
ەلتۈرۈش ك ەسلىگەئ ، ۇتقۇزۇشق ، يىقىلىش يارىتىلىش،  

2021- ۇتبە خ  ېنتەبىردىكىس-5 يىل  

سىكىس  كىرىس پوپ  

 

ۇقباشلىد  ۈرۈشلۈكلىرىنىي ەسىھەتن-ۋەز ەققىدەھ نىكاھ بىز بۈگۈن . 

ۇرۇنب قاراشتىن ۋاسىتەبى ۆزىگەس توغرىسىدىكى نىكاھ ۆزىنىڭ س ۇدانىڭ خ  ئايالىم ئەقىللىق  ، 

ەردىب ەكلىپت ەپد ەنقىالاليم ەشۋىقت كارتىنىسىنى ڭ چو ېكايىسىنىڭ ھ ۇداخ ەنم ەلكىمب . 

ئىش بولغان قىلماقچى ۈگۈنب  بىز شۇڭا . 

ۆزلەيدۇس ېكايىنىھ ڭ چو  بىر بابتا ۆتت ، ۇپبول كىتاب ڭ چو بىر ئىنجىل . 

 

يارىتىلىش بابى بىرىنچى ېكايىسىنىڭ ھ خۇدا . 

ياراتتى يوقتىن ەرسىنىن ەممەھ ۇداخ ، باشتا . 

ئىدى ياخشى ناھايىتى ەممىسىھ ەرسىلىرىنىڭ ن ياسىغان ئۇنىڭ  . 

ئىدى ۆپك ېمەكلىكلەري باغدا . 

ياشىدى تىنچ ەنبىل ۇداخ كىشىلەر . 

بولغان ۇتىنچلىقم ۇرىسىدائوتت ئايال-ەرئ ەنىي ەمئاد ئىككى ئالدىنقى يارىتىلىشتىكى . 

 

ىكىرد  ۇنياغاد ەزىللىك ر ېزالت  ناھايىتى ئەمما . 

ئاتايمىز ەپد ۈزك باپنى ئىككىنچى ۇب  بىز ئىنگلىزچىدا . 

قىلىش ئاسىيلىق ۇداغاخ  پادىشاھ ۇناھىگ ۇنجىت ئىنسانالرنىڭ  . 

ۇقىلىد ۇرۇشئ ئارا-ۆزئ ۇالرئ  ، ۇقىلىد ۇرۇشئ قارشى پادىشاھقا قوزغىالڭچىالر . 

ۇرالمايدۇت پادىشاھلىقىدا تىنچلىق باغدا ياراتقان ۇداخ ڭچىالرقوزغىال شۇڭالشقا . 

 

بار پىالنى ياخشى ەڭرىنىڭ ت ەمما ئ ، ۇبولىد ئاخىرلىشىشى ۇلۇققايغ ېكايىنىڭ ھ بۇ . 

ۇ ئاتىلىد  ەپد نىجاتلىق ياكى ۇتۇلۇشق باب ئۈچىنچى . 

ۈچۈنئ ەچۈرۈشك ۇرمۇشت ۇكەممەلم ۋە  ۇغۇلۇشت ۈپىتىدەس ئىنسان ۇدانىخ ۇداخ ئاتىسى  

ەۋەتتىئ ۈزىگەي ەري . 

جازاسىغا ڭچىنىڭ توپىال ۈچۈنئ  ئايلىنىشى قىزغا-ۇلئوغ ڭچىالرنىڭ قوزغىال ئوخشاش ەبىزگ ئۇ  

ۇچرىدىئ . 

ۇقىلىد ئاتا ۈمىدئ  ۈچۈنئ ەلگۈسىك ۈزەلگ  ۋە ھايات ېڭىي ەبىزگ قۇتۇلۇش . 

ەمەسئ باغدا ەمدىئ بىز ئەمما . 

ياشايمىز ۇنياداد  ۇزۇلغانب  ، كونا ۇب  ھاياتىمىزنى ېڭىي بىز . 

 

 

 



ەلتۈرگۈچەك ئەسلىگە . 

ەنبىل ۈمىدئ باپقا-4 ېكايىسىدىكىھ ۇداخ بىز ، ۋاقتىمىزدا ۋاتقانياشا ۇنياداد ۇزۇلغانب ۇب بىز  

 .قارايمىز

ېلىدۇك ېلىپئ  ەننەتكەج بىزنى ېلىپك قايتىپ ەيسائ ۈنىك بىر . 

