 
 (.00ياشايدۇ )يەھۇدا 

خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر ھەققانىيلىق ، خۇشاللىق ۋە تىنچلىقنىڭ 
ىدۇ 02: 00ۇرىدۇر )رىملىقالر ئۇچ (. توغرا چۈشىنىلگەن پەيغەمبەرلىك سۆزى تەسەللني بې 

كە قاراڭ( ، بولۇپمۇ دۇنيانىڭ يىمېىلىشىنز    02: 0سالونىكالىقالرغا  0؛  0: 00)كورىنتلىقالرغا 
دە )لۇقا  كە قاراڭ(. ھەقىقني خېىستىيان تۇرمۇش ئۇسۇىل مەنىۋى   02-2: 60كۆرگىنىمېز

(. بۇ ياشايدىغانالرنىڭ 01-62: 01ۋە جىسمانني نېمەتلەرگە ئېلىپ بارىدۇ )ماركۇس  مولچىلىق
دۇنيانىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا موھتاج ئىكەنلىكىنز چۈشىنىشىنىڭ بې قىسىم. 

 خېىستىيانالر خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ باش ئەلچىلېى. 
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نز جىسمانني خېىستىيانالر گەرچە بېز جىسمانني دۇنيادا ياشاۋاتقان بولسا قمۇ ، ئۈمىدىمېز
دە 2-5: 2جەھەتتىز ئەمەس ، بەلىك روھني جەھەتتە قويىدۇ )رىملىقالر  خۇش »(. بېز

(. بۇ دەسلەپىك خېىستىيانالر چۈشىنىدىغان بې 60: 0بار )كولوسىلىقالر « خەۋەرنىڭ ئۈمىدى
 چۈشەنمەيدۇ. ئىش ، بۈگۈنىك كۈندە ئەيسانز ئېتېاپ قىلىدىغان نۇرغۇن كىشىلەر ھەقىقني 
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كاۋلېى پادىشاھلىقنز مۇھىم دەپ ئۆگىتىدۇ ، -گرېتسىيە . 6 رىم چې 
 …ئەمما

كاۋلېى ئۆزلېىنىڭ خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ تەرەپلېىنز ئۆگىتىدىغانلىقىغا -گرېتسىيە رىم چې 
ئىشىنىدۇ ، ئەمما ئۇنىڭ زادى نېمە ئىكەنلىكىنز ھەقىقني چۈشىنىشتە قىيىنچىلىققا دۇچ  

بۇ پادىشاھلىق ھەققىدە مۇنداق تەلىم مەسىلەن ، كاتولىك ئېنسىكلوپېدىيىىس كېلىدۇ. 
ىدۇ:   بې 

بۇ پادىشاھلىقنىڭ بارلىققا كېلىشىنز ئۆگىتىشنىڭ ھەربې باسقۇچىدا ، … مەسىھنىڭ
ىشىش ئۇسۇىل ئۇنىڭ  ئۇنىڭ ھەر قايش تەرەپلېى ، ئېنىق مەنىش ، ئۇنىڭغا ئې 

خۇش »نۇتۇقلېىنىڭ ئاساسني مەزمۇنىنز شەكىللەندۈرىدۇ ، شۇڭا ئۇنىڭ سۆزى 
كاۋنز «... دەپ ئاتىلىدۇ. پادىشاھلىقنىڭ « خەۋەر خۇدانىڭ پادىشاھلىق  » ئۇالر چې 

كاۋنز  ov.; 81 06; 21 2; f  ،01دەپ سۆزلەشكە باشلىدى. « قاتارلىقالر ... بۇ چې 
. كاتولىك قامۇىس H)پاپا … ئاشۇ ئىالھني ئورگان دەپ كۆرسىتىدۇ . خۇدا پادىشاھلىق 

 ،N888  .يىل(. -0201توم 

، 06: کیتسالون 0پولكوۋنىك ، مەن ،»گەرچە يۇقېىقىالر  دەپ ;9، 6; وچي ، ئەگەر ئۇالرنز ئېز
كاۋنىڭ باقسىڭېز ، بۇ ئايەتلەرنىڭ ھېچقايسىسىنىڭ  خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئىكەنلىىك چې 

. ئۇالر ئېتىقادچىالرغا خۇدانىڭ  توغرىسىدا ھېچ نەرسە دېمىگەنلىكىنز بايقايسېز
ئىكەنلىكىنز ئۆگىتىدۇ. ئىنجىل پادىشاھلىقىنىڭ بې قىسىم ياىك ئەيسا مەسىھنىڭ پادىشاھلىق  

نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ خۇش خەۋەرنز ئۆزگەرتىدىغانلىقىنز ياىك باشقا بېىگە ، يالغانغا 
(. كىشىنز ئەپسۇسالندۇرىدىغىنز ، 2-0: 0ئۆزگېىدىغانلىقىنز ئاگاھالندۇرىدۇ )گاالتىيالىقالر 

 ھەر خىل كىشىلەر شۇنداق قىلدى. 

ل ، ھەقىقەت ۋە ھايات. مەندىن باشقا ھېچكىم ئاتامنىڭ مەن يو »ئەيسا مۇنداق ئۆگەتكەن: 
ۇس تەلىم بەردى : 2: 00يۇھاننا «)يېنىغا كەلمەيدۇ  باشقا ھېچكىمدە نىجاتلىق يوق ، »(. پېې 

ەك بولغان باشقا ئىسىم يوق ۇس 06: 0)ئەلچىلەر « چۈنىك ئەرشتە بېز قۇتۇلۇشىمېز كې  (. پېې 
ش ۋە ئەيسانز قۇتۇلدۇرۇشنز قوبۇل قىلىش ئېتىقادى يەھۇدىيالرنىڭ ھەممىسىنىڭ تەۋبە قىلى
ەكلىكىنز ئېيتن  )ئەلچىلەر   (.02: 6بولۇىسر كې 

مچىالرنز ئەيساسېز ياخشر ئەسەرلەر ئارقىلىق  بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا ، پاپا فېانسىس ئاتېئېز
اي تۇرۇپ قۇتۇلدۇرغىىل بولىدىغانلىقىنز ئۆگەتكەن! ئۇ يەنە يەھۇدىيالرنز ئەيسانز قوبۇل قىلم

قۇتۇلدۇرغىىل بولىدىغانلىقىنز ئۆگىتىدۇ! بۇنىڭدىن باشقا ، ئۇ ۋە بې قىسىم گرېتسىيەلىكلەرمۇ 
نىڭ ئىنجىلدىن باشقا نۇسخىسىنز خۇش خەۋەرنىڭ ئاچقۇچى شۇنداقال « مەريەم»

ئېكولوگىيىلىك ۋە دىنالر ئارا ئىتتىپاقلىقنىڭ ئاچقۇچى دەپ قارىغاندەك قىلىدۇ. كىشىنز 
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ندۇرىدىغىنز ، ئۇالر ۋە باشقىالر ئەيسانىڭ مۇھىملىقىنز ۋە خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ ئەپسۇسال 
 ھەقىقني ئىنجىلنز چۈشەنمەيدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر يالغان ئىنجىلنز تەشۋىق قىلماقتا. 

 ئەھدە 
ى

نۇرغۇن كىشىلەر كۆز بىلەن مېڭىشنز ۋە دۇنياغا ئىشىنىشنز ئارزۇ قىلىدۇ. يېىك
ەكلىكىنز ئۆگىتىدۇ: خېىستىيانالرنىڭ يۇقېى  غا قاراش كې 

نز يەر يۈزىدىىك ئىشالرغا ئەمەس ، بەلىك يۇقېىدىىك ئىشالرغا توغرىالڭ.  6 زې  ھنىڭېز
 (6: 0)كولوسىلىقالر 

2 ( .  (2: 5كورىنتلىقالر   -6چۈنىك ، بېز كۆز بىلەن ئەمەس ، ئېتىقاد بىلەن ماڭىمېز

كاۋنز   X8قانداقال بولمىسۇن ، رىم پاپاىس پيۇس  كۆرۈپ مېڭىشنز ئاساسني جەھەتتىز چې 
 :  ئۆگەتن 

. ) پىئۇسنىڭ  كاۋى ... يەر يۈزىدىىك مەسىھنىڭ پادىشاھلىق  ... كاتولىك چې 

 قامۇىس(. 

Aacewoio9iloh010  :يىىل -00پادىشاھلىق  مىالدىيە خۇدانىڭ » تور بېتىدە مۇنداق دېيىلگەن
كاۋى  كاۋ شەكلىدە قۇرۇلدىئەيسا مەسىھ تەرىپىدىن پېتې  ... كاتولىك چې  «. باشچىلىقىدىىك چې 

كاۋىمۇ ئەمەس ، بەلىك ئۇ  شۇنداقتىمۇ مىڭ يىللىق خۇدا پادىشاھلىق  بۇ يەردە ئەمەس ، رىم چې 
كاۋىدا  بولسىمۇ « پادىشاھلىقنىڭ ئاچقۇچى »يەر يۈزىدە بولىدۇ. گەرچە ھەقىقني خۇدا چې 

كاۋنز پادىشاھلىق دېگۈچىلەر 02: 02)مەتتا  )لۇقا « لىمنىڭ ئاچقۇچىنز ئېلىپ كەتن  بى»( ، چې 
00:56.) 

