ماركۇس بايان قٮلغان خۇش خەۋەر
1
چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانٮڭ تەلٮم بٻرٮشى
 1خۇدانٮڭ ئوغلى ئەيسا مەسٮھ توغرٮسٮدٮكى خۇش خەۋەر مۇنداق
باشلٮنٮدۇ2 :يەشايا پەيغەمبەرنٮڭ يازمٮسٮدا خۇدانٮڭ مۇنۇ سۆزلٮرى
خاتٮرٮلەنگەن:
»مانا ،ئالدٮڭدا ئەلچٮمنى ئەۋەتٮمەن .ئۇ سٻنٮڭ يولۇڭنى ئالدٮنئاال
تەيياراليدۇ3 «.ئۇ بولسا» :باياۋاندا :دٮلٮڭالرنى رەببٮمٮزنٮڭ
كٻلٮشٮگە تەييار قٮلٮڭالر! ئۇنٮڭ يوللٮرٮنى تۈز قٮلٮڭالر!« دەپ
توۋاليدٮغان كٮشٮدۇر.
4دەرۋەقە ،چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا چۆل-باياۋاندا پەيدا بولۇپ،
كٮشٮلەرگە:
 يامان يوللٮرٮڭالردٮن يٻنٮپ ،توۋا قٮلٮڭالر! توۋا قٮلغانلٮقٮڭالرنىبٮلدۈرۈش ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قٮلٮڭالر .شۇنداق قٮلغاندا،
خۇدا سٮلەرنى كەچۈرۈم قٮلٮدۇ!  -دەپ جاكارلٮدى.
5كٮشٮلەر يٻرۇسالٻم شەھٮرٮدٮن ،جۈملٮدٮن پۈتۈن يەھۇدٮيە
ئۆلكٮسٮدٮن ئۇنٮڭ ئالدٮغا كٻلٮشٮپ ،گۇناھلٮرٮنى ئٮقرار قٮلٮشتى ۋە
ئۇنٮڭ ئۆزلٮرٮنى ئٮئوردان دەرياسٮدا چۆمۈلدۈرۈشٮنى قوبۇل
قٮلٮشتى6 .يەھيا پەيغەمبەر تۆگە يۇڭٮدٮن كٮيٮم كٮيگەن ،بٻلٮگە كۆن
تاسما باغلٮغانٮدى .يەيدٮغٮنى چٻكەتكە بٮلەن ياۋا ھەرە ھەسٮلى ئٮدى.

7ئۇ مۇنداق دەپ جاكاراليتتى:
 مەندٮن كٻيٮن تٻخٮمۇ قۇدرەتلٮك بٮرى كٻلٮدۇ .مەن ھەتتا ئٻڭٮشٮپئۇنٮڭ ئايٮغٮنٮڭ يٮپلٮرٮنى يٻشٮشكٮمۇ اليٮق ئەمەسمەن! 8مەن
سٮلەرنى سۇغٮال چۆمۈلدۈرٮمەن ،لٻكٮن ئۇ سٮلەرنى مۇقەددەس
روھقا چۆمۈلدۈرٮدۇ.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشى ۋە سٮنٮلٮشى
9شۇ كۈنلەردە ،ھەزرٮتى ئەيسا جەلٮلٮيە ئۆلكٮسٮنٮڭ ناسٮرە
شەھٮرٮدٮن كٻلٮپ ،يەھيا پەيغەمبەر تەرٮپٮدٮن ئٮئوردان دەرياسٮدا
چۆمۈلدۈرۈلدى10 .ئۇ سۇدٮن چٮقٮپال ،ئاسماننٮڭ يٻرٮلٮپ،
مۇقەددەس روھنٮڭ كەپتەر ھالٮتٮدە ئاسماندٮن چۈشۈپ ،ئۆز ئۈستٮگە
قونۇۋاتقانلٮقٮنى كۆردى11 .ئاندٮن ،ئەرشتٮن خۇدانٮڭ» :سەن مٻنٮڭ
سۆيۈملۈك ئوغلۇم ،مەن سەندٮن خۇرسەنمەن!« دٻگەن ئاۋازى
ئاڭالندى.
12مۇقەددەس روھ ھەزرٮتى ئەيسانى شۇئان چۆل-باياۋانغا ئٻلٮپ
كەلدى13 .ئۇ چۆلدە قٮرٮق كۈن تۇرۇپ ،شەيتان تەرٮپٮدٮن سٮنالدى.
ئۇ ياۋايى ھايۋاناتالر ياشايدٮغان يەردە بولغان شۇ جەرياندا،
پەرٮشتٮلەر ئۇنٮڭ خٮزمٮتٮدە بولدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ تۆت بٻلٮقچٮنى چاقٮرٮشى
14يەھيا پەيغەمبەر تۇتقۇن قٮلٮنغاندٮن كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا
جەلٮلٮيە ئۆلكٮسٮنٮڭ ھەرقايسى جايلٮرٮغا بٻرٮپ»15 :ۋاقٮت-سائەت
يٻتٮپ كەلدى .خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقى نامايان بولۇش ئالدٮدا تۇرٮدۇ!

شۇڭا ،توۋا قٮلٮڭالر ،خۇش خەۋەرگە ئٮشٮنٮڭالر!« دەپ ،خۇدانٮڭ
خۇش خەۋٮرٮنى جاكارالشقا باشلٮدى.
16بٮر كۈنى ،ھەزرٮتى ئەيسا جەلٮلٮيە كۆلى بويٮدا كٻتٮۋٻتٮپ،
سٮمۇن بٮلەن ئٮنٮسى ئەندەرنى كۆردى .ئۇالر بٻلٮقچى بولۇپ ،كۆلگە
تور سٻلٮۋاتاتتى17 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 ماڭا ئەگٮشٮڭالر ،مەن سٮلەرنى بٻلٮق تۇتۇشنٮڭ ئورنٮغا ،ماڭا ئادەمتۇتٮدٮغان قٮلٮمەن - ،دٻدى18 .ئۇالر شۇئان بٻلٮق تورلٮرٮنى تاشالپ،
ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن ماڭدى19 .كۆل بويٮدا بٮرئاز ماڭغاندٮن كٻيٮن،
ھەزرٮتى ئەيسا زەبەدٮينٮڭ ئوغۇللٮرى ياقۇپ بٮلەن يۇھاننانى
كۆردى .ئۇالر كٻمٮدە تورلٮرٮنى ئوڭشاۋاتاتتى20 .ھەزرٮتى ئەيسا
دەرھال ئۇالرنى شاگٮرتلٮققا چاقٮردى .ئۇالر ئاتٮسى زەبەدٮينى
مەدٮكارالر بٮلەن بٮللە كٻمٮدە قالدۇرۇپ ،ئۆزلٮرى ھەزرٮتى ئەيسا
بٮلەن ماڭدى.
جٮن چاپالشقان ئادەمنٮڭ ساقايتٮلٮشى
21ئۇالر كەپەرناھۇم شەھٮرٮگە كٮردى .دەم ئٻلٮش كۈنى ھەزرٮتى
ئەيسا ئٮبادەتخانٮغا كٮرٮپ ،تەلٮم بٻرٮشكە باشلٮدى22 .خااليٮق ئۇنٮڭ
تەلٮملٮرٮگە ھەيران قٻلٮشتى .چۈنكى ،ئۇنٮڭ تەلٮملٮرى نوپۇزلۇق
ئٮدى ،تەۋرات ئۇستازلٮرٮنٮڭكٮگە ئوخشٮمايتتى.
23ئٮبادەتخانٮدا جٮن چاپالشقان بٮر كٮشى بار ئٮدى .دەل شۇ چاغدا،
ئۇ:
 -24ئەي ناسٮرەلٮك ئەيسا ،بٮز بٮلەن كارٮڭ بولمٮسۇن! بٮزنى

يوقاتماقچٮمۇسەن؟ مەن سٻنٮڭ كٮملٮكٮڭنى بٮلٮمەن .خۇدا ئەۋەتكەن
مۇقەددەس بولغۇچٮسەن!  -دەپ توۋالپ كەتتى.
25ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنى سۆزلٮتٮۋاتقان جٮنغا بۇيرۇق قٮلٮپ:
 ئاغزٮڭنى يۇم ،بۇ ئادەمنٮڭ تٻنٮدٮن چٮق!  -دٻدى.26جٮن ھٻلٮقى ئادەمنٮڭ بەدٮنٮنى قاتتٮق تارتٮشتۇردى ۋە پەرياد
كۆتۈرگٮنٮچە ئۇنٮڭ تٻنٮدٮن چٮقٮپ كەتتى.
27بۇنٮڭدٮن ھەيران بولغان كۆپچٮلٮك بٮر-بٮرٮگە:
 بۇ قانداق ئٮش؟ يٮپيٻڭى بٮر تەلٮمغۇ! ئۇ دەرۋەقە جٮنالرغا بۇيرۇققٮلٮش ھوقۇقٮغا ئٮگە ئٮكەن! ئۇالرمۇ ئۇنٮڭ سۆزٮگە بويسۇنٮدٮكەن،
 دٻيٮشتى28 .بۇنٮڭ بٮلەن ،ھەزرٮتى ئەيسا توغرٮسٮدٮكى خەۋەرلەرتٻزلٮكتە پۈتۈن جەلٮلٮيە ئۆلكٮسٮگە تارقالدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ نۇرغۇن بٮمارالرنى ساقايتٮشى
29ھەزرٮتى ئەيسا ئٮبادەتخانٮدٮن چٮقٮپال ،سٮمۇن ۋە ئەندەر بٮلەن
بٮللە ئۇالرنٮڭ ئۆيٮگە باردى .ياقۇپ ۋە يۇھاننامۇ ئۇالر بٮلەن بٮرگە
باردى30 .سٮمۇننٮڭ قٻينانٮسى قٮزٮتما ئٮچٮدە ياتاتتى .ئۇنٮڭ ئەھۋالى
ھەزرٮتى ئەيساغا دەرھال مەلۇم قٮلٮندى31 .ھەزرٮتى ئەيسا بٮمارنٮڭ
قٻشٮغا كٮرٮپ ،قولٮدٮن تۇتۇپ يۆلەپ ،ئۆرە تۇرغۇزدى .ئايالنٮڭ
قٮزٮتمٮسى دەرھال يٻنٮپ ،ئۇالرنى كۈتۈشكە باشلٮدى.
32كەچقۇرۇن كۈن پاتقاندا ،كٮشٮلەر بارلٮق بٮمارالرنى ۋە جٮن
چاپالشقانالرنى ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا ئٻلٮپ كٻلٮشتى33 .پۈتۈن

شەھەردٮكٮلەر ئٮشٮك ئالدٮغا توپالشقانٮدى34 .ھەزرٮتى ئەيسا ھەر
خٮل كٻسەللەرگە گٮرٮپتار بولغان نۇرغۇن كٮشٮلەرنى ساقايتتى.
نۇرغۇن كٮشٮلەرنٮڭ تٻنٮدٮكى جٮنالرنى ھەيدەپ ،جٮنالرنٮڭ ئۆزى
ھەققٮدە ئٻغٮز ئٻچٮشٮغا يول قويمٮدى .چۈنكى ،جٮنالر ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ كٮم ئٮكەنلٮكٮنى بٮلٮشەتتى.
جەلٮلٮيٮدە تەلٮم بٻرٮش
35ئەتٮسى ئەتٮگەن تاڭ تٻخى سۈزۈلمەستٮنال ،ھەزرٮتى ئەيسا
ئورنٮدٮن تۇرۇپ ،شەھەر سٮرتٮدٮكى خٮلۋەت بٮر يەرگە بٻرٮپ
دۇئا-تٮالۋەت قٮلدى36 .سٮمۇن بٮلەن ئۇنٮڭ ھەمراھلٮرى ھەزرٮتى
ئەيسانى ئٮزدەپ چٮقٮپ37 ،ئۇنى تاپقاندا:
 ھەممەيلەن سٮزنى ئٮزدٮشٮۋاتٮدۇ!  -دٻيٮشتى38 .بٮراق ،ھەزرٮتىئەيسا ئۇالرغا:
 يٻقٮن ئەتراپتٮكى يٻزٮالرغٮمۇ بارمٮساق بولمايدۇ .ئۇ يەردٮمۇخۇدانٮڭ سۆزٮنى يەتكۈزۈشۈم كٻرەك .چۈنكى ،مەن مۇشۇ ئٮش بٮلەن
كەلدٮم - ،دٻدى39 .شۇنداق قٮلٮپ ،ھەزرٮتى ئەيسا جەلٮلٮيە
ئۆلكٮسٮنٮڭ ھەممە يٻرٮگە بٻرٮپ ،ئٮبادەتخانٮالردا تەلٮم بەردى ھەمدە
كٮشٮلەرنٮڭ تٻنٮدٮكى جٮنالرنى ھەيدٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ماخاۋ كٻسەلنى ساقايتٮشى
40ماخاۋ كٻسٮلٮگە گٮرٮپتار بولغان بٮر كٮشى ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ
ئالدٮغا كٻلٮپ ،تٮزلٮنٮپ تۇرۇپ:

 تەقسٮر ،ئەگەر خالٮسٮڭٮز ،مٻنى كٻسٮلٮمدٮن ساقايتٮپ پاكقٮلغايسٮز!  -دەپ يالۋۇردى.
41ئٮچى ئاغرٮغان ھەزرٮتى ئەيسا قولٮنى ئۇنٮڭغا تەگكۈزۈپ
تۇرۇپ:
 خااليمەن ،پاك بولغٮن!  -دٻۋٮدى42 ،ئۇ ئادەم شۇئان ماخاۋكٻسٮلٮدٮن ساقٮيٮپ ،پاكپاكٮز بولدى44-43 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا:
 ھازٮر بۇ ئٮشنى ھٻچكٮمگە تٮنما ،لٻكٮن ئۇدۇل مەركٮزٮيئٮبادەتخانٮغا بٻرٮپ ،روھانٮيغا ئۆزۈڭنٮڭ ساقايغانلٮقٮڭنى كۆرسەت.
ئاندٮن ،بۇنى باشقٮالرغا ئٮسپاتالش ئۈچۈن ،مۇسا پەيغەمبەرنٮڭ
ئەمرى بويٮچە ماخاۋ كٻسٮلٮدٮن ساقايغانالر قٮلٮشقا تٻگٮشلٮك
قۇربانلٮقنى قٮل - ،دەپ ،ئۇنى قاتتٮق ئاگاھالندۇرۇپ يولغا سالدى.
45بٮراق ،ئۇ ئادەم چٮقٮپ ،بۇ ئٮشنى ھەممە يەرگە يٻيٮۋەتتى.
نەتٮجٮدە ،خااليٮقنٮڭ ئۆزٮنٮڭ ئەتراپٮغا توپلٮنٮۋالماسلٮقى ئۈچۈن،
ھەزرٮتى ئەيسا ھٻچقانداق شەھەرگە ئاشكارا بارالماي ،شەھەر
سٮرتٮدٮكى خٮلۋەت جايالردا تۇرۇشقا مەجبۇر بولدى .شۇنداقتٮمۇ،
ھەر يەردٮن كەلگەن خەلق ئۇنى يەنٮال ئٮزدەپ تۇردى.
2
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ پالەچ ئادەمنى ساقايتٮشى
1بٮرنەچچە كۈندٮن كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا كەپەرناھۇمدٮكى بۇرۇن
تۇرغان ئۆيگە يەنە كەلدى .ئۇنٮڭ كەلگەنلٮكى توغرٮسٮدٮكى خەۋەر

تارقٮلٮش بٮلەنال2 ،ئۇ يەرگە شۇنچٮلٮك كۆپ ئادەم يٮغٮلدٮكى ،ھەتتا
ئٮشٮك ئالدٮدٮمۇ پۇت تٮققۇدەك يەر قالمٮغانٮدى .ھەزرٮتى ئەيسا
ئۇالرغا خۇدانٮڭ سۆزٮنى يەتكۈزۈۋاتاتتى3 .شۇ ئەسنادا ،ئۇنٮڭ يٻنٮغا
پالەچ بٮر ئادەمنى تۆت كٮشى كۆتۈرۈپ ئٻلٮپ كەلدى4 .ئۇالر
ئادەمنٮڭ تولٮلٮقٮدٮن ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ يٻنٮغا بارالماي ،ئۇ تەلٮم
بٻرٮۋاتقان ئۆينٮڭ ئۆگزٮسٮنى تٻشٮپ ،بٮمارنى ياتقان ئورۇن-
كۆرپٮسى بٮلەن ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا چۈشۈردى5 .ئۇالرنٮڭ
ئٮشەنچٮنى كۆرگەن ھەزرٮتى ئەيسا ھٻلٮقى پالەچكە:
 ئوغلۇم ،سٻنٮڭ گۇناھلٮرٮڭ كەچۈرۈم قٮلٮندى - ،دٻدى.6ئۇ يەردە ئولتۇرغان بەزى تەۋرات ئۇستازلٮرى كۆڭلٮدە»7 :بۇ
ئادەم نٻمە ئۈچۈن مۇنداق دەيدۇ؟ بۇ كۇپۇرلۇققۇ! خۇدادٮن باشقا
ھٻچكٮمنٮڭ گۇناھالرنى كەچۈرۈم قٮلٮش ھوقۇقى يوققۇ!« دٻيٮشتى.
8ئۇالرنٮڭ نٻمە ئويالۋاتقانلٮقٮنى شۇئان بٮلگەن ھەزرٮتى ئەيسا
ئۇالرغا مۇنداق دٻدى:
 سٮلەر بۇنى نٻمە ئۈچۈن كۇپۇرلۇق دەيسٮلەر؟ »9گۇناھلٮرٮڭكەچۈرۈم قٮلٮندى!« دٻيٮش ئاسانمۇ ياكى »ئورنۇڭدٮن تۇر ،ئورۇن-
كۆرپەڭنى يٮغٮشتۇرۇپ ماڭ!« دٻيٮشمۇ؟ ئەلۋەتتە ،ئٻيتماق ئاسان،
قٮلماق تەس10 .ئەمما ،ھازٮر ئٮنسانئوغلٮنٮڭ يەر يۈزٮدە گۇناھالرنى
كەچۈرۈم قٮلٮش ھوقۇقٮغا ئٮگە ئٮكەنلٮكٮنى ئٮسپاتالپ بٻرەي - ،دٻدى.
ئاندٮن ،پالەچ كٻسەلگە:
 -11ئورنۇڭدٮن تۇر ،ئورۇن-كۆرپەڭنى يٮغٮشتۇرۇپ ئۆيۈڭگە قايت!
 -دەپ بۇيرۇدى12 .ھٻلٮقى ئادەم ئورنٮدٮن دەس تۇرۇپ ،ئورۇن-

كۆرپٮسٮنى يٮغٮشتۇردى ۋە ھەممەيلەننٮڭ كۆز ئالدٮدا ئۆيدٮن چٮقٮپ
كەتتى .ھەيران قالغان خااليٮق خۇدانى مەدھٮيٮلٮشٮپ:
 بۇنداق ئٮشنى ئەزەلدٮن كۆرۈپ باقمٮغانٮدۇق - ،دٻيٮشتى.ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ الۋٮينى شاگٮرتلٮققا چاقٮرٮشى
13ھەزرٮتى ئەيسا يەنە كۆل بويٮغا قاراپ ماڭدى .نۇرغۇن كٮشٮلەر
ئۇنٮڭ ئەتراپٮغا توپلٮشٮۋالدى .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا تەلٮم بەردى.
14ھەزرٮتى ئەيسا يولدٮن ئۆتۈپ كٻتٮۋٻتٮپ ،باج يٮغٮدٮغان جايدا
ئولتۇرغان ئالفاينٮڭ ئوغلى الۋٮينى كۆرۈپ ،ئۇنٮڭغا:
 ماڭا ئەگەشكٮن - ،دٻدى .الۋٮي ئورنٮدٮن تۇرۇپ ،ئۇنٮڭغائەگەشتى.
15كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا الۋٮينٮڭ ئۆيٮدە مٻھماندارچٮلٮقتا
بولۇۋاتقاندا ،تەكلٮپ قٮلٮنغان نۇرغۇن باجگٮرالر ۋە شۇالردەك
گۇناھكار دەپ قارالغان بٮر قٮسٮم كٮشٮلەرمۇ ھەزرٮتى ئەيسا ۋە
ئۇنٮڭ شاگٮرتلٮرى بٮلەن ھەمداستٮخان بولدى .ھەزرٮتى ئەيساغا
ئەگەشكەنلەر ئٮچٮدە گۇناھكار دەپ قارالغان بۇنداق كٮشٮلەر خٻلى
كۆپ ئٮدى16 .پەرٮسٮي دٮنٮي ئٻقٮمٮدٮكى بەزى تەۋرات ئۇستازلٮرى
ئۇنٮڭ گۇناھكار دەپ قارالغانالر ۋە باجگٮرالر بٮلەن بٮر داستٮخاندا
ئولتۇرغانلٮقٮنى كۆرۈپ ،شاگٮرتلٮرٮغا:
 ئۇنٮڭ باجگٮر ۋە گۇناھكارالر بٮلەن بٮر داستٮخاندا ئولتۇرغٮنىقانداق گەپ؟!  -دٻيٮشتى17 .بۇنى ئاڭلٮغان ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:

 ساغالم ئادەم ئەمەس ،بەلكى كٻسەل ئادەم تٻۋٮپقا موھتاجدۇر .مەنئۆزلٮرٮنى دۇرۇس ھٻساباليدٮغانالرنى ئەمەس ،بەلكى ئۆزلٮرٮنٮڭ
گۇناھلٮرٮنى تونۇيدٮغانالرنى چاقٮرغٮلى كەلدٮم - ،دٻدى.
كونٮغا ئٻسٮلٮۋالماسلٮق
18يەھيا پەيغەمبەرنٮڭ شاگٮرتلٮرى بٮلەن پەرٮسٮيلەر روزا تۇتاتتى.
بەزى كٮشٮلەر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا كٻلٮپ:
 يەھيا پەيغەمبەرنٮڭ شاگٮرتلٮرى ۋە پەرٮسٮيلەر روزا تۇتٮدۇ،سٮزنٮڭ شاگٮرتلٮرٮڭٮز نٻمٮشقا تۇتمايدۇ؟  -دەپ سوراشتى.
19ھەزرٮتى ئەيسا جاۋابەن مۇنداق دٻدى:
 تويى بولۇۋاتقان يٮگٮت تٻخى توي زٮياپٮتٮدە تۇرغان چاغدا،مٻھمانالر ھەسرەت چٻكٮۋاتقان ئادەملەردەك روزا تۇتسا قانداق
بولغٮنى؟! ئەلۋەتتە بولمايدۇ! 20ئەمما ،يٮگٮتنٮڭ ئۇالردٮن ئٻلٮپ
كٻتٮلٮدٮغان كۈنى كٻلٮدۇ ،ئەنە شۇ چاغدا ئۇالر قايغۇ-ھەسرەت
چەككٮنٮدٮن روزا تۇتٮدۇ.
21ھٻچكٮم كونا كۆڭلەككە كٮرٮشٮپ كٻتٮدٮغان يٻڭى رەختتٮن ياماق
سالمايدۇ .ئۇنداق قٮلسا ،كٮيٮم يۇيۇلغاندا يٻڭى ياماق كٮرٮشٮپ،
كٮيٮمنى يٮرتٮپ تاشاليدۇ .نەتٮجٮدە ،يٮرتٮق تٻخٮمۇ يوغٮناپ كٻتٮدۇ.
22شۇنٮڭدەك ،ھٻچكٮم يٻڭى شارابنى كونا تۇلۇمغا قاچٮلٮمايدۇ .ئەگەر
ئۇنداق قٮلسا ،يٻڭى شارابنٮڭ كۆپۈشى بٮلەن تۇلۇم يٻرٮلٮدۇ-دە،
شارابمۇ ،تۇلۇممۇ كاردٮن چٮقٮدۇ .شۇنٮڭ ئۈچۈن ،يٻڭى شارابنى
يٻڭى تۇلۇمغا قاچٮالش كٻرەك.

دەم ئٻلٮش كۈنى ھەققٮدٮكى مەسٮلە
23بٮر دەم ئٻلٮش كۈنى ،ھەزرٮتى ئەيسا بۇغدايلٮقتٮن ئۆتۈپ
كٻتٮۋاتاتتى .بٮللە كٻتٮۋاتقان شاگٮرتلٮرى باشاقالرنى ئۈزۈۋٻلٮپ،
يٻيٮشكە باشلٮدى24 .پەرٮسٮيلەر ھەزرٮتى ئەيساغا:
 شاگٮرتلٮرٮڭٮز نٻمٮشقا دەم ئٻلٮش كۈنى چەكلەنگەن ئٮشنى قٮلٮدۇ- ،دٻيٮشتى.
25ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 پادٮشاھ داۋۇت ۋە ئۇنٮڭ ھەمراھلٮرٮنٮڭ ئاچ ۋە موھتاجلٮقتا قالغانداقانداق قٮلغانلٮقٮنى مۇقەددەس يازمٮالردٮن ئوقۇمٮغانمۇ؟ 26باش
روھانٮي ئاۋٮياتارنٮڭ ۋاقتٮدا ،پادٮشاھ داۋۇت ئٮبادەتخانٮدٮكى
مۇقەددەس جايغا كٮرٮپ ،خۇداغا ئاتالغان نانالرنى روھانٮيدٮن
سوراپ يٻگەن ھەم ھەمراھلٮرٮغٮمۇ بەرگەن .ھالبۇكى ،بۇ نانالرنى
روھانٮيالردٮن باشقا ھەرقانداق كٮشٮنٮڭ يٻيٮشى تەۋرات قانۇنٮغا
خٮالپ ئٮدى - ،دٻدى27 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
 ئٮنسان دەم ئٻلٮش كۈنى ئۈچۈن ئەمەس ،دەم ئٻلٮش كۈنى ئٮنسانئۈچۈن يارٮتٮلدى28 .شۇنٮڭ ئۈچۈن ،مەن ئٮنسانئوغلى دەم ئٻلٮش
كۈنٮنٮڭمۇ ئٮگٮسٮدۇرمەن - ،دٻدى.
3
قولى قۇرۇپ كەتكەن بٮمارنٮڭ ساقايتٮلٮشى
1ھەزرٮتى ئەيسا يەنە ئٮبادەتخانٮغا كٮردى .ئٮبادەتخانٮدا بٮر قولى

قۇرۇپ كەتكەن بٮر ئادەم بار ئٮدى2 .بەزٮلەر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ
ئۈستٮدٮن ئەرز قٮلٮش ئۈچۈن باھانە ئٮزدەش مەقسٮتٮدە ئۇنٮڭ دەم
ئٻلٮش كۈنٮمۇ كٻسەل ساقايتٮدٮغان-ساقايتمايدٮغانلٮقٮنى پايالپ
يۈرۈشەتتى3 .ھەزرٮتى ئەيسا قولى قۇرۇپ كەتكەن كٻسەلگە:
 ئورنۇڭدٮن تۇرۇپ ،ئالدٮغا چٮق!  -دٻدى.4ئاندٮن ،ئٮبادەتخانٮدٮكٮلەردٮن:
 قانداق قٮلٮش تەۋرات قانۇنٮغا ئۇيغۇن؟ دەم ئٻلٮش كۈنى ياخشٮلٮققٮلٮشمۇ ياكى يامانلٮق قٮلٮشمۇ؟ جاننى قۇتقۇزۇشمۇ ياكى ھاالك
قٮلٮشمۇ؟  -دەپ سورٮدى .ئۇالر زۇۋان سۈرۈشمٮدى.
5ھەزرٮتى ئەيسا ئەتراپٮدٮكٮلەرگە غەزەپ بٮلەن كۆز يۈگۈرتتى.
ئۇالرنٮڭ تەرسالٮقى ئۇنى ئٻچٮندۇرغانٮدى .ئاندٮن كٻيٮن ،ئۇ ھٻلٮقى
كٻسەلگە:
 قولۇڭنى ئۇزات!  -دٻدى .ئۇ ئادەم قولٮنى ئۇزٮتٮشى بٮلەنال قولىئەسلٮگە كەلدى6 .بۇنٮڭ بٮلەن ،پەرٮسٮيلەر تاشقٮرٮغا چٮقٮپ،
ھەزرٮتى ئەيسانى قانداق جايلٮۋٻتٮش ھەققٮدە ھٮرود پادٮشاھنٮڭ
تەرەپدارلٮرى بٮلەن مەسلٮھەتلٮشٮشكە باشلٮدى.
كۆل بويٮدٮكى خااليٮق
7ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرى بٮلەن بٮللە ئۇ يەردٮن ئايرٮلٮپ كۆل
بويٮغا كەتتى ،جەلٮلٮيە ئۆلكٮسٮدٮن نۇرغۇن خااليٮق ئۇنٮڭغا ئەگٮشٮپ
باردى8 .ئۇنٮڭ قٮلغان ئٮشلٮرٮنى ئاڭلٮغان يەنە نۇرغۇن خااليٮق