ۇبولمايد ۇئىسيانم ، ۇبولمايد  ۇياشم  ۆز،ك ۇبولمايد ۇناھگ ېيىنك ۇنىڭدىنب جەننەتتە . 

ياشايمىز ەبىلل ەنبىل ۇداخ ەڭگۈم ېمىنداز ېڭىي  ۋە ئاسمان ېڭىي بىز . 

 

باب ۆتت  ېكايىدىكىھ بۇالر . 

ۆگىنىمىزئ  بابىنى ئىككى ئالدىنقى ەھدىنىڭ ئ كونا بىز . 

ۇباشلىنىد  ەنبىل ۇغۇلۇشىت ەسىھنىڭ م ەيسائ ەھدەئ ېڭىي ئاندىن . 

ېرىدۇب ۆزلەپس  بابالرنى ۆتىنچىت ۋە ۈچىنچىئ ەبىزگ ەھدەئ يېڭى . 

توغرىسىدىكى پىالنى ۇتقۇزۇشق ەۋاتقانئىشل ئىزچىل ېكايىسىدەھ ڭ چو ۆزىنىڭ ئ ۇداخ ، ئىنجىل  

ېكايەھ . 

 

ەممىسىنىھ ڭ بابىنى ۆتت ېكايىسىنىڭ ھ ڭ چو ۇدانىڭ خ سىزنى ، ۈچۈنئ  ەسىھەتن-ۋەز بۈگۈنكى  

ۆگەنمەكچىئ ېزرەك ت . 

ۆتىمىزئ  ۆرۈپك كىتابالرنى ۇقەددەسم ۇرغۇنن بىز . 

ئاپتورى ېكايىنىڭ ھ  ۇب ۇداخ چۈنكى . 

ۆزلىيەلەيدۇس  ياخشى ەندىنم ېكايىنىھ ۆزىدىنس  ۆزئ ئۇ . 

 

قىالمسىز؟  ۇئاد ەبىلل ەنبىل ەنم ۇرۇنب باشالشتىن  

ېچىڭ ئ ېھنىمىزنىز ۋە ەلبىمىزنىق ەيساغائ ۆزس تىرىك  ، روھ مۇقەددەس . 

خااليمىز ۇشنىبول قىز-ۇلئوغ ۈنۈملۈك ئ ۋە ۇشالخ ، ەتچانئىتائ بىز ، ئاتا . 

ڭ ئىشلىتى ۆزىڭىزنىس ەنبىل ۈچىك ڭىزنىڭ روھى ، ۈچۈنئ ئوخشىتىش ەيساغائ بىزنى . 

قىلىمىز ۇئاد نامىدا ۇنىڭ ئ بىز . 

 ئامىن 

 

1- يارىتىش :باب  

ۇئاخىرلىشىد ەھەردەش بىر ، باشلىنىپ باغدا بىر ېكايىسىھ ڭ چو تەڭرىنىڭ  . 

ياشايمىز ۇرىسىدائوتت ەھەرش ەنبىل باغ بىز بۈگۈن . 

ېرەك ك قايتىشىمىز باشلىنىشقا ۈچۈنئ  ۈشىنىشچ ۇرمۇشىمىزنىت بۈگۈنكى . 

باغقا ياراتقان خۇدا . 

 

3-1 :1 يارىتىلىش  

1 ياراتتى ەمنىئال ۈتۈنپ  ۇرۇنب  ەممىدىنھ ۇداخ . 



2 ڭغۇلۇققارا ۇلۇپ،سۇالرنىب ۇپقۇرۇقق ۋە ەكىلسىزش ۇچاغدايەرشارىئ  

ۈرەتتىي ېڭىپم ەرزانل ۈستىدەئ  ۇس روھى ۇدانىڭ خ .قاپلىغانىدى . 

بولدى ەيداپ ۇقلۇقئىدى،يور ېگەند «ۇنبولس ۇقلۇقيور» :ۇداخ 3 . 

 

ۆرىمىزك ياراتقانلىقىنى ەرسىنىن ەممەھ ېمىندىكىز ۋە ئاسماندىكى ۇدانىڭ خ ەتلەردەئاي ۇب بىز . 

ۆرىمىزك قاتناشقانلىقىنى ايارىتىلىشق  ەممىسىنىڭ ھ ڭ ئىالھنى ۈچئ ەنەي بىز . 