كاۋىنىڭ  ىم دىنىغا كېگۈزۈلگەن بېدىنبې كاتولىك چې  ز مەسىھكە قارىسر تۇرۇش »رەسمني كاتې 
 « :تەلىمان  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئالدامچىلىق  دۇنيا مىقياسىدا شەكىللىنىشكە باشاليدۇ ، ھەر  676
ا پەقەت تاشق  كېسەللىكلەر ئارقىلىق قېتىم ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەلەپلەر تارىخت

كاۋ بۇ پادىشاھلىقنىڭ  ھۆكۈم چىقېىش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ. چې 
يالغانچىلىقنىڭ مىڭ يىلالر نامىدا كېلىشىنىڭ ھەتتا ئۆزگەرتىلگەن شەكلىنىمۇ رەت 

. … قىلدى ىم دىنز ز كاۋىنىڭ كاتې   (020 .  02251 .  41اډبلډ. )كاتولىك چې 

ندۇرىدىغىنز ، بۇنىڭغا قوشۇلغانالر ئاخېىدا خۇدانىڭ پادىشاھلىق  كىشىنز ئەپسۇسال 
 توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنز ئېالن قىلىشتا چوڭ مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىدۇ. بەزىلېى ئالىدۇ
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(. ئەمما ، سېز 02-01: 00؛  65: 2ئۇنز جاكارلىغانالرغا قارىسر قورقۇنچلۇق قەدەملەر )دانىيال 
پ ئاتىغانالرنىڭ ھەممىش پادىشاھلىقتا بولمامدۇ؟ ياق ، ئۇالر بەلكىم ئەيسانز رەبنى دە

 بولمايدۇ. ئەيسانىڭ سۆزىگە دىققەت قىلىڭ: 

دېگۈچىلەرنىڭ ھەممىش ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىغا  «نى رەببىم ، رەببىم :» ماڭا »  60
نۇرغۇن  ئۇ كۈنز  66كېمەيدۇ ، بەلىك ئەرشتىىك ئاتامنىڭ ئېادىسىنز ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. 

نى رەببىم ، نى رەببىم ، بېز سېنىڭ نامىڭ بىلەن بېشارەت بەرمىدۇق »كىشىلەر ماڭا : 
، سېنىڭ نامىڭدا جىنالرنز ھەيدىۋەتمىدۇق ۋە سېنىڭ نامىڭ بىلەن نۇرغۇن 

ىلەرنز ياراتمىدۇقمۇ؟ سېنز تونۇمىدىم. »ئاندىن ، مەن ئۇالرغا:  60دەيدۇ. « مۆجېز
 (60-60: 2)مەتتا «. ىالر ، مەندىن ئايرىلغىز ئەي قانۇنغا خىالپلىق قىلغۇچ

لىقنىڭ سېى»ئەلچى پاۋلۇس ئۆز دەۋرىدە  مەتتە»ئاللىبۇرۇن « قانۇنسېز ئىكەنلىكىنز  « خېز
لىق يەنە ئىنجىلنىڭ ئاخېق  دەۋردە 2: 6سالونىكالىقالرغا  6كۆرسەتن  ) سې ، »(. بۇ قانۇنسېز

 (.5-0: 02لەن مۇناسىۋەتلىك )ۋەھىيلەر دەپ ئاتىلىدىغان بې نەرسە بى« بۈيۈك بابىلون

لىقنىڭ سېى» خېىستىيان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان خېىستىيانالر بىلەن « قانۇنسېز
مۇناسىۋەتلىك ، ئۇالر ئۆزلېىنىڭ خۇدانىڭ ئون ئەمر قانۇنىنز ساقالپ قېلىشنىڭ ھاجىن  يوق 

ۇستەسنا ئىشالر بار ۋە ياىك دەپ قارايدۇ ۋە / ياىك ئۇنىڭدا قوبۇل قىلىنىدىغان نۇرغۇن م
ئالالھنز بۇزۇش ئۈچۈن قوبۇل قىلىشقا بولىدىغان تەۋبە شەكىللېى بار. قانۇن ، شۇڭا ئۇالر 
ئۆزلېىنىڭ خۇدانىڭ قانۇنىنىڭ بې خىل شەكىل بار دەپ ئويلىسىمۇ ، ئۇالر ئەيسا ياىك ئۇنىڭ 

 ڭ شەكلىنز ساقالپ قالمايدۇ. ئەلچىلېى قانۇنلۇق دەپ ئېتېاپ قىلىدىغان خېىستىيان دىنىنى

رىملىقالر خۇدانىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغان پەرىسىيلەرگە ئوخشايدۇ ، ئەمما -گرېتسىيە
ئەيسا بۇ ئۇسۇلنز  -ئۇالرنىڭ ئەنئەنىسىنىڭ بۇنز قوبۇل قىلىدىغانلىقىنز ئوتتۇرىغا قويدى 

ان كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭ (! يەشايا يەنە ئۆزىنز خۇدا دەپ دەۋا قىلغ2-0: 05ئەيىبلىدى )مەتتا 
(. بۇ قانۇنسېز توپىالڭ بېز 2: 01قانۇنىغا ئاسىيلىق قىلىدىغانلىقىنز ئاگاھالندۇردى )يەشايا 

 ئېچىنىشلىق ، بۈگۈنگە قەدەر كۆرۈۋاتقان بې ئىش. 

كاۋىنىڭ مىلىتارىزملىق ئېكولوگىيىلىك ۋە دىنالر ئارا قارالمىلېىنىڭ « سې»يەنە بې  رىم چې 
يەر يۈزىدىىك خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ ئىنجىلدىن باشقا نۇسخىسىنز كەلتۈرۈپ تىنچلىقنز ۋە 

چىقېىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغاندەك قىلىدۇ. مۇقەددەس كىتاب كەلگۈىس بې قانچە يىل ئىچىدە 
مۇۋەپپەقىيەت قازىنىدىغان تەلىماتنىڭ كەلگۈىس بېلىككە كېلىشتىز ئاگاھالندۇرىدۇ 

ۇسالىم ئىنجىل كۆرسىتىلدى(: ڭ تەستىق  بىلەن )ئەسكەرتىش: كاتولىك دىنىنى  ئې 
ى

 يېىك

ئۇالر ئەجدىھانىڭ ئالدىدا سەجدە قىلدى ، چۈنىك ئۇ ھايۋانغا ھوقۇق بەردى. ئۇالر  0
بۇ ھايۋاننز كىم سېلىشتۇرااليدۇ؟ كىم ئۇنىڭغا »ھايۋاننىڭ ئالدىدا سەجدە قىلىپ: 
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ماختىنىشر ۋە كۇپۇرلۇق بۇ ھايۋاننىڭ  5دەپ سورىدى. «قارىسر كۈرەش قىالاليدۇ؟ 
ئۇ خۇداغا ،  2قىلىشىغا ۋە قېىق ئىكىك ئاي ھەرىكەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلىندى. 

ئۇنىڭ ئىسىم ، ئەرشتىىك چېدىرى ۋە ئۇ يەردە پاناھالنغانالرنىڭ ھەممىسىگە 
ئەۋلىياالرغا قارىسر ئۇرۇش قىلىشقا ۋە ئۇالرنز بويسۇندۇرۇشقا  2تۆھمەت قىلدى. 

ۋە ھەر بې ئېق ، ئادەم ، تىل ۋە مىللەت ئۈستىدىن ھوقۇق رۇخسەت قىلىندى 
ىلدى.  ۋە دۇنيادىىك بارلىق كىشىلەر ئۇنىڭغا چوقۇنىدۇ ، يەنز قۇربانلىق قىلىنغان  2بې 

ىلمىغان  ز قوزىنىڭ ھاياتلىق كىتابىدا دۇنيا قۇرۇلغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە ئىسىم يې 
ئەسېگە ئېلىنغانالر قىلىچ  01ن ، ئاڭلىسۇن: ئاڭلىيااليدىغانالر ئاڭلىسۇ  2ھەممە ئادەم. 

