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2:2 ئەفەسلىكلەر  
ئۇ چاغلردا، سىلەر بۇ دۇنيانىڭ يامان يوللىرىدا ماڭغانىدىڭلر، يامان 

روھلرنىڭ ھۆكۈمرانى بولغان ھەمدە كىشىلەرنى خۇداغا ئىتائەتسىزلىك
.قىلىشقا ئازدۇرىدىغان شەيتانغا بويسۇنۇپ ياشىدىڭلر
. پادىشاھلىقىڭ يەر يۈزىدە نامايان بولغاي 6:10 مەتتا  

 ئىرادەڭ ئەرشتىكىدەك يەر يۈزىدىمۇ ئەمەلگە ئاشۇرۇلغاي.
22:42 لۇقا  

ئى ئاتا، خالىساڭ، بۇ ئازاب قەدىھىنى مەندىن يىراقلشتۇرغايسەن. لېكىن، بۇ ئىش
.مېنىڭ ئەمەس، بەلكى سېنىڭ ئىرادەڭ بويىچە بولسۇن، دەپ دۇئا قىلدى

16:7-9 يۇھاننا  
بىلىپ قويۇڭلركى، مېنىڭ كېتىشىم سىلەرگە پايدىلىق. كەتمىسەم، سىلەرگە

ياردەمچى كەلمەيدۇ. ئەمما كەتسەم، ئۇنى سىلەرگە ئەۋەتىمەن. ئۇ كەلگەندە،
بۇ دۇنيادىكى كىشىلەرنى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىگە، مېنىڭ

ھەققانىيلىقىمغا ۋە ئاخىرقى زاماندىكى سوئال-سوراقنىڭ بولىدىغانلىقىغا قايىل
قىلىدۇ. ئۇلر گۇناھكار ئىكەنلىكىگە قايىل بولىدۇ. چۈنكى، ئۇلر ماڭا ئېتىقاد

.قىلمىدى
2:10 تىموتىيغا 2  

شۇنىڭ ئۈچۈن، خۇدا تاللىغان بەندىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھ تەرىپىدىن قۇتقۇزۇلۇشى 
ۋە مەڭگۈلۈك شان-شەرەپكە ئېرىشىشى ئۈچۈن، ھەرقانداق ئازاب-

.ئوقۇبەتلەرگە بەرداشلىق بېرىۋاتىمەن
15:20,21 رىملىقلر  

باشقا كىشىلەر سالغان ئۇلنىڭ ئۈستىگە بىنا سالماسلىق ئۈچۈن، ئەيسا مەسىھنىڭ
نامى ئەزەلدىن ئاڭلنمىغان يەرلەردە بۇ خۇش خەۋەرنى تارقىتىشقا تىرىشىپ

كەلدىم. بۇ توغرىسىدا مۇقەددەس يازمىلردا يېزىلغىنىدەك: خۇدادىن
.خەۋەرسىزلەر ئۇنى تونۇيدۇ، ئاڭلىمىغانلر ئاڭلپ چۈشىنىدۇ

، شۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ئىسرائىل قېرىنداشلر 2:36,37 ئەلچىلەر  
شۇنى قەتئىي بىلىشىڭلر كېرەككى، خۇدا سىلەر كرېستكە مىخلپ ئۆلتۈرگەن   

ھەزرىتى ئەيسانى ھەم رەببىمىز، ھەم بىزنى گۇناھلىرىمىزدىن ئازاد قىلىدىغان



قۇتقۇزغۇچى - مەسىھ قىلىپ تەيىنلىدى!  دېدى. پېترۇسنىڭ بۇ سۆزلىرى
ئاڭلىغۇچىلرغا يۈرەككە سانجىلغان خەنجەردەك كۈچلۈك تەگدى. ئۇلر قايىل
بولغىنىدىن پېترۇس ۋە باشقا ئەلچىلەردىن:  قېرىنداشلر، ئۇنداقتا قۇتقۇزۇلۇش

.ئۈچۈن قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ - دەپ سوراشتى
4:2 ئىبرانىيلر  

خۇدانىڭ ئاراملىقى ھەققىدىكى بۇ خۇش خەۋەر خۇددى چۆلدىكى ئىسرائىللرغا 
ئاڭلىتىلغاندەك بىزلەرگىمۇ ئاڭلىتىلدى. لېكىن، ئۇلرنىڭ ئاڭلىغانلىرى ئېتىقادى