يٻرۇسالٻم شەھٮرى ،پۈتۈن يەھۇدٮيە ئۆلكٮسى ،ئٮدۇمٻيا ئۆلكٮسى،
ئٮئوردان دەرياسٮنٮڭ قارشى تەرٮپى ،تٮر ۋە سٮدون شەھەرلٮرٮنٮڭ
ئەتراپٮدٮكى جايالردٮن سەلدەك ئٻقٮپ ،ئۇنٮڭ ئالدٮغا كٻلٮشتى.
9ھەزرٮتى ئەيسا خااليٮقنٮڭ ئارٮسٮدا قٮستٮلٮپ قالماسلٮق ئۈچۈن،
شاگٮرتلٮرٮغا كٮچٮك بٮر كٻمە تەييارالپ قويۇشنى بۇيرۇدى.
10چۈنكى ،ئۇ نۇرغۇن بٮمارالرنى ساقايتقاچقا ،ھەر خٮل
كٻسەللٮكلەرگە گٮرٮپتار بولغانالرنٮڭ ھەممٮسى ئۇنٮڭ ئۇچٮسٮنى
سٮلٮۋٻلٮش ئۈچۈن قٮستٮشٮپ كٻلٮشكەنٮدى11 .قاچانال بولمٮسۇن ،جٮن
چاپلٮشٮۋالغانالر ھەزرٮتى ئەيسانى كۆرسە ،ئۇنٮڭ ئايٮغٮغا باش
قويۇپ» :سەن خۇدانٮڭ ئوغلٮسەن!« دەپ ۋارقٮرٮشاتتى12 .لٻكٮن،
ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا ئۆزٮنٮڭ كٮم ئٮكەنلٮكٮنى ئاشكارٮلٮماسلٮقنى
قاتتٮق جٻكٮلەيتتى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئون ئٮككى ئەلچٮنى تاللٮشى
13ھەزرٮتى ئەيسا بٮر تاغقا چٮقٮپ ،ئۆزى خالٮغان كٮشٮلەرنى يٻنٮغا
چاقٮردى .چاقٮرٮلغانالر ئۇنٮڭ يٻنٮغا كٻلٮشتى14 .ھەزرٮتى ئەيسا
ئۇالردٮن ئون ئٮككى كٮشٮنى ئەلچى دەپ ئاتاپ ،ئۇالرنى ئۆزى بٮلەن
بٮللە بولۇش ،خۇدانٮڭ سۆزٮنى يەتكۈزۈش 15ۋە جٮنالرنى ھەيدەش
ھوقۇقٮغا ئٮگە قٮلٮش ئۈچۈن تاللٮدى.
16بۇ ئون ئٮككى كٮشى :سٮمۇن )ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنى پٻترۇس
دەپمۇ ئاتٮغان(17 ،زەبەدٮينٮڭ ئوغلى ياقۇپ ۋە ئۇنٮڭ قٻرٮندٮشى
يۇھاننا) ،ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرنى »بٻنى رەگەش« ،يەنى
»گۈلدۈرماما ئوغۇللٮرى« دەپمۇ ئاتٮغان(18 ،ئەندەر ،فٮلٮپ،
بارتولوماي ،مەتتا ،توماس ،ھالپاينٮڭ ئوغلى ياقۇپ ،تاداي،

ۋەتەنپەرۋەر دەپ ئاتالغان سٮمۇن 19ۋە ھەزرٮتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق
قٮلٮدٮغان يەھۇدا ئٮشقارٮيوتالردٮن ئٮبارەت.
ھەزرٮتى ئەيسا شەيتاندٮن كۈچلۈكتۇر
20ھەزرٮتى ئەيسا ئۆيگە قايتٮپ كەلگەندٮن كٻيٮن ،ئۇ يەرگە يەنە
شۇنچە نۇرغۇن خااليٮق توپالندٮكى ،ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن
شاگٮرتلٮرٮنٮڭ غٮزالٮنٮشقٮمۇ چولٮسى تەگمٮدى21 .ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئائٮلٮسٮدٮكٮلەر بۇنى ئاڭالپ ،ئۇنى قايتۇرۇپ كەلگٮلى
بٻرٮشتى .چۈنكى ،ئۇالر ئۇنى »ئەقلٮدٮن ئٻزٮپتۇ« دەپ ئويالشقانٮدى.
22يٻرۇسالٻمدٮن كەلگەن تەۋرات ئۇستازلٮرى بولسا» :ئۇنٮڭغا
شەيتان چاپلٮشٮۋاپتۇ«» ،ئۇ جٮنالرنى ئۇالرنٮڭ باشلٮقى بولغان
شەيتانغا تايٮنٮپ ھەيدەيدٮكەن« دٻيٮشەتتى.
23شۇنٮڭ ئۈچۈن ،ھەزرٮتى ئەيسا تەۋرات ئۇستازلٮرٮنى يٻنٮغا
چاقٮرٮپ ،ئۇالرغا تەمسٮللەر بٮلەن مۇنداق دٻدى:
 شەيتان شەيتاننى قانداقمۇ قوغلٮسۇن؟ 24ئەگەر بٮر دۆلەتتٮكٮلەرئٮككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ سوقۇشسا ،ئۇ دۆلەت پۇت تٮرەپ
تۇرالمايدۇ25 .بٮر ئائٮلٮدٮكٮلەر ئۆزئارا جٻدەل-ماجٮرا قٮلٮشسا ،ئۇ
ئائٮلە ۋەيران بولۇشتٮن ساقلٮنالمايدۇ26 .شۇنٮڭغا ئوخشاش ،شەيتانمۇ
ئۆز-ئۆزٮگە قارشى چٮقٮپ ،ئۆز باشقۇرۇشٮدا بولغان جٮنالر بٮلەن
سوقۇشسا ،ئۇمۇ پۇت تٮرەپ تۇرالمايدۇ ،جەزمەن ھاالك بولٮدۇ.
27ھٻچكٮم كۈچتۈڭگۈر ئادەمنٮڭ ئۆيٮگە كٮرٮپ ،ئۇنٮڭ مٻلٮنى بۇالپ
كٻتەلمەيدۇ .پەقەت شۇ كۈچتۈڭگۈر ئادەمنى باغلٮيالٮغانالرال ئۇنٮڭ
ئۆيٮنى بۇالڭ-تاالڭ قٮالاليدۇ.

28بٮلٮپ قويۇڭالركى ،ئٮنسانالرنٮڭ ئۆتكۈزگەن گۇناھى ۋە قٮلغان
كۇپۇرلۇقلٮرٮنٮڭ ھەممٮسٮنى كەچۈرۈشكە بولٮدۇ29 .لٻكٮن،
مۇقەددەس روھقا كۇپۇرلۇق قٮلغان ئادەم ھەرگٮز كەچۈرۈم
قٮلٮنمايدۇ ،چۈنكى ئۇ ئادەم مەڭگۈ كەچۈرۈم قٮلٮنمايدٮغان گۇناھ
سادٮر قٮلغان بولٮدۇ.
30ھەزرٮتى ئەيسا بۇ سۆزلەرنى بەزٮلەرنٮڭ »ئۇنٮڭغا جٮن
چاپلٮشٮپتۇ« دٻگٮنٮگە قارٮتا ئٻيتقانٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئانٮسى ۋە ئٮنٮلٮرى
31شۇ چاغدا ،ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئانٮسى بٮلەن ئٮنٮلٮرى كەلدى.
ئۇالر تاشقٮرٮدا تۇرۇپ ،ئۇنى چاقٮرٮشقا ئادەم كٮرگۈزدى.
32ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئەتراپٮدا ئولتۇرغان جامائەتتٮن بەزٮلٮرى:
 ئانٮڭٮز ،ئٮنٮلٮرٮڭٮز ۋە سٮڭٮللٮرٮڭٮز سٮزنى سٮرتتا چاقٮرٮۋاتٮدۇ- ،دٻيٮشتى.
33ھەزرٮتى ئەيسا بۇنٮڭغا جاۋابەن:
 كٮملەر مٻنٮڭ ئانام ۋە ئٮنٮلٮرٮم؟  -دٻدى34 .ئاندٮن ،ئۇ چۆرٮسٮدەئولتۇرغانالرغا قاراپ مۇنداق دٻدى:
 مانا بۇالر مٻنٮڭ ئانام ۋە ئٮنٮلٮرٮم! 35چۈنكى ،كٮم خۇدانٮڭئٮرادٮسٮگە ئەمەل قٮلسا ،شۇ مٻنٮڭ ئاكا-ئٮنٮم ،ئاچا-سٮڭلٮم ۋە
ئانامدۇر.
4

ئۇرۇق چٻچٮش توغرٮسٮدٮكى تەمسٮل
1ھەزرٮتى ئەيسا يەنە كۆل بويٮدا خەلققە تەلٮم بٻرٮشكە باشلٮدى.
ئۇنٮڭ ئەتراپٮغا توپالنغان خااليٮق ئٮنتايٮن كۆپ بولغاچقا ،ئۇ بٮر
كٻمٮگە چٮقٮپ ئولتۇردى .خااليٮق بولسا كۆل بويٮدا تۇرۇشاتتى.
2ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا تەمسٮل بٮلەن نۇرغۇن ھٻكمەتلەرنى
ئۆگەتتى .ئۇ تەلٮمٮدە مۇنداق دٻدى:
 -3قۇالق سٻلٮڭالر! بٮر دٻھقان ئۇرۇق چاچقٮلى ئٻتٮزٮغا چٮقٮپتۇ.
4چاچقان ئۇرۇقلٮرٮنٮڭ بەزٮلٮرى چٮغٮر يول ئۈستٮگە چۈشۈپتۇ،
قۇشالر كٻلٮپ ئۇالرنى يەپ كٻتٮپتۇ5 .بەزٮلٮرى تۇپرٮقى كەم تاشلٮق
يەرلەرگە چۈشۈپتۇ .توپٮسى نٻپٮز بولغانلٮقتٮن ،تٻزال ئۈنۈپ چٮقٮپتۇ،
6لٻكٮن چوڭقۇر يٮلتٮز تارتمٮغاچقا ،كۈن چٮقٮش بٮلەنال سولٮشٮپ
قۇرۇپ كٻتٮپتۇ7 .بەزٮلٮرى تٮكەنلەرنٮڭ ئارٮسٮغا چۈشۈپتۇ ،تٮكەنلەر
ئۆسۈپ مايسٮالرنى بٻسٮۋاپتۇ .نەتٮجٮدە ،مايسٮالر ھوسۇل
بٻرەلمەپتۇ8 .بەزٮلٮرى بولسا مۇنبەت تۇپراققا چۈشۈپتۇ .ئۇالر
ئۈنۈپ چٮققاندٮن كٻيٮن ،ئۆسۈپ چوڭ بولۇپ ،ياخشى ھوسۇل
بٻرٮپتۇ .ئۇالرنٮڭ بەزٮلٮرى ئوتتۇز ،بەزٮلٮرى ئاتمٮش ،يەنە
بەزٮلٮرى بولسا يۈز ھەسسە ھوسۇل بٻرٮپتۇ.
9ھەزرٮتى ئەيسا يەنە مۇنداق دٻدى:
 بۇ سۆزلەرنى قۇلٮقٮڭالردا چٮڭ تۇتۇڭالر!تەمسٮللەرنٮڭ مەقسٮتى
10خااليٮق كەتكەندٮن كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئون ئٮككى شاگٮرتى

بٮلەن ئەگەشكۈچٮلٮرى ئۇنٮڭدٮن تەمسٮللەرنٮڭ مەنٮسٮنى سوراشتى.
11ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دٻدى:
 خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮنٮڭ سٮرى سٮلەرنٮڭ بٮلٮشٮڭالرغا بٻرٮلدى.لٻكٮن ،پادٮشاھلٮقنٮڭ سٮرتٮدٮكٮلەرگە ھەممە ئٮش تەمسٮللەر بٮلەن
ئۇقتۇرۇلٮدۇ12 .بۇنٮڭ بٮلەن ،خۇدانٮڭ مۇنۇ سۆزلٮرى ئەمەلگە
ئاشۇرۇلدى:
»قٮلغانلٮرٮمغا قارايدۇ ،قارايدۇ ،مەنٮسٮنى ئۇقمايدۇ .سۆزلٮرٮمنى
ئاڭاليدۇ ،ئاڭاليدۇ ،چۈشەنمەيدۇ .ئۇنداق بولمٮسٮدى ،ماڭا قايتاتتى،
مەنمۇ ئۇالرنى كەچۈرۈم قٮالتتٮم«.
ئۇرۇق چٻچٮش توغرٮسٮدٮكى تەمسٮلنٮڭ چۈشەندۈرۈلۈشى
13ئاندٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دٻدى:
 سٮلەر مۇشۇ تەمسٮلنٮمۇ چۈشەنمٮدٮڭالرمۇ؟ ئۇنداقتا ،باشقاتەمسٮللەرنى قانداقمۇ چۈشٮنٮسٮلەر؟ 14دٻھقان چاچقان ئۇرۇق
خۇدانٮڭ سۆزٮدۇر15 .چٮغٮر يولغا چۈشكەن ئۇرۇقالر مۇنداق
ئادەملەرگە تەمسٮل قٮلٮنغان بولۇپ ،ئۇالر خۇدانٮڭ سۆزٮنى ئاڭلٮغان
ھامان شەيتان كٻلٮپ ئۇالرنٮڭ قەلبٮگە چۈشكەن سۆزنى ئٻلٮپ كٻتٮدۇ.
16تۇپرٮقى كەم تاشلٮق يەرلەرگە چۈشكەن ئۇرۇقالر مۇنداق
كٮشٮلەرگە تەمسٮل قٮلٮنغان .ئۇالر خۇدانٮڭ سۆزٮنى ئاڭلٮغان ھامان
خۇشاللٮق بٮلەن قوبۇل قٮلٮدۇ17 .ھالبۇكى ،خۇدانٮڭ سۆزى ئۇالردا
يٮلتٮز تارتمٮغاچقا ،ئۇالر ئۇزۇنغا بەرداشلٮق بٻرەلمەيدۇ .خۇدانٮڭ
سۆزٮگە ئٮشەنگەنلٮكٮدٮن قٮيٮنچٮلٮق ياكى زٮيانكەشلٮككە ئۇچرٮسا،
دەرھال خۇدا يولٮدٮن چەتنەپ كٻتٮدۇ18 .يەنە بەزى كٮشٮلەر بولسا

تٮكەنلٮككە چۈشكەن ئۇرۇقالرغا تەمسٮل قٮلٮنغان19 .ئۇنداق
كٮشٮلەرنٮڭ كۆڭلٮگە بۇ دۇنيانٮڭ ئەندٮشٮلٮرى ،بايلٮقنٮڭ ئٻزٮقتۇرۇشى
ۋە باشقا نەرسٮلەرگە بولغان ھەۋەسلەر كٮرٮۋٻلٮپ ،خۇدانٮڭ سۆزٮنى
بوغۇۋٻتٮدۇ-دە ،ئۇالر ھوسۇلسٮز قالٮدۇ20 .يەنە بەزى كٮشٮلەر
مۇنبەت تۇپراققا چۈشكەن ئۇرۇقالرغا تەمسٮل قٮلٮنغان .ئۇالر
خۇدانٮڭ سۆزٮنى ئاڭالپ ،قوبۇل قٮلٮدۇ .خۇدانٮڭ سۆزى ئۇالردا
ئوتتۇز ،ئاتمٮش ،ھەتتا يۈز ھەسسە ھوسۇل بٻرٮدۇ.
داس ئاستٮدٮكى چٮراغ
21ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە مۇنداق دٻدى:
 كٮم چٮراغنى يٻقٮپ ،ئۇنى داس ياكى كارٮۋات ئاستٮغا يوشۇرۇپقويٮدۇ؟ ئۇ ئەلۋەتتە چٮراغنى چٮراغدان ئۈستٮگە قويمامدۇ؟
22ھەرقانداق مەخپٮي ئٮش ئاشكارٮالنماي قالمايدۇ؛ يوشۇرۇن
تۇتۇلغان ھەرقانداق ئٮش پاش بولماي قالمايدۇ23 .بۇ سۆزلەرنى
قۇلٮقٮڭالردا چٮڭ تۇتۇڭالر!
24ئاڭلٮغانلٮرٮڭالرغا زٻھٮن قويۇڭالر! سٮلەر قانچٮكى كۆپ زٻھٮن
قويساڭالر ،سٮلەرگە شۇنچە كۆپ چۈشەنچە بٻرٮلٮدۇ ،ھەتتا يٻتٮپ
ئاشقۇدەكمۇ بٻرٮلٮدۇ25 .چۈنكى ،كٮمدە ئەقٮل-پاراسەت بولسا،
ئۇنٮڭغا تٻخٮمۇ كۆپ بٻرٮلٮدۇ .لٻكٮن ،كٮمدە ئەقٮل-پاراسەت بولمٮسا،
ئۇنٮڭدا بار بولغٮنٮمۇ ئٻلٮپ كٻتٮلٮدۇ.
ئۈنگەن ئۇرۇق توغرٮسٮدٮكى تەمسٮل
26كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا مۇنداق دٻدى:

 خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقى يەنە بۇنٮڭغا ئوخشايدۇ :دٻھقان تۇپراققا ئۇرۇقچاچٮدۇ27 .ئۇ كٻچٮسى ئۇخاليدۇ ،كۈندۈزى تۇرٮدۇ .ئۇرۇق ئۈنۈپ
يٻتٮشٮدۇ .لٻكٮن ،ئۇ دٻھقان قانداقسٮگە بۇنداق بولغانلٮقٮنى بٮلمەيدۇ.
28تۇپراق تەبٮئٮي ھالدا ھوسۇل بٻرٮدۇ .ئۇرۇق ئاۋۋال ئۈنٮدۇ ،كٻيٮن
باش چٮقٮرٮدۇ ،ئاخٮردا باشاقالر تولۇق دان تۇتٮدۇ29 .دان پٮشٮپ
يٻتٮلگەندە ،ئۇ دٻھقان دەرھال ئورغاق سالٮدۇ ،چۈنكى ھوسۇل يٮغٮش
ۋاقتى كەلگەن بولٮدۇ.
قٮچا ئۇرۇقى توغرٮسٮدٮكى تەمسٮل
30ھەزرٮتى ئەيسا يەنە مۇنداق دٻدى:
 خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮنى نٻمٮگە ئوخشٮتاي؟ قانداق بٮر تەمسٮل بٮلەنسۈرەتلەپ بٻرەي؟ 31ئۇ گويا بٮر تال قٮچا ئۇرۇقٮغا ئوخشايدۇ .قٮچا
ئۇرۇقى پۈتۈن ئۇرۇقالرنٮڭ ئٮچٮدە ئەڭ كٮچٮك بولسٮمۇ،
32تٻرٮلغاندٮن كٻيٮن ،ھەرقانداق زٮرائەتتٮن ئٻگٮز ئۆسۈپ شۇنداق
شاخاليدۇكى ،قۇشالرمۇ ئۇنٮڭ سايٮسٮدە ئۇۋۇاليدۇ.
33ھەزرٮتى ئەيسا خۇدانٮڭ سۆزٮنى بۇنٮڭغا ئوخشاش نۇرغۇن
تەمسٮللەر بٮلەن جامائەت چۈشٮنەلٮگۈدەك قٮلٮپ چۈشەندۈرەتتى.
34تەمسٮل كەلتۈرمەي تۇرۇپ ھٻچقانداق تەلٮم بەرمەيتتى .ئۆز
شاگٮرتلٮرى بٮلەن يالغۇز قالغٮنٮدا ،ئۇالرغا ھەممٮنى چۈشەندۈرۈپ
بٻرەتتى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ بوراننى تٮنچٮتٮشى
35ئۇ كۈنى كەچقۇرۇن ،ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮغا:

 كۆلنٮڭ ئۇ قٻتٮغا ئۆتەيلى - ،دٻدى36 .شاگٮرتالر خااليٮقتٮنئايرٮلٮپ ،ھەزرٮتى ئەيسا ئولتۇرغان كٻمٮگە چۈشۈپ ،ئۇنى ئٻلٮپ
يۈرۈپ كٻتٮشتى .ئۇالر بٮلەن بٮللە ماڭغان باشقا كٻمٮلەرمۇ بار ئٮدى.
37قاتتٮق بوران چٮقٮپ ،دولقۇنالر شۇنداق ئۇردٮكى ،كٻمٮگە سۇ
توشاي دەپ قالغانٮدى38 .ھەزرٮتى ئەيسا كٻمٮنٮڭ ئاياغ تەرٮپٮدە
ياستۇققا باش قويۇپ ئۇيقۇغا كەتكەنٮدى .شاگٮرتالر ئۇنى ئويغٮتٮپ:
 ئۇستاز ،بٮز غەرق بولۇش ئالدٮدا تۇرۇۋاتساق ،كارٮڭٮز يوقمۇ؟ -دٻيٮشتى.
39ھەزرٮتى ئەيسا ئورنٮدٮن تۇرۇپ بورانغا بۇيرۇق قٮلدى ۋە
دولقۇنالرغا» :توختا! تٮنچالن!« دٻدى .بۇنٮڭ بٮلەن ،بوران توختاپ،
دولقۇن پەسلەپ ،ھەممٮسى تٮنچٮدى.
40ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮغا:
 نٻمانچە قورقٮسٮلەر! تٻخٮچە ئٮشەنچٮڭالر يوقمۇ؟  -دٻدى.41ئۇالر بولسا قاتتٮق قورقۇنچ ئٮچٮدە بٮر-بٮرٮگە:
 بۇ ئادەم زادى كٮمدۇ؟ ھەتتا بوران ۋە دولقۇنالرمۇ ئۇنٮڭ گٻپٮنىئاڭاليدٮكەن-ھە!  -دەپ كٻتٮشتى.
5
جٮن چاپالشقان گٻراسالٮق ئادەمنٮڭ ساقايتٮلٮشى
1ئۇالر كۆلنٮڭ ئۇ قٻتٮدٮكى گٻراسالٮقالر تۇرٮدٮغان يەرگە باردى.

2ھەزرٮتى ئەيسا كٻمٮدٮن چۈشۈشى بٮلەنال ،جٮن چاپالشقان بٮر ئادەم
گۆر قٮلٮنٮدٮغان ئۆڭكۈرلەرنٮڭ بٮرٮدٮن چٮقٮپ ،ئۇنٮڭ ئالدٮغا
يۈگۈردى3 .ئۇ ئادەم ئۆڭكۈرلەرنى ماكان تۇتقان بولۇپ ،ھٻچكٮم
ئۇنى ھەتتا زەنجٮر بٮلەنمۇ باغالپ قويالمايتتى4 .بٮرنەچچە قٻتٮم
قوللٮرى زەنجٮرلٮنٮپ ،پۇتلٮرٮغا كٮشەنلەر سٻلٮنغان بولسٮمۇ،
زەنجٮرلەرنى ئۈزۈپ ،كٮشەنلەرنى چٻقٮۋەتكەنٮدى .ھٻچكٮم ئۇنى
بويسۇندۇرالمٮغانٮدى5 .كٻچە-كۈندۈز مازارلٮق ۋە داالالردا
ۋارقٮراپ-جارقٮراپ يۈرەتتى .ئۆز-ئۆزٮنى تاش بٮلەن ئۇرۇپ
يارٮالندۇراتتى.
6ئۇ ھەزرٮتى ئەيسانى يٮراقتٮن كۆرۈپ ،يۈگۈرگەن پٻتى ئۇنٮڭ
ئالدٮغا بٻرٮپ ،يەرگە باش قويدى 7ۋە قاتتٮق ۋارقٮراپ:
 ئۇلۇغ خۇدانٮڭ ئوغلى ئەيسا ،ئٮشٮمغا ئارٮالشما! خۇدا ئالدٮداسەندٮن ئۆتۈنۈپ سورايمەنكى ،مٻنى قٮينٮما!  -دٻدى8 .سەۋەبى،
ھەزرٮتى ئەيسا» :ھەي جٮن ،بۇ ئادەمنٮڭ تٻنٮدٮن چٮق!« دەپ
بۇيرۇغانٮدى.
9ئاندٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا بۇ ئادەمدٮن:
 ئٮسمٮڭ نٻمە؟  -دەپ سورٮدى. ئٮسمٮم »مٮڭلٮغان« ،چۈنكى سانٮمٮز كۆپ - ،دەپ جاۋاب بەردىبۇ ئادەمنى سۆزلٮتٮۋاتقان جٮن 10ۋە ھەزرٮتى ئەيسادٮن ئۆزلٮرٮنى
ئۇ زٻمٮندٮن چٮقٮرٮۋەتمەسلٮكنى تەلەپ قٮلٮپ ،كۆپ ئۆتۈنۈپ
يالۋۇردى.

11شۇ ئەتراپتٮكى تاغ باغرٮدا چوڭ بٮر توپ توڭگۇز پادٮسى
ئوزۇقلٮنٮپ يۈرەتتى12 .جٮنالر ھەزرٮتى ئەيساغا:
 بٮزنى مۇشۇ توڭگۇز پادٮسٮغا ھەيدٮۋەتكٮن ،ئۇالرنٮڭ ئٮچٮگەكٮرٮپ كٻتٮشكە ئٮجازەت بەرگٮن - ،دەپ يالۋۇرۇشتى13 .ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئٮجازٮتى بٮلەن جٮنالر چٮقٮپ ،توڭگۇزالرنٮڭ تٻنٮگە
كٮرٮپ كەتتى .ئٮككى مٮڭغا يٻقٮن توڭگۇز پاتٮپاراق بولۇپ،
يۈگۈرگەن پٻتى تٮك ياردٮن چۈشۈپ ،كۆلگە غەرق بولدى.
14توڭگۇز باققۇچٮالر ئۇ يەردٮن قٻچٮپ ،شەھەر-يٻزٮالردا بۇ
خەۋەرنى تارقاتتى .خااليٮقمۇ ئەھۋالنى كۆرگٮلى چٮقٮشتى15 .ئۇالر
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ يٻنٮغا كەلگٮنٮدە ،ئٮلگٮرى مٮڭلٮغان جٮنالرغا
ئەسٮر بولغان ھٻلٮقى ئادەمنٮڭ كٮيٮملٮرٮنى كٮيٮپ ،ئەس-ھوشى جايٮدا
ھالدا ئولتۇرغٮنٮنى كۆرۈپ ،قورقۇپ كٻتٮشتى16 .بۇ مۆجٮزٮنى
كۆرگەنلەر جٮن چاپالشقان ئادەمنٮڭ قۇتقۇزۇلغانلٮقى ۋە
توڭگۇزالرنٮڭ ئاقٮۋٮتٮنى خااليٮققا سۆزلەپ بەردى17 .بۇنٮڭ بٮلەن،
خەلق ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۆزلٮرٮنٮڭ زٻمٮنٮدٮن چٮقٮپ كٻتٮشٮنى
تەلەپ قٮلدى.
18ھەزرٮتى ئەيسا كٻمٮگە چٮقٮۋاتقاندا ،ئٮلگٮرى جٮن چاپالشقان
ھٻلٮقى ئادەم ئۇنٮڭغا:
 مەنمۇ سٮز بٮلەن بٮللە كٻتەي - ،دەپ يالۋۇردى.19لٻكٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا رۇخسەت قٮلماي:
 -ئۇرۇق-تۇغقانلٮرٮڭنٮڭ يٻنٮغا بٻرٮپ ،ئۇالرغا رەببٮڭنٮڭ ساڭا

نەقەدەر چوڭ ئٮشالرنى قٮلٮپ بەرگەنلٮكٮنى ۋە قانچٮلٮك مٻھٮر-
شەپقەت كۆرسەتكەنلٮكٮنى يەتكۈزگٮن - ،دٻدى20 .ئۇ ئادەم قايتٮپ
بٻرٮپ ،ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۆزٮگە قٮلٮپ بەرگەن چوڭ ئٮشالرنى
ئون شەھەر رايونٮدا تارقٮتٮشقا باشلٮدى .بۇنى ئاڭلٮغانالرنٮڭ
ھەممٮسى ھەيران قٻلٮشتى.
تٮرٮلدۈرۈلگەن قٮز ۋە ساقايتٮلغان ئايال
21ھەزرٮتى ئەيسا كٻمە بٮلەن كۆلنٮڭ ئۇ قٻتٮغا قايتقٮنٮدا ،نۇرغۇن
خااليٮق كۆل بويٮدا يەنە ئۇنٮڭ يٻنٮغا يٮغٮلدى23-22 .بۇ چاغدا،
مەلۇم بٮر ئٮبادەتخانٮنٮڭ يائٮر ئٮسٮملٮك بٮر مەسئۇلى كەلدى .ئۇ
ھەزرٮتى ئەيسانى كۆرۈپ ئايٮغٮغا يٮقٮلٮپ:
 كٮچٮك قٮزٮم سەكراتقا چۈشۈپ قالدى .بٻرٮپ ئۇنٮڭغا قولٮڭٮزنىتەگكۈزۈپ قويسٮڭٮز ،ئۇ ساقٮيٮپ ئۆمۈر كۆرسە!  -دەپ يالۋۇردى.
24ھەزرٮتى ئەيسا ئۇ ئادەم بٮلەن بٮللە باردى .ئۇنٮڭ ئەتراپٮغا
ئولٮشٮۋالغان خااليٮقمۇ كەينٮدٮن ئەگٮشٮپ مٻڭٮشتى.
25توپنٮڭ ئٮچٮدە خۇن تەۋرەش كٻسٮلٮگە گٮرٮپتار بولغٮنٮغا ئون
ئٮككى يٮل بولغان بٮر ئايال بار ئٮدى26 .ئۇ نۇرغۇن تٻۋٮپالرنٮڭ
قولٮدا كۆپ ئازاب چٻكٮپ ،بار-يوقٮنى سەرپ قٮلغان بولسٮمۇ،
كٻسٮلى ياخشٮالنماق تۈگۈل ،تٻخٮمۇ ئٻغٮرلٮشٮپ كەتكەنٮدى27 .بۇ
ئايالمۇ ھەزرٮتى ئەيسا ھەققٮدٮكى گەپ-سۆزلەرنى ئاڭلٮغانٮدى.
شۇنٮڭ ئۈچۈن ،خااليٮقنٮڭ ئارٮسٮدٮن قٮستٮلٮپ كٻلٮپ ،ئارقا تەرەپتٮن
ئۇنٮڭ چاپٮنٮنى سٮالپ قويدى28 .چۈنكى ،ئۇ ئٮچٮدە »ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ چاپٮنٮنى تۇتسامال ،چوقۇم ساقٮيٮپ كٻتٮمەن« دەپ