ەك.  بىلەن ئۆلگۈچىلەر. شۇڭالشقا ئەۋلىياالرنىڭ قەيسەرلىىك ۋە ئېتىقادى بولۇىسر كې 
 (K9 ،  01-0: 00)ۋەھىيلەر 

 ئىنجىل بابىلوننىڭ ئاخېلىشىش ۋاقتىدىن ئاگاھالندۇرىدۇ: 

بۇ يەرگە  »ۇنداق دېدى: يەتتە قاچا بار يەتتە پەرىشتىنىڭ بېى ماڭا سۆز قىلىپ م 0
كېلىڭالر ، مەن سىلەرگە مول سۇنىڭ يېنىدا تەختتە ئولتۇرغان ئۇلۇغ پاھىشە 

يەر يۈزىدىىك بارلىق پادىشاھالر. ئۇالر  6ئايالنىڭ جازاسىنز كۆرسىتىمەن ، 
پاھىشىۋازلىق قىلدى ، كىم زىنا قىلغان شاراب بىلەن دۇنيادىىك بارلىق كىشىلەرنز 

ۇ مېنز روھ بىلەن چۆلگە ئېلىپ باردى. مەن ئۇ يەردە بې ئ 0«. مەست قىلدى 
ىل  ىلغان قېز ز ىگە كۇپۇرلۇق يې  ئايالنىڭ يەتتە باش ۋە ئون مۈڭگۈزى بار ، ھەممىال يې 

ئۇ ئايال بىنەپشە ، سۆسۈن رەڭلىك كىيىملەرنز   0ھايۋانغا مىنگەنلىكىنز كۆردۈم. 
ئۇنىڭ  5لەن پارقېاپ تۇراتن  . مەرۋايىت ۋە مەرۋايىتالر بى-كىيىپ ، ئالتۇن ، ئۈنچە

بۈيۈك بابىلون ، بارلىق پاھىشەلەرنىڭ ئانىىس ۋە يەر يۈزىدىىك »پېشانىسىگە 
ىلغان « بارلىق پاسكىنا قىلمىشالرنىڭ ئانىىس ز مەن  2. دەپ يېقىملىق ئىسىم يې 

ئۇنىڭ مەست بولۇپ ، ئەۋلىياالرنىڭ قېنز ۋە ئەيسا شەھىدلېىنىڭ قېنز بىلەن 
ئىكەنلىكىنز كۆردۈم. ئۇنز كۆرگىنىمدە پۈتۈنلەي سېلىق بولۇپ كەتتىم. مەست 

 (K9 ،  2-0: 02)ۋەھىيلەر 

. . يەتتە تاغ . 'بۇ ئەقىللىق بولۇشنز تەلەپ قىلىدۇ. يەتتە باشلىق ئايال ئولتۇرغان  2
قىلىدىغان سېز كۆرگەن ئايال يەر يۈزىدىىك بارلىق ھۆكۈمرانالرغا ھۆكۈمرانلىق  02

 (K9 ،  02،  2: 02)ۋەھىيلەر «. ەھەر ئۇلۇغ ش

شۇنىڭدىن كېيىز ، مەن يەنە بې پەرىشتىنىڭ ئاسماندىن چۈشكەنلىكىنز كۆردۈم.  0
. -يەر ئۇنىڭ شان بابىلون »ئۇ يۇقېى ئاۋازدا ۋارقېاپ:  6شەرىنى بىلەن پارقېاپ كەتن 

يىقىلدى ، ئۇ شەيتانالرنىڭ ماكانىغا ۋە ھەر بې ناچار روھ بۈيۈك بابىلون يىقىلدى ، 
پۈتۈن خەلقلەر ئۇنىڭ  0ۋە مەينەت ، يېگىنچلىك قۇشنىڭ ماكانىغا ئايالندى. 

. يەر يۈزىدىىك ھەر بې -ئىپپەت نومۇسىنز سېتىۋەتكەن شارابنز چوڭقۇر ئىچن 
زۇقچىلىق  بىلەن پادىشاھ ئۇنىڭ بىلەن پاھىشە قىلدى ، ھەر بې سودىگەر ئۇنىڭ بۇ 
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قەۋمىم ، ئۇنىڭدىن » ئاسماندىن يەنە بې ئاۋاز ئاڭالندى. مەن ئۇنىڭ:  0«. بېيىدى 
-يېاق تۇرۇڭالر ، ئۇنىڭ جىنايىتىگە ئورتاقالشماڭالر ۋە ئوخشاش ئازاب

ئۇنىڭ گۇناھلېى  5. دېگەن سۆزىنز ئاڭلىدىم « ئوقۇبەتلەرگە دۇچار بولۇڭالر 
: ئۇنىڭغا باشقىالرغا ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى ، خۇد ا ئۇنىڭ جىنايىتىنز كۆزدە تۇتن 

ئۇ تەلەپ قىلغان پۇلنىڭ ئىكىك ھەسسىسىگە  2مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىڭ. 
توغرا كېلىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ ئارىالشمىسىدىن ھەسسىلەپ كۈچلۈك ئىستاكانغا 

ەك.  ىشىشر كې  ىملېىنىڭ ھەر بېى ئۇنىڭ  2ئې  قىيناش ياىك ئازاب پومپىش ۋە ئورگانېز
ەك. ئۇ مۇنداق دەپ ئويلىدى: مەن خانىش تەختىگە  بىلەن ماسلىشىشر كې 

لىكنز ھەرگېز بىلمەيمەن.  بۇنىڭ ئۈچۈن ،  2ئولتۇردۇم. مەن تۇل ئەمەس ، بەختسېز
بې كۈندە ئۇنىڭغا بااليىئاپەتلەر كېلىدۇ: كېسەللىك ، ماتەم ۋە ئاچارچىلىق. ئۇ  

'يەر يۈزىدىىك  2«. ىگەن رەببىمېز خۇدا كۈچلۈكتۇر كۆيدۈرۈلىدۇ. ئۇنز ئەيىبل
پادىشاھالر ئۇنىڭ بىلەن پاھىشە قىلغان ۋە ئۇنىڭ بىلەن جىنسني مۇناسىۋەت 
-ئۆتكۈزگەن پادىشاھالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا ماتەم ۋە يىغاليدۇ. ئۇالر ئۇ كۆيگەندەك ئىس

 (K9 ،  2-0: 02تۈتەكنز كۆرىدۇ ، )ۋەھىيلەر 

كېيىز كەلگۈسىدىىك بابىلوننز ئاگاھالندۇرىدۇ ۋە ئەيسا قايتىپ كەلگەندىن زەكەرىيادا ، ئىنجىل  
ىدۇ:   مۇۋاپىق ئىتتىپاقلىقنىڭ بولمايدىغانلىقىنز كۆرسىتىپ بې 

قاراڭ! قاراڭ! پەرۋەردىگار مۇنداق دەپ جاكارلىدى: شىمالدىىك زېمىندىن قېچىڭ.  01
ى بىلەن بىللە ياقاراڭ! سىئون ،  00  شاڭ. ئەمدى بابىلنىڭ قېز

 چۈنىك ، پەرۋەردىگار ساباھوت مۇنداق دېدى:  06

كىم ساڭا تەگسە ،  »تاالڭ قىلغان مىللەتلەر ھەققىدە ، -مەن ، سېنز بۇالڭ
ئەمدى قاراڭالر ، مەن ئۇالرغا قولۇمنز تەگكۈزۈپ ،  00كۆزۈمنىڭ ئالمىسىغا تېگىدۇ. 
ەردىگار ساباتنىڭ ئاندىن كېيىز پەرۋ «. تاالڭ قىلىدۇ -ئۇالرنز قۇل قىلغانالر بۇالڭ

ى ، ناخشا ئېيتىڭالر ، خۇشال  00مېنز ئەۋەتكەنلىكىنز بىلىسىلەر .  سىئوننىڭ قېز
ئۇ كۈندە نۇرغۇن دۆلەتلەر  05دېدى.  -بولۇڭالر ، مەن ھازىر ئاراڭالردا ياشايمەن ، 

پەرۋەردىگارغا ئېتىقاد قىلىدۇ. شۇنداق ، ئۇالر ئۇنىڭ قەۋمىگە ئايلىنىدۇ ، ئۇالر 
دا ياشايدۇ. شۇندىال پەرۋەردىگار ساباھوتنىڭ مېنز سېزگە ئەۋەتكەنلىكىنز ئاراڭالر 

 ! پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ مۇقەددەس زېمىنىدىىك يەھۇدىيەنز ئىگىلىۋالىدۇ ۋە  02بىلىسېز
ۇسالېمنز يەنە تالاليدۇ. . _ _   يې 

بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  ، ۋاتىكان ، نۇرغۇن پروتېستانتالر ۋە شەرقني پراۋۇسالۋىيە 
رەھبەرلېى تەشۋىق قىلىۋاتقان ئېكولوگىيىلىك ۋە دىنالر ئارا ھەرىكەت ئىنجىل تەرىپىدىن ئېنىق 

ەك. ئەيسا   كې 
ا غ« نۇرغۇن كىشىلەرنز ئالدايدىغان»ئەيىبلەنگەن ۋە ئىلھامالندۇرۇلماسلىق 

)ئۇ ئەيسا  6-0: 2ۋەھىيلەر . ( 5-0: 60ئەگىشىمەن دەيدىغانالرنز ئاگاھالندۇردى )مەتتا 
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« ئاق چەۋەنداز»نىڭ پاھىشىخانىش بىلەن نۇرغۇن ئاق كۆڭۈللۈك  02ئەمەس( ۋە ۋەھىيلەر 
 بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 

  ئۆگەتكەن : ھەقىقني ئېتىقاد بېلىكىنىڭ بولمايدىغانلىقىنز كېيىز ئەيسا قايتىپ كەلگەندىن 

بېز ھەممىمېز خۇدانىڭ ئوغلىغا بولغان ئىشەنچ ۋە بىلىمدە بېلىككە كېلىپ ،  00
مۇكەممەل ئىنساننز شەكىللەندۈرگۈچە ، مەسىھنىڭ ئۆزى بىلەن تولۇق يېتىلگەن. 