.بىلەن يۇغۇرۇلمىغانلىقتىن، ئۇلرغا ھېچقانداق پايدىسى بولمىغانىدى
1:4,5 ئەفەسلىكلەر - 24:7 ئەمەلگە  

خۇدا ئۆزىنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ پاك ۋە ئەيىبسىز بولۇشىمىز ئۈچۈن، دۇنيانى
يارىتىشتىن بۇرۇنل، بىزنى ئەيسا مەسىھكە باغلىنىشىمىز ئارقىلىق تاللىدى. خۇدا

بىزنى سۆيگەچكە، بىزنىڭ ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئۆزىگە پەرزەنت
بولۇشىمىزنى ئۆز خۇش رايى بويىچە ئالدىنئال بەلگىلىدى. بۇ، ئۇنىڭ

.ئىرادىسىدۇر
16:14 ئەلچىلەر  

ئاڭلىغۇچىلر ئىچىدە تىياتىرا شەھىرىدىن كەلگەن لىديا ئىسىملىك بىر ئايال بار 
ئىدى. سۆسۈن رەڭلىك رەخت ساتىدىغان لىديا گەرچە يەھۇدىي بولمىسىمۇ،

خۇداغا ئىبادەت قىلتتى. خۇدانىڭ ئۇنىڭ قەلبىنى يورۇتۇشى بىلەن، ئۇ
.پاۋلۇسنىڭ تەلىمىنى قوبۇل قىلدى

13:14,15 مەتتا  
بۇنىڭ بىلەن، خۇدانىڭ يەشايا پەيغەمبەر ئارقىلىق ئالدىنئال ئېيتقان مۇنۇ 
سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى: سۆزلىرىمنى ئاڭليسىلەر، ئاڭليسىلەر،

چۈشەنمەيسىلەر. قىلغانلىرىمغا قارايسىلەر، قارايسىلەر، مەنىسىنى ئۇقمايسىلەر.
چۈنكى، بۇ خەلقنىڭ زېھنى زەئىپلەشكەن. ئۇلر قۇلقلىرىنى ئېتىۋالغان،

كۆزلىرىنىمۇ يۇمۇۋالغان. ئۇنداق بولمىسىدى، كۆزلىرى كۆرەتتى، قۇلقلىرىمۇ
.ئاڭليتتى، زېھنى ئويغىنىپ، ماڭا قايتاتتى. مەنمۇ ئۇلرنى ساقايتاتتىم

6:9,10 يەشايا  
، ئاڭليسىلەر  سەن بېرىپ ئۇ خەلققە:: ئىگەم ماڭا مۇنداق دېدى  

بىراق چۈشەنمەيسىلەر،كۆرىسىلەر، بىراق ھېس قىللمايسىلەر. دەپ ئېيتقىن .
 سەن ئۇلرنىڭ قەلبىنى جاھىل، قۇلقلىرىنى پاڭ، كۆزلىرىنى كور قىل!



شۇنىڭدا ئۇلرنىڭ كۆزلىرى كۆرمەس، قۇلقلىرى ئاڭلىماس، قەلبى
 چۈشەنمەس .بولىدۇ، شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ يولۇمغا قايتىپ شىپا تاپالمايدۇ

4:11,12 ماركۇس  
ھەزرىتى ئەيسا ئۇلرغا مۇنداق دېدى: خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ سىرى سىلەرنىڭ

بىلىشىڭلرغا بېرىلدى. لېكىن، پادىشاھلىقنىڭ سىرتىدىكىلەرگە ھەممە ئىش
تەمسىللەر بىلەن ئۇقتۇرۇلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن، خۇدانىڭ مۇنۇ سۆزلىرى ئەمەلگە
ئاشۇرۇلدى: قىلغانلىرىمغا قارايدۇ، قارايدۇ، مەنىسىنى ئۇقمايدۇ. سۆزلىرىمنى

ئاڭليدۇ، ئاڭليدۇ، چۈشەنمەيدۇ. ئۇنداق بولمىسىدى، ماڭا قايتاتتى، مەنمۇ
.ئۇلرنى كەچۈرۈم قىلتتىم

12:39,40 يۇھاننا  
خاليىق ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىللمىدى. بۇنىڭ سەۋەبىنى يەشايا پەيغەمبەر

ئالدىنئال چۈشەندۈرۈپ بەرگەنىدى: پەرۋەردىگار ئۇلرنىڭ كۆزلىرىنى كور
قىلدى، قەلبىنى بىخۇدلشتۇردى. ئۇنىڭ نەتىجىسىدە، ئۇلرنىڭ كۆزلىرى