ئويلٮغانٮدى29 .خۇن شۇئان توختاپ ،ئايال ئۆزٮنٮڭ كٻسەل ئازابٮدٮن
قۇتۇلغانلٮقٮنى ھٻس قٮلدى30 .دەل شۇ ۋاقٮتتا ،ھەزرٮتى ئەيسا
ۋۇجۇدٮدٮن قۇدرٮتٮنٮڭ چٮققانلٮقٮنى سەزدى .ئۇ خااليٮقنٮڭ ئٮچٮدە
كەينٮگە بۇرۇلۇپ:
 كٮيٮمٮمنى تۇتقان كٮم؟  -دەپ سورٮدى.31شاگٮرتلٮرى ئۇنٮڭغا:
 ئۆپچۆرٮڭٮزدٮكى خااليٮقنٮڭ قٮستاپ كٻلٮۋاتقانلٮقٮنى كۆرۈپتۇرۇقلۇق ،يەنە» :مٻنى تۇتقان كٮم؟« دەپ سورايسٮزغۇ؟  -دٻيٮشتى.
32بٮراق ،ھەزرٮتى ئەيسا ئۆزٮنى تۇتقان كٮشٮنى تٻپٮش ئۈچۈن
داۋاملٮق ئەتراپٮغا قارٮدى33 .ئۆزٮدە نٻمە ئەھۋالنٮڭ يۈز
بەرگەنلٮكٮنى سەزگەن ئايالمۇ قورققٮنٮدٮن تٮترٮگەن ھالدا ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئالدٮغا كٻلٮپ ،ئايٮغٮغا يٮقٮلدى ۋە ئۇنٮڭغا ھەقٮقٮي ئەھۋالنى
ئٻيتتى34 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا:
 قٮزٮم ،ئٮشەنچٮڭ سٻنى ساقايتتى! تٮنچ-ئامان قايت .داۋاملٮقساالمەت بول - ،دٻدى.
35ھەزرٮتى ئەيسا بۇ سۆزنى قٮلٮۋاتقاندا ،ئٮبادەتخانا مەسئۇلٮنٮڭ
ئۆيٮدٮن كٮشٮلەر كٻلٮپ ،ئٮبادەتخانا مەسئۇلى يائٮرغا:
 قٮزٮڭٮز جان ئۈزدى .ئەمدى ئۇستازنى ئاۋارە قٮلٮشنٮڭ ھاجٮتىيوقمٮكٮن - ،دٻيٮشتى.
36ھەزرٮتى ئەيسا بۇ سۆزلەرگە قارٮماي ،ئٮبادەتخانا مەسئۇلٮغا:

 قورقمٮغٮن! ئٮشەنچٮڭ بولسۇن - ،دٻدى37 .شۇنٮڭ بٮلەن ،ھەزرٮتىئەيسا پٻترۇس ،ياقۇپ ۋە ياقۇپنٮڭ ئٮنٮسى يۇھاننانى ئٻلٮپ يولغا
چٮقتى .ئۇالردٮن باشقا ھٻچكٮمنٮڭ ئۆزى بٮلەن بٮللە بٻرٮشٮغا
رۇخسەت قٮلمٮدى38 .ئۇالر ئٮبادەتخانا مەسئۇلٮنٮڭ ئۆيى ئالدٮغا
كەلگەندە ،ھەزرٮتى ئەيسا قاتتٮق دەرد-پەرياد كۆتۈرگەن كٮشٮلەر
توپٮنى كۆردى39 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۆيگە كٮرٮپ ئۇالرغا:
 نٻمٮشقا دەرد-پەرياد كۆتۈرۈپ يٮغاليسٮلەر؟ باال ئۆلمٮدى ،ئۇخالپقاپتۇ - ،دٻدى40 .بٮراق ،ئۇالر ھەزرٮتى ئەيسانى مەسخٮرە قٮلٮشتى.
ھەزرٮتى ئەيسا ھەممەيلەننى تاشقٮرٮغا چٮقٮرٮۋەتكەندٮن كٻيٮن،
بالٮنٮڭ ئاتا-ئانٮسٮنى ۋە بٮللە كەلگەن شاگٮرتلٮرٮنى ئٻلٮپ ،باال بار
ئۆيگە كٮردى41 .ئۇ بالٮنٮڭ قولٮدٮن تارتٮپ ،ئۇنٮڭغا» :تالٮتا كۇمى«
دٻدى .بۇ سۆزنٮڭ مەنٮسى »قٮزٮم ساڭا ئٻيتٮمەنكى ،ئورنۇڭدٮن تۇر«
دٻگەنلٮك ئٮدى42 .ئون ئٮككى ياشلٮق بۇ قٮز شۇئان ئورنٮدٮن
تۇرۇپ ،مٻڭٮشقا باشلٮدى .ئۇ يەردٮكٮلەر بۇ ئٮشقا ئٮنتايٮن ھەيران
بولۇشتى43 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا بۇ ئٮشنى ھٻچكٮمگە
تٮنماسلٮقنى قاتتٮق تاپٮلٮدى ۋە ئۇالرغا قٮزنٮڭ قورسٮقٮغا بٮرنەرسە
بٻرٮشنى بۇيرۇدى.
6
ناسٮرەلٮكلەرنٮڭ ھەزرٮتى ئەيسانى رەت قٮلٮشى
1ھەزرٮتى ئەيسا ئۇ يەردٮن ئايرٮلٮپ ،ئۆز يۇرتٮغا قايتتى.
شاگٮرتلٮرٮمۇ ئۇنٮڭ بٮلەن بٮللە ئٮدى2 .دەم ئٻلٮش كۈنى ،ھەزرٮتى
ئەيسا ئٮبادەتخانٮدا تەلٮم بٻرٮشكە باشلٮدى .ئۇنٮڭ سۆزلٮرٮنى ئاڭلٮغان

جامائەت ھەيران بولۇشۇپ:
 بۇ ئادەم بۇالرنى نەدٮن ئۆگەنگەندۇ؟ ئۇنٮڭغا بۇنچٮۋاال ئەقٮل-پاراسەتنى كٮم بەرگەندۇ؟ بۇ مۆجٮزٮلەرنى قانداق يارٮتٮدٮغاندۇ؟ 3ئۇ
پەقەت ئاددٮي بٮر ياغاچچٮغۇ؟ مەريەم ئۇنٮڭ ئانٮسى ،ياقۇپ ،يوسە،
يەھۇدا ۋە سٮمۇن ئۇنٮڭ قٻرٮنداشلٮرى ئەمەسمۇ؟ سٮڭٮللٮرى بۇ يەردە
ئۆز ئٮچٮمٮزدٮغۇ؟  -دٻيٮشەتتى .شۇنٮڭ بٮلەن ،ئۇالر ئۇنى رەت
قٮلدى.
4ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 پەيغەمبەر ئۆز يۇرتى ،ئۆز ئۇرۇق-تۇغقانلٮرى ئارٮسٮدا ۋە ئۆزئۆيٮدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولمايدۇ - ،دٻدى5 .شۇڭا ،ھەزرٮتى ئەيسا
ئۇ يەردە بٮرقانچە بٮمارنى ئۇالرنٮڭ ئۇچٮسٮغا قوللٮرٮنى تەگكۈزۈپ
ساقايتقاندٮن باشقا ،ھٻچقانداق مۆجٮزە كۆرسٮتٮشنى توغرا تاپمٮدى.
6ئۇ بۇ كٮشٮلەرنٮڭ ئٻتٮقادسٮزلٮقٮدٮن ھەيران قالدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئون ئٮككى ئەلچٮنى ئەۋەتٮشى
كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا ئەتراپتٮكى يٻزا-كەنتلەرنى ئايلٮنٮپ تەلٮم
بٻرٮۋاتاتتى7 .ئۇ ئون ئٮككى شاگٮرتٮنى يٻنٮغا چاقٮرٮپ ،ئۇالرغا
جٮنالرنى ھەيدەش ھوقۇقٮنى بەردى ۋە خەلق ئارٮسٮغا ئٮككى-
ئٮككٮدٮن ئەۋەتتى8 .ھەم ئۇالرغا سەپەردە يٻنٮغا ھاسٮدٮن باشقا
نەرسە ئٻلٮۋالماسلٮق ،نە نان ،نە خۇرجۇن كۆتۈرمەسلٮك ،پۇلمۇ
سٻلٮۋالماسلٮقنى ئٻيتتى9 .پۇتٮغا ئاياغ كٮيٮشكە ئٮجازەت بەردى ،بٮراق
بٮرەر ئارتۇق كۆڭلەك ئٻلٮۋالماسلٮقنى بۇيرۇدى10 .ئۇ يەنە:

 بٮر يۇرتقا بارغٮنٮڭالردا ،قايسى ئائٮلٮدە قارشى ئٻلٮنساڭالر ،ئۇيەردٮن كەتكۈچە شۇ ئائٮلٮدٮال تۇرۇڭالر11 .ئەگەر بٮرەر يەردٮكى
كٮشٮلەر سٮلەرنى قارشى ئالمٮسا ۋە سۆزۈڭالرنى ئاڭلٮمٮسا ،ئۇ
يەردٮن ئايرٮلغٮنٮڭالردا ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن
ئايٮغٮڭالردٮكى توپٮنى قٻقٮۋٻتٮڭالر!  -دٻدى.
12شۇنداق قٮلٮپ ،شاگٮرتالر يولغا چٮقٮپ ،كٮشٮلەرنى گۇناھلٮرٮغا
توۋا قٮلٮشقا ئۈندٮدى13 .ئۇالر نۇرغۇن جٮنالرنى ھەيدٮدى،
نۇرغۇن بٮمارالرغا زەيتۇن يٻغٮنى سۈركەپ ساقايتتى.
چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانٮڭ ئۆلۈمى
14ھٮرود خان ھەزرٮتى ئەيسا ھەققٮدٮكى ھەممە ئٮشالردٮن خەۋەر
تاپتى ،چۈنكى ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ داڭقى ھەممە يەرگە پۇر
كەتكەنٮدى .بەزٮلەر» :بۇ ئادەم ئۆلۈمدٮن تٮرٮلگەن چۆمۈلدۈرگۈچى
يەھيا بولسا كٻرەك .ئۇنٮڭ پەۋقۇلئاددە قۇدرەتلەرگە ئٮگە بولغانلٮقٮنٮڭ
سەۋەبى ئەنە شۇ« دٻيٮشەتتى15 .بەزٮلەر» :ئۇ ئٮلياس پەيغەمبەر«
دٻسە ،يەنە بەزٮلەر» :بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەردەك بٮر پەيغەمبەر
بولسا كٻرەك« دٻيٮشەتتى.
16بۇالرنى ئاڭلٮغان ھٮرود خان:
 مەن كاللٮسٮنى ئالدۇرغان يەھيا تٮرٮلٮپتۇ!  -دٻدى.18-17ھٮرودنٮڭ بۇنداق دٻيٮشٮنٮڭ سەۋەبى ،ئۇ ئۆگەي ئاكٮسى
فٮلٮپنٮڭ ئايالى ھٮرودٮيەنى تارتٮۋالغاندا ،ئۇ ئايالنٮڭ تەلٮپى بٮلەن
يەھيانى تۇتقۇن قٮلٮپ ،زٮندانغا تاشلٮغانٮدى .چۈنكى ،يەھيا ھٮرودقا:
»ئاكاڭنٮڭ ئايالٮنى تارتٮۋٻلٮشٮڭ تەۋرات قانۇنٮغا خٮالپتۇر« دەپ

كەلگەنٮدى.
19ھٮرودٮيە شۇ ۋەجٮدٮن يەھيا پەيغەمبەرگە ئۆچمەنلٮك ساقالپ،
ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمەكچى بولسٮمۇ ،لٻكٮن ئەمەلگە ئاشۇرالمٮغانٮدى.
20چۈنكى ،يەھيا پەيغەمبەرنٮڭ دۇرۇس ۋە خۇداغا ئاتالغان بٮر ئادەم
ئٮكەنلٮكٮنى بٮلٮدٮغان ھٮرود خان ئۇنٮڭدٮن قورقاتتى ۋە ئۇنى
مۇھاپٮزەت قٮالتتى .ھٮرود يەھيا پەيغەمبەرنٮڭ سۆزلٮرٮنى ئاڭلٮغان
چاغلٮرٮدا نٻمە قٮلٮشنى بٮلەلمەي قاالتتى .بٮراق ،ئۇنٮڭ سۆزلٮرٮنى
يەنٮال قٮزٮقٮپ ئاڭاليتتى.
21ھٮرودٮيە كۈتكەن پۇرسەت ئاخٮر يٻتٮپ كەلدى .ھٮرود ئۆزٮنٮڭ
تۇغۇلغان كۈنٮنى خاتٮرٮلەش ئۈچۈن كاتتا زٮياپەت ئۆتكۈزۈپ ،قول
ئاستٮدٮكى ئەمەلدارالر ،قوماندانالر ۋە جەلٮلٮيە ئۆلكٮسٮدٮكى يۇرت
كاتتٮلٮرٮنى كۈتۈۋالدى22 .ھٮرودٮيەنٮڭ بۇرۇنقى ئٻرٮدٮن بولغان
قٮزى كٮرٮپ ئۇسسۇل ئويناپ بەردى .بۇ ھٮرود بٮلەن مٻھمانالرغا
بەكمۇ يٻقٮپ كەتتى .ھٮرود خان قٮزغا:
 مەندٮن نٻمە تەلەپ قٮلسٮڭٮز ،شۇنى بٻرٮمەن - ،دٻدى23 .ئارقٮدٮنالئۇ قەسەم قٮلٮپ يەنە:
 مەندٮن نٻمە تەلەپ قٮلسٮڭٮز ،ھەتتا خانلٮقٮمنٮڭ يٻرٮمٮنى دٻسٮڭٮزمۇمەرھەمەت - ،دٻدى.
24قٮز تاشقٮرٮغا چٮقٮپ ،ئانٮسٮدٮن:
 -نٻمە تەلەپ قٮالي؟  -دەپ سورٮدى.

 چۆ ۈلدۈرگۈچى يەھيانٮڭ كاللٮسٮنى تەلەپ قٮل - ،دٻدى ئانٮسى.25قٮز شۇئان ھٮرود خاننٮڭ ئالدٮغا يۈگۈرۈپ كٮرٮپ:
 چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيانٮڭ كاللٮسٮنى دەرھال بٮر تەخسٮگە قويۇپكەلتۈرۈشٮڭٮزنى تەلەپ قٮلٮمەن - ،دٻدى.
26ھٮرود خان بۇنٮڭغا ناھايٮتى ئوڭايسٮزالنغان بولسٮمۇ،
مٻھمانالرنٮڭ ئالدٮدا قٮلغان قەسٮمى تۈپەيلٮدٮن ،قٮزنٮڭ تەلٮپٮنى رەت
قٮلٮشنى راۋا كۆرمٮدى27 .ئۇ دەرھال بٮر جالالت ئەۋەتٮپ ،يەھيا
پەيغەمبەرنٮڭ كاللٮسٮنى ئٻلٮپ كٻلٮشنى بۇيرۇدى .جالالت زٮندانغا
بٻرٮپ يەھيا پەيغەمبەرنٮڭ كاللٮسٮنى ئٻلٮپ28 ،ئۇنى بٮر تەخسٮگە
قويۇپ ،قٮزنٮڭ ئالدٮغا ئٻلٮپ كەلدى .قٮز ئۇنى ئانٮسٮغا تاپشۇردى.
29بۇنٮڭدٮن خەۋەر تاپقان يەھيا پەيغەمبەرنٮڭ شاگٮرتلٮرى كٻلٮپ،
جەسەتنى ئٻلٮپ بٻرٮپ يەرلٮككە قويدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ بەش مٮڭ كٮشٮنى تويدۇرۇشى
30يٻزا-قٮشالقالرغا ئەۋەتٮلگەن ئەلچٮلەر قايتٮپ كٻلٮپ ،ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئالدٮغا يٮغٮلدى ۋە قٮلغان ئٮشلٮرى ھەم بەرگەن تەلٮملٮرٮنى
ئۇنٮڭغا مەلۇم قٮلٮشتى31 .كٻلٮپ-كٻتٮۋاتقانالر ناھايٮتى كۆپ
بولغانلٮقتٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا ۋە شاگٮرتالرغا غٮزالٮنٮشقٮمۇ ۋاقٮت
چٮقمٮدى .شۇڭا ،ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 يۈرۈڭالر ،مەن بٮلەن خٮلۋەت بٮر جايغا بٻرٮپ ،بٮر دەم ئارامئٻلٮڭالر - ،دٻدى32 .بۇنٮڭ بٮلەن ،ئۇالر كٻمٮگە چۈشۈپ ،خٮلۋەت
بٮر يەرگە قاراپ يول ئالدى33 .بٮراق ،ئۇالرنٮڭ كٻتٮۋاتقانلٮقٮنى

كۆرگەن بٮرمۇنچە كٮشٮلەر ئۇالرنى تونۇۋالغانٮدى .خااليٮق
ئەتراپتٮكى پۈتۈن يٻزٮالردٮن بەس-بەس بٮلەن پٮيادە يولغا چٮقٮپ،
ئۇالردٮن بۇرۇن ئۇ يەرگە يٻتٮپ بٻرٮشتى34 .ھەزرٮتى ئەيسا
كٻمٮدٮن چۈشۈپ ،نۇرغۇن خااليٮقنى كۆردى .قويچٮسٮز قوي
پادٮسٮغا ئوخشايدٮغان بۇ ئٮنسانالرغا ئٮچ ئاغرٮتتى ۋە ئۇالرغا كۆپ
نەرسٮلەرنى ئۆگٮتٮشكە باشلٮدى.
35ۋاقٮت بٮر يەرگە بٻرٮپ قالغانٮدى .شاگٮرتلٮرى ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئالدٮغا كٻلٮپ:
 بۇ خٮلۋەت بٮر جاي ئٮكەن ،كەچ كٮرٮپ كەتتى36 .خااليٮقنىتارقٮتٮۋەتكەن بولسٮڭٮز ،ئۇالر ئەتراپتٮكى يٻزا-قٮشالقالرغا بٻرٮپ،
ئۆزلٮرٮگە يەيدٮغان بٮر نەرسە سٻتٮۋالسۇن - ،دٻدى.
37لٻكٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا:
 ئۇالرغا ئۆزۈڭالر تاماق بٻرٮڭالر - ،دٻدى.شاگٮرتالر ھەزرٮتى ئەيسادٮن:
 يٻرٮم يٮللٮق كٮرٮمنى خەجلەپ ،ئۇالرغا نان ئەكٻلٮپ ئۈلەشتۈرۈپبٻرەمدۇق؟  -دەپ سورٮدى.
 -38قانچە نٻنٮڭالر بار؟ قاراپ بٻقٮڭالر - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا
ئۇالرغا .ئۇالر تەكشۈرۈپ كەلگەندٮن كٻيٮن:
 -بٮزدە بەش نان بٮلەن ئٮككى بٻلٮق بار ئٮكەن - ،دٻيٮشتى.

39ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا خااليٮقنى توپ-توپ قٮلٮپ يٻشٮل چٮملٮقتا
ئولتۇرغۇزۇشنى بۇيرۇدى40 .خااليٮق يۈزدٮن ،ئەللٮكتٮن بولۇپ
ئولتۇرۇشتى41 .ھەزرٮتى ئەيسا بەش نان بٮلەن ئٮككى بٻلٮقنى قولٮغا
ئٻلٮپ ،ئاسمانغا قاراپ خۇداغا شۈكۈر ئٻيتتى .ئاندٮن ،نانالرنى
ئوشتۇپ ،كۆپچٮلٮككە تارقٮتٮپ بٻرٮش ئۈچۈن شاگٮرتلٮرٮغا بەردى.
ئٮككى بٻلٮقنٮمۇ شۇنداق قٮلدى42 .ھەممەيلەن يەپ تويدى.
43شاگٮرتالر ئٻشٮپ قالغان نان ۋە بٻلٮق پارچٮلٮرٮنى لٮق ئون ئٮككى
سٻۋەتكە يٮغٮۋالدى44 .تاماق يٻگەن ئەرلەرنٮڭ سانٮال بەش مٮڭ
ئٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ سۇ ئۈستٮدە مٻڭٮشى
45بۇنٮڭ كەينٮدٮنال ،ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮنٮڭ كٻمٮگە
ئولتۇرۇپ ،ئۆزٮدٮن ئاۋۋال كۆلنٮڭ ئۇ قٻتٮدٮكى بەيتسايدا يٻزٮسٮغا
ئۆتۈشٮنى بۇيرۇدى .بۇ ئارٮدا ئۆزى خااليٮقنى تارقٮتٮۋەتتى.
46ئۇالرنى ئۇزاتقاندٮن كٻيٮن ،دۇئا-تٮالۋەت قٮلٮش ئۈچۈن تاغقا
چٮقتى.
47كەچقۇرۇن ،كٻمە كۆلنٮڭ ئوتتۇرٮسٮغا بارغانٮدى .قۇرۇقلۇقتا
ئۆزى يالغۇز قالغان ھەزرٮتى ئەيسا 48شاگٮرتلٮرٮنٮڭ پاالقنى
ناھايٮتى تەستە ئۇرۇۋاتقانلٮقٮنى كۆردى ،چۈنكى قارشى تەرەپتٮن
شامال چٮقٮۋاتاتتى .تاڭ ئٻتٮشقا ئاز قالغاندا ،ھەزرٮتى ئەيسا كۆلنٮڭ
ئۈستٮدە مٻڭٮپ ،شاگٮرتلٮرى تەرەپكە كەلدى ۋە ئۇالرنٮڭ يٻنٮدٮن
ئۆتۈپ كەتمەكچى بولدى49 .شاگٮرتالر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ كۆلنٮڭ
ئۈستٮدە مٻڭٮپ كٻلٮۋاتقانلٮقٮنى كۆرۈپ ،ئۇنى ئالۋاستى ،دەپ ئويالپ
ۋارقٮرٮشٮپ كەتتى50 .ھەممەيلەن ئۇنى كۆرۈپ ئٮنتايٮن ئاالقزادە

بولۇشقانٮدى.
لٻكٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا دەرھال ئۇالرغا:
 خاتٮرجەم بولۇڭالر ،بۇ مەن ،قورقماڭالر!  -دٻدى.51ھەزرٮتى ئەيسا كٻمٮگە چٮقٮپ ئۇالرغا قوشۇلغاندا ،شامال
توختٮدى .شاگٮرتالر بۇنٮڭدٮن ئٮنتايٮن ھەيران قٻلٮشتى52 .چۈنكى،
ئۇالر نان توغرٮسٮدٮكى مۆجٮزٮنى تٻخٮچە چۈشەنمٮگەنٮدى،
ئۇالرنٮڭ ئەقلى بولسا بٮخۇدلٮشٮپ كەتكەنٮدى.
53ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن شاگٮرتلٮرى كۆلنٮڭ قارشى قٻتٮغا بٻرٮشٮدا،
گٮنەسار دٻگەن يەردە قۇرۇقلۇققا چٮقٮپ كٻمٮنى باغلٮدى54 .ئۇالر
كٻمٮدٮن چۈشۈشى بٮلەنال ،خەلق ھەزرٮتى ئەيسانى تونۇۋالدى.
55ئۇالر يۈگۈرۈشۈپ يۈرۈپ ،بۇ خەۋەرنى ئەتراپتٮكى جايالرغا
يەتكۈزدى .ھەزرٮتى ئەيسا قەيەردە بولسا ،كٮشٮلەر بٮمارالرنى
زەمبٮلگە سٻلٮپ ،شۇ يەرگە ئٻلٮپ بٻرٮشتى56 .ھەزرٮتى ئەيسا مەيلى
يٻزا ،مەيلى شەھەر ياكى قٮشالققا بارسۇن ،خااليٮق بٮمارالرنى
ئاساسلٮق كوچٮالرغا ئٻلٮپ چٮقٮپ ياتقۇزۇپ ،ھەزرٮتى ئەيسادٮن
بٮمارالرنٮڭ ھٻچبولمٮغاندا ئۇنٮڭ تونٮنٮڭ پٻشٮگە بولسٮمۇ قولٮنى
تەگكۈزۈۋٻلٮشٮغا رۇخسەت قٮلٮشٮنى سوراپ يالۋۇراتتى .ئۇنٮڭغا
قولٮنى تەگكۈزگەنلەرنٮڭ ھەممٮسى ساقايدى.
7
خۇدانٮڭ ئەمرٮنى يوققا چٮقارماسلٮق

1بٮر كۈنى ،يٻرۇسالٻمدٮن كەلگەن بەزى پەرٮسٮيلەر ۋە تەۋرات
ئۇستازلٮرى ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ چۆرٮسٮگە يٮغٮلدى2 .ئۇالر
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ شاگٮرتلٮرى ئٮچٮدە بەزٮلٮرٮنٮڭ تاماقتٮن بۇرۇن
قول يۇيۇش دٮنٮي قائٮدٮسٮنى ئادا قٮلمايال تاماق يەۋاتقانلٮقٮنى كۆردى.
)3پەرٮسٮيلەر ،جۈملٮدٮن پۈتۈن يەھۇدٮيالر ئەجدادلٮرٮنٮڭ ئەنئەنٮسى
بويٮچە قوللٮرٮنى پاكٮز يۇماي تۇرۇپ تاماق يٻمەيدۇ4 .شۇنٮڭدەك،
بازاردٮن ئالغان نەرسٮلەرنٮمۇ يۇماي يٻمەيدۇ .ئۇنٮڭدٮن باشقا ،قەدەھ،
چۆگۈن ۋە مٮس قاچٮالرنى يۇيۇش توغرٮسٮدٮمۇ بٮرمۇنچە
ئەنئەنٮلەرگە رٮئايە قٮلٮدۇ(.
5پەرٮسٮيلەر ۋە تەۋرات ئۇستازلٮرى ھەزرٮتى ئەيسادٮن:
 شاگٮرتلٮرٮڭ نٻمٮشقا ئەجدادلٮرٮمٮزنٮڭ ئەنئەنٮلٮرٮگە رٮئايەقٮلمايدۇ؟ نٻمٮشقا ناپاك قوللٮرى بٮلەن تاماق يەيدۇ؟  -دەپ سوراشتى.
6ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
 خۇدا يەشايا پەيغەمبەر ئارقٮلٮق ئالدٮن ئٻيتقان مۇنۇ سۆزلەر سٮلەرساختٮپەزلەرگە نٻمٮدٻگەن ماس كٻلٮدۇ-ھە؟! ئۇنٮڭ يازمٮسٮدا مۇنداق
يٻزٮلغان:
»بۇ خەلق مٻنى ئاغزٮدٮال ھۆرمەتلەيدۇ ،لٻكٮن قەلبى مەندٮن يٮراق.
7ماڭا قٮلغان ئٮبادٮتى بٮھۇدٮدۇر .چۈنكى ،ئۆگەتكەنلٮرى خۇدانٮڭ
ئەمرلٮرى ئەمەس ،بەلكى ئۆزلٮرى چٮقٮرٮۋالغان پەتٮۋاالردۇر«.
8سٮلەر خۇدانٮڭ ئەمرٮنى بٮر ياققا قايرٮپ قويۇپ ،ئٮنسانالرنٮڭ
ئەنئەنٮسٮگە ئٻسٮلٮۋالٮدٮكەنسٮلەر.

9ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە مۇنداق دٻدى:
 ئۆز ئەنئەنەڭالرنى ساقالپ قٻلٮش ئۈچۈن ،خۇدانٮڭ ئەمرلٮرٮنى بٮرياققا قايرٮپ قويۇشتا نٻمانچە ئۇستٮلٮق قٮلٮسٮلەر! 10مۇسا پەيغەمبەر:
»ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمەت قٮل« ۋە »ئاتٮسى ياكى ئانٮسٮنى
ھاقارەتلٮگەنلەرگە ئۆلۈم جازاسى بٻرٮلسۇن« دەپ بۇيرۇغان.
11لٻكٮن ،سٮلەر» :ئاتا-ئانٮسٮغا :مەندٮن ئالٮدٮغان پۈتۈن ماددٮي
ياردٮمٮڭالرنى قۇربان قٮلدٮم ،يەنى خۇداغا ئاتٮۋەتتٮم دٻسە12 ،ئۇ
ئادەم ئۆز ئاتا-ئانٮسٮنٮڭ ھالٮدٮن خەۋەر ئالمٮسٮمۇ بولٮدۇ« دەپ
ئۆگٮتٮسٮلەر13 .شۇنداق قٮلٮپ ،ئەۋالدتٮن ئەۋالدقٮچە
داۋامالشتۇرۇپ كەلگەن ئەنئەنٮلٮرٮڭالرنى دەپ خۇدانٮڭ ئەمرٮنى
يوققا چٮقٮرٮسٮلەر .سٮلەر بۇنداق ئٮشالرنى كۆپ قٮلٮسٮلەر.
ئٮنساننى نٻمە ناپاك قٮلٮدۇ؟
14ھەزرٮتى ئەيسا خااليٮقنى يەنە يٻنٮغا چاقٮرٮپ ،ئۇالرغا:
 ھەممٮڭالر سۆزۈمگە قۇالق سٻلٮڭالر ۋە شۇنى چۈشٮنٮڭالركى،15ئٮنساننٮڭ سٮرتٮدٮن ئٮچٮگە كٮرٮدٮغان نەرسٮلەرنٮڭ ھٻچقاندٮقى
ئۇنى ناپاك قٮلمايدۇ ،ئٮنساننى ناپاك قٮلٮدٮغٮنى ئٮنساننٮڭ ئٮچٮدٮن
چٮقٮدٮغٮنٮدۇر16 .بۇ سۆزلەرنى قۇلٮقٮڭالردا چٮڭ تۇتۇڭالر!  -دٻدى.
17ھەزرٮتى ئەيسا خااليٮقتٮن ئايرٮلٮپ ئۆيگە كٮرگەندە ،شاگٮرتلٮرى
ئۇنٮڭدٮن بۇ تەمسٮلنٮڭ مەنٮسٮنى سورٮدى18 .ھەزرٮتى ئەيسا
ئۇالرغا:
 -سٮلەرمۇ تٻخٮچە چۈشەنمەيۋاتامسٮلەر؟ سٮرتتٮن ئٮنساننٮڭ ئٮچٮگە

كٮرٮدٮغان ھەرقانداق نەرسٮنٮڭ ئۇنى ناپاك قٮاللمايدٮغانلٮقٮنى
چۈشەنمەمسٮلەر؟ 19سٮرتتٮن كٮرگەن نەرسە ئٮنساننٮڭ قەلبٮگە
ئەمەس ،ئاشقازٮنٮغا بارٮدۇ .ئۇ يەردٮن تەرەت بولۇپ چٮقٮپ كٻتٮدۇ،
 دٻدى .ھەزرٮتى ئەيسا بۇ سۆزلەر ئارقٮلٮق ،يٻمەكلٮكلەرنٮڭھەممٮسٮنٮڭ ھاالل ئٮكەنلٮكٮنى بٮلدۈرگەنٮدى.
20ھەزرٮتى ئەيسا سۆزٮنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دٻدى:
 ئٮنساننى ناپاك قٮلٮدٮغٮنى ئٮنساننٮڭ ئٮچٮدٮن چٮقٮدٮغٮنٮدۇر.21چۈنكى ،يامان نٮيەت ،جٮنسٮي ئەخالقسٮزلٮق ،ئوغرٮلٮق ،قاتٮللٮق،
22زٮناخورلۇق ،ئاچكۆزلۈك ،يامانلٮق ،ھٮيلٮگەرلٮك ،شەھۋانٮيلٮق،
ھەسەتخورلۇق ،تۆھمەتخورلۇق ،تەكەببۇرلۇق ۋە ھاماقەتلٮكلەر
ئٮنساننٮڭ ئٮچٮدٮن ،يەنى قەلبٮدٮن چٮقٮدۇ23 .بۇ يامانلٮقالرنٮڭ
ھەممٮسى ئٮنساننٮڭ ئٮچٮدٮن چٮقٮپ ،ئٮنساننى ناپاك قٮلٮدۇ.
يەھۇدٮي ئەمەس ئايالنٮڭ ئٻتٮقادى
24ھەزرٮتى ئەيسا ئۇ يەردٮن ئايرٮلٮپ تٮر شەھٮرٮنٮڭ ئەتراپٮدٮكى
رايونالرغا باردى .ئۇ يەردە بٮر ئۆيگە كٮردى .ئەسلٮدە ئۇ بۇنى
ھٻچكٮمنٮڭ بٮلٮشٮنى خالٮمٮغان بولسٮمۇ ،لٻكٮن يوشۇرالمٮدى25 .جٮن
تەگكەن كٮچٮككٮنە بٮر قٮزنٮڭ ئانٮسى ھەزرٮتى ئەيسا توغرٮسٮدٮكى
خەۋەرنى ئاڭلٮغان ھامان يٻتٮپ كٻلٮپ ،ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئايٮغٮغا
يٮقٮلدى26 .سۇرٮيە ئۆلكٮسٮنٮڭ فەنٮكٮيە دٻگەن يٻرٮدە تۇغۇلغان
يەھۇدٮي ئەمەس بۇ ئايال ھەزرٮتى ئەيسادٮن قٮزٮدٮكى جٮننى
ھەيدٮۋٻتٮشنى ئۆتۈندى27 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا:
 -ئالدى بٮلەن بالٮالر يەپ تويسۇن ،بالٮالرنٮڭ نٻنٮنى ئٮتالرغا تاشالپ

بٻرٮش توغرا ئەمەس - ،دٻدى.
28ھٻلٮقى ئايال بۇنٮڭغا جاۋابەن:
 شۇنداق ،تەقسٮر ،بٮراق ئٮتالرمۇ ئۈستەل ئاستٮدا بالٮالردٮنچۈشكەن نان ئۇۋاقلٮرٮنى يەيدٮغۇ - ،دٻدى.
29ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا:
 توغرا ئٻيتتٮڭ .مۇشۇ سۆزۈڭ ئۈچۈن جٮن قٮزٮڭدٮن چٮقٮپ كەتتى،ئەمدى قايتقٮن - ،دٻدى.
30ئايال ئۆيٮگە قايتقٮنٮدا ،قٮزٮنٮڭ كارٮۋاتتا ياتقانلٮقٮنى كۆردى .جٮن
ئۇنٮڭ تٻنٮدٮن چٮقٮپ كەتكەنٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ بٮر گاس-گاچا ئادەمنى ساقايتٮشى
31ھەزرٮتى ئەيسا تٮر شەھٮرٮنٮڭ ئەتراپٮدٮكى رايونالردٮن چٮقٮپ،
سٮدون شەھٮرى ۋە ئون شەھەر رايونٮدٮن ئۆتۈپ ،يەنە جەلٮلٮيە
كۆلٮگە كەلدى32 .كٮشٮلەر ئۇنٮڭ ئالدٮغا گاس ھەم تٮلى ئٻغٮر بٮر
ئادەمنى ئٻلٮپ كٻلٮپ ،ئۇنٮڭ ئۇچٮسٮغا قولٮنى تەگكۈزۈپ ساقايتٮپ
قويۇشنى تەلەپ قٮلٮشتى33 .ھەزرٮتى ئەيسا بۇ ئادەمنى خااليٮق
ئٮچٮدٮن بٮر چەتكە تارتٮپ ،ئۇنٮڭ قۇالقلٮرٮغا بارماقلٮرٮنى تٮقتى ۋە
بارمٮقٮغا تۈكۈرۈپ ،ئۇنٮڭ تٮلٮغا تەگكۈزدى.
34ئاندٮن ،ئاسمانغا قاراپ چوڭقۇر تٮنٮۋالغاندٮن كٻيٮن ،ئۇ ئادەمگە:
»ئەففاتا« )مەنٮسى »ئٻچٮل«( دٻدى35 .ئۇ ئادەمنٮڭ قۇالقلٮرى
شۇئان ئٻچٮلٮپ ،تٮلى زۇۋانغا كٻلٮپ راۋۇرۇس گەپ قٮلٮشقا باشلٮدى.

36ھەزرٮتى ئەيسا ئۇ يەردٮكٮلەرگە بۇنى ھٻچكٮمگە تٮنماسلٮقنى
بۇيرۇدى .لٻكٮن ،ھەرقانچە بۇيرۇغان بولسٮمۇ ،كٮشٮلەر بۇ خەۋەرنى
شۇنچە كەڭ يٻيٮۋەتتى37 .خااليٮق ئٮنتايٮن ھەيرانلٮق ئٮچٮدە
قالغانٮدى .ئۇالر:
 ئۇ قٮلغان ئٮشالرنٮڭ ھەممٮسى ياخشى! ھەتتا گاسالرنٮڭقۇالقلٮرٮنى ئٻچٮپ ،گاچٮالرنى زۇۋانغا كەلتۈردى - ،دٻيٮشتى.
8
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ تۆت مٮڭ كٮشٮنى تويدۇرۇشى
1شۇ كۈنلەرنٮڭ بٮرٮدە ،يەنە نۇرغۇن خااليٮق يٮغٮلغانٮدى .ئۇالرنٮڭ
يەيدٮغٮنى بولمٮغانلٮقى ئۈچۈن ،ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮنى يٻنٮغا
چاقٮرٮپ:
 -2بۇ خااليٮققا ئٮچٮم ئاغرٮيدۇ .ئۇالر ئۈچ كۈندٮن بٻرى يٻنٮمدٮن
كەتمٮدى ،يەيدٮغان بٮر نەرسٮسٮمۇ قالمٮدى3 .ئۇالرنى ئۆيلٮرٮگە ئاچ
قورساق قايتۇرسام ،يولدا يٮقٮلٮپ قٻلٮشى مۇمكٮن .ئۇنٮڭ ئۈستٮگە،
بەزٮلٮرى يٮراق يەرلەردٮن كەلگەنٮكەن - ،دٻدى.
4شاگٮرتلٮرى بۇنٮڭغا جاۋابەن:
 بۇنداق خٮلۋەت بٮر يەردە بۇنچٮۋاال كٮشٮنى تويدۇرغۇدەك ناننىنەدٮن تاپقٮلى بولسۇن؟  -دٻيٮشتى.
 -5قانچە نٻنٮڭالر بار؟  -دەپ سورٮدى ھەزرٮتى ئەيسا.

 يەتتە - ،دٻيٮشتى ئۇالر.6بۇنٮڭ بٮلەن ،ھەزرٮتى ئەيسا خااليٮقنى يەردە ئولتۇرۇشقا بۇيرۇدى.
ئاندٮن ،يەتتە ناننى قولٮغا ئالدى ۋە خۇداغا شۈكۈر ئٻيتٮپ ئوشتۇپ،
كۆپچٮلٮككە تارقٮتٮپ بٻرٮش ئۈچۈن شاگٮرتلٮرٮغا بەردى .ئۇالر
كۆپچٮلٮككە تارقاتتى7 .شاگٮرتالردا يەنە بٮرقانچە كٮچٮك بٻلٮقمۇ بار
ئٮدى .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالر ئۈچۈنمۇ خۇداغا شۈكۈر ئٻيتٮپ،
شاگٮرتلٮرٮغا ئۇالرنٮمۇ تارقٮتٮشنى ئٻيتتى8 .ھەممەيلەن يەپ
تويغاندٮن كٻيٮن ،شاگٮرتالر ئٻشٮپ قالغان پارچٮالرنى يەتتە سٻۋەتكە
يٮغٮۋالدى9 .ئۇ يەردە تۆت مٮڭچە كٮشى بار ئٮدى .ھەزرٮتى ئەيسا
ئۇالرنى يولغا سالغاندٮن كٻيٮن10 ،شاگٮرتلٮرى بٮلەن بٮللە دەرھال
كٻمٮگە چۈشۈپ ،دالمانۇتا رايونٮغا كەتتى.
پەرٮسٮيلەرنٮڭ كارامەت كۆرۈشنى تەلەپ قٮلٮشى
11پەرٮسٮيلەر كٻلٮپ ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن مۇنازٮرٮلٮشٮشكە
باشلٮدى .ئۇالر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ خۇدا تەرٮپٮدٮن ئەۋەتٮلگەنلٮكٮنى
سٮناپ بٻقٮش مەقسٮتٮدە ،ئۇنٮڭدٮن بٮر كارامەت كۆرسٮتٮشنى تەلەپ
قٮلٮشتى12 .ھەزرٮتى ئەيسا چوڭقۇر بٮر ئۇلۇغ-كٮچٮك تٮنٮپ:
 بۇ زاماننٮڭ ئادەملٮرى نٻمە ئۈچۈن كارامەت كۆرسەت ،دەپالتۇرٮدٮغاندۇ؟ بٮلٮپ قويۇڭالركى ،ئۇالرغا كۆرسٮتٮلٮدٮغان كارامەت
يوق - ،دٻدى13 .ئاندٮن ،ئۇالردٮن ئايرٮلٮپ ،يەنە كٻمٮگە ئولتۇرۇپ،
كۆلنٮڭ ئۇ قٻتٮغا ئۆتۈپ كەتتى.
ساختا تەلٮمدٮن ساقلٮنٮش

14شاگٮرتالر نان ئٻلٮۋٻلٮشنى ئۇنتۇغان بولۇپ ،كٻمٮدە بٮر ناندٮن
باشقا يٻمەكلٮك يوق ئٮدى15 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرنى
ئاگاھالندۇرۇپ:
 ھوشيار بولۇڭالر ،پەرٮسٮيلەر بٮلەن ھٮرود خاننٮڭ ئٻچٮتقۇسٮدٮنئٻھتٮيات قٮلٮڭالر - ،دٻدى.
16شاگٮرتالر بٮر-بٮرٮگە:
 نان ئەكەلمٮگەنلٮكٮمٮز ئۈچۈن شۇنداق دەۋاتسا كٻرەك - ،دٻيٮشتى.17ئۇالرنٮڭ نٻمە دٻيٮشٮۋاتقانلٮقٮنى بٮلگەن ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالردٮن:
 سٮلەر نٻمە ئۈچۈن نان ئەكەلمٮگەنلٮكٮڭالر توغرٮسٮداسۆزلٮشٮسٮلەر؟ تٻخٮچە چۈشەنمەيۋاتامسٮلەر؟ سٮلەر تٻخٮچە
بٮخۇدمۇ؟ 18كۆزۈڭالر تۇرۇپ كۆرمەيۋاتامسٮلەر؟ قۇلٮقٮڭالر
تۇرۇپ ئاڭلٮمايۋاتامسٮلەر؟ ئٻسٮڭالردا يوقمۇ؟ 19بەش ناننى بەش
مٮڭ كٮشٮگە ئۈلەشتۈرگٮنٮمدە ،ئٻشٮپ قالغان نان پارچٮلٮرٮنى قانچە
سٻۋەتكە يٮغٮۋالغانٮدٮڭالر؟  -دەپ سورٮدى.
 ئون ئٮككى سٻۋەتكە - ،دٻيٮشتى ئۇالر. -20يەتتە ناننى تۆت مٮڭ كٮشٮگە ئۈلەشتۈرگٮنٮمدە ،ئٻشٮپ قالغان
نانالرنى قانچە سٻۋەتكە يٮغٮۋالغانٮدٮڭالر؟  -دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا.
 يەتتە سٻۋەتكە - ،دٻيٮشتى ئۇالر.21ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:

 ئۇنداقتا ،يەنە چۈشەنمٮدٮڭالرمۇ؟  -دٻدى.بەيتسايدادٮكى بٮر كورنٮڭ ساقايتٮلٮشى
22ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن شاگٮرتلٮرى بەيتسايدا يٻزٮسٮغا كەلدى .ئۇ
يەردە كٮشٮلەر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا بٮر كور ئادەمنى ئٻلٮپ
كٻلٮپ ،ئۇنٮڭغا قولٮنى تەگكۈزۈپ ساقايتٮپ قويۇشنى ئۆتۈندى.
23ھەزرٮتى ئەيسا كور ئادەمنٮڭ قولٮدٮن يٻتٮلەپ يٻزٮنٮڭ سٮرتٮغا
ئٻلٮپ باردى ۋە ئۇنٮڭ كۆزلٮرٮگە تۈكۈرۈپ ،قوللٮرٮنى تەگكۈزۈپ:
 بٮر نەرسە كۆرۈۋاتامسەن؟  -دەپ سورٮدى.24ئۇ ئادەم بٻشٮنى كۆتۈرۈپ:
 كٮشٮلەرنى كۆرۈۋاتٮمەن .بٮراق ئۇالر خۇددى مٻڭٮپ يۈرٮدٮغاندەرەخلەردەك كۆرۈنۈۋاتٮدۇ - ،دٻدى.
25ئاندٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا قوللٮرٮنى ئۇ ئادەمنٮڭ كۆزلٮرٮگە يەنە بٮر
قٻتٮم تەگكۈزدى .شۇنٮڭ بٮلەن ،ئۇنٮڭ كۆزلٮرى ئٻچٮلٮپ ،ھەممە
نەرسٮنى ئٻنٮق كۆردى26 .ھەزرٮتى ئەيسا بۇ ئٮشنى ھٻچكٮمنٮڭ
ئۇقماسلٮقى ئۈچۈن ،ئۇنى ئۆيٮگە قايتۇرۇش ئالدٮدا ئۇنٮڭغا:
 ئۆيگە قايتٮش يولۇڭدا يٻزٮغا كٮرمە - ،دەپ تاپٮلٮدى.پٻترۇسنٮڭ ھەزرٮتى ئەيسانى قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھ دەپ تونۇشى
27ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرى بٮلەن بٮللە فٮلٮپ قەيسەرٮيٮسى دٻگەن
رايونغا قاراشلٮق يٻزٮالرغا باردى .ئۇ يولدا شاگٮرتلٮرٮدٮن:

 كٮشٮلەر مٻنى كٮم دەپ بٮلٮدٮكەن؟  -دەپ سورٮدى.28شاگٮرتلٮرى ئۇنٮڭغا:
 بەزٮلەر سٮزنى چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا ،بەزٮلەر ئٮلياس پەيغەمبەرۋە يەنە بەزٮلەر باشقا قەدٮمكى پەيغەمبەرلەردٮن بٮرى دەپ
بٮلٮدٮكەن - ،دەپ جاۋاب بٻرٮشتى.
29ھەزرٮتى ئەيسا يەنە ئۇالردٮن:
 سٮلەرچۇ ،سٮلەر مٻنى كٮم دەپ بٮلٮسٮلەر؟  -دەپ سورٮدى. سٮز قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھ ئٮكەنسٮز - ،دەپ جاۋاب بەردىپٻترۇس.
30ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا بۇ ھەقتە ھٻچكٮمگە تٮنماسلٮقنى تاپٮلٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۆلۈپ تٮرٮلٮدٮغانلٮقٮنى ئالدٮن ئٻيتٮشى
31ئاندٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا ئٮنسانئوغلٮنٮڭ نۇرغۇن ئازاب-ئوقۇبەت
تارتٮشى ،ئاقساقالالر ،ئالٮي روھانٮيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلٮرى
تەرٮپٮدٮن رەت قٮلٮنٮشى ،ئۆلتۈرۈلۈشى ۋە ئۈچ كۈندٮن كٻيٮن
تٮرٮلدۈرۈلۈشى كٻرەكلٮكٮنى شاگٮرتلٮرٮغا ئۇقتۇرۇشقا باشلٮدى.
32ئۇ بۇنى شاگٮرتالرغا ئوچۇق-ئاشكارا سۆزلٮدى .بۇنٮڭ بٮلەن،
پٻترۇس ھەزرٮتى ئەيسانى بٮر چەتكە تارتٮپ ،مەسٮھنٮڭ بٻشٮغا
بۇنداق كٻلٮشمەسلٮكلەرنٮڭ كەلمەيدٮغانلٮقٮنى ئٻيتٮپ ،ئۇنى ئەيٮبلٮدى.
33لٻكٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا بۇرۇلۇپ شاگٮرتلٮرٮغا قارٮدى ۋە
پٻترۇسنى ئەيٮبلەپ:

 يوقال كۆزۈمدٮن ،شەيتاندەك سۆزلەۋاتٮسەن! ئويلٮغانلٮرٮڭ خۇدانٮڭئەمەس ،ئٮنساننٮڭ خٮيالٮدۇر - ،دٻدى.
34ئاندٮن ،ئۇ شاگٮرتلٮرى بٮلەن بٮللە خااليٮقنٮمۇ چاقٮرٮپ مۇنداق
دٻدى:
 كٮمدەكٮم ماڭا ئەگٮشٮشنى خالٮسا ،ئۆز خاھٮشٮدٮن ۋاز كٻچٮپ،ئۆزٮنٮڭ كرٻستٮنى كۆتۈرۈپ ماڭا ئەگەشسۇن! 35چۈنكى ،ئۆزى
ئۈچۈنال ياشايدٮغانالر ئەكسٮچە ھاياتٮدٮن مەھرۇم بولٮدۇ .بٮراق ،ئۆز
خاھٮشٮدٮن ۋاز كٻچٮپ ،مەن ۋە خۇش خەۋەر ئۈچۈن ياشايدٮغانالر
ھاياتٮنى ساقلٮيااليدۇ36 .بٮر ئادەم پۈتۈن دۇنياغا ئٮگە بولۇپ
ھاياتٮدٮن مەھرۇم قالسا ،بۇنٮڭ نٻمە پايدٮسى بولسۇن؟! 37نٻمٮنى
تۆلەپمۇ ھاياتلٮققا ئٻرٮشكٮلى بولسۇن؟! 38بۇ زاماننٮڭ ۋاپاسٮز ۋە
گۇناھكار كٮشٮلٮرى ئالدٮدا كٮمدەكٮم مەندٮن ۋە مٻنٮڭ سۆزلٮرٮمدٮن
نومۇس قٮلسا ،ئٮنسانئوغلى بولغان مەنمۇ ئاتامنٮڭ شان-شەرٮپى
ئٮچٮدە مۇقەددەس پەرٮشتٮلەر بٮلەن بٮللە قايتٮپ كەلگٮنٮمدە ،ئۇنٮڭدٮن
نومۇس قٮلٮمەن.
9
1ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
 بٮلٮپ قويۇڭالركى ،بۇ يەردە تۇرغانالرنٮڭ بەزٮلٮرى خۇدانٮڭپادٮشاھلٮقٮنٮڭ كۈچ-قۇدرەت بٮلەن ئايان بولغٮنٮنى كۆرمٮگۈچە
ئۆلمەيدۇ.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ نۇرغا چۆمۈشى

2ئالتە كۈندٮن كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا پەقەت پٻترۇس ،ياقۇپ ۋە
يۇھاننانٮال ئٻلٮپ ،ئٻگٮز بٮر تاغقا چٮقتى .ئۇ يەردە ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ قٮياپٮتى ئۇالرنٮڭ كۆز ئالدٮدٮال ئۆزگەردى3 .كٮيٮملٮرى
كۆزنى شۇنچٮلٮك قاماشتۇرغۇدەك ئاپئاق بولۇپ كەتتٮكى ،دۇنيادٮكى
ھەرقانداق ئاقارتقۇچمۇ كٮرنى ئۇنچٮلٮك ئاقارتالمايتتى4 .توساتتٮن،
شاگٮرتالرغا ئٮلياس پەيغەمبەر ۋە مۇسا پەيغەمبەرنٮڭ ھەزرٮتى
ئەيسا بٮلەن سۆزلٮشٮۋاتقانلٮقى كۆرۈندى.
5پٻترۇس ھەزرٮتى ئەيساغا:
 ئۇستازٮم ،بۇ يەردە بولغٮنٮمٮز نٻمٮدٻگەن ياخشى! بٮرى سٮزگە،بٮرى مۇسا پەيغەمبەرگە ،يەنە بٮرى ئٮلياس پەيغەمبەرگە دەپ ،بۇ
يەرگە ئۈچ كەپە ياسايلى - ،دٻدى6 .پٻترۇس نٻمە دٻيٮشٮنى بٮلمەي
قالغانٮدى ،چۈنكى شاگٮرتالر ناھايٮتى قورقۇشۇپ كەتكەنٮدى.
7شۇ ئەسنادا ،بٮر پارچە بۇلۇت پەيدا بولۇپ ،ئۇالرنى قاپلٮۋالدى.
بۇلۇتتٮن خۇدانٮڭ» :بۇ مٻنٮڭ سۆيۈملۈك ئوغلۇم؛ ئۇنٮڭ سۆزٮگە
قۇالق سٻلٮڭالر!« دٻگەن ئاۋازى كەلدى8 .شاگٮرتالر شۇئان
ئەتراپٮغا قاراشتى ،لٻكٮن يٻنٮدا ھەزرٮتى ئەيسادٮن باشقا ھٻچكٮم
كۆرۈنمٮدى.
9تاغدٮن چۈشۈۋٻتٮپ ،ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮغا ئٮنسانئوغلى
ئۆلۈمدٮن تٮرٮلدۈرۈلمٮگۈچە ،كۆرگەنلٮرٮنى ھٻچكٮمگە تٮنماسلٮقنى
بۇيرۇدى10 .ئۇالر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ سۆزٮنى كۆڭلٮگە پۈكۈپ،
»ئۆلۈمدٮن تٮرٮلٮش« دٻگەننٮڭ مەنٮسٮنٮڭ نٻمە ئٮكەنلٮكى توغرٮسٮدا
ئۆزئارا پٮكٮرلەشتى.

11شاگٮرتالر ھەزرٮتى ئەيسادٮن يەنە:
 تەۋرات ئۇستازلٮرى نٻمە ئۈچۈن» :ئٮلياس پەيغەمبەرقۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھ كٻلٮشتٮن ئاۋۋال قايتٮپ كٻلٮشى كٻرەك«
دٻيٮشٮدۇ؟  -دەپ سوراشتى.
12-13ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دٻدى:
 ئەلۋەتتە ،ئٮلياس پەيغەمبەر چوقۇم قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھتٮن ئاۋۋالكٻلٮپ ،ھەممٮنى قٻلٮپٮغا سالٮدۇ .ئۇنداقتا ،مۇقەددەس يازمٮالردا
ئٮنسانئوغلى كۆپ ئازاب-ئوقۇبەت چٻكٮدۇ ۋە رەت قٮلٮنٮدۇ ،دەپ
پۈتۈلگٮنٮگە قانداق قارايسٮلەر؟ بٮلٮپ قويۇڭالركى ،ئٮلياس پەيغەمبەر
ھەقٮقەتەن كەلدى ۋە خۇددى مۇقەددەس يازمٮالردا ئۇ ھەققٮدە
يٻزٮلغاندەك ،كٮشٮلەرنٮڭ ئۇنٮڭغا قٮلمٮغان ئەسكٮلٮكى قالمٮدى.
جٮن چاپالشقان بالٮنٮڭ ساقايتٮلٮشى
14ئۇالر باشقا شاگٮرتالرنٮڭ يٻنٮغا قايتٮپ بارغٮنٮدا ،نۇرغۇن
خااليٮقنٮڭ ئۇالرنٮڭ ئەتراپٮغا ئولٮشٮۋالغانلٮقٮنى ،بٮرمۇنچە تەۋرات
ئۇستازلٮرٮنٮڭ ئۇالر بٮلەن مۇنازٮرٮلٮشٮۋاتقانلٮقٮنى كۆردى.
15خااليٮق ھەزرٮتى ئەيسانى كۆرۈپ ئٮنتايٮن ھەيران بولۇشتى ۋە
يۈگۈرۈپ كٻلٮپ ئۇنٮڭ بٮلەن ساالمالشتى16 .ھەزرٮتى ئەيسا
شاگٮرتلٮرٮدٮن:
 ئۇالر بٮلەن نٻمە توغرۇلۇق مۇنازٮرٮلٮشٮۋاتٮسٮلەر - ،دەپسورٮدى17 .كۆپچٮلٮكتٮن بٮرەيلەن ئۇنٮڭغا:

 ئۇستاز ،مەن ئوغلۇمنى سٮزنٮڭ ئالدٮڭٮزغا ئٻلٮپ كەلدٮم ،چۈنكىئۇنٮڭغا جٮن چاپلٮشٮۋٻلٮپ ،گەپ قٮاللماس قٮلٮپ قويدى18 .جٮن ھەر
قٻتٮم ئوغلۇمغا چاپالشسا ،ئۇنى يەرگە يٮقٮتٮۋٻتٮدۇ .بالٮنٮڭ ئاغزٮدٮن
كۆپۈك چٮقٮپ ،چٮشلٮرى كٮرٮشٮپ كٻتٮدۇ .پۈتۈن ئەزايى قٻتٮپ
قالٮدۇ .شاگٮرتلٮرٮڭٮزدٮن جٮننى ھەيدٮۋٻتٮشنى سورٮغانٮدٮم ،بٮراق
ئۇالرنٮڭ قوللٮرٮدٮن كەلمٮدى - ،دٻدى.
 -19ئەي ئٻتٮقادسٮز ئەۋالد! سٮلەر ماڭا ئٮشەنگۈچە ،مەن سٮلەر
بٮلەن يەنە قانچٮلٮك بٮللە بولۇشۇم كٻرەك؟ يەنە قاچانغٮچە بەرداشلٮق
بٻرەي؟  -دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا - ،بالٮنى ئالدٮمغا ئٻلٮپ كٻلٮڭالر.
20ئۇالر بالٮنى ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا ئٻلٮپ كەلدى .جٮن
ھەزرٮتى ئەيسانى كۆرۈش بٮلەنال بالٮنٮڭ پۈتۈن بەدٮنٮنى
تارتٮشتۇرۇۋەتتى.
باال يٮقٮلٮپ ،ئاغزٮدٮن كۆپۈك چٮقٮپ ،يەردە يۇمٮالشقا باشلٮدى.
21ھەزرٮتى ئەيسا بالٮنٮڭ ئاتٮسٮدٮن:
 ئۇنٮڭ بٻشٮغا بۇ كۈن كەلگٮنٮگە قانچٮلٮك ۋاقٮت بولدى؟  -دەپسورٮدى.
 كٮچٮكٮدٮن تارتٮپ شۇنداق22 .جٮن ئۇنى يوقٮتٮش ئۈچۈن ،كۆپقٻتٮم ئوتقا ۋە سۇغا تاشلٮدى .قولٮڭٮزدٮن كەلسە بٮزگە شاپائەت قٮلٮپ،
ھالٮمٮزغا يەتكەيسٮز!  -دٻدى بالٮنٮڭ ئاتٮسى.
 -23سٮز نٻمٮشقا قولٮڭٮزدٮن كەلسە دەيسٮز؟ ئٮشەنچ بار بولغان