بار روھى خۇدانىڭ  . 

ۆزلەيدۇس ئاتىمىز خۇدا . 

ۆزس جانلىق ۆزلەنگەنس ئوغلى خۇدا . 

 

ئايرىدى ېمىننىز ەنبىل ئاسمان ۇداخ ، ېيىنك  ياراتقاندىن ۇقلۇقيور ۈنىك تۇنجى . 

ياراتتى ۇرۇقلۇقنىق ۋە ېڭىزنىد ، ئاسماننى ئۇ . 

ۇرىدۇتولد ەنبىل ۈرلەرت بىر  ۇۋاپىقم بىرىنى ەرھ ەرلەرنىڭ ي ۇئ ۇداخ  ئاندىن . 

ۇشالرنى ق ۈچۈنئ ئاسمان  

ېلىقالرنى ب ۈچۈنئ دېڭىز  

ۋانالرنى ھاي  ۋە ۆسۈملۈك ئ ۈچۈنئ يەر  

پىالن ياخشى بىر بۇ . 

ەتئىجادىي ۈزەلگ بىر بۇ . 

ۇزۇرالندۇرىدۇھ  يارىتىلىشىدىن ۇنىڭ ئ ئىنسانالرنى ۇداخ ، ېيىنك  ئۇنىڭدىن . 

 

27-26 :1 يارىتىلىش  

ئوخشايدىغان ەبزگ ەھەتتىنج روھى ەك،يەنىئوبرازىمىزد ڭ بىزنى»:ۇداخ ، ئاندىن 26  

ېلىقالر،ئاسماندىكىب ئوكياندىكى-ۋارالرنى،دېڭىزجان خىل ۇالرھەرئ .يارىتايلى ئىنسانالرنى  

ۇرىدىغانباشق  ۋاناتالرنىھاي  ۋايىيا كىچىك -ۋەچوڭ  ۋانلىرىھاي ۆيئ قاناتالر،بارلىق- ۇچارئ  

قىلدى ەمىرئ دەپ«ۇنبولس . 

قىلىپ ۆزىگەئوخشايدىغانئ ۇنىئ  .ياراتتى ەك ئوبرازىد ۆزئ ئىنساننى ۇداخ ، ەنبىل  ۇنىڭ ب 27   

ياراتتى قىلىپ ئايال ۋە ەرئ ۇنداقال،ئۇالرنىش .ياراتتى . 

 

قىلدى ئوخشاش ۇنىڭغائ  ەھەتتىنج ۇرغۇنن بىزنى خۇدا . 

ەلۋەتتەئ ، ەمەسئ ۋەربارا ەنبىل ۇداخ بىز . 

ۋەكىللىرى ۈزىدىكىي  ەري ۇنىڭ ئ بىز ئەمما . 

ئوخشايمىز ەيكەەللرگەھ جانلىق ەسلىتىدىغانئ ەپد پادىشاھ ۋە ۇچىياراتق ەقىقىيھ ۇنيانىد بىز . 

ياراتتى ئىنساننى خىل ئىككى ئوخشىمىغان ۇئ ، ياراتقاندا بىزنى خۇدا . 

ۆلدىب  ئايالغا ەنبىل ەرئ ەرەپلىرىنىت ئوخشىمىغان ڭ ئوبرازىنى ئۇ . 

ۋەربارا ەھەتتەج ەتقىمم ۋە ۆرمەتھ-ەتئىزز ئايالالر-ئەر . 



 

31-28 :1 يارىتىلىش  

ۆپىيىڭالر،يەريۈزىنىك ۆرۈپك ەرزەنىتپ -:دىدى ۇنداقم قىلىپ ئاتا ەختب ۇالرغائ ۇداخ 28  

-ۇچارئ ئاسماندىكى ، ېلىقالرب ئوكياندىكى-ېڭىزد  ۇنداقال،ش ۇندۇرۇڭالربويس ۇنيانىقاپالپ،د

ۇرۇڭالرباشق ۋارالرنىجان  ۈتۈنپ ەريۈزىدىكىي ۋەاناتالرق . 

قىلىپ ۇقلۇقئوز ۋىلەرنىمى ەتلەرۋەزىرائ خىل ەرھ ۈزىدىكىي ەري ۈتۈنپ ەرگەسىل ەنم 29  

ەردىمب . 