كۆرمەس، قەلبى سەزمەس بولۇپ قالدى. ‹ئۇلر گۇناھلىرىغا توۋا قىلىپ، ماڭا
.قايتىشنى خالىمايدۇ. خالىسىدى، مەن ئۇلرنى ساقايتاتتىم› دەيدۇ خۇدا

11:7,8 رىملىقلر  
نەتىجىدە قانداق بولدى؟ ئىسرائىللر ئىزدىگىنىگە، يەنى قۇتقۇزۇلۇشقا 
ئېرىشەلمىدى. پەقەت تاللنغانلرنىڭ ئاز بىر قىسمىل ئۇنىڭغا ئېرىشتى.

قالغانلر بولسا قەلبلىرى بىخۇدلشتۇرۇلۇپ، خۇدانىڭ چاقىرىقىغا قۇلق
 بۇ خۇددى مۇقەددەس يازمىلردا يېزىلغىنىدەك: خۇدا ئۇلرنىڭ8سالمىدى. 

قەلبىنى غەپلەتتە قالدۇردى، بۈگۈنگىچە كۆزلىرىنى كۆرمەس، قۇلقلىرىنى
.ئاڭلىماس قىلدى

2:10,11 سالونىكالىقلرغا 2  
ھەمدە مەڭگۈلۈك ھالكەتكە يۈزلەنگەنلەرنى ئازدۇرۇش ئۈچۈن ھەر خىل

ھىيلە-مىكىرلەرنى ئىشلىتىدۇ. ئۇلر مەڭگۈ ھالك بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ،
چۈنكى ئۇلر ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇلۇشقا يېتەكلەيدىغان ھەقىقەتنى قوبۇل

قىلمايدۇ. شۇ سەۋەبتىن، خۇدا ئۇلرغا ھەقىقەتتىن چەتنىتىدىغان بىر كۈچ
.ئەۋەتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن، ئۇلر يالغان گەپلەرگە ئىشىنىدۇ

13-:18-23 مەتتا     
ئەمدى ئۇرۇق چېچىش توغرىسىدىكى تەمسىلنىڭ مەنىسىنى ئاڭلڭلر. ئەگەر



بىرى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدىكى سۆزنى ئاڭلپ تۇرۇپ
چۈشەنمىسە، شەيتان كېلىپ ئۇنىڭ كۆڭلىگە چۈشكەن سۆزنى ئېلىپ كېتىدۇ. بۇ

دەل چىغىر يول ئۈستىگە چېچىلغان ئۇرۇقلردۇر. تۇپرىقى كەم تاشلىق
يەرلەرگە چېچىلغان ئۇرۇقلرغا كەلسەك، ئۇلر خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلپ،

خۇشاللىق بىلەن دەرھال قوبۇل قىلغانلرغا تەمسىل قىلىنغان. ھالبۇكى،
خۇدانىڭ سۆزى ئۇلردا يىلتىز تارتمىغاچقا، ئۇلر ئۇزۇنغا بەرداشلىق

بېرەلمەيدۇ. خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنگەنلىكىدىن قىيىنچىلىق ياكى زىيانكەشلىككە
ئۇچرىسا، خۇدا يولىدىن دەرھال چەتنەپ كېتىدۇ. تىكەنلەرنىڭ ئارىسىغا

چېچىلغىنى شۇنداق ئادەملەرگە تەمسىل قىلىنغانكى، بۇ ئادەملەر خۇدانىڭ
سۆزىنى ئاڭلىسىمۇ، لېكىن كۆڭلىگە بۇ دۇنيانىڭ ئەندىشىلىرى، بايلىقنىڭ

ئېزىقتۇرۇشى كىرىۋېلىپ، خۇدانىڭ سۆزىنى بوغۇۋېتىدۇ-دە، ئۇلر ھوسۇلسىز
قالىدۇ. مۇنبەت تۇپراققا چېچىلغان ئۇرۇقلر بولسا خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلپ

چۈشەنگەن ئادەمگە تەمسىل قىلىنغان. بۇنداق ئادەملەر ئەلۋەتتە ھوسۇل
بېرىدۇ، بەزىلىرى يۈز ھەسسە، بەزىلىرى ئاتمىش ھەسسە، يەنە بەزىلىرى