 (K9 ،  00: 0)ئەفەسلىكلەر 

ەر خاتاالشقان. بۇ ئىتتىپاقلىقنىڭ ئەيسا قايتىپ كېلىشتىز بۇرۇن كېلىدىغانلىقىغا ئىشەنگەنل
ئەمەلىيەتتە ، ئەيسا قايتىپ كەلگەندىن كېيىز ، ئۇنىڭغا قارىسر توپلىنىدىغان مىللەتلەرنىڭ 

ەك.   بېلىكىنز بۇزۇىسر كې 

دۇنيانىڭ پادىشاھلىق  »يەتتىنچى پەرىشتە كاناي چېلىپ ، جەننەتتە ۋارقېاپ:  00:05
دەپ « پادىشاھ بولىدۇ رەببىمېز ۋە مەسىھنىڭ پادىشاھلىقىغا ئايالندى ، ئۇ مەڭگۈ 

ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا تەختتە ئولتۇرغان يىگېمە تۆت ئاقساقال سەجدە  02توۋلىدى. 
قىلدى. ئۇلۇغ  تىالۋەت  -قىلىپ ، پېشانىش بىلەن يەرگە تېگىپ ، خۇداغا دۇئا 
نز باشالڭ.  نز قوبۇل قىلىپ ، پادىشاھلىقىڭېز -مىللەتلەر قاينام 02كۈچىڭېز

ئەمدى سىلەرنىڭ جازالىشىڭالر ، ئۆلۈكلەرنىڭ سوراق  تاشقىنلىققا چۆمدى ،
مەتكارلېىڭالر پەيغەمبەرلەر ، ئەۋلىياالر ۋە سېنىڭ ئىسمىڭدىن  قىلىنىشر ، خېز
قورقىدىغانالر كىچىك ۋە چوڭالرغا مۇكاپاتلىنىدىغان ۋاقىت كەلدى. . زېمىننز ۋەيران 

 (K9 ،  02-05: 00)ۋەھىيلەر «. قىلىدىغانالرنز يوقىتىدىغان ۋاقىت كەلدى 

ئوكيان ئاۋازى ياىك گۈلدۈرماما گۈلدۈرلىگەن گۈلدۈرماما ئاۋازىغا -مەن دېڭېز  2: 02
ئوخشاش غايەت زور ئاممىنىڭ ئاۋازىغا ئوخشايدىغان نەرسىنز ئاڭلىدىم ۋە جاۋاب 

ىپ:  نىڭ ھۆكۈمرانلىق  باشالندى. . . . »بې  ئاللېلۇيا! ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگارىمېز
ىن كېيىز ، مەن بۇ ھايۋاننىڭ يەر يۈزىدىىك بارلىق پادىشاھالر ۋە ئۇالرنىڭ شۇنىڭد 02

قوشۇنلېى بىلەن بېلىشىپ ، چەۋەنداز ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىغا قارىسر جەڭ 
ە ياراتقان يالغان  61قىلغانلىقىنز كۆردۈم.  لېكىز ، بۇ ھايۋان ھايۋانغا ۋاكالىتەن مۆجېز

ۋە ئۇالر ئارقىلىق بۇ ھايۋاننىڭ بەلگىش  پەيغەمبەر بىلەن بىللە ئەسېگە ئېلىندى
. بۇ  بىلەن ماركىنز قوبۇل قىلغانالرنز ۋە ئۇنىڭ ھەيكىلىگە چوقۇنغۇچىالرنز ئالدايتن 

قالغانالرنىڭ  60ئىككەيلەن گۈڭگۈرت كۆيگەن ئوتلۇق كۆلگە تېىك تاشالندى . 
ىدىن چىققان قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلدى ، بار  لىق ھەممىش چەۋەندازنىڭ ئېغېز

 . . . شۇنىڭدىن كېيىز ، مەن ئۇالرنىڭ تەختتە  0: 61قۇشالر گۆشلېى بىلەن يېپىشن 
ىلگەن. مەن   بې 

ئولتۇرغان تەختلەرنز كۆردۈم ۋە ئۇالرغا ھۆكۈم چىقېىش ھوقۇق 
ئەيساغا گۇۋاھلىق بەرگەنلىىك ۋە خۇدانىڭ سۆزىنز يەتكۈزگەنلىىك ئۈچۈن كاللىسىنز 

ا ياىك ئۇنىڭ ھەيكىلىگە چوقۇنۇشنز رەت قىلغان ۋە ئالدۇرغانالرنىڭ ۋە ھايۋانغ
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پېشانىسىگە ياىك قولىدىىك ماركىنز قوبۇل قىلمايدىغانالرنىڭ روھىنز كۆردۈم. ئۇالر 
ىشن  ۋە مەسىھ بىلەن مىڭ يىل ھۆكۈم سۈردى. )ۋەھىيلەر  ،  2: 02ھاياتلىققا ئې 

 (K9 ،  0: 61؛  60- 02

ئۇنىڭغا قارىسر بېلىككە كەلگەن دۇنيا قوشۇنلېىنز يوقىتىشر  شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭىك ، ئەيسا 
ەك. ئاندىن ئۇ ۋە ئەۋلىياالر ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ئۇ ۋاقىتتا ئىماننىڭ مۇۋاپىق بېلىىك بولىدۇ.   كې 
كىشىنز ئەپسۇسالندۇرىدىغىنز ، نۇرغۇن كىشىلەر ئەلچى پاۋلۇس ئاگاھالندۇرغاندەك ياخشر  

(. 05-00: 00كورىنتلىقالر   6ايدىغان يالغان ۋەزىرلەرنز ئاڭاليدۇ )كۆرۈنگەن ، ئەمما ئاڭلىم
ئەگەر تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر ئىنجىلنز ۋە خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنز 

 .   ھەقىقني چۈشىنىدىغان بولسا ، ئەيساغا قارىسر كۈرەش قىلغان بوالتن 
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؟نېمە ئۈچۈن  . 7  خۇدانىڭ پادىشاھلىقى

نىڭ  نز بەك ئەقىللىق دەپ ئويالشنز ياخشر كۆرسىمۇ ، ئەمما بېز گەرچە ئىنسانالر بېز
نىڭ چېىك بار ، ئەمما خۇدانىڭ   (.5: 002)زەبۇر « چۈشىنىشر چەكسېز »چۈشىنىشىمېز

ەك.   شۇڭالشقا بۇ پىالنېتنز ئوڭشاش ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئارىلىشىشر كې 

، مۇتلەق كۆپ ساندىىك ئىنسانالر ئۇنىڭ  ئېتىقاد قىلسىمۇ  نۇرغۇن كىشىلەر خۇداغا
 . تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىڭ: خالىمايدۇ كۆرسەتمىش بويىچە ياشاشنز 

دىن  2 . رەببىمېز سېز ئەي ئىنسان ، ئۇ ساڭا نېمىنىڭ ياخشر ئىكەنلىكىنز كۆرسەتن 
شەپقەتنز -رەھىمنېمىلەرنز تەلەپ قىلىدۇ ، لېكىز ئادىللىق بىلەن ئىشلەش ، 

 (2: 2سۆيۈش ۋە خۇدايىڭېز بىلەن كەمتەرلىك بىلەن مېڭىش. )مىخا 

مېڭىش ئىنسانىيەت ھەقىقەتەن قىلىشنز خااليدىغان ئىش ئەمەس. ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا بىلەن 
( ، ئىنسانالر ئۇنىڭ بۇيرۇقلېىغا قارىماي ، ئۆزىگە ۋە 2-0: 0ئانا دەۋرىدىن باشالپ )يارىتىلىش 

 (.02-0: 61ئىشلېىغا تايىنىشنز تاللىدى )چىقىش  مۇھىم

: -ماقال  تەمسىللەر كىتانى

پۈتۈن ۋۇجۇدىڭېز بىلەن رەببىمېزگە تەۋەككۈل قىلىڭ ، ئۆز چۈشەنچىڭېزگە  5
 2بارلىق يوللېىڭدا ئۇنز تونۇغىز ، ئۇ سېنىڭ يوللېىڭنز يېتەكلەيدۇ.  2تايانماڭ. 