بولسا ەخلۇقالرغام خىل ەرھ قاناتالرقاتارلىق ۇچارئ  ۋە ۋاناتالرھاي  كىچىك  ڭ چو بارلىق 30  

بولدى ۇنداقش ەنبىل ەمرىئ ۇدانىڭ خ.ەردىمب قىلىپ ۇقلۇقئوز  ۆكتاتالرنىك ۋە ۆپچ-ئوت . 

-ەكىچ.ۆردىك ەنلىكىنىئىك ياخشى ۇالرنىڭ قاراپ،ئ ەممىسىگەھ ڭ ياراتقانلىرىنى ۇداخ 31

بولدى ۈنك  ئالتىنجى ۇب ۆتۈپئ  ۈندۈزك . 

 

ەنبىل بىز ۈپەتلىرىنىس ەزىب ۇئ ، ۈچۈنئ  ياراتقانلىقى ئوبرازىدا ۆزئ بىزنى خۇدا  

 .ئورتاقالشتى

ۇقويىد يول قىلىشىغا ۆكۈمرانلىقھ  ۈزىدەي ەري ەرنىڭ كىشىل ۇئ ەممائ ، پادىشاھ خۇدا . 

ئىشلىتىش ەقسەتتەم ياخشى ۋانالرنىھاي ۋە ېقىشب باغنى ڭ ئانىنى ۋاھا ەنبىل ئاتا ئادەم  

بار ەسئۇلىيىتىم . 

 

ۇويىدق يول ئورتاقلىشىشىمىزغا  ئىجادىيىتىدىن ۇنىڭ ئ ەنەي تەڭرى . 

ەنبىل ئىقتىدارى يارىتىش ەمئاد ۆپك ېخىمۇت  ۇالرغائ  ئاندىن ، ياراتتى ەمنىئاد ئىككى خۇدا  

قىلدى ئاتا ەختب . 

29- ۆردۇقك ۆپىيىدىغانلىقىنىك ۇرۇقنىڭ ئ ۆسۈملۈكلەرنىڭ ئ ەتتەئاي . 

ۇياسىيااليد ۆسۈملۈك ئ ۆپك ېخىمۇت  ۇرىدىغانتولد  ەرشارىنىي ئۆسۈملۈكلەر . 

قويدى ئايالغا-ەرئ ۈچنىك ئوخشاش تەڭرىمۇ . 

ۆپەيمەيدۇك ئوخشاش ۋانالرغاھاي ۋە ۆسۈملۈك ئ  ئايال-ەرئ ئەمما . 

باغالنغان ۇناسىۋەتكەم  ۆپىيىشىك ئىنسانالرنىڭ  . 

ۆيدىس ۇنيانىد خۇدا . 

ئىدى بار ۇناسىۋىتىم ۆيگۈس ، ۇقئوچ ، ياخشى ەنبىل ئانا ۋاھا ەنبىل ئاتا ەمئاد تەڭرىنىڭ  . 

ەنبىل ئوبرازلىرى ۆپك ېخىمۇت ەڭرىنىڭ ت ۇنيانىد ۇالرئ ، ببەتلەشكەندەۇھەم ئايال-ئەر  

بايقىدى ۇرااليدىغانلىقىنىتولد . 

باقايلى ۆرۈپك ۆلەكنىب بىر ەنەي بابىدىكى يارىتىلىش ئەمدى . 

 

 

 

 



9-8 :2 يارىتىلىش  

ەرگەي ۇش ەمنىئاد ياراتقان ۆزىئ ۇئ ۋە تىكتى باغ بىر ېرەمگەئ ەرقتەش ۇداخ ەرۋەردىگارپ 8  

 .قويدى

ەرەخلەرنىد پايدىلىق ېمەكلىككەي ۋە ېقىشلىقي ۆرۈشكەك ۈزىدىني ەري ۇداخ ەرۋەردىگارپ 9  

يامانلىقنى ەنبىل ياخشىلىق ، ۇرىسىدائوتت ڭ باغنى ەرىخىد ھاياتلىق .ياراتتى ۈچۈنئ تىكىش  

قويدى ەرەخنمۇد بىلىدىغان . 

 

بار ېمەكلىك ي ۇرغۇنن  ۈچۈنئ ئانا ۋاھا ەنبىل ەمئاد باغدا . 

ەتەربىخ ەمھ ۇشالخ ئۇالرئۇيەردە . 

ېرەك ك ۇشىبول قانداق ئىش ھەممە . 