ئادەمگە ھەممە ئٮش مۇمكٮن!  -دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا.
 -24ئٮشەنچٮم بار ،لٻكٮن ئاجٮز .ئٮشەنچٮمنى كۈچەيتكەيسٮز!  -دٻدى
بالٮنٮڭ ئاتٮسى شۇئان25 .ھەزرٮتى ئەيسا خااليٮقنٮڭ يۈگۈرۈشۈپ
كەلگەنلٮكٮنى كۆرۈپ ،جٮننى ئەيٮبلەپ:
 ئەي ئادەملەرنى گاس ۋە گاچا قٮلٮدٮغان جٮن! بۇيرۇق قٮلٮمەنكى،بالٮنٮڭ تٻنٮدٮن چٮق ،ئٮككٮنچى كٮرگۈچى بولما!  -دٻدى.
26شۇنٮڭ بٮلەن ،جٮن بٮر پەرياد كۆتۈردى-دە ،بالٮنٮڭ بەدٮنٮنى
قاتتٮق تارتٮشتۇرۇپ ،ئۇنٮڭ تٻنٮدٮن چٮقٮپ كەتتى .باال ئۆلۈكتەك جٮم
بولۇپ قالدى .ئۇ يەردٮكٮلەرنٮڭ كۆپچٮلٮكى بالٮنى »ئۆلدى!«
دٻيٮشتى27 .لٻكٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا بالٮنى قولٮدٮن تۇتۇپ
تۇرغۇزغاندا ،باال ئورنٮدٮن تۇردى.
28ھەزرٮتى ئەيسا ئۆيگە كٮرٮپ ،شاگٮرتلٮرى بٮلەن يالغۇز قالغاندا،
ئۇالر ئۇنٮڭدٮن:
 بٮز نٻمە ئۈچۈن جٮننى ھەيدٮيەلمٮدۇق؟  -دەپ سوراشتى.29ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 بۇ خٮل جٮننى پەقەت دۇئا بٮلەنال ھەيدٮگٮلى بولٮدۇ - ،دەپ جاۋاببەردى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۆلۈپ تٮرٮلٮدٮغانلٮقٮنى يەنە ئالدٮن ئٻيتٮشى
30ئۇالر بۇ يەردٮن ئايرٮلٮپ ،جەلٮلٮيە ئۆلكٮسى ئارقٮلٮق يۈرۈپ

كەتتى .ھەزرٮتى ئەيسا ئۆزلٮرٮنٮڭ قەيەردە ئٮكەنلٮكٮنى ھٻچكٮمنٮڭ
بٮلٮشٮنى خالٮمٮدى31 .چۈنكى ،ئۇ شاگٮرتلٮرٮغا تەلٮم بٻرٮۋاتقان
بولۇپ ،ئۆزى ھەققٮدە:
 ئٮنسانئوغلى باشقٮالرنٮڭ قولٮغا تاپشۇرۇلۇپ ئۆلتۈرۈلٮدۇ .لٻكٮن،ئۆلتۈرۈلۈپ ئۈچ كۈندٮن كٻيٮن تٮرٮلٮدۇ - ،دٻگەنٮدى32 .شاگٮرتالر
بۇ سۆزلەرنى چۈشەنمٮدى ،بٮراق ھەزرٮتى ئەيسادٮن سوراشقٮمۇ
پٻتٮنالمٮدى.
خۇدانٮڭ نەزٮرٮدە كٮم ئەڭ ئۇلۇغ؟
33ئۇالر كەپەرناھۇم شەھٮرٮگە كەلدى .ئۆيگە كٮرگەندٮن كٻيٮن،
ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮدٮن:
 يولدا نٻمە توغرٮسٮدا تاالش-تارتٮش قٮلٮشتٮڭالر؟  -دەپ سورٮدى.34ئۇالرنٮڭ ھٻچقايسٮسى زۇۋان سۈرمٮدى ،چۈنكى ئۇالر يولدا
كٮمنٮڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئٮكەنلٮكى توغرٮسٮدا تاالش-تارتٮش قٮلٮشقانٮدى.
35ھەزرٮتى ئەيسا ئولتۇرۇپ ئون ئٮككى شاگٮرتٮنى يٻنٮغا چاقٮرٮپ،
ئۇالرغا:
 كٮم ئالدٮنقٮسى بولۇشنى خالٮسا ،ئەڭ ئاخٮرقٮسى ۋە ھەممەيلەننٮڭخٮزمەتكارى بولسۇن - ،دٻدى36 .ئاندٮن ،ئۇ كٮچٮك بٮر بالٮنى
ئوتتۇرٮدا تۇرغۇزدى ۋە ئۇنى قۇچٮقٮغا ئٻلٮپ تۇرۇپ ،ئۇالرغا
مۇنداق دٻدى:
 -37كٮم مٻنى دەپ ،بۇنداق كٮچٮك بالٮنى قوبۇل قٮلسا ،ئۇ مٻنٮمۇ

قوبۇل قٮلغان بولٮدۇ .كٮم مٻنى قوبۇل قٮلسا ،ئۇ مٻنٮال ئەمەس ،بەلكى
مٻنى ئەۋەتكۈچٮنٮمۇ قوبۇل قٮلغان بولٮدۇ.
قارشى تۇرماسلٮق قوللٮغانلٮقتۇر
38يۇھاننا ھەزرٮتى ئەيساغا:
 ئۇستاز ،سٮزنٮڭ نامٮڭٮز بٮلەن جٮنالرنى ھەيدەۋاتقان بٮرسٮنىكۆردۇق .لٻكٮن ،ئۇ بٮزگە ئوخشاش سٮزگە ئەگەشمٮگەنلٮكى ئۈچۈن،
ئۇنى توستۇق - ،دٻدى.
 -39ئۇنى توسماڭالر - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا - ،چۈنكى مٻنٮڭ نامٮم
بٮلەن مۆجٮزە ياراتقان كٮشى ئارقٮدٮنال مٻنٮڭ ئۈستۈمدٮن يامان گەپ
قٮلمايدۇ40 .بٮزگە قارشى تۇرمٮغانالر بٮزنى قوللٮغانالردۇر.
41بٮلٮپ قويۇڭالركى ،قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھكە مەنسۇپ
بولغانلٮقٮڭالر ئۈچۈن ،سٮلەرگە ھەتتا بٮرەر چٮنە سۇ بەرگەن كٮشٮمۇ
جەزمەن مٻنٮڭ ئٮنئامٮمدٮن مەھرۇم قالمايدۇ.
گۇناھنٮڭ ئٻزٮتقۇلۇقى
 -42كٮمدەكٮم ماڭا ئٻتٮقاد قٮلغان بۇنداق كٮچٮكلەردٮن بٮرٮنى گۇناھقا
ئازدۇرسا ،شۇ ئادەم ئۈچۈن ئٻيتقاندا بوينٮغا يوغان تۈگمەن تٻشى
ئٻسٮلغان ھالدا دٻڭٮزغا چۆكتۈرۈلگٮنى ئەۋزەل44-43 .ئەگەر قولۇڭ
سٻنى گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى كٻسٮپ تاشال .ئٮككى قولۇڭ بار ھالدا
دوزاخقا ،مەڭگۈ ئۆچمەس ئوتقا كٮرگٮنٮڭدٮن كۆرە ،چوالق ھالدا
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئٻرٮشكٮنٮڭ ئەۋزەل46-45 .ئەگەر پۇتۇڭ سٻنى
گۇناھقا ئازدۇرسا ،ئۇنى كٻسٮپ تاشال .ئٮككى پۇتۇڭ بار ھالدا

دوزاخقا تاشالنغٮنٮڭدٮن كۆرە ،توكۇر ھالدا مەڭگۈلۈك ھاياتقا
ئٻرٮشكٮنٮڭ ئەۋزەل47 .ئەگەر كۆزۈڭ سٻنى گۇناھقا ئازدۇرسا،
ئۇنى ئويۇپ تاشال .ئٮككى كۆزۈڭ بار ھالدا دوزاخقا تاشالنغٮنٮڭدٮن
كۆرە ،بٮرال كۆزۈڭ بٮلەن بولسٮمۇ خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮغا كٮرگٮنٮڭ
ئەۋزەل48 .دوزاختا قۇرت-قوڭغۇز ئۆلمەيدۇ ،يالقۇنلۇق ئوت
ئۆچمەيدۇ.
49ھەربٮر قۇربانلٮق تۇزالنغاندەك ،ھەممە ئادەم ئوتتٮن ئۆتٮدۇ.
50تۇز ياخشى نەرسٮدۇر .بٮراق ،تۇز ئۆز كۈچٮدٮن قالسا ،ئۇنى
قانداق ئەسلٮگە كەلتۈرگٮلى بولٮدۇ؟ شۇنٮڭغا ئوخشاش ،سٮلەرمۇ
تۇزدەك بولۇپ ئاراڭالردٮكى ئٮناقلٮقٮنى ساقالڭالر.
10
تاالق توغرٮسٮدٮكى تەلٮم
1ھەزرٮتى ئەيسا ئۇ يەردٮن ئايرٮلٮپ ،يەھۇدٮيە ئۆلكٮسٮنى بٻسٮپ
ئۆتۈپ ،ئٮئوردان دەرياسٮنٮڭ ئۇ قٻتٮدٮكى رايونالرغا باردى .ئۇنٮڭ
ئەتراپٮغا يەنە توپ-توپ ئادەم يٮغٮلغانٮدى .ئۇ كۆپچٮلٮككە ھەر
قٻتٮمقٮدەك تەلٮم بٻرٮشكە باشلٮدى.
2ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ يٻنٮغا كەلگەن بەزى پەرٮسٮيلەر ئۇنٮڭغا تۇزاق
قۇرۇش مەقسٮتٮدە:
 بٮر ئادەمنٮڭ ئايالٮنى تاالق قٮلٮشى تەۋرات قانۇنٮغا ئۇيغۇنمۇ؟ -دەپ سورٮدى.

 -3مۇسا پەيغەمبەر سٮلەرگە نٻمە دەپ بۇيرۇغان؟  -دٻدى ھەزرٮتى
ئەيسا.
 -4مۇسا پەيغەمبەر ئەرلەرنٮڭ ئايالٮنى بٮر پارچە تاالق خٻتى يٻزٮپال
تاالق قٮلٮشٮغا رۇخسەت قٮلغان - ،دٻيٮشتى ئۇالر.
5ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 تەرسالٮقٮڭالردٮن مۇسا پەيغەمبەر بۇ بۇيرۇقنى يازغان6 .خۇدائالەمنى ياراتقاندا ،ئٮنسانالرنى »ئەر ۋە ئايال قٮلٮپ ياراتتى«»7 .بٮر
ئادەمنٮڭ ئاتا-ئانٮسٮدٮن ئايرٮلٮپ ،ئايالى بٮلەن بٮرلٮشٮپ 8بٮر تەن
بولۇشى ئەنە شۇ سەۋەبتٮندۇر «.شۇنداق ئٮكەن ،ئەر-ئايال ئايرٮم-
ئايرٮم ئٮككى تەن بولماستٮن ،بٮر تەندۇر9 .شۇنٮڭ ئۈچۈن ،خۇدا
قوشقاننى ئٮنسان ئايرٮمٮسۇن - ،دٻدى.
10ئۇالر ئۆيگە كٮرگەندٮن كٻيٮن ،شاگٮرتلٮرى بۇ ھەقتە ھەزرٮتى
ئەيسادٮن يەنە سورٮدى11 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 ئايالٮنى تاالق قٮلٮپ ،باشقا بٮرٮنى ئەمرٮگە ئالغان كٮشى زٮنا قٮلغانبولٮدۇ12 .ئٻرٮدٮن ئاجرٮشٮپ باشقا ئەرگە تەگكەن ئايالمۇ زٮنا قٮلغان
بولٮدۇ - ،دٻدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ كٮچٮك بالٮالرغا بەخت تٮلٮشى
13قولٮنى تەگكۈزۈپ بەخت تٮلٮسۇن دەپ ،كٮشٮلەر كٮچٮك بالٮلٮرٮنى
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا ئٻلٮپ كەلدى .بٮراق ،شاگٮرتالر ئۇالرنى
ئەيٮبلٮدى14 .بۇنى كۆرگەن ھەزرٮتى ئەيسا خاپا بولۇپ،

شاگٮرتلٮرٮغا:
 بالٮالر ئالدٮمغا كەلسۇن ،ئۇالرنى توسماڭالر .چۈنكى ،خۇدانٮڭپادٮشاھلٮقٮغا كٮرٮدٮغانالر دەل مۇشۇالرغا ئوخشاشالردۇر15 .بٮلٮپ
قويۇڭالركى ،كٮمدەكٮم خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮنى سەبٮي بالٮالردەك
قوبۇل قٮلمٮسا ،ئۇنٮڭغا ھەرگٮز كٮرەلمەيدۇ - ،دٻدى16 .شۇنٮڭ
بٮلەن ،ئۇ بالٮالرنى قۇچٮقٮغا ئٻلٮپ ،ئۇالرغا قوللٮرٮنى تەگكۈزۈپ
بەخت تٮلٮدى.
مۈلۈكداردٮكى مۈشكۈالت
17ھەزرٮتى ئەيسا سەپەرگە چٮقٮش ئالدٮدا ،بٮر كٮشى يۈگۈرۈپ
كٻلٮپ ،ئۇنٮڭ ئالدٮدا تٮز پۈكۈپ:
 ئى ياخشى ئۇستاز ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئٻرٮشٮش ئۈچۈن قانداققٮلٮشٮم كٻرەك؟  -دەپ سورٮدى.
18ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا:
 مٻنى نٻمٮشقا ياخشى دەيسٮز؟ يٻگانە خۇدادٮن باشقا ياخشى يوق.19سٮز تەۋراتتا بۇيرۇلغان »قاتٮللٮق قٮلما ،زٮنا قٮلما ،ئوغرٮلٮق
قٮلما ،يالغان گۇۋاھلٮق بەرمە ،باشقٮالرنى قاقتى-سوقتى قٮلما،
ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمەت قٮل« دٻگەن پەرزلەرنى ئادا قٮلٮڭ - ،دٻدى.
 -20ئۇستاز ،بۇالرغا كٮچٮكٮمدٮن تارتٮپ ئەمەل قٮلٮپ كٻلٮۋاتٮمەن،
 دٻدى ھٻلٮقى ئادەم.21ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا مٻھرٮبانلٮق بٮلەن قاراپ:

 سٮزدە قٮلٮشقا تٻگٮشلٮك يەنە بٮر ئٮش كەم .بٻرٮپ پۈتۈنمال-مۈلكٮڭٮزنى سٻتٮپ ،پۇلٮنى كەمبەغەللەرگە بٻرٮڭ .شۇنداق
قٮلسٮڭٮز ،ئەرشتە خەزٮنٮڭٮز بولٮدۇ .ئاندٮن كٻلٮپ ماڭا ئەگٮشٮڭ! -
دٻدى.
22بۇ سۆزنى ئاڭالش بٮلەنال بۇ ئادەمنٮڭ چٮرايى ئۆزگٮرٮپ ،قايغۇ
ئٮچٮدە ئۇ يەردٮن كٻتٮپ قالدى .چۈنكى ،ئۇنٮڭ مال-دۇنياسى ناھايٮتى
كۆپ ئٮدى.
23ھەزرٮتى ئەيسا ئۆپچۆرٮسٮگە كۆز يۈگۈرتۈپ چٮققاندٮن كٻيٮن،
شاگٮرتلٮرٮغا:
 مال-دۇنياسى كۆپلەرنٮڭ خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮغا كٮرٮشى نٻمٮدٻگەنتەس-ھە!  -دٻدى.
24شاگٮرتالر ئۇنٮڭ سۆزلٮرٮگە ھەيران بولۇشتى .لٻكٮن ،ھەزرٮتى
ئەيسا ئۇالرغا يەنە:
 بالٮلٮرٮم ،خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮغا كٮرٮش نٻمٮدٻگەن تەس-ھە!25بايالرنٮڭ خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮغا كٮرٮشى تۆگٮنٮڭ يٮڭنە تۆشۈكٮدٮن
ئۆتۈشٮدٮنمۇ تەس ئٮكەن!  -دٻدى.
26شاگٮرتالر تٻخٮمۇ ھەيران بولۇشۇپ ،بٮر-بٮرٮدٮن:
 ئۇنداقتا ،كٮم قۇتقۇزۇشقا ئٻرٮشەلەيدۇ؟  -دەپ سوراشتى.27ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا قاراپ:
 -بۇ ،ئٮنسانالرنٮڭ قولٮدٮن ئەمەس ،خۇدانٮڭال قولٮدٮن كٻلٮدٮغان

ئٮشتۇر ،چۈنكى خۇدا ھەممٮگە قادٮردۇر - ،دٻدى.
 -28مانا بٮز ھەممٮنى تاشالپ سٮزگە ئەگەشتۇق! سٮزچە ،بٮز
قۇتقۇزۇالمدۇق؟  -دٻدى پٻترۇس كەينٮدٮنال.
 -29بٮلٮپ قويۇڭالركى ،مٻنى ۋە خۇش خەۋەرنى دەپ ،ئۆيى،
ئاكا-ئۇكٮلٮرى ،ئاچا-سٮڭٮللٮرى ،ئاتا-ئانٮسى ،باال-چاقٮلٮرى ياكى
يەر-زٻمٮنلٮرٮدٮن ۋاز كەچكەنلەرنٮڭ ھەممٮسى 30بۇ دۇنيادا
زٮيانكەشلٮككە ئۇچراش بٮلەن بٮرگە يۈز ھەسسٮلەپ ئۆي ،ئاكا-ئۇكا،
ئاچا-سٮڭٮل ،ئانا ،باال-چاقا ۋە يەر-زٻمٮنالرغا ئٻرٮشٮدۇ .كٻلٮدٮغان
دۇنيادٮمۇ مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئٻرٮشٮدۇ31 .لٻكٮن شۇ چاغدا ،نۇرغۇن
ئالدٮنقى قاتاردٮكٮلەر ئاخٮرقٮالر بولٮدۇ ،نۇرغۇن ئاخٮرقٮالر ئالدٮنقى
قاتارغا چٮقٮدۇ - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۆلۈپ تٮرٮلٮدٮغانلٮقٮنى يەنە ئالدٮن ئٻيتٮشى
32ئۇالر يٻرۇسالٻمغا بارٮدٮغان يولدا ئٮدى ،ھەزرٮتى ئەيسا
ھەممٮنٮڭ ئالدٮدا كٻتٮۋاتاتتى .شاگٮرتلٮرى ئۇنٮڭ خەتەر يۈز بٻرٮش
مۇمكٮنچٮلٮكى بولغان ئۇ شەھەرگە ئالدٮراپ ماڭغانلٮقٮدٮن ھەيران
ئٮدى ،ئۇالرغا ئەگەشكەنلەرمۇ قورقۇنچ ئٮچٮدە كٻتٮۋاتاتتى .ھەزرٮتى
ئەيسا ئون ئٮككى شاگٮرتٮنى يەنە بٮر چەتكە تارتٮپ ،ئۇالرغا ئۆز
بٻشٮغا كٻلٮدٮغانالرنى ئۇقتۇرۇپ:
 -33مانا بٮز ھازٮر يٻرۇسالٻمغا كٻتٮۋاتٮمٮز .ئٮنسانئوغلى ئالٮي
روھانٮيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلٮرٮغا تاپشۇرۇلٮدۇ .ئۇالر ئۇنى ئۆلۈم
جازاسٮغا مەھكۇم قٮلٮپ ،رٮملٮقالرغا تاپشۇرۇپ بٻرٮدۇ.
34رٮملٮقالر ئۇنى مەسخٮرە قٮلٮدۇ ،يۈزٮگە تۈكۈرٮدۇ ،ئۇنى

قامچٮاليدۇ ۋە ئۆلتۈرٮدۇ .لٻكٮن ،ئۇ ئۈچ كۈندٮن كٻيٮن قايتا تٮرٮلٮدۇ،
 دٻدى.ياقۇپ بٮلەن يۇھاننانٮڭ تەلٮپى
35زەبەدٮينٮڭ ئوغۇللٮرى ياقۇپ بٮلەن يۇھاننا ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ
ئالدٮغا كٻلٮپ:
 ئۇستاز ،بٮزنٮڭ بٮر تەلٮپٮمٮز بار ئٮدى .ئورۇنداپ بٻرٮشٮڭٮزنىئۆتۈنٮمٮز - ،دٻيٮشتى.
 -36سٮلەرگە نٻمە قٮلٮپ بٻرٮشٮمنى تەلەپ قٮلٮسٮلەر؟  -دەپ
سورٮدى ھەزرٮتى ئەيسا.
 -37سٮز شان-شەرەپكە ئٻرٮشكٮنٮڭٮزدە ،بٮرٮمٮزنى ئوڭ يٻنٮڭٮزدا،
بٮرٮمٮزنى سول يٻنٮڭٮزدا ئولتۇرغۇزغايسٮز - ،دٻيٮشتى ئۇالر.
 -38سٮلەر نٻمە تەلەپ قٮلغانلٮقٮڭالرنى بٮلمەيۋاتٮسٮلەر - ،دٻدى
ھەزرٮتى ئەيسا - ،مەن ئٮچٮدٮغان ئازاب قەدٮھٮنى ۋە مەن قوبۇل
قٮلٮدٮغان چۆمۈلدۈرۈشنى سٮلەرمۇ قوبۇل قٮالالمسٮلەر؟
 -39قوبۇل قٮالاليمٮز - ،دٻيٮشتى ئۇالر.
ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 سٮلەر ھەقٮقەتەنمۇ مٻنٮڭ ئازاب قەدٮھٮمگە ۋە چۆمۈلدۈرۈلۈشۈمگەئورتاق بولٮسٮلەر40 .بٮراق ،ئوڭ ياكى سول يٻنٮمدا
ئولتۇرۇشۇڭالرغا رۇخسەت قٮلٮش مٻنٮڭ ئٮختٮيارٮمدا ئەمەس .بۇ

ئورۇنالر كٮملەرگە تەييارالنغان بولسا ،شۇالر ئولتۇرٮدۇ - ،دٻدى.
41بۇنٮڭدٮن خەۋەر تاپقان باشقا ئون شاگٮرت ياقۇپ بٮلەن يۇھانناغا
خاپا بولۇشقا باشلٮدى42 .ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرنى يٻنٮغا چاقٮرٮپ،
مۇنداق دٻدى:
 سٮلەرگە مەلۇم ،بۇ دۇنيادٮكى ھۆكۈمران دەپ قارالغانالر قولئاستٮدٮكى خەلق ئۈستٮدٮن رەھٮمسٮزلٮك بٮلەن ھاكٮمٮيەت
يۈرگۈزٮدۇ .ئەمٮرلٮرى ئۇالرنى قاتتٮق قوللۇق بٮلەن ئٮدارە قٮلٮدۇ.
43بٮراق ،سٮلەرنٮڭ ئاراڭالردا بۇنداق ئٮش بولمٮسۇن .سٮلەردٮن كٮم
مەرتٮۋٮلٮك بولۇشنى خالٮسا ،ئۇ قالغانالرغا خٮزمەت قٮلسۇن44 .كٮم
بٮرٮنچى بولۇشنى خالٮسا ،ئۇ ھەممە ئادەمنٮڭ قۇلى بولسۇن.
45چۈنكى ،ئٮنسانئوغلٮمۇ باشقٮالرنى ئۆزٮگە خٮزمەت قٮلدۇرغٮلى
ئەمەس ،باشقٮالرغا خٮزمەت قٮلغٮلى ۋە جٻنٮنى پٮدا قٮلٮش بەدٮلٮگە
نۇرغۇن ئادەملەرنى گۇناھتٮن ئازاد قٮلغٮلى كەلدى.
قارٮغۇ بارتٮماينٮڭ كۆزٮنٮڭ ساقايتٮلٮشى
46كٻيٮن ،ئۇالر ئٻرٮخا شەھٮرٮگە كەلدى .ھەزرٮتى ئەيسا
شاگٮرتلٮرى ۋە نۇرغۇن خااليٮق بٮلەن بٮللە ئٻرٮخادٮن قايتقان ۋاقٮتتا،
تٮماينٮڭ بارتٮماي ئٮسٮملٮك قارٮغۇ ئوغلى يول بويٮدا ئولتۇرۇپ،
تٮلەمچٮلٮك قٮلٮۋاتاتتى47 .ئۇ ناسٮرەلٮك ئەيسانٮڭ ئۇ يەردە
ئٮكەنلٮكٮنى ئاڭالپ:
 ئى پادٮشاھ داۋۇتنٮڭ ئەۋالدى ئەيسا ،ماڭا رەھٮم قٮلغايسٮز!  -دەپتوۋالشقا باشلٮدى.

48نۇرغۇن ئادەملەر ئۇنى ئەيٮبلەپ ،ئۈنٮنى چٮقارماسلٮقٮنى ئٻيتتى.
لٻكٮن ،ئۇ:
 ئى پادٮشاھ داۋۇتنٮڭ ئەۋالدى ،رەھٮم قٮلغايسٮز - ،دەپ تٻخٮمۇقاتتٮق توۋلٮدى.
49ھەزرٮتى ئەيسا قەدٮمٮنى توختٮتٮپ:
 ئۇنى چاقٮرٮڭالر - ،دٻدى .چاقٮرغٮلى بارغانالر قارٮغۇغا: قورقما! ئورنۇڭدٮن تۇر ،ئۇ سٻنى چاقٮرٮۋاتٮدۇ!  -دٻيٮشتى50 .ئۇئادەم چاپٮنٮنى سٻلٮپ تاشالپ ،ئورنٮدٮن دەس تۇرۇپ ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئالدٮغا كەلدى.
51ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭدٮن:
 مەندٮن نٻمە تەلەپ قٮلٮسەن؟  -دەپ سورٮدى.قارٮغۇ:
 ئۇستاز ،كۆزۈمنٮڭ ئٻچٮلٮشٮنى تەلەپ قٮلٮمەن!  -دٻدى.52ھەزرٮتى ئەيسا:
 قايتساڭ بولٮدۇ ،ماڭا باغلٮغان ئٮشەنچٮڭ سٻنى ساقايتتى - ،دٻۋٮدى،ئۇ ئادەمنٮڭ كۆزى شۇئان ئٻچٮلدى .شۇنٮڭ بٮلەن ،ئۇ ئادەم يول بويى
ھەزرٮتى ئەيساغا ئەگٮشٮپ ماڭدى.
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ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ تەنتەنە بٮلەن يٻرۇسالٻمغا كٮرٮشى
1ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرى بٮلەن يٻرۇسالٻمغا يٻقٮنلٮشٮپ ،زەيتۇن
تٻغٮنٮڭ ئٻتٮكٮدٮكى بەيتپاجى ۋە بەيتانٮيا دٻگەن يٻزٮالرغا كەلگەندە،
ئٮككى شاگٮرتٮنى 2مۇنداق دەپ ئالدٮن ئەۋەتتى:
 سٮلەر ئالدٮمٮزدٮكى يٻزٮغا بٻرٮڭالر .يٻزٮغا كٮرٮپال ،تٻخى مٮنٮلٮپباقمٮغان بٮر تەخەينٮڭ باغالقلٮق تۇرغانلٮقٮنى كۆرٮسٮلەر .ئۇنى
يٻشٮپ ،يٻتٮلەپ كٻلٮڭالر3 .ئەگەر بٮرى سٮلەردٮن» :نٻمٮشقا بۇنداق
قٮلٮسٮلەر؟« دەپ سوراپ قالسا» ،رەببٮمٮزنٮڭ بۇنٮڭغا ھاجٮتى
چۈشتى ،بٮردەمدٮن كٻيٮن قايتۇرۇپ بٻرٮدۇ« دەڭالر.
4ئۇالر بٻرٮپ يول ئۈستٮدٮكى بٮر ئۆينٮڭ دەرۋازٮسى يٻنٮدا
باغالغلٮق تۇرغان بٮر تەخەينى كۆردى .ئۇالر تانٮنى يٻشٮۋاتقان
چاغدا5 ،ئۇ يەردە تۇرغان بەزى كٮشٮلەر:
 تەخەينى يٻشٮپ نٻمە قٮلٮسٮلەر؟  -دٻيٮشتى6 .شاگٮرتالر ھەزرٮتىئەيسانٮڭ دٻگەنلٮرٮنى ئٻيتقاندا ،ھٻلٮقى كٮشٮلەر ئۇالرغا يول قويدى.
7شاگٮرتالر تەخەينى ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا يٻتٮلەپ كٻلٮپ،
ئۈستٮگە ئۆز چاپانلٮرٮنى سالدى .ھەزرٮتى ئەيسا تەخەيگە مٮندى.
8نۇرغۇن خااليٮقنٮڭ بەزٮلٮرى چاپانلٮرٮنى ،بەزٮلٮرى ئۆپچۆرٮدٮكى
ئٻتٮزالردٮن كەسكەن شاخ-شۇمبٮالرنى يولغا پايانداز قٮلٮپ سالدى.
9ئالدٮدا ماڭغان ۋە كەينٮدٮن ئەگەشكەنلەر:
»خۇداغا شۈكۈر! پەرۋەردٮگارٮمٮزنٮڭ نامٮدا كەلگۈچٮگە مۇبارەك
بولسۇن! 10ئەجدادٮمٮز داۋۇتنٮڭ پادٮشاھلٮقٮنٮڭ ئٮزباسارٮغا مۇبارەك
بولسۇن! ئەرشٮئەالدٮكى خۇداغا شۈكۈرلەر ئوقۇلسۇن!« دەپ

ۋارقٮرٮشاتتى.
11ھەزرٮتى ئەيسا يٻرۇسالٻمغا بٻرٮپ مەركٮزٮي ئٮبادەتخانا
ھويلٮلٮرٮغا كٮردى ۋە ھەممە نەرسٮنى كۆزدٮن كەچۈردى .بٮراق،
كەچ كٮرٮپ قالغاچقا ،ئون ئٮككى شاگٮرتى بٮلەن بٮللە يەنە بەيتانٮياغا
قايتتى.
مٻۋٮسٮز ئەنجۈر دەرٮخى
12ئەتٮسى ئۇالر بەيتانٮيادٮن چٮققاندا ،ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ قورسٮقى
ئٻچٮپ كەتكەنٮدى13 .ئۇ يٮراقتٮكى بار اقسان بٮر تۈپ ئەنجۈر
دەرٮخٮنى كۆرۈپ ،ھٻچبولمٮغاندا توڭ ئەنجۈر بولسٮمۇ باردۇ دەپ،
ئۇنٮڭغا قاراپ ماڭدى .دەرەخنٮڭ يٻنٮغا بارغٮنٮدا ،يوپۇرماقتٮن باشقا
ھٻچ نەرسە تاپالمٮدى .بۇ ،ئەنجۈر پٮشٮدٮغان ۋاقٮت ئەمەس ئٮدى.
14ھەزرٮتى ئەيسا دەرەخكە:
 بۇنٮڭدٮن كٻيٮن ھٻچكٮم سٻنٮڭ مٻۋەڭنى يٻمٮگەي!  -دٻدى.شاگٮرتلٮرٮمۇ بۇنى ئاڭلٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ مەركٮزٮي ئٮبادەتخانٮنى تەرتٮپكە سٻلٮشى
15ئۇالر يٻرۇسالٻمغا كەلدى .ھەزرٮتى ئەيسا مەركٮزٮي ئٮبادەتخانا
ھويلٮلٮرٮغا كٮرٮپ ،ئۇ يەردە ئٻلٮم-سٻتٮم قٮلٮۋاتقانالرنٮڭ ھەممٮسٮنى
ھەيدەپ چٮقٮرٮشقا باشلٮدى .پۇل تٻگٮشٮدٮغانالرنٮڭ شٮرەلٮرٮنى ۋە
كەپتەر ساتقۇچٮالرنٮڭ ئورۇندۇقلٮرٮنى ئۆرۈپ16 ،مال
كۆتۈرۈۋالغان ھەرقانداق ئادەمنٮڭ ئٮبادەتخانا ھويلٮلٮرٮدٮن ئۆتۈشٮگە
رۇخسەت قٮلمٮدى.