قورقۇڭ ۋە يامانلىقتىز يېاق تۇرۇڭ. )ھېكمەت ئۆزۈڭالردىن ئەقىللىق بولما. رەببىدىن 
0 :5-2) 

قانداقال بولمىسۇن ، كۆپىنچە كىشىلەر پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن خۇداغا ھەقىقني ئىشەنمەيدۇ 
ياىك ئۇنىڭ قەدەملېىنز يېتەكلىشىنز ساقاليدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر خۇدا خالىغىنىنز قىلىدۇ ، 

( ۋە دۇنيانىڭ ھەۋەسلېى ۋە 2: 06اندى )ۋەھىيلەر دەيدۇ. ئىنسانىيەت شەيتان تەرىپىدىن ئالد
 (.02: 6يۇھاننا  0ئۈچۈن يىقىلدى )« ھاياتنىڭ غۇرۇرى»

 ۋە دۇنياۋني ھۆكۈمەتلەرنز 
شۇڭالشقا ، نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزلېىنىڭ دىنني ئەنئەنىسىنز

بولمىسۇن ، ئوتتۇرىغا قويدى ، چۈنىك ئۇالر ئۆزىنز ئەڭ ياخشر بىلىدۇ دەپ ئوياليدۇ. قانداقال 
 كە قاراڭ( ۋە ھەقىقني تەۋبە قىلمايدۇ.   60: 01ئۇالر تەۋبە قىلمايدۇ )يەرەمىيا 

 كە قاراڭ(.   66-60: 60شۇڭالشقا ئىنسانىيەت خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا موھتاج )مەتتا 
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 ئويلىشىپ كۆرۈڭ سعادت ها 
ز
 ن

تېغىدىىك خۇتبىسىدە بەرگەن ئەڭ ياخشر بىلىدىغان بې يۈرۈش بايانلېىنىڭ بېى ئۇنىڭ زەيتۇن 
 بىتچىتلېى. 

 ئۇنىڭ بەزى سۆزلېىگە دىققەت قىلىڭ: 

روىھ جەھەتتە كەمبەغەەللر نەقەدەر بەختلىك ، چۈنىك ئەرشنىڭ پادىشاھلىق  » 0
 5قايغۇرغانالر نەقەدەر بەختلىك ، چۈنىك ئۇالر تەسەلىل تاپىدۇ.  0ئۇالرنىڭدۇر. 

 2ئۇالر يەر يۈزىگە ۋارىسلىق قىلىدۇ. مۇاليىمالر نەقەدەر بەختلىك ، چۈنىك 

ھەققانىيلىققا ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇقالر نەقەدەر بەختلىك! چۈنىك ئۇالر تويغۇزىدۇ. 
ىشىدۇ. -رەھىمدىللەر نەقەدەر بەختلىك! چۈنىك ئۇالر رەھىم 2 قەلنى  2شەپقەتكە ئې 

 تېنىچلىق 2پاك كىشىلەر نەقەدەر بەختلىك ، چۈنىك ئۇالر خۇدانز كۆرىدۇ. 
 01قىلغۇچىالر بەختلىك ، چۈنىك ئۇالر خۇدانىڭ ئوغۇللېى دەپ ئاتىلىدۇ. 

ھەققانىيلىق ئۈچۈن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانالر نەقەدەر بەختلىك! چۈنىك ئەرشنىڭ 
 (01-0: 5پادىشاھلىق  ئۇالرنىڭدۇر. )مەتتا 

رىپىدىن كە قاراڭ( ، دائىم مەتبۇئات تە  00-01: 0ئۇ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا )ماركۇس 
كە قاراڭ( ، بۇ مۇبارەك ۋەدىلەر ئەمەلگە   00: 00جەننەتنىڭ پادىشاھلىق  دەپ ئاتىلىدۇ )مەتتا 

ئاشىدۇ. مۇاليىمالرنىڭ يەر يۈزىگە ۋە پاك خۇداغا ۋارىسلىق قىلىشر ئۈچۈن ۋەدىلەر ئەمەلگە 
ار بولۇڭ! -ئاشۇرۇلىدۇ. خۇدا پادىشاھلىقىدىىك بەخت  سائادەتكە ئىنتېز

 للېى توغراتەڭرىنىڭ يو 

( ، خۇدا شەخسىيەتچى ئەمەس.  02،  2: 0يۇھاننا  0ھەقىقەت شۇىك ، خۇدا سۆيگۈدۇر )
غا بولغان مۇھەببەتنز كۆرسىتىدۇ )ماركۇس  ؛  00-62: 06خۇدانىڭ قانۇنز خۇداغا ۋە قوشنىمېز

: 2(. دۇنيانىڭ يوللېى شەخسىيەتچى ۋە ئۆلۈم بىلەن ئاخېلىشىدۇ )رىملىقالر 00-2: 6ياقۇپ 
2.) 

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭىك ، ئىنجىلدا ھەقىقني خېىستىيانالرنىڭ بۇيرۇققا ئەمەل قىلىدىغانلىق   
 كۆرسىتىلدى: 

ئەيسا مەسىھنىڭ ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلغانلىقىغا ئېتىقاد قىلغان كىشر  0
خۇدادىن تۇغۇلغان ، تۇغۇلغان ئادەمنز سۆيگەن كىشىمۇ ئۇنىڭدىن تۇغۇلغاننز 

بۇنىڭ بىلەن بېز خۇدانز سۆيگەن ۋە ئۇنىڭ ئەمرلېىگە ئەمەل  6ۆرىدۇ. ياخشر ك
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 . نز بىلىمېز دا ، خۇدانىڭ بالىلېىنز ياخشر كۆرىدىغانلىقىمېز چۈنىك ،  0قىلغان ۋاقتىمېز
 بۇ خۇدانز سۆيۈشتۇر. ئۇنىڭ ئەمرلېى

 (0-0: 5يۇھاننا  0ئېغې ئەمەس. )

(.  05: 0تىتۇس  0(. ئۇنىڭ يوللېى پاك )026: 002)زەبۇر « ئەمرلېى ھەققانىيلىق»تەڭرىنىڭ 
لىق»كىشىنز ئەپسۇسالندۇرىدىغىنز ، نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل شەكىلدىىك  نز « قانۇنسېز

قوبۇل قىلدى ۋە ئەيسانىڭ قانۇننز ياىك پەيغەمبەرلەرنز يوقىتىش ئۈچۈن ئەمەس ، بەلىك 
(. تەپەككۇر 02: 5دۇ )مەتتا ئۇالرنز ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كەلگەنلىكىنز ھېس قىلماي

كىم ئۇالرغا ئەمەل قىلسا ۋە ئۆگەتسە ، ئۇ ئەرشنىڭ »(. ئەيسا: 62-60: 5)مەسىلەن ، مەتتا 
ئەرشنىڭ »ۋە « خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ( )»02: 5)مەتتا « پادىشاھلىقىدا ئۇلۇغ دەپ ئاتىلىدۇ

 ئارا ئالماشتۇرۇلىدۇ(. -دېگەن سۆزلەر ئۆز« پادىشاھلىق  

(. نۇرغۇن كىشىلەر 02: 6ەرسېز ئېتىقادنىڭ ئۆلگەنلىكىنز ئۆگىتىدۇ )ياقۇپ ئىنجىل ئەس
ھەزرىن  ئەيساغا ئەگىشىشنز تەشەببۇس قىلىدۇ ، ئەمما ئۇنىڭ تەلىماتلېىغا ھەقىقني 

(. 0: 00كورىنتلىقالر   -0( ۋە ئۇالر ئۇنز ئۈلگە قىلمايدۇ. )60-60: 2ئىشەنمەيدۇ )مەتتا 
( ۋە ھەممىش گۇناھ قىلدى JKN،  0: 0يۇھاننا  0« )لغانلىقگۇناھ قانۇنغا خىالپلىق قى»

شەپقەتنىڭ ھۆكۈم ئۈستىدىن غالىب  -(. قانداقال بولمىسۇن ، ئىنجىلدا رەھىم60: 0)رىملىقالر 
( ، چۈنىك خۇدانىڭ ھەممە ئادەم ئۈچۈن پىالنز بار 00: 6كېلىدىغانلىق  كۆرسىتىلدى )ياقۇپ 

 كە قاراڭ(.   2: 0)لۇقا 

ىڭ ھەل قىلىش چارىش ، خۇدانىڭ يولىدىن باشقا ، كارغا كەلمەيدۇ. مىڭ يىللىق ئىنسانالرن
( ، كىشىلەر 05: 02بىلەن ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ )ۋەھىيلەر « تۆمۈر تاياق»پادىشاھلىقتا ، ئەيسا 

دۇنيادىىك بارلىق مەسىلىلەر مەۋجۇت ، خۇدا يولىدا ياشىغاندەك ياخشىلىق غەلىبە قىلىدۇ. 
. يادىىك جەمئىيەتلەر خۇداغا ۋە ئۇنىڭ قانۇنىغا بويسۇنۇشنز رەت قىلىدۇ چۈنىك بۇ دۇن

ىدۇ:   تارىخ ئىنسانىيەتنىڭ جەمئىيەتتىىك مەسىلىلەرنز ھەل قىاللمايدىغانلىقىنز كۆرسىتىپ بې 

چۈنىك جىسمانني جەھەتتىز ئويلىنىش ئۆلۈم ، ئەمما روھني جەھەتتە ئويلىنىش  2
سمانني ئەقىل خۇداغا دۈشمەنلىك قىلىدۇ. چۈنىك چۈنىك ، جى 2ھايات ۋە تىنچلىق. 