ېرەك ك ۇشىبول ەيەردەق ەمئاد ھەممە . 

ەرگۈچەب ۈزي  كىتىش چۈشۈپ . 

 

2- كىتىش ۈشۈپچ :باب  

5-1 :3 يارىتىلىش  

ۇئ .ئىدى ەرھىيلىگ ېخىمۇت قارىغاندا ۋانالرغاھاي باشقا ياراتقان ۇداخ ەرۋەردىگارپ يىالن 1  

ېدىد  «ېدىمۇ؟د « ېمەيسەني  ەرەخلەرنىد باغدىكى »ەمەلىيەتتەئ ۇداخ» :ئايالغا . 

ەيمىزي ېۋىسىنىم ەرەخلەرنىڭ د باغدىكى بىز» :يىالنغا ئايال 2 . 

ەگمەڭالرت ۇنىڭغائ ېمەڭالر،ي  ېۋىسىنىم ەرەخنىڭ د ۇرىسىدىكىئوتت ڭ باغنى» :ۇداخ ، ېكىنل 3 ، 

ېدىد «ۆلىسىلەرئ  بولمىسا . 

ۆلمەيسەنئ ۇمچوق ەنس» :ئايالغا يىالن 4 . 

بىلىدىغان ياماننى-ياخشى ۋە ېچىلىدىغانلىقىنىئ ۆزلىرىڭىزنىڭ ك ېگەندەي ۇنىئ  ۇداخ ، ۈنكىچ 5  

ۇبىلىد ڭنىقالىدىغانلىقى ۇلۇپب  ئوخشاش ۇداغاخ  ». 

 

ېلىدۇك ۇنياغاد ئارقىلىق ئىسيان رەزىللىك  . 

چىقىپ ئاسماندىن ۇئ ۇڭاش ، ئىدى ەرىشتەپ خالىمايدىغان ەگىشىشنىئ ۇداغاخ شەيتان  ، 

ەتتىك ېلىپئ ەبىلل بىرىنى ۈچتىنئ  ەرىشتىلەرنىڭ پ . 

ۇقىلىد  ۈمىدئ ۇلۇشىنىقوش  ۇنىڭغائ  ڭمۇئىنسانالرنى ېڭىي ۇب شەيتان . 

ۇقىلىد ۇلقوب  ئارقىلىق ۆزلەشس  يالغان ئانىنى ۋاھا  ەنبىل ەمئاد ېلىپك باغقا شەيتان . 

ئىدى بار ۇسىبولغ ئوخشاش ۇداغاخ شەيتان . 

5- ئوخشاش ۇداغاخ ، ېسەي  ېۋىنىم قىلىپ ئاسىيلىق ئانىغا ۋاھا  ەنبىل ئاتا ەمئاد ۇئ ەتتەئاي  

قىلدى ۋەدە بوالاليدىغانلىقىنى . 

 

 

 



6 :3 يارىتىلىش  

ەقىللىقئ قانچىلىك  ەيىس ۇنىئ ۆرۈپك ەنلىكىنىئىك ېرىنش ەمھ چىرايلىق ېۋىنىڭ م ئايال 6  

ۇمۇ،ئ ەردىب ېرىگىمۇئ  ۇرغانت ېنىداي ەم يىدىھ ۈزۈپئ ۇنىئويالپ،ئ كىتىدىغانلىقىنى ۇلۇپب  

  .يىدى

 

6- ڭ قىلى ەتدىقق ۆزلەرگەس  ېگەند ۇئارز ۋە ۇشاللىقخ ەتتىكىئاي . 

ەردىب ەرسىلەرنىن خالىغان ۆزىئ ەلقىگەخ ۆزئ ۇداخ ، يارىتىلىشتا . 

باغ ۇرىدىغانتولد ۋە ئىزدىنىدىغان ، ۇزۇرلىنىدىغانھ بالىالر ۋە ېغىب ېقىشلىقي ، مول ئۇالرنىڭ   

ئىدى بار . 

ەركەزلەشتۈرىدۇم ەرسىگەن يوق ەبىزد ەلبىمىزنىق ۇناھگ ئەمما . 

ئاتا ەمئاد ەجدادلىرىمىزئ ەممىمىزھ ۈنكىچ ، ۇقىلىد ەلەپت ەرسىنىن ەكلەنگەنچ بىزنى گۇناھ  

ڭچىالرتوپىال شاشئوخ ئاناغا ۋاھا  ەنبىل . 