.ئوتتۇز ھەسسە ھوسۇل بېرىدۇ
3:15,16 كورىنتلىقلرغا 2  

شۇنداق، بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئۇلر مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق چۈشۈرۈلگەن 
تەۋراتنى ئوقۇغاندا، شۇ چۈمپەردە يەنىل ئۇلرنىڭ قەلبىنى يېپىۋالماقتا. بىراق،

.ئۇلر قاچان رەبكە يۈزلەنسە، ئۇ چۈمپەردە شۇ چاغدا ئېلىپ تاشلىنىدۇ
30:28 يەشايا  

ئۇنىڭ نەپەسلىرى دۈشمەنلىرىنى بوغۇزىغىچە چۆكۈرۈۋېتىدىغان كەلكۈنگە
.ئوخشايدۇ

.ئۇ، ۋەيران قىلىنىدىغان دۆلەتلەرنى ئەلگەكتە تاسقىغاندەك تاسقايدۇ
ئۇ، ئۇلرغا يۈگەن سېلىپ، ئۇلرنى خارابىلىككە باشلپ بارىدۇ

11-28-30 مەتتا - 7-11:3 ھوشىيا  
ئەي جاپاكەشلەر ۋە ئېغىر يۈكنى ئۈستىگە ئالغانلر! مېنىڭ يېنىمغا كېلىڭلر، مەن

سىلەرگە ئاراملىق بېرەي. مۇليىم ۋە كەمتەرمەن. شۇڭا، مېنىڭ
بويۇنتۇرۇقۇمغا كىرىپ، مەندىن ئۆگىنىڭلر. شۇنداق قىلغاندا، كۆڭلۈڭلر ئارام

.تاپىدۇ. مېنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمدا بولۇش ئاسان، تەلىپىم ئېغىر ئەمەس



26:18 ئەلچىلەر  
سەن قاراڭغۇلۇقتا ياشاۋاتقانلرنىڭ كۆزلىرىنى ئېچىپ، ئۇلرنى زۇلمەتتىن 

يورۇقلۇققا، شەيتاننىڭ ئىلكىدىن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا باشليسەن. بۇنىڭ بىلەن،
ئۇلرنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈم قىلىنىدۇ. شۇنداقل، ئۇلر ماڭا ئېتىقاد قىلىش

.ئارقىلىق پاك قىلىنغانلرنىڭ ئارىسىدىن ئورۇن ئالىدۇ! دېدى
26-2:24 تىموتىيغا 2  

رەببىمىزنىڭ خىزمەتكارى جېدەلخور بولماسلىقى، ئەكسىچە ھەممىگە مېھرىبان 
ۋە تەلىم بېرىشكە ماھىر، سەۋر-تاقەتلىك بولۇشى كېرەك. رەببىمىزنىڭ تەلىمىگە
قارشى تۇرغانلرغىمۇ مۇليىملىق بىلەن نەسىھەت قىلىش كېرەك. بەلكىم خۇدا

ئۇلرغا ھەقىقەتنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن توۋا قىلىش پۇرسىتىنى بېرىدۇ. بۇنىڭ
بىلەن، ئۇلر ئۇيقۇسىنى ئېچىپ، ئۆزلىرىنى تۇتقۇن قىلىپ ئارزۇسىغا

.يەتمەكچى بولغان شەيتاننىڭ تورىدىن قۇتۇلليدۇ
3:17-19 ۋەھىيلەر  

بايمەن، باياشاتلىقتا ياشاۋاتىمەن، ھېچ نەرسىگە ھاجەت ئەمەسمەن دەيسەن.
لېكىن، بىچارە، ئېچىنىشلىق، نامرات، كور ۋە يالىڭاچ ئىكەنلىكىڭنى بىلمەيسەن.

شۇڭا، باي بولۇشۇڭ ئۈچۈن ئوت بىلەن تاۋلنغان ئالتۇن، يالىڭاچلىق ئەيىبىڭنى
يېپىشىڭ ئۈچۈن كىيىدىغان ئاق كىيىم-كېچەك، كۆرۈشۈڭ ئۈچۈن كۆزلىرىڭگە

سۈرتىدىغان مەلھەملەرنى مەندىن سېتىۋېلىشىڭنى تەۋسىيە قىلىمەن. مەن ئۆزۈم
ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئەيىبىنى كۆرسىتىپ تەربىيىلەيمەن.