17ئۇ خەلققە تەلٮم بەرگەندە ،مۇنداق دٻدى:
 مۇقەددەس يازمٮالردا خۇدانٮڭ» :مٻنٮڭ ئۆيۈم پۈتكۈل خەلقلەرنٮڭدۇئا-تٮالۋەتخانٮسى دەپ ئاتالسۇن« دٻگەن سۆزى يٻزٮلغان ئەمەسمۇ؟
لٻكٮن ،سٮلەر ئۇنى بۇالڭچٮالرنٮڭ ئۇۋٮسٮغا ئايالندۇرۇۋاپسٮلەر! -
دٻدى.
18ئالٮي روھانٮيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلٮرى بۇنى ئاڭالپ ،ھەزرٮتى
ئەيسانى ئۇجۇقتۇرۇۋٻتٮشنٮڭ چارٮسٮنى ئٮزدەشكە باشلٮدى .ئۇالر
ھەزرٮتى ئەيسادٮن قورقاتتى ،چۈنكى پۈتۈن خااليٮق ئۇنٮڭ تەلٮمٮگە
ھەيران ئٮدى.
19كەچقۇرۇنلٮرى ،ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن شاگٮرتلٮرى شەھەرنٮڭ
سٮرتٮغا چٮقٮپ كٻتەتتى.
ئەنجۈر دەرٮخٮدٮن ئٻلٮنٮدٮغان ئٮبرەت
20ئەتٮسى ئەتٮگەندە ،ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن شاگٮرتلٮرى ئەنجۈر
دەرٮخٮنٮڭ يٻنٮدٮن ئۆتۈپ كٻتٮۋٻتٮپ ،دەرەخنٮڭ يٮلتٮزٮدٮن قۇرۇپ
كەتكەنلٮكٮنى كۆرۈشتى21 .تۈنۈگۈنكى ۋەقەنى ئٻسٮگە ئالغان
پٻترۇس:
 ئۇستاز ،قاراڭ ،سٮز قارغٮغان ئەنجۈر دەرٮخى قۇرۇپ كٻتٮپتۇ! -دٻدى.
22ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا جاۋابەن مۇنداق دٻدى:
 -خۇداغا ئٮشٮنٮڭالر23 .بٮلٮپ قويۇڭالركى ،كٮم بۇ تاغقا» :قوزغال،

دٻڭٮزغا تاشالن!« دٻسە ۋە كۆڭلٮدە گۇمانالنماي ،ئٻيتقانلٮرٮنٮڭ
ئەمەلگە ئٻشٮشٮغا ئٮشەنچ قٮلسا ،ئۇنٮڭ تەلٮپى ئٮجابەت بولٮدۇ.
24شۇنٮڭ ئۈچۈن سٮلەرگە ئٻيتٮمەنكى ،دۇئا بٮلەن تٮلٮگەن ھەرقانداق
نەرسٮگە ئٻرٮشتٮم ،دەپ ئٮشٮنٮڭالر .شۇندا ،تەلٮپٮڭالر ئٮجابەت
بولٮدۇ.
25ئورنۇڭالردٮن تۇرۇپ دۇئا قٮلغٮنٮڭالردا ،بٮرەرسٮگە قورساق
كۆپۈكۈڭالر بارلٮقى يادٮڭالرغا كەلسە ،ئۇنى كەچۈرۈڭالر .شۇ
چاغدا ،ئەرشتٮكى ئاتاڭالرمۇ سٮلەرنٮڭ گۇناھلٮرٮڭالرنى كەچۈرۈم
قٮلٮدۇ26 .سٮلەر باشقٮالرنى كەچۈرۈم قٮلمٮساڭالر ،ئەرشتٮكى
ئاتاڭالرمۇ سٮلەرنٮڭ گۇناھلٮرٮڭالرنى كەچۈرۈم قٮلمايدۇ.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ھوقۇقٮنٮڭ سۈرۈشتۈرۈلۈشى
27ئۇالر يەنە يٻرۇسالٻمغا قايتٮپ كەلدى .ھەزرٮتى ئەيسا مەركٮزٮي
ئٮبادەتخانا ھويلٮلٮرٮدا ئايلٮنٮپ يۈرگەندە ،ئالٮي روھانٮيالر ،تەۋرات
ئۇستازلٮرى ۋە ئاقساقالالر ئۇنٮڭ يٻنٮغا كٻلٮپ:
 -28سٮز قٮلٮۋاتقان ئٮشالرنى قايسى ھوقۇققا تايٮنٮپ قٮلٮۋاتٮسٮز؟
سٮزگە بۇنداق قٮلٮش ھوقۇقٮنى كٮم بەرگەن؟  -دەپ سورٮدى.
29ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 مەن ئاۋۋال سٮلەردٮن بٮر سوئال سوراي .سٮلەر ئۇنٮڭغا جاۋاببٻرٮڭالر .شۇ چاغدا ،مەنمۇ بۇ ئٮشالرنى قايسى ھوقۇققا تايٮنٮپ
قٮلٮۋاتقانلٮقٮمنى ئٻيتٮپ بٻرٮمەن30 .ئٻيتٮڭالرچۇ ،يەھيا پەيغەمبەرگە

چۆمۈلدۈرۈش ھوقۇقٮنى خۇدا بەرگەنمۇ ياكى ئٮنسانالرمۇ؟  -دٻدى.
31ئۇالر ئۆزئارا مۇنازٮرە قٮلٮشقا باشالپ:
 ئەگەر »خۇدا بەرگەن« دٻسەك ،ئۇ» :ئۇنداقتا سٮلەر نٻمە ئۈچۈنيەھياغا ئٮشەنمٮدٮڭالر؟« دەيدۇ32 .بٮراق ،بٮز قانداقمۇ» :ئٮنسانالر
بەرگەن« دٻيەلەيمٮز؟!  -دٻيٮشتى .چۈنكى ،ئۇالر يەھيانى ھەقٮقەتەن
پەيغەمبەر ،دەپ ھٻساباليدٮغان خەلقتٮن قورقاتتى.
33بۇنٮڭ بٮلەن ،ئۇالر ھەزرٮتى ئەيساغا:
 بٮلمەيمٮز - ،دەپ جاۋاب بٻرٮشتى. ئۇنداقتا ،مەنمۇ بۇ ئٮشالرنى قايسى ھوقۇققا تايٮنٮپ قٮلٮۋاتقانلٮقٮمنىئٻيتمايمەن - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا.
12
يامان ئٮجارٮكەشلەر ھەققٮدٮكى تەمسٮل
1ئاندٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا تەمسٮللەر بٮلەن سۆزلەشكە
باشلٮدى:
 بٮر كٮشى بٮر ئۈزۈمزارلٮق بەرپا قٮلٮپ ،ئەتراپٮنى چٮتالپتۇ.مۇسەللەس ئٮشلەش ئۈچۈن ئۈزۈمزارلٮققا بٮر كۆلچەك قازدۇرۇپتۇ
ۋە بٮر كۆزەتخانا ياسٮتٮپتۇ .كٻيٮن ،ئۈزۈمزارلٮقنى ئٮجارٮگە بٻرٮپ،
ئۆزى يٮراق بٮر يەرگە كٻتٮپتۇ2 .ئۈزۈملەرنى ئۈزٮدٮغان مەزگٮل
كەلگەندە ،ئۇ ھوسۇلنٮڭ بٮر ئۈلۈشٮنى ئٻلٮپ كٻلٮشكە قۇللٮرٮدٮن

بٮرٮنى ئٮجارٮكەشلەرنٮڭ يٻنٮغا ئەۋەتٮپتۇ3 .لٻكٮن ،ئٮجارٮكەشلەر
ھٻلٮقى قۇلنى تۇتۇۋٻلٮپ دۇمباالپ ،قۇرۇق قول قايتۇرۇپتۇ.
4خوجايٮن يەنە بٮر قۇلٮنى ئەۋەتٮپتۇ .ئٮجارٮكەشلەر ئۇنٮڭمۇ
باش-كۆزٮنى يٻرٮپ ،ھاقارەتلەپ قايتۇرۇپتۇ5 .كٻيٮن ،خوجايٮن يەنە
بٮر قۇلٮنى ئەۋەتٮپتۇ .لٻكٮن ئۇ ئۆلتۈرۈلۈپتۇ .يەنە بٮرمۇنچە
قۇللٮرٮنى ئەۋەتٮپتۇ ،ئۇالرنٮڭمۇ بەزٮلٮرى تاياق يەپ ،بەزٮلٮرى
ئۆلتۈرۈلۈپتۇ6 .خوجايٮننٮڭ يٻنٮدا بٮرال ئادٮمى ،يەنى ئۇنٮڭ
سۆيۈملۈك ئوغلٮال قاپتۇ .ئۇ ئوغلۇمنٮغۇ ھۆرمەت قٮالر دەپ،
ئٮجارٮكەشلەرنٮڭ يٻنٮغا ئەڭ ئاخٮرٮدا ئۇنى ئەۋەتٮپتۇ7 .لٻكٮن،
ئٮجارٮكەشلەر ئۆزئارا» :بۇ بولسا خوجايٮننٮڭ مٮراسخورى.
كٻلٮڭالر ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋٻتەيلى ،ئۈزۈمزارلٮق بٮزگە ئوڭچە قالسۇن«
دٻيٮشٮپتۇ8 .شۇنداق قٮلٮپ ،ئۇنى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ ،ئۈزۈمزارلٮقنٮڭ
سٮرتٮغا سۆرەپ ئاچٮقٮۋٻتٮپتۇ9 .بۇنداق ئەھۋالدا ،ئۈزۈمزارلٮقنٮڭ
خوجايٮنى بۇ ئٮجارٮكەشلەرنى قانداق قٮلٮدۇ؟ جەزمەن ئۇالرنى
ئۆلتۈرۈپ ،ئۈزۈمزارلٮقٮنى باشقٮالرغا ئٮجارٮگە بٻرٮدۇ10 .سٮلەر
زەبۇردٮكى مۇنۇ سۆزلەرنى زادى ئوقۇمٮغانمٮدٮڭالر؟
»تامچٮالر تاشلٮۋەتكەن تاش قۇرۇلۇشنٮڭ ئۇل تٻشى بولۇپ قالدى.
11بۇ ،پەرۋەردٮگار تەرٮپٮدٮندۇر ،بٮز ئۈچۈن ئاجايٮپ بٮر ئٮشتۇر«.
12ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ بۇ تەمسٮلنى ئۆزلٮرٮگە قارٮتٮپ ئٻيتقانلٮقٮنى
چۈشەنگەن يەھۇدٮيالرنٮڭ چوڭلٮرى ئۇنى تۇتقۇن قٮلماقچى بولدى.
لٻكٮن ،خەلقتٮن قورقۇپ ،ئۇنى تاشالپ كٻتٮپ قالدى.
باج تاپشۇرۇش مەسٮلٮسى

13شۇنٮڭدٮن كٻيٮن ،يەھۇدٮيالرنٮڭ چوڭلٮرى ھەزرٮتى ئەيسانى
ئۇنٮڭ ئۆزٮنٮڭ سۆزلٮرى بٮلەن تۇزاققا چۈشۈرۈش مەقسٮتٮدە
پەرٮسٮيلەردٮن ۋە رٮمدٮن تەيٮنلەنگەن ھٮرود پادٮشاھنٮڭ
تەرەپدارلٮرٮدٮن بەزٮلەرنى ئۇنٮڭ يٻنٮغا ئەۋەتتى14 .ئۇالر كٻلٮپ
ھەزرٮتى ئەيساغا:
 ئۇستاز ،سٮزنٮڭ سەمٮمٮي ئادەم ئٮكەنلٮكٮڭٮزنى ،ھٻچكٮمگەيۈز-خاتٮر قٮلمايدٮغانلٮقٮڭٮزنى بٮلٮمٮز ،چۈنكى كٮشٮلەرنٮڭ سٮرتقى
قٮياپٮتى بٮلەن ھٻسابالشماي ،ئۇالرغا خۇدانٮڭ يولٮنى سادٮقلٮق بٮلەن
ئۆگٮتٮپ كەلدٮڭٮز .سٮزچە رٮم ئٮمپٻراتورى قەيسەرگە باج
تاپشۇرۇشٮمٮز تەۋرات قانۇنٮمٮزغا خٮالپمۇ قانداق؟ زادى باج
تاپشۇرامدۇق-تاپشۇرمامدۇق؟  -دٻيٮشتى.
15ئۇالرنٮڭ ساختٮپەزلٮكٮنى بٮلگەن ھەزرٮتى ئەيسا:
 نٻمٮشقا مٻنى سۆزۈم ئارقٮلٮق ئٮلٮندۇرماقچى بولۇۋاتٮسٮلەر؟ ماڭابٮر دانە كۈمۈش تەڭگە بٻرٮڭالر ،كۆرۈپ باقاي - ،دٻدى.
16پۇل ئٻلٮپ كٻلٮندى ،ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالردٮن:
 بۇنٮڭ ئۈستٮدٮكى سۈرەت ۋە ئٮسٮم كٮمنٮڭ؟  -دەپ سورٮدى. رٮم ئٮمپٻراتورى قەيسەرنٮڭ - ،دٻيٮشتى ئۇالر. -17ئۇنداق بولسا ،قەيسەرنٮڭ ھەققٮنى قەيسەرگە ،خۇدانٮڭ ھەققٮنى
خۇداغا تاپشۇرۇڭالر - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا .ئۇالر
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ سۆزلٮرٮگە ھەيران قٻلٮشتى.

تٮرٮلٮشكە مۇناسٮۋەتلٮك مەسٮلە
18ئۆلگەنلەر تٮرٮلمەيدۇ ،دەپ قارايدٮغان سادۇقٮي دٮنٮي
ئٻقٮمٮدٮكٮلەر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئالدٮغا كٻلٮپ:
 -19ئۇستاز ،مۇسا پەيغەمبەر تەۋراتتا» :بٮر كٮشى ئۆلۈپ كٻتٮپ،
ئايالى تۇل قٻلٮپ ،پەرزەنت كۆرمٮگەن بولسا ،ئۆلگۈچٮنٮڭ ئاكا ياكى
ئٮنٮسى تۇل قالغان يەڭگٮسٮنى ئەمرٮگە ئٻلٮپ ،قٻرٮندٮشى ئۈچۈن
نەسٮل قالدۇرۇشى الزٮم« دەپ يازغان20 .بۇرۇن يەتتە ئاكا-ئۇكا
ئۆتكەنٮكەن ،چوڭى ئۆيلٮنٮپ پەرزەنت قالدۇرمايال ئالەمدٮن ئۆتۈپتۇ.
21كەينٮدٮكى ئٮنٮسى يەڭگٮسٮنى ئەمرٮگە ئٻلٮپ ،ئۇمۇ پەرزەنت
كۆرمەي ئالەمدٮن ئۆتۈپتۇ .كەينٮدٮكى ئٮنٮسٮمۇ شۇنداق بولۇپتۇ.
22شۇنداق قٮلٮپ يەتتٮنچٮسٮگٮچە ئۇنى ئٻلٮپ چٮقٮپتۇ .لٻكٮن،
ھٻچقايسٮسى پەرزەنت كۆرمەي ئالەمدٮن ئۆتۈپتۇ .ئاخٮردا ،ئۇ ئايالمۇ
ئالەمدٮن ئۆتۈپتۇ23 .ئەمدى سورايدٮغٮنٮمٮز شۇكى :قٮيامەت كۈنى بۇ
ئايال كٮمنٮڭ ئايالى بولۇپ تٮرٮلٮدۇ؟ چۈنكى ،يەتتە قٻرٮنداشنٮڭ
ھەممٮسى ئۇنى خوتۇنلۇققا ئالغان-دە!  -دٻيٮشتى.
24ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب بەردى:
 سٮلەر مۇقەددەس يازمٮالرنى ۋە خۇدانٮڭ قۇدرٮتٮنىبٮلمٮگەنلٮكٮڭالر ئۈچۈن مانا مۇشۇنداق خاتالٮشٮسٮلەر ئەمەسمۇ؟!
25ئۆلۈمدٮن تٮرٮلگەندٮن كٻيٮن ئٮنسانالر ئەرشتٮكى پەرٮشتٮلەرگە
ئوخشاش ،خوتۇن ئالمايدۇ ،ئەرگە تەگمەيدۇ26 .ئۆلۈمدٮن تٮرٮلٮش
مەسٮلٮسى ھەققٮدە مۇسا پەيغەمبەر ئارقٮلٮق چۈشۈرۈلگەن تەۋراتتا
ئوقۇمٮدٮڭالرمۇ؟ ئەجدادلٮرٮمٮز ئٮبراھٮم ،ئٮسھاق ۋە ياقۇپالر

ئاللٮبۇرۇن ئالەمدٮن ئۆتكەن بولسٮمۇ ،تەۋراتتٮكى »تٮكەنلٮكنٮڭ
كۆيۈشى« ھەققٮدٮكى باياندا خۇدا ئۇالرنى تٮرٮك ھٻسابالپ» :مەن
ئٮبراھٮم ،ئٮسھاق ۋە ياقۇپالر ئٻتٮقاد قٮلٮپ كەلگەن خۇدا بولٮمەن!«
دەيدۇ27 .دٻمەك ،خۇدا ئۆلۈكلەرنٮڭ ئەمەس ،تٮرٮكلەرنٮڭ
خۇداسٮدۇر .سٮلەر تامامەن خاتاالشتٮڭالر.
ئەڭ مۇھٮم ئەمر
28ئۇالرنٮڭ مۇنازٮرٮسٮنى ئاڭلٮغان ۋە ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۇالرغا
ياخشى جاۋاب بەرگەنلٮكٮنى كۆرگەن بٮر تەۋرات ئۇستازى ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئالدٮغا كٻلٮپ:
 پۈتۈن ئەمرلەرنٮڭ ئٮچٮدە ئەڭ مۇھٮمى قايسى؟  -دەپ سورٮدى.29ھەزرٮتى ئەيسا مۇنداق جاۋاب بەردى:
 ئەڭ مۇھٮمى شۇكى» ،ئاڭلٮغٮن ئەي ئٮسرائٮلالر! پەرۋەردٮگارٮمٮزبولغان خۇدا بٮردٮنبٮر خۇدادۇر30 .پەرۋەردٮگارٮڭ بولغان خۇدانى
پۈتۈن قەلبٮڭ ،پۈتۈن جٻنٮڭ ،پۈتۈن زٻھنٮڭ ۋە پۈتۈن كۈچۈڭ بٮلەن
سۆيگٮن31 «.يەنە بٮر ئەمر بولسا »قوشناڭنى ئۆزۈڭنى سۆيگەندەك
سۆي «.مانا بۇالردٮن مۇھٮم ئەمر يوق.
 -32توغرا ئٻيتتٮڭٮز ،ئۇستاز - ،دٻدى تەۋرات ئۇستازى ھەزرٮتى
ئەيساغا» - ،خۇدا بٮردۇر ،ئۇنٮڭدٮن باشقٮسى يوقتۇر« دٻگٮنٮڭٮز
دۇرۇس33 .ئٮنساننٮڭ خۇدانى پۈتۈن قەلبى ،پۈتۈن ئەقلى ۋە پۈتۈن
كۈچى بٮلەن سۆيۈشى ھەم قوشنٮسٮنٮمۇ ئۆزٮنى سۆيگەندەك سۆيۈشى
خۇداغا ئاتالغان ھەرقانداق كۆيدۈرمە قۇربانلٮق ۋە ھەدٮيٮلەردٮنمۇ

مۇھٮمدۇر.
34ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭ ئاقٮالنە جاۋاب بەرگەنلٮكٮنى كۆرۈپ:
 سٮز خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮدٮن يٮراق ئەمەسسٮز - ،دٻدى.شۇنٮڭدٮن كٻيٮن ،ئۇنٮڭدٮن ھٻچكٮم سوئال سوراشقا پٻتٮنالمٮدى.
قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھنٮڭ ساالھٮيٮتى
35ھەزرٮتى ئەيسا مەركٮزٮي ئٮبادەتخانا ھويلٮلٮرٮدا تەلٮم بٻرٮۋٻتٮپ،
مۇنداق سوئالنى ئوتتۇرٮغا قويدى:
 تەۋرات ئۇستازلٮرى قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھنى پادٮشاھ داۋۇتنٮڭئەۋالدى ،دەپ تۇرۇۋالسا قانداق بولٮدۇ؟ 36داۋۇت پادٮشاھ ئۆزى
مۇقەددەس روھنٮڭ ئٮلھامى بٮلەن مۇنداق دٻگەنغۇ:
»پەرۋەردٮگار خوجايٮنٮمغا ئٻيتتٮكى :مەن سٻنٮڭ دۈشمەنلٮرٮڭنى
ئايٮغٮڭ ئاستٮدا دەسسەتكۈچە ،مٻنٮڭ ئوڭ يٻنٮمدا ئولتۇرغٮن!«
37قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھ پادٮشاھ داۋۇتنٮڭ ئەۋالدى بولسٮمۇ ،لٻكٮن
پادٮشاھ داۋۇت مەسٮھنى »خوجايٮنٮم« دٻگەن يەردە مەسٮھ ئۇنٮڭدٮن
ئۇلۇغ بولمامدۇ؟!
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ تەۋرات ئۇستازلٮرٮنى ئەيٮبلٮشى
ئۇ يەردٮكى جامائەت ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ سۆزٮنى زوق بٮلەن
ئاڭاليتتى38 .ھەزرٮتى ئەيسا تەلٮم بٻرٮپ مۇنداق دٻدى:

 تەۋرات ئۇستازلٮرٮدٮن ھوشيار بولۇڭالر .ئۇالر ئۇزۇن تونالرنىكٮيٮۋٻلٮپ ،غادٮيٮپ يۈرۈشكە ئامراق كٻلٮدۇ .بازارالردا باشقٮالرنٮڭ
ئۆزلٮرٮگە ساالم بٻرٮپ ھۆرمەتلٮشٮنى39 ،ئٮبادەتخانٮالردا ئاالھٮدە
ئورۇندا ئولتۇرۇشنى ،زٮياپەتلەردٮمۇ تۆردە ئولتۇرۇشنى ياخشى
كۆرٮدۇ40 .ئۇالر تۇل ئايالالردٮن نەپ ئٻلٮپ ،ئۇالرنٮڭ مال-مۈلكٮنى
يەۋٻلٮپ ،ئاندٮن ئەتەي باشقٮالر كۆرسۇن دەپ ،ئۇزۇندٮن-ئۇزۇن
دۇئا قٮلٮدۇ .ئۇالر جەزمەن تٻخٮمۇ قاتتٮق جازاغا تارتٮلٮدۇ!
تۇل ئايالنٮڭ ئٮئانٮسى
41ھەزرٮتى ئەيسا مەركٮزٮي ئٮبادەتخانٮدٮكى ئٮئانە يٮغٮلٮدٮغان
جاينٮڭ ئالدٮدا ئولتۇرۇپ ،ئۆز ئٮئانٮلٮرٮنى تاشالۋاتقان جامائەتكە
قاراپ تۇراتتى .نۇرغۇن بايالر ساندۇققا خٻلى كۆپ پۇل تاشلٮدى.
42بٮر كەمبەغەل تۇل ئايالمۇ كٻلٮپ ،بٮرنەچچە تٮيٮنال قٮممٮتٮدٮكى
ئٮككى تەڭگٮنى تاشلٮدى.
43ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮنى يٻنٮغا چاقٮرٮپ ،ئۇالرغا مۇنداق
دٻدى:
 بٮلٮپ قويۇڭالركى ،بۇ نامرات تۇل ئايالنٮڭ ئٮئانٮسى خۇدانٮڭنەزٮرٮدە ھەممەيلەننٮڭكٮدٮن كۆپ44 .چۈنكى ،باشقٮالر ئۆزلٮرٮنٮڭ
ئاشقان بايلٮقلٮرٮدٮن ئٮئانە قٮلدى .لٻكٮن ،بۇ ئايال نامرات تۇرۇقلۇق،
ئۆزٮنٮڭ بار-يوقٮنى  -تٮرٮكچٮلٮك قٮلٮدٮغان ھەممە نەرسٮسٮنى ئٮئانە
قٮلدى.
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مەركٮزٮي ئٮبادەتخانٮنٮڭ ۋەيران قٮلٮنٮشٮدٮن بٻشارەت
1ھەزرٮتى ئەيسا مەركٮزٮي ئٮبادەتخانٮدٮن چٮقٮۋاتقاندا،
شاگٮرتلٮرٮدٮن بٮرى ئۇنٮڭغا:
 ئۇستاز ،قاراڭ ،بۇ نٻمٮدٻگەن كۆركەم تاشالر! نٻمٮدٻگەن ھەيۋەتلٮكئٮمارەتلەر!  -دٻدى.
2ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنٮڭغا:
 سەن بۇ ھەيۋەتلٮك ئٮمارەتلەرنى كۆرۈۋاتامسەن؟ بۇ يەردٮكىھەممە نەرسە گۇمران قٮلٮنٮدۇ ،ھەتتا بٮر تال ئۇل تٻشٮمۇ جايٮدا
قالدۇرۇلمايدۇ - ،دٻدى.
3ھەزرٮتى ئەيسا زەيتۇن تٻغٮدا مەركٮزٮي ئٮبادەتخانا تەرەپكە قاراپ
ئولتۇرغاندا ،پٻترۇس ،ياقۇپ ،يۇھاننا ۋە ئەندەرلەر ئاستٮغٮنا
ئۇنٮڭدٮن:
 -4بٮزگە ئٻيتٮڭچۇ ،بۇ دٻگەنلٮرٮڭٮز قاچان يۈز بٻرٮدۇ؟ بۇالرنٮڭ يۈز
بٻرٮدٮغانلٮقٮنى بٮلدۈرٮدٮغان قانداق بٻشارەت بولٮدۇ؟  -دەپ
سوراشتى.
5ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا چۈشەندۈرۈشكە باشلٮدى:
 باشقٮالرنٮڭ ئازدۇرۇشٮدٮن ھوشيار بولۇڭالر6 .نۇرغۇن كٮشٮلەرمٻنٮڭ نامٮمنى سٻتٮپ» ،قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھ مەن بولٮمەن!«
دەۋٻلٮپ ،كۆپ ئادەملەرنى ئازدۇرٮدۇ7 .سٮلەر ئۇرۇش خەۋەرلٮرى
ۋە ئۇرۇش شەپٮلٮرٮنى ئاڭلٮغان ۋاقتٮڭالردٮمۇ ،ئاالقزادە بولۇپ