شۇڭا ، تېنىدىىك   2ئۇ خۇدانىڭ قانۇنىغا بويسۇنمايدۇ ، شۇنداقال بويسۇنمايدۇ. 
 (2-2: 2كىشىلەر خۇدانز خۇرسەن قىاللمايدۇ. )رىملىقالر 

نىڭ شەخسني  ەك ، بېز خېىستىيانالر روھني جەھەتتە زې  ھنىنز مەركەزلەشتۈرۈىسر كې 
لىقىمېز  ەك )رىملىقالر ئاجېز ىشىشىمېز كې   (.2: 2غا قارىماي ، بۇ دەۋردە خۇدانىڭ روھىغا ئې 
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ىنداشالر ، سىلەرنىڭ چاقېىقىڭالرنز كۆرىسىلەر.  62 لېكىز ، خۇدا  62چۈنىك ، قې 
ئەقىللىقالرنز نومۇس قىلىش ئۈچۈن ، دۇنيادىىك ئەخمەق نەرسىلەرنز تاللىدى. 

دۇنيانىڭ ئاساىس نەرسىلېى ۋە خۇدا  62للىدى. خۇدا دۇنيادىىك ئاجېز نەرسىلەرنز تا
پەس كۆرىدىغان نەرسىلەرنز تاللىدى ، بولمىغان نەرسىلەرنز ھېچ نەرسە يوققا 

لېكىز ، ئەيسا  01ھېچكىم ئۇنىڭ ئالدىدا ماختىنىشقا بولمايدۇ.  62چىقارمىدى ، 
مەسىھكە مەنسۇپ بولغان ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولىمېز ، ئۇ بېز ئۈچۈن 

. ئىبارەت پاراسەت ، ھەققانىيلىق ، پاكلىنىش ۋە قۇتۇلۇشتىز -خۇدادىن كەلگەن ئەقىل
 (00-62: 0كورىنتلىقالر   -0)

ەك! بېز ھازىر ئىمان بىلەن   6ماڭىمېز ) خېىستىيانالر خۇدانىڭ پىالنىدا ئۇلۇغلىنىشر كې 
انىيالر 6: 0( ، بېز يۇقېىغا قارايمېز )كولوسىلىقالر 2: 5كورىنتلىقالر  (. بېز 2: 00( )ئىېى

 (.00: 66خۇدانىڭ بۇيرۇقلېىنز ئىجرا قىلغانلىقىمېز ئۈچۈن بەختلىك بولىمېز )ۋەھىيلەر 

 نېمە ئۈچۈن خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر؟

 نىجاتكار دەپ قوبۇل قىلغاندىن كېيىز ، ئۆزلېىنىڭ خۇدانىڭ پروتېستانتالر ئەيسانز 
دىگەنلىكىنز ھېس قىلىدۇ. كاتولىكالرنىڭ قارىشىچە ، چۆمۈلدۈرۈلگەنلەر ،  پادىشاھلىقىنز ئېز
كاۋىغا پادىشاھلىق سۈپىتىدە كېگەن. كاتولىك دىنز مۇرىتلېى  بوۋاقالر بولسىمۇ ، ئۇالرنىڭ چې 

مۇقەددەس جايالر ئارقىلىق ئۇالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز  ۋە شەرق پراۋۇسالۋىيەلېى
دەۋاتىدۇ دەپ ئوياليدۇ. خېىستىيانالر چۆمۈلدۈرۈلمەكچى بولسا ، گرېتسىيە -رىم-ئېز

پروتېستانتالر ئىنسانىيەتنىڭ مەسىلىسىنز ھەل قىلىش ئۈچۈن دۇنياغا قارايدۇ. ئۇالر يەر 
ىشكە مايىل )رىملىقالر   كە قاراڭ(.   2-2 :2يۈزىگە ئەھمىيەت بې 

دەش )مەتتا  ( خېىستىيانالر ئۈچۈن ئۆمۈرلۈك 00: 2ئالدى بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنز ئېز
نىشان. بې نىشان ، ھەل قىلىش چارىش ئۈچۈن دۇنياغا قاراش ئەمەس ، بەلىك خۇدا ۋە ئۇنىڭ 

نز ئۆزگەرتىدۇ.   يوللېى. خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرى ھاياتىمېز

خېىستىيانالرنىڭ ئەيسا بىلەن ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىق  ئېيتىلغان ، ئەمما بۇ  ئىنجىلدا 
؟  ەمسېز ھەقىقني خېىستىيانالرنىڭ شەھەرلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىدىن دېرەك بې 

 ئەيسا تەلىم بەردى: 

مەلۇم بې ئالىيجاناب كىشر ئۆزى ئۈچۈن بې پادىشاھلىقنز قوبۇل قىلىش ۋە » 06
.   قايتىپ شۇنىڭ بىلەن ، ئۇ ئون  00 كېلىش ئۈچۈن يېاق بې دۆلەتكە كەتن 

مەتكارىنز چاقېىپ ، ئۇالرغا ئون مىنا يەتكۈزدى ۋە ئۇالرغا:  مەن كەلگۈچە »خېز
لېكىز ، ئۇنىڭ پۇقرالېى ئۇنىڭغا نەپرەتلەندى ۋە ئۇنىڭ  00دېدى. « سودا قىل
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نىڭ ئۈستىمېزگە بۇ كىشى»ئارقىسىدىن بې ۋەكىللەر ئۆمىىك ئەۋەتىپ:  نىڭ بېز
 دېدى. « ھۆكۈمرانلىق قىلغۇىس يوق

 ئۇ قايتىپ كەلگەندىن كېيىز ، ئۇ قايتىپ كەلدى 05

مەتچىلەرگە ئۇنز چاقېىشقا بۇيرۇدى ،  پادىشاھلىق ، ئاندىن ئۇ پۇل بەرگەن بۇ خېز
شۇنداق قىلىپ ئۇ ھەر بې كىشىنىڭ سودا ئارقىلىق قانچىلىك پايدا ئالغانلىقىنز 

 02دېدى. « ئۇستاز ، مىناڭ ئون مىنا تاپن  »ئاندىن بېىنچىش كېلىپ:  02بىلىدۇ. 

مەتكار! چۈنىك سەن ناھايىن  ئاز  ياخشر  -ھەزرىن  ئەيسا ئۇنىڭغا:  ، ياخشر خېز
ئىككىنچى  02«. سادىق بولغانلىقىڭ ئۈچۈن ، ئون شەھەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلغىز 

 -ھەزرىن  ئەيسا ئۇنىڭغا:  02دېدى. « ئۇستاز ، مىنا بەش مىنا تاپن  »قېتىم كېلىپ: 
 (02-06: 02سەنمۇ بەش شەھەردىن ئېشىپ كېتىسەن. )لۇقا 

ھازىر بار بولغان كىچىك ئىشالرغا سادىق بولۇڭ. خېىستىيانالر ھەقىقني شەھەرلەردە 
ىشىدۇ. ئەيسا يەنە مۇنداق دېدى:  ھەقىقني شەھەرلەردە ھۆكۈمرانلىق قىلىش پۇرسىتىگە ئې 

ىشمېنىڭ ئەجرىم » مىتىگە ئاساسەن بې  )ۋەھىيلەر « مەن بىلەن بىللە ، ھەر بې كىشىنىڭ خېز
: 00ھنىڭ ئۇنىڭغا ھەقىقني جاۋاب قايتۇرىدىغانالر ئۈچۈن پىالنز بار )ئايۇپ (. ئالال06: 66
(. خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ھەقىقني بولۇپ 00: 02؛ ۋەھىيلەر  00: 2( ۋە ئورنز بار )يۇھاننا 05

 !  ، سېز ئۇنىڭ بې قىسىم بوالاليسېز

لىق ماقالە بار بولۇپ ، نام« كۈچى ئاممىنىڭ »ژۇرنىلىدا « پەن -ئىلىم» يىلىنىڭ بېشىدا ، -6102
نز ھەل « رەزىل مەسىلىلەر»سۈنئني ئىدراك ۋە ئادەم توپالشنىڭ ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن 

قىالاليدىغانلىق  كۆرسىتىلدى. قانداقال بولمىسۇن ، ماقالە رەزىللىكنىڭ نېمىلىكىنز 
 چۈشىنىشكە ئامالسېز قالدى. 