.شۇنىڭ ئۈچۈن، قىزغىن بولۇپ، گۇناھلىرىڭغا توۋا قىل
7:10 كورىنتلىقلرغا 2  

چۈنكى، خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن چەككەن قايغۇ كىشىنى توۋا قىلدۇرۇپ، ئۇنى
قۇتقۇزۇلۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. بۇ خىل توۋا قىلىش كىشىنى پۇشايمان

قىلدۇرمايدۇ. لېكىن، بۇ دۇنيانىڭ ھەلەكچىلىكى ئۈچۈن بولغان قايغۇ بولسا
.كىشىنى توۋا قىلدۇرۇشقا ئەمەس، بەلكى ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدۇ

18:37 ادىشاھلر 1  
ماڭا جاۋاب بەرگىن، ئى پەرۋەردىگار، ماڭا جاۋاب بەرگىن! بۇ خەلق سېنىڭ

ھەقىقىي خۇدا ئىكەنلىكىڭنى ۋە سېنىڭ ئۇلرنىڭ كۆڭلىنى توغرا يولغا
باشلىغۇچى ئىكەنلىكىڭنى بىلسۇن، _ دېدى

4:4 كورىنتلىقلرغا 2  



چۈنكى، بۇ دۇنيانىڭ ھۆكۈمرانى بولغان شەيتان خۇدانىڭ ئوبرازى بولغان ئەيسا
مەسىھنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى بىلدۈرىدىغان خۇش خەۋەرنىڭ نۇرى ئېتىقادسىزلرنىڭ

.دىلىنى يورۇتمىسۇن دەپ، ئۇلرنىڭ ئەقلىنى ئىشلىمەس قىلىپ قويدى
8:11-15 لۇقا  

بۇ تەمسىلنىڭ مەنىسى مۇنداق: ئۇرۇق خۇدانىڭ سۆزىدۇر. چىغىر يولدىكى 
تۇپراققا چۈشكەن ئۇرۇقلر شۇنداق كىشىلەرگە تەمسىل قىلىنغانكى، ئۇلر
خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىسىمۇ، ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ. شەيتان ئۇلرنى ئېتىقاد
ئارقىلىق قۇتقۇزۇلمىسۇن دەپ، ئۇلرنىڭ كۆڭلىدىن خۇدانىڭ سۆزىنى ئېلىپ

قېچىپ كېتىدۇ. تاشلىق تۇپراققا چۈشكەن ئۇرۇقلر خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىغان
ھامان خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىلغانلرغا تەمسىل قىلىنغان. ئۇلر بۇنىڭغا بىر
مەھەل ئىشەنگەن بولىدۇ، ئەمما ئۇلرنىڭ يىلتىزى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بىرەر

مۈشكۈللۈككە يولۇقسىل، بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. تىكەنلىككە چۈشكەن
ئۇرۇقلرغا كەلسەك، ئۇلر شۇنداق كىشىلەرگە تەمسىل قىلىنغانكى، ئۇلر

خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىسىمۇ، ئۇزۇن ئۆتمەيل كۆڭلىگە بۇ دۇنيانىڭ
ئەندىشە، بايلىق ۋە ھالۋەتلىرىنىڭ ئېزىقتۇرۇشلىرى كىرىۋېلىپ، خۇدانىڭ

سۆزىنى بوغۇۋېتىدۇ-دە، ئۇلر ھوسۇلسىز قالىدۇ. مۇنبەت تۇپراققا چۈشكەن
ئۇرۇقلر بولسا خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭليدىغان، ئۇلرنى پاك ۋە چىن دىلىدا

.چىڭ ساقليدىغان، ھوسۇل بەرگۈچە سەۋر قىلىدىغان كىشىلەردۇر
15:11 ئەلچىلەر  

ياق! ئۇنداق قىلماڭلر! بىز يەھۇدىيلر رەببىمىز ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتىگە
!تايىنىپ، ئېتىقادىمىز ئارقىلىق قۇتقۇزۇلغاندەك، ئۇلرمۇ شۇنداق قۇتقۇزۇلىدۇ

8:13 رىملىقلر  
چۈنكى، گۇناھكار تەبىئىتىڭلرغا بويسۇنۇپ ياشىساڭلر، مەڭگۈلۈك ھالك

بولىسىلەر. لېكىن، مۇقەددەس روھقا تايىنىپ، گۇناھكار تەبىئىتىڭلر ئارزۇ
.قىلغان گۇناھتىن قول ئۈزسەڭلر، مەڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىسىلەر
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