كەتمەڭالر ،چۈنكى بۇ ئٮشالرنٮڭ يۈز بٻرٮشى مۇقەررەر .لٻكٮن بۇ،
زامان ئاخٮرى يٻتٮپ كەلدى ،دٻگەنلٮك ئەمەس8 .بٮر مٮللەت يەنە بٮر
مٮللەت بٮلەن ئۇرۇش قٮلٮدۇ .بٮر دۆلەت يەنە بٮر دۆلەتكە ھۇجۇم
قٮلٮدۇ .نۇرغۇن جايالردا يەر تەۋرەش ۋە ئاچارچٮلٮقالر يۈز بٻرٮدۇ.
مانا بۇ ئٮشالرنٮڭ يۈز بٻرٮشى خۇددى ھامٮلٮدار ئايالنٮڭ تولغٮقٮنٮڭ
باشالنغٮنٮغا ئوخشايدۇ.
9سٮلەر ئۆزۈڭالرغا پەخەس بولۇڭالر .كٮشٮلەر سٮلەرنى تۇتقۇن
قٮلٮپ سوتقا تاپشۇرۇپ بٻرٮدۇ ،ئٮبادەتخانٮالردا قامچٮاليدۇ .سٮلەر
ماڭا ئٮشەنگەنلٮكٮڭالر ئۈچۈن ،ۋالٮي ۋە پادٮشاھالر ئالدٮدا سوراققا
تارتٮلٮسٮلەر .بۇنٮڭ بٮلەن ،ئۇالر ئالدٮدا مٻنٮڭ گۇۋاھچٮلٮرٮم
بولٮسٮلەر10 .لٻكٮن ،خۇش خەۋەر پۈتكۈل مٮللەتلەرگە زامان
ئاخٮرٮدٮن بۇرۇن يەتكۈزۈلۈشى كٻرەك11 .شۇڭا ،سٮلەر تۇتۇلۇپ
سوتقا تاپشۇرۇلغاندا نٻمە دٻيٮشتٮن ئەندٮشە قٮلماڭالر .ئۇ چاغدا،
سٮلەرگە نٻمە نٻسٮپ ئٻتٮلسە ،شۇنى دەڭالر ،چۈنكى سۆزلٮگۈچى
سٮلەر ئەمەس ،مۇقەددەس روھتۇر12 .قٻرٮنداش قٻرٮندٮشٮغا ،ئاتا
بالٮسٮغا خائٮنلٮق قٮلٮپ ،ئۇالرنى ئۆلۈمگە تۇتۇپ بٻرٮدۇ .بالٮالرمۇ
ئاتا-ئانٮسى بٮلەن قارشٮلٮشٮپ ،ئۇالرنى ئۆلۈمگە ئٮتتٮرٮدۇ13 .ماڭا
ئٮشەنگەنلٮكٮڭالر ئۈچۈن ھەممە ئادەم سٮلەرگە ئۆچمەنلٮك قٮلٮدۇ،
لٻكٮن ئاخٮرغٮچە بەرداشلٮق بەرگەنلەر جەزمەن قۇتقۇزۇلٮدۇ.
زور بااليٮئاپەت
» -14يٮرگٮنچلٮك ۋەيران قٮلغۇچى« نٮڭ ئۆزى تۇرۇشقا تٻگٮشلٮك
بولمٮغان يەردە تۇرغٮنٮنى كۆرگٮنٮڭالردا) ،كٮتابخانالر بۇ سۆزنٮڭ
مەنٮسٮنى چۈشەنسۇن( يەھۇدٮيە ئۆلكٮسٮدٮكى ئاھالٮلەر تاغالرغا

قاچسۇن15 .ئۆگزٮدٮكٮلەر ئۆيٮدٮكى نەرسە-كٻرەكلٮرٮنى ئالماي
قاچسۇن16 .ئٻتٮزالردا ئٮشلەۋاتقانالرمۇ چاپٮنٮنى ئٻلٮۋٻلٮش ئۈچۈن
ئۆيٮگە قايتماي قٻچٮپ كەتسۇن17 .ئۇ كۈنلەردە ،قٻچٮشى ئەپسٮز
بولغان ھامٮلٮدار ئايالالر ۋە باال ئٻمٮتٮدٮغان ئانٮالرنٮڭ ھالٮغا ۋاي!
18بۇ ۋەقەلەرنٮڭ قٮشقا توغرا كٻلٮپ قالماسلٮقى ئۈچۈن دۇئا
قٮلٮڭالر19 .چۈنكى ،ئۇ كۈنلەردٮكى بااليٮئاپەتلەر خۇدا ئالەمنى
ياراتقاندٮن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمٮغان ،كەلگۈسٮدٮمۇ كۆرۈلمەيدۇ.
20پەرۋەردٮگار ئۇ كۈنلەرنى ئازايتمٮسٮدى ،ھٻچكٮم قۇتۇاللمايتتى.
لٻكٮن ،پەرۋەردٮگار ئۇ كۈنلەرنى ئۆزى تاللٮغانلٮرى ئۈچۈن
ئازايتقان21 .ئەگەر ئۇ چاغدا بٮرى سٮلەرگە» :قاراڭالر،
قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھ بۇ يەردە!« ياكى »قاراڭالر ،مەسٮھ ئەنە ئۇ
يەردە!« دٻسە ،ئٮشەنمەڭالر22 .چۈنكى ،ساختا مەسٮھلەر ،ساختا
پەيغەمبەرلەر مەيدانغا كٻلٮدۇ .ئەگەر مۇمكٮن بولسٮدى ،ئۇالر خۇدا
تاللٮغانالرنى مۆجٮزٮلەر ۋە كارامەتلەر بٮلەن ئازدۇرغان بوالتتى.
23شۇنٮڭ ئۈچۈن ،ھوشيار بولۇڭالر .مەن بۇالرنٮڭ ھەممٮسٮنى
ئٻيتٮش بٮلەن ،سٮلەرنى ئالدٮنئاال ئاگاھالندۇرۇپ قويدۇم.
ئٮنسانئوغلٮنٮڭ كٻلٮشى
 -24ئۇ كۈنلەردٮكى بااليٮئاپەتلەر ئۆتۈپ كەتكەندٮن كٻيٮن،
»قۇياش قارٮيٮپ ،ئاي يورۇقلۇق بەرمەس25 ،يۇلتۇزالر ئاسماندٮن
تۆكۈلۈپ ،ئاسمان جٮسٮملٮرى لەرزٮگە كٻلەر«.
26ئۇ چاغدا ،كٮشٮلەر ئٮنسانئوغلٮنٮڭ زور كۈچ-قۇدرەت ۋە
شان-شەرەپ بٮلەن بۇلۇتالر ئٮچٮدە كٻلٮۋاتقانلٮقٮنى كۆرٮدۇ.

27ئٮنسانئوغلى پەرٮشتٮلٮرٮنى ئەۋەتٮپ ،ئۆزى تاللٮغان كٮشٮلەرنى
ئالەمنٮڭ بٮر چٻتٮدٮن يەنە بٮر چٻتٮگٮچە ،دۇنيانٮڭ تۆت بۇلۇڭٮدٮن
يٮغٮپ بٮر يەرگە جەم قٮلٮدۇ.
ئەنجۈر دەرٮخٮدٮن ساۋاق ئٻلٮش
 -28ئەنجۈر دەرٮخٮدٮن ساۋاق ئٻلٮڭالر! ئۇنٮڭ شاخلٮرى كۆكٮرٮپ،
يٻڭى يوپۇرماق چٮقارغاندا ،يازنٮڭ كٻلٮشٮگە ئاز قالغانلٮقٮنى
بٮلٮسٮلەر29 .خۇددى شۇنٮڭدەك ،مەن بايا دٻگەن ئاالمەتلەرنٮڭ يۈز
بٻرٮۋاتقانلٮقٮنى كۆرگٮنٮڭالردا ،خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮنٮڭ 29ئەسلى
تٻكٮستتە »ئۇنٮڭ« دەپ ئٻلٮنغان بولۇپ ،ئٮنسانئوغلٮنى ياكى خۇدانٮڭ
پادٮشاھلٮقٮنى )»لۇقا« -21باب -31ئايەت( كۆرسٮتٮدۇ .ئٮشٮك
ئالدٮدا ،يەنى نامايان بولۇش ئالدٮدا تۇرۇۋاتقانلٮقٮنى بٮلٮڭالر.
30بٮلٮپ قويۇڭالركى ،مانا بۇ ئاالمەتلەرنٮڭ ھەممٮسى ئەمەلگە
ئاشۇرۇلماي تۇرۇپ ،بۇ ئەۋالد 30ئەگەر تٮلغا ئٻلٮنغان ئاالمەت
يٻرۇسالٻمنٮڭ ۋەيران بولۇشٮغا )-13باب -2ئايەت( قارٮتٮلغان بولسا،
ئۇنداقتا »ئەۋالد« سۆزى تەبٮئٮيكى شۇ دەۋردە ياشاپ ئۆتكەن
ئادەملەرنى كۆرسٮتٮدۇ .ئەگەر ئەيسا مەسٮھنٮڭ دۇنياغا قايتٮپ
كٻلٮشٮگە )-13باب -26ئايەت( قارٮتٮلغان بولسا» ،ئەۋالد« سۆزى
بەلكٮم پۈتۈن يەھۇدٮيە خەلقٮنى ياكى بۇ ئايەتلەردە ئٻيتٮلغان
ۋەقەلەرنٮڭ باشلٮنٮش ۋاقتٮدا ياشاۋاتقان ئەۋالدنى كۆرسٮتٮدۇ .بۇ
ھەرگٮز ھەزرٮتى ئەيسادا »دۇنياغا دەرھال قايتٮپ كٻلٮمەن« دٻگەن
خاتا چۈشەنچٮنٮڭ بارلٮقٮنى بٮلدۈرمەيدۇ .كٮشٮلەر ئالەمدٮن ئۆتمەيدۇ.
31ئاسمان-زٻمٮن يوقٮلٮدۇ ،بٮراق مٻنٮڭ سۆزلٮرٮم يوقالماي مەڭگۈ
ئٮناۋەتلٮك بولٮدۇ!

ھوشيار بولۇڭالر
 -32بۇ ئٮشالرنٮڭ يۈز بٻرٮدٮغان ۋاقٮت-سائٮتٮگە كەلسەك ،بۇنى
ئاتامدٮن باشقا ھٻچكٮم بٮلمەيدۇ .نە ئەرشتٮكى پەرٮشتٮلەر ،نە ئوغلى
بٮلمەيدۇ33 .پەخەس بولۇڭالر ،سەگەك بولۇڭالر ،چۈنكى ئۇ ۋاقٮت-
سائەتنٮڭ قاچان كٻلٮدٮغانلٮقٮنى بٮلمەيسٮلەر34 .بۇ ،سەپەرگە
چٮقماقچى بولغان ئادەمنٮڭ ئەھۋالٮغا ئوخشايدۇ .ئۇ يولغا چٮقٮدٮغان
چاغدا ،چاكارلٮرٮنٮڭ خٮزمەت دائٮرٮسٮنى بەلگٮلەپ ،ئۇالرنٮڭ
ھەربٮرٮگە بٮردٮن ۋەزٮپە تاپشۇرٮدۇ .دەرۋازٮدٮكى كۆزەتچٮگٮمۇ
ھوشيار بولۇشنى تاپٮاليدۇ35 .شۇنٮڭغا ئوخشاش ،سٮلەرمۇ ھوشيار
بولۇڭالر .چۈنكى ئۆينٮڭ خوجايٮنٮنٮڭ كٻلٮدٮغان ۋاقتٮنٮڭ
كەچقۇرۇنمۇ ،تۈن يٻرٮمٮمۇ ،خوراز چٮللٮغان ۋاقٮتمۇ ياكى سەھەر
ۋاقتٮمۇ ،ئۇنى بٮلەلمەيسٮلەر36 .شۇڭا ،ئۇ تۇيۇقسٮز كٻلٮپ ،سٮلەرنى
غەپلەت ئۇيقۇسٮدا كۆرۈپ قالمٮسۇن! 37سٮلەرگە ئٻيتقانلٮرٮمنى
ھەممەيلەنگە ئٻيتٮمەن :ھوشيار بولۇڭالر!
14
گۇناھكار ئايالنٮڭ ھەزرٮتى ئەيسانى ئەتٮرلٮشى
1يەھۇدٮيالرنٮڭ ئۆتۈپ كٻتٮش ۋە پٻتٮر نان ھٻيتٮغا ئٮككى كۈن
قالغانٮدى .ئالٮي روھانٮيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلٮرى ھەزرٮتى
ئەيسانى ھٮيلە بٮلەن تۇتۇپ ئۇجۇقتۇرۇۋٻتٮشنٮڭ چارٮسٮنى ئٮزدەشتى.
2ئۇالر:
 بۇ ئٮشنى ھٻيت-ئايەم كۈنلٮرى قٮلمايلى .بولمٮسا ،خەلق ئارٮسٮداقااليمٮقانچٮلٮق چٮقٮشى مۇمكٮن - ،دٻيٮشەتتى.

3ھەزرٮتى ئەيسا بەيتانٮيا يٻزٮسٮدا ئٮلگٮرى ماخاۋ كٻسٮلٮگە گٮرٮپتار
بولغان سٮمۇننٮڭ ئۆيٮدە داستٮخاندا ئولتۇرۇۋاتقاندا ،ئٮچٮگە قٮممەتلٮك
ساپ سۇمبۇل ئەتٮرى قاچٮالنغان ،ئاق قاشتٻشٮدٮن ياسالغان قۇتٮنى
تۇتقان بٮر ئايال كٮرٮپ ،قولٮدٮكى قۇتٮنى ئٻچٮپ ،ئٮچٮدٮكى ئەتٮرنى
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ بٻشٮغا قۇيدى4 .بەزٮلەر بۇنٮڭغا خاپا بولۇپ،
بٮر-بٮرٮگە:
 خۇش پۇراق ئەتٮرنى بۇنداق ئٮسراپ قٮلغاننٮڭ نٻمە پايدٮسى؟ 5بۇئەتٮرنٮڭ قٮممٮتى بٮر يٮللٮق كٮرٮمٮمٮزگە تەڭ كٻلٮدٮكەن! ئۇ سٻتٮلٮپ
پۇلى كەمبەغەللەرگە بٻرٮلسە بوالتتى - ،دٻيٮشٮپ ،ئايالغا تاپا-تەنە
قٮلٮشقا باشلٮدى.
 -6ئايالنٮڭ ئٮختٮيارٮغا قويۇۋٻتٮڭالر ،ئۇنى خٮجٮل قٮلٮپ نٻمە
قٮلٮسٮلەر؟ ئۇ مەن ئۈچۈن ياخشى ئٮش قٮلدى7 .كەمبەغەللەر دائٮم
ئاراڭالردا ،ئۇالرغا خالٮغان ۋاقٮتتا ياردەم قٮالاليسٮلەر .لٻكٮن ،مەن
ئاراڭالردا دائٮم بولمايمەن8 .ئايال چامى يٻتٮدٮغان ئٮشنى قٮلدى؛
مٻنٮڭ دەپنە قٮلٮنٮشٮمغا تەييارلٮق يۈزٮسٮدٮن بەدٮنٮمگە ئالدٮنئاال ئەتٮر
سۈركەپ قويدى9 .بٮلٮپ قويۇڭالركى ،خۇش خەۋەر دۇنيانٮڭ
قەيٻرٮدە يەتكۈزۈلسە ،بۇ ئايال ئەسلٮنٮپ ،ئۇنٮڭ قٮلغان ئٮشى تٮلغا
ئٻلٮنٮدۇ - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا.
يەھۇدانٮڭ ھەزرٮتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قٮلٮشى
10شۇ ۋاقٮتتا ،ئون ئٮككى شاگٮرتتٮن بٮرى بولغان يەھۇدا
ئٮشقارٮيوت ھەزرٮتى ئەيسانى تۇتۇپ بٻرٮش مەقسٮتٮدە ئالٮي
روھانٮيالرنٮڭ يٻنٮغا باردى11 .بۇنى ئاڭالپ ،ئالٮي روھانٮيالرنٮڭ

گۈلقەقەلٮرى ئٻچٮلٮپ كەتتى ۋە ئۇنٮڭغا پۇل بٻرٮشكە ۋەدە قٮلٮشتى.
يەھۇدامۇ ھەزرٮتى ئەيسانى ئۇالرغا تۇتۇپ بٻرٮشكە پۇرسەت
ئٮزدەشكە باشلٮدى.
ئۆتۈپ كٻتٮش ھٻيتٮنٮڭ كەچلٮك تامٮقى
12پٻتٮر نان ھٻيتٮنٮڭ بٮرٮنچى كۈنى ،يەنى ئۆتۈپ كٻتٮش ھٻيتٮنٮڭ
قۇربانلٮقى قٮلٮنٮدٮغان كۈنى ،شاگٮرتالر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ يٻنٮغا
كٻلٮشٮپ:
 ئۆتۈپ كٻتٮش ھٻيتٮنٮڭ تامٮقٮنى قەيەرگە بٻرٮپ تەييارلٮشٮمٮزنىخااليسٮز؟  -دەپ سورٮدى.
13ئۇ شاگٮرتلٮرٮدٮن ئٮككٮيلەننى مۇنداق دەپ ئالدٮن ئەۋەتتى:
 يٻرۇسالٻمغا كٮرٮڭالر ،ئۇ يەردە كوزٮدا سۇ توشۇۋاتقان بٮر ئەركٮشٮنى ئۇچرٮتٮسٮلەر .ئۇنٮڭ كەينٮدٮن مٻڭٮپ14 ،ئۇ ئادەم كٮرگەن
ئۆينٮڭ ئٮگٮسٮگە» :ئۇستازٮمٮز :شاگٮرتلٮرٮم بٮلەن ئۆتۈپ كٻتٮش
ھٻيتٮنٮڭ تامٮقٮنى يەيدٮغان مٻھمانلٮق ئۆي قەيەردە؟ دەپ
سوراۋاتٮدۇ« دەڭالر15 .ئۇ سٮلەرنى ئۈستۈنكى قەۋەتتٮكى رەتلٮك
جابدۇپ قويۇلغان بٮر ئٻغٮز چوڭ ئۆيگە باشالپ چٮقٮدۇ .مانا شۇ
ئۆيدە ھٻيتنٮڭ تامٮقٮنى تەييار قٮلٮڭالر.
16شاگٮرتالر يولغا چٮقٮپ شەھەرگە كٮردى .ھەممە ئٮشالر
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئٻيتقٮنٮدەك بولۇپ چٮقتى .ئۇالر شۇ يەردە تاماقنى
تەييارالشقا كٮرٮشتى.

17كەچقۇرۇن ،ھەزرٮتى ئەيسا ئون ئٮككى شاگٮرتى بٮلەن كٻلٮپ،
18داستٮخاندا ئولتۇرۇپ تائام ئۈستٮدە:
 بٮلٮپ قويۇڭالركى ،مەن بٮلەن بٮللە غٮزالٮنٮۋاتقان سٮلەرنٮڭئاراڭالردٮكى بٮرەيلەن ماڭا ساتقۇنلۇق قٮلٮدۇ - ،دٻدى.
19بۇ سۆز ئۇالرنى قايغۇغا سالدى .ئۇالر بٮر-بٮرلەپ:
 مەن ئەمەستٮمەن؟  -دەپ سورٮدى.20ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا:
 ماڭا ساتقۇنلۇق قٮلغۇچى قولٮدٮكى ناننى مەن بٮلەن بٮللە تەخسٮگەتۆگۈرگەن ئون ئٮككى شاگٮرتنٮڭ ئٮچٮدٮكى بٮرٮدۇر21 .ئٮنسانئوغلى
مۇقەددەس يازمٮالردا يٻزٮلغٮنٮدەك ئالەمدٮن ئۆتٮدۇ .لٻكٮن ،ئۇنٮڭغا
ساتقۇنلۇق قٮلٮدٮغان كٮشٮنٮڭ ھالٮغا ۋاي! ئۇ ئادەم تۇغۇلمٮغان
بولسٮچۇ كاشكى!  -دٻدى.
22ئۇالر تاماق يٻيٮشٮۋاتقاندا ،ھەزرٮتى ئەيسا بٮر ناننى قولٮغا ئٻلٮپ
شۈكۈر ئٻيتقاندٮن كٻيٮن ،ئۇنى ئوشتۇپ تۇرۇپ ،شاگٮرتلٮرٮغا بەردى
ۋە:
 ئٻلٮڭالر ،بۇ مٻنٮڭ تٻنٮم - ،دٻدى.23ئاندٮن ،ئۇ قولٮغا بٮر جام ئٻلٮپ خۇداغا شۈكۈر ئٻيتقاندٮن كٻيٮن،
ئۇنى شاگٮرتلٮرٮغا سۇندى .ھەممەيلەن ئۇنٮڭدٮن ئٮچٮشتى.
 -24بۇ ،مٻنٮڭ نۇرغۇن ئادەملەر ئۈچۈن تۆكۈلۈپ ،خۇدانٮڭ

ئەھدٮسٮنى تۈزٮدٮغان قٻنٮمدۇر25 .بٮلٮپ قويۇڭالركى ،خۇدانٮڭ
پادٮشاھلٮقٮدا يٻڭٮچە شارابتٮن ئٮچمٮگۈچە ،بۇنداق شارابنى ھەرگٮز
ئٮچمەيمەن - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا.
26ئۇالر مەدھٮيە ناخشٮسٮنى ئٻيتقاندٮن كٻيٮن تاالغا چٮقٮپ ،زەيتۇن
تٻغٮغا قاراپ كٻتٮشتى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ پٻترۇسنٮڭ تانٮدٮغانلٮقٮنى ئٻيتٮشى
27بۇ چاغدا ،ھەزرٮتى ئەيسا شاگٮرتلٮرٮغا:
 ھەممٮڭالر مٻنى تاشالپ كٻتٮشٮلەر ،چۈنكى مۇقەددەس يازمٮالرداخۇدا:
»قويچٮنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرٮمەن ،قويلٮرى پاتٮپاراق بولۇپ كٻتٮدۇ«
دٻگەن.
28لٻكٮن ،مەن تٮرٮلگەندٮن كٻيٮن ،جەلٮلٮيٮگە سٮلەردٮن بۇرۇن
بارٮمەن - ،دٻدى.
29پٻترۇس ئۇنٮڭغا:
 ھەممەيلەن سٮزنى تاشالپ كەتسٮمۇ ،مەن ھەرگٮز تاشالپكەتمەيمەن - ،دٻدى.
 -30بٮلٮپ قويغٮنكى ،بۈگۈن كٻچە خوراز ئٮككى قٻتٮم چٮلالشتٮن
بۇرۇن ،سەن مەندٮن ئۈچ قٻتٮم تانٮسەن - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا.

31لٻكٮن ،پٻترۇس تٻخٮمۇ قەتئٮي تەلەپپۇز بٮلەن:
 سٮز بٮلەن بٮللە ئۆلۈشكە توغرا كەلسٮمۇ ،سٮزدٮن تانمايمەن- ،دٻدى .قالغان شاگٮرتالرمۇ شۇنداق دٻيٮشتى.
گٻتسٮمانە باغچٮسٮدٮكى دۇئا-تٮالۋەت
32كٻيٮن ،ئۇالر گٻتسٮمانە دٻگەن بٮر يەرگە كەلدى .ھەزرٮتى ئەيسا
شاگٮرتلٮرٮغا:
 مەن دۇئا-تٮالۋەت قٮلٮپ كەلگۈچە ،مۇشۇ جايدا ئولتۇرۇپتۇرۇڭالر - ،دٻدى.
33ئۇ پٻترۇس ،ياقۇپ ۋە يۇھاننانى بٮرگە ئٻلٮپ ماڭدى .بۇ ۋاقٮتتا،
ئۇنى قايغۇ بٻسٮپ ،كۆڭلى قاتتٮق بٮئارام بولۇشقا باشلٮدى .ئۇ:
 -34جٻنٮم چٮقٮپ كٻتٮدٮغاندەك غەم-قايغۇغا پاتتى .سٮلەر بۇ يەردە
قٻلٮپ ،ھوشيار تۇرۇڭالر - ،دٻدى 35ۋە سەل نٻرٮراق بٻرٮپ ،يەرگە
باش قويۇپ ،مۇمكٮن بولسا ئۇ كۈننٮڭ ئۆز بٻشٮغا كەلمەسلٮكٮگە دۇئا
قٮلٮپ:
 -36ئى سۆيۈملۈك ئاتا ،ھەممٮگە قادٮرسەن ،بۇ ئازاب قەدٮھٮنى
مەندٮن يٮراقالشتۇرغايسەن .لٻكٮن ،بۇ ئٮش مٻنٮڭ ئەمەس ،بەلكى
سٻنٮڭ ئٮرادەڭ بويٮچە بولسۇن - ،دٻدى.
37ئۇ ئۈچ شاگٮرتٮنٮڭ يٻنٮغا قايتٮپ كٻلٮپ ،ئۇالرنٮڭ مۈگدەپ
قالغانلٮقٮنى كۆرۈپ ،پٻترۇسقا:

 ئەي سٮمۇن ،ئۇخالۋاتامسەن؟! بٮرەر سائەتمۇ ھوشيارتۇرالمٮدٮڭمۇ؟! 38ئٻزٮقتۇرۇلۇشتٮن ساقلٮنٮش ئۈچۈن ،سەگەك
تۇرۇپ دۇئا قٮلٮڭالر .كۆڭۈل خااليدۇ ،لٻكٮن تەن ئاجٮزدۇر - ،دٻدى.
39ئاندٮن ،ئۇ يەنە بٻرٮپ ،بۇرۇنقى سۆزلٮرٮنى تەكرارالپ دۇئا
قٮلدى40 .ئۇ شاگٮرتلٮرٮنٮڭ يٻنٮغا قايتٮپ كەلگٮنٮدە ،ئۇالرنٮڭ يەنە
مۈگدەپ قالغانلٮقٮنى كۆردى .چۈنكى ،ئۇالر كۆزلٮرٮنى ئاچالماي
قالغانٮدى .ئۇالر ھەزرٮتى ئەيساغا نٻمە دٻيٮشٮنى بٮلمەي قالدى.
41ھەزرٮتى ئەيسا ئۈچٮنچى قٻتٮم ئۇالرنٮڭ يٻنٮغا قايتٮپ:
 سٮلەر تٻخٮچە دەم ئٻلٮپ ئۇخالۋاتامسٮلەر؟ بولدى بەس ئەمدى!ئٮنسانئوغلٮنٮڭ گۇناھكارالرنٮڭ قولٮغا تاپشۇرۇلٮدٮغان ۋاقٮت-سائٮتى
يٻتٮپ كەلدى42 .قوپۇڭالر ،كٻتەيلى ،مانا ماڭا ساتقۇنلۇق قٮلٮدٮغان
كٮشى كەپتۇ - ،دٻدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ تۇتقۇن قٮلٮنٮشى
43ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ سۆزى ئاياغالشماستٮنال ،ئون ئٮككى
شاگٮرتٮنٮڭ بٮرى بولغان يەھۇدا كەلدى .ئۇنٮڭ يٻنٮدا ئالٮي
روھانٮيالر ،تەۋرات ئۇستازلٮرى ۋە ئاقساقالالر تەرٮپٮدٮن
ئەۋەتٮلگەن ،قٮلٮچ-توقماقالر بٮلەن قورالالنغان زور بٮر توپ ئادەم
بار ئٮدى44 .ھەزرٮتى ئەيساغا ساتقۇنلۇق قٮلغان يەھۇدا ئۇالرغا
ئاللٮبۇرۇن» :مەن كٮمنى سۆيسەم ،ئەيسا شۇ .سٮلەر ئۇنى تۇتۇپ،
قاتتٮق مۇھاپٮزەت ئاستٮدا ئٻلٮپ مٻڭٮڭالر« دٻگەن ۋە سۆيۈش
ئارقٮلٮق بەلگە بەرمەكچى بولغانٮدى45 .ئۇ ئۇدۇل ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئالدٮغا بٻرٮپ:

 ئۇستاز - ،دەپ ئۇنى سۆيدى46 .شۇ چاغدا ،ئۇ باشالپ كەلگەنلەرھەزرٮتى ئەيساغا قول سٻلٮپ ،ئۇنى تۇتقۇن قٮلدى47 .ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ يٻنٮدٮكٮلەردٮن بٮرى قٮلٮچٮنى سۇغۇرۇپ ،باش روھانٮينٮڭ
چاكٮرٮغا ئۇردى .قٮلٮچ چاكارنٮڭ قۇلٮقٮغا تٻگٮپ ،ئۇنى شٮلٮپ
چۈشۈرۈۋەتتى.
48ھەزرٮتى ئەيسا:
 سٮلەر قٮلٮچ-توقماقالرنى كۆتۈرۈپ مٻنى تۇتقٮلى كەپسٮلەر ،مٻنىقاراقچى كۆرۈۋاتامسٮلەر؟ 49ھەر كۈنى مەركٮزٮي ئٮبادەتخانا
ھويلٮلٮرٮدا سٮلەر بٮلەن بٮللە بولۇپ تەلٮم بٻرەتتٮم .ئۇ چاغدا
تۇتمٮدٮڭالر .بۇ ئٮشالرنٮڭ يۈز بٻرٮشى مۇقەددەس يازمٮالردا ئالدٮن
ئٻيتٮلغانالرنٮڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشى بولدى - ،دٻدى.
50بۇ چاغدا ،شاگٮرتالرنٮڭ ھەممٮسى ئۇنى تاشالپ قٻچٮپ كٻتٮشتى.
51ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ كەينٮدٮن پەقەت ئۇچٮسٮغا كەندٮر رەخت
يٻپٮنچاقلٮۋالغان بٮر ياش ئەگٮشٮپ ماڭغانٮدى .ئۇالر ئۇنٮمۇ
تۇتۇۋالدى52 .لٻكٮن ،ئۇ رەختنٮڭ ئٮچٮدٮن سۇغۇرۇلۇپ چٮقٮپ،
يالٮڭاچ پٻتى قٻچٮپ كەتتى.
ئالٮي مەھكٮمٮدە سوتلٮنٮش
53ئۇالر ھەزرٮتى ئەيسانى باش روھانٮينٮڭ ئالدٮغا ئٻلٮپ بٻرٮشتى.
پۈتۈن ئالٮي روھانٮيالر ،ئاقساقالالر ۋە تەۋرات ئۇستازلٮرٮمۇ ئۇ
يەرگە يٮغٮلدى54 .پٻترۇس ھەزرٮتى ئەيساغا تاكى باش روھانٮينٮڭ
ھويلٮسٮغٮچە يٮراقتٮن ئەگٮشٮپ بٻرٮپ ،ھويلٮدا قاراۋۇلالر بٮلەن بٮللە