كەلكۈندىن كېيىنىك ئىنسانىيەت مەغلۇبىيەتكە دۇچار بولىدۇ ، خۇددى چوڭ  ئەسېدە  -
 (.2-0: 00ھەمكارالشقان بابىل مۇنارىنز قۇرغاندا )يارىتىلىش 

دۇنيادىىك مەسىلىلەر ، ئوتتۇرا شەرق قاتارلىق جايالردا )مۆلچەردىىك ۋاقىتلىق پايدا بولسىمۇ ، 
بېز خۇدا  -( ئىنسانالر تەرىپىدىن ھەل قىلىنمايدۇ 0: 5سالونىكالىقالرغا  0؛  62a: 2دانىيال 

 (.02: 00پادىشاھلىقىنىڭ تىنچلىقىغا موھتاج )رىملىقالر 

ىشكەن بولسىمۇ ، بېلەشكەن  ورلۇق مەسىلىش گەرچە مۆلچەردىىك پايدىغا ئې  خەلقئارالىق تې 
كە قاراڭ(   2: 06دۆلەتلەر تەشكىالتىدىىك ئالدانغۇچىالر تەرىپىدىن ھەل قىلىنمايدۇ )ۋەھىيلەر 

 نىڭ خۇشاللىق  ۋە تەسەللىسىگە موھتاج. بېز خۇدا پادىشاھلىقى -
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مۇھىتتىىك مەسىلىلەر خەلقئارا ھەمكارلىق ئارقىلىق ھەل قىلىنمايدۇ ، چۈنىك دۇنيادىىك 
ىدۇ )ۋەھىيلەر  ( ، ئەمما ئۇالر خۇدانىڭ 02: 00دۆلەتلەر يەرشارىنز يوقىتىشقا ياردەم بې 

 پادىشاھلىق  تەرىپىدىن ھەل بولىدۇ. 

لىق ، باال چۈشۈرۈش ۋە ئادەم بەدىنىنىڭ ئەزالېىنز سېتىش مەسىلىلېىنز  جىنسني ئەخالقسېز
ىكا ھەل قىلمايدۇ )ۋەھىيلەر  .   00: 02ئامې   كە قاراڭ( ، بەلىك خۇدانىڭ پادىشاھلىق 

ىكا ، ئەنگىلىيە ۋە باشقا نۇرغۇن دۆلەتلەر ئىگە بولغان غايەت زور قەرز خەلقئارالىق  ئامې 
گىچە ھاالك   2-2: 6مايدۇ ، ئەمما ئەڭ ئاخېىدا )خاباككۇكتا ۋاسىتىچىلىك ئارقىلىق ھەل قىلىن

( خۇدا پادىشاھلىق  تەرىپىدىن ھەل قىلىنىدۇ.   بولغاندىن كېيىز

بېز -تەربىيە بېلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالن  تەرىپىدىن ھەل قىلىنمايدۇ-نادانلىق ۋە تەلىم
ىك ھەقىقني ئەيسادىن باشقا تارتىش ئىنجىلدى-خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا موھتاج. دىنني تاالش

قۇتۇلۇشقا قوشۇلغان ھەر قانداق ئېكولوگىيىلىك دىنالر ئارا ھەرىكەت ئارقىلىق ھەقىقني ھەل 
بولمايدۇ. گۇناھ دۇنيادىىك مەسىلە ، بۇنىڭ ئۈچۈن بېز ئەيسانىڭ قۇربانلىق قىلىشر ۋە 

سىنا ئىلمىنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا قايتىپ كېلىشىگە موھتاج. ھازىرق  زامان مېدىت
بېز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا  -ئىنسانالرنىڭ ساالمەتلىكىگە ئائىت بارلىق جاۋابلېى يوق 

 موھتاج. 

ئاچارچىلىق مەسىلىش گېنز ئۆزگەرتىلگەن جانلىقالر تەرىپىدىن ھەل قىلىنمايدۇ ، ئۇالر 
خەۋىپىگە دۇچار زىرائەتلەرنىڭ مەغلۇبىيىن  سەۋەبىدىن دۇنيانىڭ بەزى جايلېىنز ئاچارچىلىق 

 بېز خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا موھتاج.  -قىلىدۇ 

  02-0: 02)ۋەھىيلەر « بابىلون»ئافرىقا ، ئاسىيا ۋە باشقا جايالردىىك كەڭ كۆلەملىك نامراتلىق 
ىشىش بىلەن بىللە ، نامراتلىق مەسىلىسىنز ھەل قىاللمايدۇ  كە قاراڭ( دىن بې مەزگىل نەپكە ئې 

« ھازىرق  ناچار دەۋر»ھلىقىغا موھتاج. ئەيسادىن باشقا ، ئىنسانىيەت بۇ بېز خۇدانىڭ پادىشا -
 ( .01-0: 0دە ئوتوپىيە ئېلىپ كېلەلەيدۇ دېگەن قاراش يالغان خۇش خەۋەر )گاالتىيالىقالر 

خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ مىڭ يىللىق باسقۇچى يەر يۈزىدە بەرپا قىلىنىدىغان ھەقىقني 
پادىشاھلىق. ئۇ تەڭرىنىڭ سۆيگۈ قانۇنىيىن  ۋە رەھبەر بولۇش سۈپىن  بىلەن سۆيۈملۈك 

: 5تەڭرىنز ئاساس قىلىدۇ. ئەۋلىياالر مەسىھ بىلەن مىڭ يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ )ۋەھىيلەر 
كاۋىدىىك كىشىلەرنز ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، (. ب2-0: 61؛  01 ۇ پادىشاھلىق ھەقىقەتەن خۇدا چې 

كاۋ )كاتولىك ياىك  ئەمما ھېچقانداق مۇقەددەس كىتابتا خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ ئەمەلىيەتتە چې 
كاۋى مىڭ يىللىق تەلىماتقا قارىسر تۇرغان ، كېيىز ئۇ ئاخېلىشىشقا  باشقا( دېيىلمىگەن. رىم چې 

ا ئىنجىلنىڭ خۇش خەۋەرگە تېخىمۇ كۈچلۈك قارىسر تۇرىدۇ. بۇ بەلكىم مەتبۇئات ئاز قالغاند
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ىشىشر  00: 60 نز ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ياردىىم بولىدىغان مۇھىم ئاخبارات ۋاسىتىلېىگە ئې 
 .  مۇمكىز

 باسقۇچتا ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  
ۇسالېم ،»ئاخېق   يې 

ى
 يېىك

ئۇنىڭ كۆپىيىشىنىڭ ئاخېى بولمايدۇ. بۇنىڭدىن ( ۋە 6: 60ۋەھىيلەر «)ئاسماندىن چۈشۈش 
لىك ، قايغۇ ۋە ئۆلۈم بولمايدۇ.   كېيىز ئادالەتسېز

خۇدانىڭ پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنز يەتكۈزۈش ۋە چۈشىنىش ئىنجىلنىڭ 
مۇھىم تېمىش. كونا ئەھدە يازغۇچىالر بۇ توغرىدا تەلىم بەرگەن. ئەيسا ، پاۋلۇس ۋە يۇھاننا بۇ 

 ئەھدىنىڭ سېتىدا ساقلىنىپ قالغان ئەڭ قەدىمىك ت
ى
« خېىستىيان»وغرىلىق تەلىم بەردى. يېىك

خۇتبىش بۇ توغرىدا ئۆگەتكەن. ئىككىنچى ئەسېنىڭ باشلېىدىىك خېىستىيان رەھبەرلېى 
كاۋىدا ئۇنز داۋاملىق بۇ توغرىلىق دەرس بەرگەن. بېز مېلىتوغا ئوخشاش پولىككارپ ۋە  خۇدا چې 

دە بولسۇنىك ، خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئىنجىلدا ئەيسا مەسىھنىڭ ۋەزئۆگى . ئېسىڭېز -تىمېز
(. ئۇ قايتا تېىلگەندىن كېيىنمۇ تەشۋىق 00: 0نەسىھەت قىلغان تۇنچى تېمىسىدۇر )ماركۇس 

دەشكە تىگىشلىك ئىش )مەتتا(  -( 0: 0قىلغان )ئەلچىلەر   (.2:00ئۇ خېىستىيانالر ئاۋۋال ئېز

ەقەت ئەيسانىڭ ھايان  ۋە ئۆلۈمىال ئەمەس. ئەيسا ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلېى خۇش خەۋەر پ
ئۆگەتكەن خۇش خەۋەرنىڭ تەكىتلىنىشر كەلگۈسىدىىك خۇدانىڭ پادىشاھلىق  ئىدى. 
سەلتەنەت توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر مەسىھ ئارقىلىق قۇتۇلۇشنز ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، ئەمما 

 (.05: 00نز ئۆگىتىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ )ۋەھىيلەر ئىنسانالر ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخېلىشىشى

دە تۇتۇڭ ،  ئەيسا پادىشاھلىق توغرىسىدىىك خۇش خەۋەر پۈتۈن مىللەتلەرگە گۇۋاھچى ئېسىڭېز
(. ئۇ ۋەز 00: 60سۈپىتىدە يەتكۈزۈلمىگۈچە ، ئاخېەتنىڭ كەلمەيدىغانلىقىنز ئۆگەتكەن )مەتتا 

ىۋاتىدۇ.   ئېيتىش ھازىر يۈز بې 

خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن مەسىلىلەرنىڭ ھەل ۋەر شۇىك ، خۇشخە
. قانداقال بولمىسۇن ، كۆپىنچىش ئۇنز قولالشنز ، ئاڭالشنز خالىمايدۇ ۋە ئۇنىڭ قىلىنىىسى 

بۇ »( ، 00: 2ھەقىقىتىگە ئىشىنىشنز خالىمايدۇ. خۇدانىڭ پادىشاھلىق  مەڭگۈلۈكتۇر )مەتتا 
 (.00: 2كورىنتلىقالر   -0« )دۇنيا يوقىلىدۇ

كاۋىدا داۋاملىق خۇدا پادىشاھلىقىنىڭ ھەقىقني خۇش خەۋەرنز تەشۋىق قىلىش بېز  خۇدا چې 
ئەستايىدىللىق بىلەن ئىش قىلىدىغان ئىش. بېز ئىنجىل ئۆگەتكەن بارلىق نەرسىلەرنز 

(. 00: 60تا ( ، جۈملىدىن خۇدانىڭ پادىشاھلىق  )مەت61 -02: 62ئۆگىتىشكە تېىشىمېز )مەتتا 
بېز بۇ پادىشاھلىقنز ساقالۋاتقاندا ، بېز خۇدانىڭ يولىنز ئۆگىنىشىمېز ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل 

ەك.  ىشىمېز كې   قىلىشىمېز ۋە ھەقىقەتكە ئىشىنىشنز خااليدىغان باشقىالرغا تەسەللني بې 
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خۇدانىڭ كېلىدىغان پادىشاھلىق  توغرىسىدىىك خۇش خەۋەرنز تەشۋىق قىلىشنز 
؟ ەكمۇ؟ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ خۇش خەۋىرىگە ئىشىنەمسېز  قوللىماسلىقىڭېز كې 
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 تەڭرىنىڭ دائىملىق چېركاۋى
 

كاۋى کا امریىك  دفې  واقع ہ   ڈبلیو گرینڈ ایونیو، گروور  0102 :تەڭرىنىڭ دائىملىق چې 
 .ooo.ooww.www تەكېتورب امریکہ۔ 20000بیچ، کیلیفورنیا، 

 

 رەتلەكېتور ب( OOCC) تەڭرىنىڭ دائىملىق چېركاۋى
 

OOCC.COCC  نەشكەزلەركەئاسىياغا م تەكېتور ب ۇب. 
OOCC.CC  ھىندىستان مىراسلىرىغا قارىتىلغان تەكېتور ب ۇب.  
OOCC.CC  قارىتىلغان روپاغاۋيا تەكېتور ب ۇب.  
OOCC.CC  شتىكىۈنۈرۆچىققان ئارقا ك لىپېك نگىلىیىدىنەئ ۋە ەالندىیېز ىېڭی تەكېتور ب ۇب 

 .باشقىالرغا قارىتىلغان
OOCC.CCC  ردىكىەلەبارلىق قىتئ ۇئ. تەڭرىنىڭ دائىملىق چېركاۋى تەكېئاساسلىق تور ب ۇب 

 .سىنالر بار ۋە لىنىشۇ، ئ ەماقال داڭنىۇئ. ۇقىلىد تەالزىمۇم ەرگەكىشىل
OOCCOCCCCC.OC  قارىتىلغان ەرگەكانادادىكىل تەكېتور ب ۇب. 
AAOESvwioa.ONE  قارىتىلغان ەرگەئافرىقىدىكى كىشىل تەكېتور ب ۇب. 

OC.CCC.CO  Ma AwIciIiaoigI th oa 8wohAia th AiwA. تىلى تور  ەبولسا ئىسپانىي ۇب

 .تەڭرىنىڭ دائىملىق چېركاۋى كىتىېب
NCCCC.NP  saciow4 Ia 8wohA4a Iw Ai4wA .دائىملىق تەڭرىنىڭ  كىتىېتور ب ڭفىلىپپىننى ۇب

 .بار رلىرىۇچۇتاگال تىلىدا ئ ۋە ەئىنگلىزچ ڭنىۇئ .چېركاۋى
 

 تلىرىەكېتارىخ تور ب ۋە رەۋەخ
 

OCCWCCTCC.OCC  لىماتە، ت رەۋە، خ پۇقىلىش قورالى بول النېئاساسلىق ئ تەكېتور ب ۇب 

 .بار ىالنمىلىرىېڭي رلىكەمبەيغەپ ۋە، سىنالر  رە، تارىخى ماقالىل
OPCCOPPCOTCCSICCC.OCC  نەبىل رالرۇچۇئ ۋە رەتارىخىغا ئائىت ماقالىل ۋركاېچ ۇب 

 .ئاسان شۇتۇت ەستەئ تنىەكېتورب
ICI.CCCWONCCNPCOS.CCT  ئالغان تور  ەئىچىگ زۆئ مىلىرىنىېئىنجىل ت ۋە رەۋەخ ۇب

 .كىتىېرادىئو تور ب
 

 او د ورځ پر مھال سىن قانىلى وبټيوي نۈچۈئ رەتلەسىھەن-زۋە
 

IcehbCbPsNeNelbiB ۔ نليچ AAOE سىنلىرى تەسىھەن-زۋە. 
OOCCCAeciC ئافرىقا تىللىرىدىكى  ۔نليچAAOE رلىرىۇچۇئ. 

OOCC CCcnC cNCs  قانال گىتىدىغانۆئ پلىرىنىەرەت ڭتىقادىنىېخىرىستىيان ئ.  
OOCCObenNCbs  بار رلىرىۇچۇئىسپان تىلىدا ئ ڭقانالنى. 
ONC cCucCtOCC ۔نليچ AAOE  زلىرىۋەسىن.  
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 ۇئاتىلىد پەد کلينيس ەزىدەب( باشقا لغاندىنۇقوش ەيىنچېك)خىشلىرى  نەقالغان قىسم ڭبىر بىنانى مدىكىېسالۇرېي ەتتەرۈس
 (:ۇئاتىلىد پەد غىېھازىرقى سىئون ت) نەنگەىرلۋسەت پەد ىۋركاېچ داۇخ غىدىكىېت ربىيەغ ڭسالىمنىۇرېئ مماە، ئ
 

 
 
 ڭدانىۇخ يساەئ. ۇقارىلىد پەئورنى بولغان د ڭبىناسىنى ۋركاېخىرىستىيان چ قىقىيەھ نقىۇرۇب ەڭئ لكىمەب ۇب

 .قىلىنغان بىر بىنا ىقۋشەت ەد رەۋەخ شۇپادىشاھلىقى توغرىسىدىكى خ
 

 
 دىكىەدىيۇھە، سىز ي رىنداشالرېق...  نكىۈ، چ يتىمىزېئ رۈكۈش داغاۇتوختىماي خ ۇبىزم بتىنەۋەس ۇب

 (11-11: 2سالونىكالىقالرغا  1. )ىزڭشتىەگەئ لىرىغاۋركاېچ ڭدانىۇقىلىدىغان خ تىقادېئ ەسىھكەم يساەئ

 

 (1 داۇھەي. )ڭقىلى شەرۈجان تىكىپ ك نۈچۈئ تىقادېئ نەلگۈزۈتكەي لىياالرغاەۋئ

 

قىلىشىم  ىقۋشەت ۇرگىمەرلەھەپادىشاھلىقىنى باشقا ش ڭدانىۇخ نەم: الرغاۇئ( يساەئ زرىتىەھ) ۇئ

 (1411 قاۇل. )دىېد نەتىلگەۋەئ نۈچۈئ تەقسەم ۇب نەم نكىۈ، چ كەرېك

 

كىچىك پادىالر ، . ۇلىدۇقوش ەرگەسىل ممىسىەھ ڭالرنىۇ، ب الرەڭپادىشاھلىقىنى ئىزد ڭدانىۇ، خ كىنېل

 (12-11: 12 قاۇل. )شاللىقىۇخ ڭالرنىڭپادىشاھلىق ئاتا قىلىش ئاتا ەرگەسىل نكىۈ، چ الرڭقورقما

 

 ەپىتىدۈس اھچىۇۋگ ەرگەتلەمىلل ەممەجايلىرىدا ھ رقايسىەھ ڭنيانىۇد ىرىەۋخ شۇخ ۇب ڭپادىشاھلىقنى
 (11: 21 تتاەم. )ۇلىدېك تە، ئاندىن ئاخىر ۇقىلىنىد ىقۋشەت