ئٮسسٮنٮپ ئولتۇردى55 .ئالٮي روھانٮيالر ۋە پۈتۈن ئالٮي كٻڭەشمە
ئەزالٮرى ھەزرٮتى ئەيسانى ئۆلۈم جازاسٮغا مەھكۇم قٮلٮش ئۈچۈن
ئٮسپات ئٮزدٮدى ،ئەمما تاپالمٮدى56 .بٮرمۇنچە يالغان گۇۋاھچٮالر
ئوتتۇرٮغا چٮققان بولسٮمۇ ،ئٮسپاتلٮرى بٮر-بٮرٮگە ماسالشمايتتى.
57ئۇالرنٮڭ بەزٮلٮرى ئورنٮدٮن تۇرۇپ ،يالغان گۇۋاھلٮق بٻرٮپ:
 -58بٮز ئۇنٮڭ» :ئٮنسان قولى بٮلەن ياسالغان بۇ ئٮبادەتخانٮنى
بۇزۇپ تاشالپ ،ئٮنسان قولى بٮلەن ياسالمٮغان باشقا بٮر ئٮبادەتخانٮنى
ئۈچ كۈن ئٮچٮدە ياساپ چٮقٮمەن« دٻگەنلٮكٮنى ئاڭلٮدۇق - ،دٻدى.
59لٻكٮن ،بۇ ھەقتٮكى گۇۋاھلٮقالرمۇ بٮر-بٮرٮگە ماسالشمٮدى.
60ئاندٮن ،باش روھانٮي ئورنٮدٮن تۇرۇپ ،جامائەتنٮڭ ئالدٮدا
ھەزرٮتى ئەيساغا:
 قٻنى ،جاۋاب بەرمەمسەن؟ بۇالرنٮڭ سٻنٮڭ ئۈستۈڭدٮن بەرگەنگۇۋاھلٮقلٮرٮغا نٻمە دەيسەن؟  -دٻدى61 .لٻكٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا شۈك
تۇرۇپ ،ھٻچقانداق جاۋاب بەرمٮدى .باش روھانٮي يەنە ئۇنٮڭدٮن:
 مەدھٮيٮلٮنٮشكە اليٮق بولغان خۇدانٮڭ ئوغلى قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھسەنمۇ؟  -دەپ سورٮدى.
 -62ھەئە ،مەن - ،دٻدى ھەزرٮتى ئەيسا - ،سٮلەر ئٮنسانئوغلٮنٮڭ
قادٮر خۇدانٮڭ ئوڭ يٻنٮدا ئولتۇرٮدٮغانلٮقٮنى ۋە كۆكتٮكى بۇلۇتالر
ئٮچٮدە كٻلٮدٮغانلٮقٮنى كۆرٮسٮلەر.
63بۇ سۆزنى ئاڭلٮغان باش روھانٮي كٮيٮملٮرٮنى يٮرتٮپ تاشالپ:

 ئەمدى باشقا ھٻچقانداق گۇۋاھچٮنٮڭ ھاجٮتى قالمٮدى64 .سٮلەرئۇنٮڭ كۇپۇرلۇقلٮرٮنى ئاڭلٮدٮڭالر .ئەمدى بۇنٮڭغا نٻمە دەيسٮلەر؟ -
دٻدى.
ئۇالر بٮردەك ئۇنٮڭغا ئۆلۈم جازاسى تٻگٮشلٮك دەپ ھۆكۈم قٮلٮشتى.
65بەزٮلٮرى ئۇنٮڭغا تۈكۈرۈشكە باشلٮدى .ئۇالر يەنە ئۇنٮڭ
كۆزلٮرٮنى باغالپ ،مۇشت ئٻتٮپ» :پەيغەمبەر بولساڭ ،ئٻيتٮپ
باققٮنا ،سٻنى كٮم ئۇردى؟« دٻيٮشتى .قاراۋۇلالرمۇ ئۇنى ئارٮسٮغا
ئٻلٮۋٻلٮپ كاچاتلٮدى.
پٻترۇسنٮڭ ھەزرٮتى ئەيسادٮن تٻنٮشى
66پٻترۇس تۆۋەندٮكى ھويلٮدا تۇراتتى .باش روھانٮينٮڭ دٻدەكلٮرٮدٮن
بٮرى كٻلٮپ67 ،ئٮسسٮنٮپ ئولتۇرغان پٻترۇسنى كۆرۈپ ،ئۇنٮڭغا
تٮكٮلٮپ قاراپ:
 سەنمۇ ناسٮرەلٮك ئەيسا بٮلەن بٮر ئٮدٮڭغۇ - ،دٻدى.68پٻترۇس بۇنى ئٮنكار قٮلٮپ:
 سٻنٮڭ نٻمە دەۋاتقانلٮقٮڭنى بٮلمٮدٮم ھەم چۈشەنمٮدٮم - ،دٻدى-دە،تاشقٮرٮغا ،دەرۋازٮنٮڭ ئالدٮغا چٮقٮپ تۇردى .شۇ ئەسنادا ،خوراز
چٮللٮدى.
69ئۇنٮڭ تاشقٮرٮدا تۇرغانلٮقٮنى كۆرگەن ھٻلٮقى دٻدەك ئۇ يەردە
تۇرغانالرغا يەنە:
 -بۇ ئۇنٮڭ ئادٮمٮغۇ - ،دٻدى70 .پٻترۇس يەنە ئٮنكار قٮلدى.

بٮرئازدٮن كٻيٮن ،ئۇ يەردە تۇرغانالر پٻترۇسقا يەنە:
 شۈبھٮسٮزكى ،سەن ئۇنٮڭ شاگٮرتلٮرٮنٮڭ بٮرى .تەلەپپۇزۇڭدٮنسٻنٮڭمۇ جەلٮلٮيٮلٮك ئٮكەنلٮكٮڭ چٮقٮپ تۇرمامدۇ؟!  -دٻيٮشتى.
71پٻترۇس قەسەم قٮلٮپ:
 سٮلەر دەۋاتقان ئادەمنى تونۇمايمەن .بولمٮسا ،مٻنى خۇدا ئۇرسۇن! دٻدى.72دەل شۇ چاغدا ،خوراز ئٮككٮنچى قٻتٮم چٮللٮدى .پٻترۇس ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئۆزٮگە» :خوراز ئٮككى قٻتٮم چٮلالشتٮن بۇرۇن ،سەن
مەندٮن ئۈچ قٻتٮم تانٮسەن« دٻگەن سۆزٮنى ئٻسٮگە ئٻلٮپ ،كۆڭلى
بۇزۇلۇپ يٮغالپ كەتتى.
15
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ پٮالتۇسنٮڭ ئالدٮدا سوتلٮنٮشى
1ئەتٮسى تاڭ سەھەردە ،ئالٮي روھانٮيالر ،ئاقساقالالر ،تەۋرات
ئۇستازلٮرى ۋە ئالٮي كٻڭەشمٮنٮڭ پۈتۈن ئەزالٮرى
مەسلٮھەتلٮشٮۋالغاندٮن كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسانى باغالپ ،ۋالٮي
پٮالتۇسقا تاپشۇرۇپ بەردى.
2پٮالتۇس ئۇنٮڭدٮن:
 -سەن يەھۇدٮيالرنٮڭ پادٮشاھٮمۇ؟  -دەپ سورٮدى.

 ئٻيتقٮنٮڭٮزدەك - ،دەپ جاۋاب بەردى ھەزرٮتى ئەيسا.3ئالٮي روھانٮيالر ئۇنٮڭ ئۈستٮدٮن بٮرمۇنچە ئەرز-شٮكايەتلەرنى
قٮلٮشتى4 .پٮالتۇس ئۇنٮڭدٮن يەنە:
 قارا ،ئۇالر ئۈستۈڭدٮن شۇنچٮۋاال شٮكايەت قٮلٮۋاتٮدۇ .سەنھٻچقايسٮسٮغا جاۋاب بەرمەمسەن؟  -دەپ سورٮدى.
5لٻكٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا يەنٮال زۇۋان سۈرمٮدى .پٮالتۇس بۇنٮڭغا
ھەيران قالدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۆلۈم جازاسٮغا ھۆكۈم قٮلٮنٮشى
6ھەر قٻتٮملٮق ئۆتۈپ كٻتٮش ھٻيتٮدا ،ۋالٮي خەلق ئٮلتٮماس قٮلغان بٮر
مەھبۇسنى قويۇپ بٻرەتتى7 .ئەينى ۋاقٮتتا ،زٮنداندا توپٮالڭدا ئادەم
ئۆلتۈرگەن توپٮالڭچٮالر بٮلەن بٮللە تۇتۇلغان بارابباس ئٮسٮملٮك بٮر
كٮشى بار ئٮدى8 .خەلق ۋالٮي پٮالتۇسنٮڭ ئالدٮغا كٻلٮپ ،ئۇنٮڭدٮن بٮر
مەھبۇسنى بۇرۇنقٮغا ئوخشاش قويۇپ بٻرٮشنى تەلەپ قٮلدى.
9پٮالتۇس ئۇالرغا:
 سٮلەرگە يەھۇدٮيالرنٮڭ پادٮشاھٮنى قويۇپ بٻرٮشٮمنى خاالمسٮلەر؟ دٻدى10 .پٮالتۇس ئالٮي روھانٮيالرنٮڭ ھەزرٮتى ئەيساغاھەسەتخورلۇق قٮلٮپ ،ئۇنى ئۆزٮگە تاپشۇرۇپ بەرگەنلٮكٮنى بٮلەتتى.
11بٮراق ،ئالٮي روھانٮيالر خەلققە» :ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئورنٮغا،
بارابباسنى قويۇپ بٻرٮشنى تەلەپ قٮلٮڭالر« دەپ ،ئۇالرنى
كۈشكۈرتتى.

12پٮالتۇس ئۇالردٮن يەنە:
 ئۇنداق بولسا ،سٮلەر يەھۇدٮيالرنٮڭ پادٮشاھى ،دەپ ئاتٮغان ئادەمنىقانداق بٮر تەرەپ قٮالي؟  -دەپ سورٮدى.
 -13ئۇنى كرٻستكە مٮخلٮتٮڭ!  -دەپ چۇقان سٻلٮشتى ئۇالر.
 -14نٻمٮشقا؟ ئۇ نٻمە جٮنايەت ئۆتكۈزۈپتۇ؟  -دٻدى پٮالتۇس
ئۇالرغا.
بٮراق ،ئۇالر تٻخٮمۇ قاتتٮق ۋارقٮرٮشٮپ:
 ئۇنى كرٻستكە مٮخلٮتٮڭ!  -دەپ تۇرۇۋٻلٮشتى15 .خااليٮقنىخۇرسەن قٮلماقچى بولغان پٮالتۇس بارابباسنى ئۇالرغا چٮقٮرٮپ
بەردى .ھەزرٮتى ئەيسانى بولسا قامچٮالتقاندٮن كٻيٮن ،كرٻستكە
مٮخالش ئۈچۈن لەشكەرلٮرٮگە تاپشۇردى.
لەشكەرلەرنٮڭ ھەزرٮتى ئەيسانى مەسخٮرە قٮلٮشى
16لەشكەرلەر ھەزرٮتى ئەيسانى ۋالٮي ئوردٮسٮدٮكى بٮر سەيناغا
ئٻلٮپ كٮردى .ئاندٮن ،پۈتۈن لەشكەرلەر توپٮنى بۇ يەرگە يٮغدى.
17ئۇالر ئۇنٮڭغا شاھانە سۆسۈن رەڭلٮك تون ،بٻشٮغا تٮكەن
شاخلٮرٮدٮن ئۆرۈپ ياسالغان تاج كٮيدۈردى18 .ۋە ئۇنٮڭغا:
»ياشٮسۇن يەھۇدٮيالرنٮڭ پادٮشاھى!« دەپ ۋارقٮراشتى19 .ئاندٮن،
بٻشٮغا قومۇش بٮلەن قايتا-قايتا ئۇرۇپ ،ئۇنٮڭغا قاراپ تۈكۈرۈشتى
ۋە ئۇنٮڭ ئالدٮدا تٮز پۈكۈپ ،سەجدە قٮلٮشتى.
20ئۇنى مانا شۇنداق مازاق قٮلغاندٮن كٻيٮن ،سۆسۈن توننى

سالدۇرۇپ ،ئۇچٮسٮغا ئۆز كٮيٮملٮرٮنى كٮيدۈردى ۋە كرٻستكە
مٮخالش ئۈچۈن ئٻلٮپ مٻڭٮشتى.
21سٮمۇن ئٮسٮملٮك بٮر كٮشى يٻزٮدٮن كٻلٮپ ،ئۇ يەردٮن ئۆتۈپ
كٻتٮۋاتاتتى .ئٮسكەندەر بٮلەن رۇفۇسنٮڭ ئاتٮسى بولغان بۇ ئادەم
كٮرٮنى شەھٮرٮدٮن ئٮدى .لەشكەرلەر ھەزرٮتى ئەيسا يۈدۈپ ماڭغان
كرٻستنى بۇ ئادەمگە مەجبۇرٮي كۆتۈرگۈزدى22 .ئۇالر ھەزرٮتى
ئەيسانى گولگوتا ،يەنى »باش سۆڭەك« دٻگەن يەرگە ئٻلٮپ باردى.
23ئۇنٮڭغا مۇرمەككى ئارٮالشتۇرۇلغان شاراب بەردى ،لٻكٮن
ھەزرٮتى ئەيسا ئۇنى ئٮچمٮدى24 .ئۇالر ھەزرٮتى ئەيسانى كرٻستكە
مٮخالپ ئاستى ۋە ھەرقايسٮسى ئۆزٮگە چٮققاننى ئٻلٮش ئۈچۈن چەك
تاشلٮشٮپ ،كٮيٮملٮرٮنى بۆلۈشۈۋالدى25 .ھەزرٮتى ئەيسا كرٻستكە
مٮخالنغان ۋاقٮت ئەتٮگەن سائەت توققۇزالر ئٮدى26 .گۇناھ
تاختٮسٮغا »يەھۇدٮيالرنٮڭ پادٮشاھى« دەپ يٻزٮلغانٮدى27 .ھەزرٮتى
ئەيسادٮن باشقا ئٮككى قاراقچٮمۇ كرٻستكە مٮخالنغان بولۇپ ،بٮرى
ئۇنٮڭ ئوڭ يٻنٮدٮكى ،يەنە بٮرى سول يٻنٮدٮكى كرٻستتە ئٮدى.
28شۇنداق قٮلٮپ ،مۇقەددەس يازمٮالردٮكى :ئۇ جٮنايەتچٮلەر بٮلەن
بٮر قاتارغا قويۇلٮدۇ دٻگەن سۆز ئٮسپاتالندى29 .ئۇ يەردٮن
ئۆتكەنلەر باشلٮرٮنى چايقٮشٮپ ،ھەزرٮتى ئەيسانى ھاقارەتلەپ:
 قٻنى ،سەن ئٮبادەتخانٮنى بۇزۇپ تاشالپ ،ئۈچ كۈندە قايتٮدٮن ياساپچٮقٮدٮغان ئادەم ئٮدٮڭغۇ؟ 30ئەمدى كرٻستتٮن چۈشۈپ ،ئۆزۈڭنى
قۇتقۇزغٮنا!  -دٻيٮشتى.
31ئالٮي روھانٮيالر ۋە تەۋرات ئۇستازلٮرٮمۇ ئۇنى شۇنداق
مەسخٮرە قٮلٮپ ،ئۆزئارا:

 باشقٮالرنى قۇتقۇزۇپتٮكەن ،ئۆزٮنى قۇتقۇزالمٮدى.32ئٮسرائٮلالرنٮڭ پادٮشاھى قۇتقۇزغۇچى  -مەسٮھ ئەمدى كرٻستتٮن
چۈشۈپ باقسۇنچۇ ،بٮز شۇنى كۆرۈپ ئۇنٮڭغا ئٻتٮقاد قٮاليلى- ،
دٻيٮشتى .ھەزرٮتى ئەيسا بٮلەن بٮللە كرٻستكە مٮخالنغانالرمۇ ئۇنى
ھاقارەتلەشتى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۆلۈمى
33چۈش ۋاقتى سائەت ئون ئٮككٮدە ،پۈتۈن زٻمٮننى قاراڭغۇلۇق
قاپالپ ،سائەت ئۈچكٮچە داۋام قٮلدى34 .سائەت ئۈچتە ،ھەزرٮتى
ئەيسا يۇقٮرى ئاۋاز بٮلەن» :ئٻلوي ،ئٻلوي ،لەما شەۋاقتانى! يەنى
»خۇدايٮم ،خۇدايٮم ،مٻنى نٻمٮشقا تاشلٮۋەتتٮڭ!« دەپ ۋارقٮرٮدى.
35ئۇ يەردە تۇرغانالرنٮڭ بەزٮلٮرى بۇنى خاتا ئاڭالپ:
 قاراڭالر ،بۇ ئادەم ئٮلياس پەيغەمبەرگە مۇراجٮئەت قٮلٮۋاتٮدۇ -دٻيٮشتى36 .ئۇالرنٮڭ ئٮچٮدٮن بٮرەيلەن يۈگۈرۈپ بٻرٮپ ،بٮر پارچە
بۇلۇتنى ئەكٻلٮپ ئەرزان ئۈزۈم شارابٮغا چٮالپ ،ئۇنى قومۇشنٮڭ
ئۇچٮغا باغالپ ھەزرٮتى ئەيساغا ئٮچكۈزمەكچى بولدى ۋە:
 توختاپ تۇرۇڭالر! قاراپ باقايلى ،ئٮلياس پەيغەمبەر كٻلٮپ ئۇنىچۈشۈرۈۋاالمدٮكٮن؟  -دٻدى.
37ھەزرٮتى ئەيسا قاتتٮق ۋارقٮرٮدى-دە ،تٮنٮقى توختاپ ،جان
ئۈزدى.
38شۇ ۋاقٮتتا ،مەركٮزٮي ئٮبادەتخانٮدٮكى پەردە يۇقٮرٮدٮن تۆۋەنگە

ئٮككى پارچە بولۇپ يٮرتٮلدى39 .ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئۇدۇلٮدا
تۇرغان يۈز بٻشى ئۇنٮڭ قانداق جان ئۈزگٮنٮنى كۆرۈپ:
 بۇ ئادەم ھەقٮقەتەن خۇدانٮڭ ئوغلى ئٮكەن!  -دٻدى.40ئۇ يەردە يەنە ۋەقەنى يٮراقتٮن كۆرۈپ تۇرغان بەزى ئايالالرمۇ
بار ئٮدى .ئۇالرنٮڭ ئارٮسٮدا مەجدەللٮك مەريەم ،ك چٮك ياقۇپ بٮلەن
يوسٮنٮڭ ئانٮسى مەريەم ۋە سالومٮالر بار ئٮدى41 .ھەزرٮتى ئەيسا
جەلٮلٮيٮدە تۇرغان ۋاقٮتتا ،بۇ ئايالالر ئۇنٮڭغا ئەگٮشٮپ ،ئۇنٮڭ
خٮزمٮتٮدە بولغانٮدى .ئۇنٮڭ بٮلەن يٻرۇسالٻمغا بٮللە كەلگەن يەنە
بٮرمۇنچە ئايالالرمۇ ئەھۋالنى كۆزٮتٮپ تۇراتتى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ دەپنە قٮلٮنٮشى
42-43ئۇ ھارپا كۈنى ،يەنى دەم ئٻلٮش كۈنٮنٮڭ ئالدٮنقى كۈنى ئٮدى.
كەچ كٮرٮپ قالغاندا ،يەھۇدٮيالرنٮڭ ئالٮي كٻڭەشمٮسٮنٮڭ ھۆرمەتكە
سازاۋەر ئەزاسى ،خۇدانٮڭ پادٮشاھلٮقٮنى ئٮنتٮزارلٮق بٮلەن
كۈتۈۋاتقان ئاراماتٮيالٮق يۈسۈپ يۈرەكلٮك ھالدا ۋالٮي پٮالتۇسنٮڭ
ئالدٮغا چٮقٮپ ،ئۇنٮڭدٮن ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ جەسٮتٮنى بٻرٮشنى تەلەپ
قٮلدى44 .پٮالتۇس ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئاللٮقاچان ئۆلگەنلٮكٮنى
ئاڭالپ ھەيران بولدى .ئۇ يۈز بٻشٮنى چاقٮرٮپ ،ئۇنٮڭدٮن ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ ئۆلگٮنٮگە قانچٮلٮك ۋاقٮت بولغانلٮقٮنى سورٮدى45 .ئۇ يۈز
بٻشٮدٮن ئەھۋالنى ئۇققاندٮن كٻيٮن ،يۈسۈپكە جەسەتنى ئٻلٮپ كٻتٮشكە
رۇخسەت قٮلدى46 .يۈسۈپ كەندٮر رەخت سٻتٮۋٻلٮپ ،جەسەتنى
كرٻستتٮن چۈشۈرۈپ كٻپەنلٮدى ۋە قٮيادا ئويۇلغان بٮر قەبرٮگە دەپنە
قٮلٮپ ،ئاغزٮغا يوغان بٮر قورام تاشنى دومٮلٮتٮپ قويدى.

47مەجدەللٮك مەريەم بٮلەن يوسٮنٮڭ ئانٮسى مەريەم ھەزرٮتى
ئەيسانٮڭ قويۇلغان يٻرٮنى كۆرۈۋالدى.
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ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ تٮرٮلٮشى
1دەم ئٻلٮش كۈنى ئۆتكەندٮن كٻيٮن ،مەجدەللٮك مەريەم ،ياقۇپنٮڭ
ئانٮسى مەريەم ۋە سالومٮالر بٻرٮپ ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ جەسٮتٮگە
سۈرۈش ئۈچۈن خۇش پۇراقلٮق بۇيۇمالرنى سٻتٮۋالدى2 .ھەپتٮنٮڭ
بٮرٮنچى كۈنى ئۇالر تاڭ سەھەردە ئورنٮدٮن تۇرۇپ ،كۈن چٮقٮش
بٮلەن تەڭ قەبرٮگە بٻرٮشتى3 .ئۇالر ئۆزئارا» :قەبرٮنٮڭ ئاغزٮدٮكى
تاشنى كٮم دومٮلٮتٮشٮپ بٻرەر؟« دٻيٮشتى4 .ئۇ تاش ناھايٮتى چوڭ
ئٮدى .بٮراق ،ئۇالر باشلٮرٮنى كۆتۈرۈپ قارٮغٮنٮدا ،تاشنٮڭ بٮر يانغا
دومٮلٮتٮۋٻتٮلگەنلٮكٮنى كۆردى5 .ئۇالر قەبرٮگە كٮرٮپ ئوڭ تەرەپتە
ئاق تون كٮيگەن ياش بٮر ئادەمنٮڭ ئولتۇرغانلٮقٮنى كۆرگەندە،
ئاالقزادە بولۇشتى.
6ئۇ پەرٮشتە ئۇالرغا:
 ئاالقزادە بولماڭالر ،سٮلەر كرٻستكە مٮخالنغان ناسٮرەلٮك ھەزرٮتىئەيسانى ئٮزدەۋاتٮسٮلەر .ئۇ تٮرٮلدى ،بۇ يەردە ئەمەس .مانا ،ئۇ
بۇرۇن قويۇلغان جاي7 .سٮلەر بٻرٮپ ئۇنٮڭ شاگٮرتلٮرٮغا ،بولۇپمۇ
پٻترۇسقا» :ھەزرٮتى ئەيسا جەلٮلٮيٮگە سٮلەردٮن ئاۋۋال بارٮدٮكەن،
سٮلەرگە ئٻيتقٮنٮدەك ،ئۇنى شۇ يەردە كۆرٮدٮكەنسٮلەر« دەڭالر- ،
دٻدى.

8ئۇالرنى تٮترەك باستى ھەم ئاالقزادە بولۇشۇپ قەبرٮدٮن چٮقٮپ
قاچتى .قورقۇپ كەتكەچكە ،بۇ ئٮشنى ھٻچكٮمگە ئٻيتمٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ مەجدەللٮك مەريەمگە كۆرۈنۈشى
9ھەزرٮتى ئەيسا ھەپتٮنٮڭ بٮرٮنچى كۈنى تاڭ سەھەردە تٮرٮلگەندٮن
كٻيٮن ،ئاۋۋال مەجدەللٮك مەريەمگە كۆرۈندى .ئۇ بۇ ئايالنٮڭ تٻنٮدٮن
يەتتە جٮننى ھەيدٮۋەتكەنٮدى10 .مەريەم بٻرٮپ بۇرۇن ھەزرٮتى
ئەيسا بٮلەن بٮللە بولغان ،ھازٮر ماتەم تۇتۇپ كۆز يٻشى قٮلٮشٮۋاتقان
شاگٮرتالرغا خەۋەر قٮلدى11 .ئۇالر ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ
تٮرٮلگەنلٮكى ۋە مەريەمنٮڭ ئۇنى كۆرگەنلٮكٮنى ئاڭلٮغاندا،
ئٮشەنمٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئٮككى شاگٮرتٮغا كۆرۈنۈشى
12بۇ ۋەقەدٮن كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا يٻزٮغا كٻتٮۋاتقان ئٮككى
شاگٮرتٮغا باشقا بٮر قٮياپەتتە كۆرۈندى13 .شۇنٮڭ بٮلەن ،شاگٮرتالر
كەينٮگە قايتٮپ ،باشقٮالرغا بۇ ئٮشنى خەۋەر قٮلدى ،لٻكٮن ئۇالر
بۇنٮڭغٮمۇ ئٮشەنمٮدى.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئون بٮر شاگٮرتٮغا كۆرۈنۈشى
14ئۇنٮڭدٮن كٻيٮن ،ھەزرٮتى ئەيسا بٮر داستٮخاندا ئولتۇرۇپ
غٮزالٮنٮۋاتقان ئون بٮر شاگٮرتٮغا كۆرۈنۈپ ،ئۇالرنٮڭ ئٻتٮقادسٮزلٮقى
ۋە تەرسالٮقٮنى ئەيٮبلٮدى .چۈنكى ،ئۇالر ھەزرٮتى ئەيسانى
تٮرٮلگەندٮن كٻيٮن كۆرگەنلەرنٮڭ سۆزٮگە ئٮشەنمٮگەنٮدى.

15ھەزرٮتى ئەيسا ئۇالرغا مۇنداق دٻدى:
 دۇنيانٮڭ ھەرقايسى جايلٮرٮغا بٻرٮپ ،پۈتۈن ئٮنسانالرغا خۇشخەۋەرنى جاكارالڭالر16 .ئٻتٮقاد قٮلٮپ ،چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل
قٮلغانالر قۇتقۇزۇلٮدۇ .ئٻتٮقاد قٮلمٮغانالر بولسا دوزاخقا مەھكۇم
قٮلٮنٮدۇ.
17ئٻتٮقاد قٮلغانالرغا مۇنداق مۆجٮزٮلەرنى كۆرسٮتٮش قابٮلٮيٮتى
ھەمراھ بولٮدۇ :ئۇالر مٻنٮڭ نامٮم بٮلەن جٮنالرنى ھەيدٮۋٻتەلەيدۇ،
نامەلۇم تٮلالردا سۆزلٮشەلەيدۇ18 ،يٮالنالرنى قوللٮرٮدا تۇتسٮمۇ،
ھٻچنٻمە بولمايدۇ ،زەھەرلٮك نەرسٮنى ئٮچسٮمۇ ،ھٻچقانداق تەسٮر
قٮلمايدۇ .بٮمارالرغا قوللٮرٮنى تەگكۈزۈپ قويسا ،كٻسەللٮرى ساقٮيٮپ
كٻتٮدۇ.
ھەزرٮتى ئەيسانٮڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى
19رەببٮمٮز ئەيسا ئۇالرغا بۇ سۆزلەرنى قٮلغاندٮن كٻيٮن ،ئاسمانغا
كۆتۈرۈلدى ۋە خۇدانٮڭ ئوڭ يٻنٮدا ئولتۇردى20 .شاگٮرتالر تەرەپ-
تەرەپكە بٻرٮپ خۇش خەۋەرنى جاكارالپ يۈردى .رەببٮمٮز ئۇالر
بٮلەن بٮللە بولۇپ ،ئۆز سۆزٮنى ئۇالر كۆرسەتكەن مۆجٮزٮلەر بٮلەن
ئٮسپاتلٮدى.
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