« ۇچۇرئ ەلبىدىكىق ئىنسان بىر ەرھ ېگەنلىك د «ېيتماڭ ئ  قىلىشىمنى ېمەن ماڭا . 

باقايلى ۆرۈپك جازااليدىغانلىقىنى قانداق ئىسياننى ۇدانىڭ خ ئەمدى . 

 

19 -17 :3 يارىتىلىش  

ۇيرۇغانب  ەپد ڭايىمەسا ەنم ۋە ڭلىغانلىقىڭ ئا  ۆزىنىس ڭنىڭ ئايالى ەنس» :ەمگەئاد ۇئ 17  

ۆمۈرۋايەتئ ەمدىئ ەنس.ۇچىرىدىئ ەنىتىمگەل ەرمۇي ۈچۈنئ ېگەنلىكىڭ ي  ۋىسىنىمى ەرەخنىڭ د  

ۇقلىنىسەنئوز ەنالبىل ەشئشل جاپالىق . 

ەيسەني ەتلەرنىزىرائ ەردىكىي  ڭ بولسا ەنس.ۈنىدۇئ قامغاق ۋە ەنتىك ەردىني 18 . 

توپىغا ۈلۈپئ  تاكى ەلەيسەني ەرسەن بىر ۇدەك تويغ ۆككەندىالچ ەرگەت ۆزۈڭ ك باش 19  

دىدى-ەنقايتىس توپىغا ەنەي ۆرەلدىڭ ت توپىدىن.ۆتۈرەلمەيسەنك باش ئشتىن ەتكۈچەك ئايلنىپ .  

 

ۇناسىۋىتىم بارلىق ۇالرنىڭ ئ ، ېيىنك بولغاندىن ەپي ېۋىنىم ئانا ۋاھا ەنبىل ئاتا ئادەم  

ۇزۇلغانب . 

ۇداخ پادىشاھ ەقىقىيھ ۇالرنىڭ ئ ۇڭاش ، ئويلىغان ۇشنىبول خانىش ۋە پادىشاھ ڭچىالرتوپىال بۇ  

ۇزۇلغانب ۇناسىۋىتىم بولغان ەنبىل . 

ۇالرئ  ھازىر ەممائ ، ئىدى ەرگەنب ۇقىنىھوق  قىلىش ۆكۈمرانلىقھ  ۈزىدەي  ەري ۇالرغائ خۇدا  

قالدى ۇنۇشۇپتوق ەنبىل ەري . 

ۇتوختايد ەسكەت خىزمەت . 

ۇسالىد ەھدىتت ھاياتىغا ۋە ەتەرلىكىبىخ ۇالرنىڭ ئ ەتئاپ ۋە كېسەللىك  . 

ۇناسىۋەتكەم ۇرىسىدىكىئوتت  بالىلىرى ۇالرنىڭ ئ ۋە ئانا ۋاھا ەنبىل ئاتا ەمئاد ەنەي گۇناھ  

قىلدى ۇزغۇنچىلىقب . 

ۆلتۈرىدۇئ ئىنىسىنى ۆزئ ئوغلى بىر ئۇالرنىڭ  . 



قانداق ھاياتىمىزنى ۇناھلىرىنىڭ گ ڭ ئىنسانالرنى كىتابىدا ەھدەئ ېڭىي ڭ رىملىقالرنى بىز  

ۆرىمىزك كارتىنىسىنى ۇنچلۇققورق زغانلىقىنىڭ ۇب . 

 

32-28 :1 رىملىقالر  

ۇيۇپق ەتلىرىگەنىي يامان ۇالرنىئ ۈچۈن،خۇدائ قىلغانلىقى ەتر بىلشنى ۇدانىخ ۇالرئ 28  

كىرىشتى قىلىشقا ئشالرنى بولغان  ېرەك ك قىلماسلىقى ۇالرئ ەنبىل ۇنىڭ ب.ەردىب . 

ەزىللىك،يامانلىقر خىل ەرھ ھاياتى ۇالرنىڭ ئ 29  

ۋە ۆزلۈك،ئۆچمەنلىك،ھەسەتخورلۇق،قاتىللىق،ئۇرۇشقاقلىق،ھىلىگەرلىك،سۈيقەسىتئاچك  

تولدى ەنبىل ېغۋاگەرچىلىك ئ . 

ەكەببۇرت قىلىدىغان، ۋانلىقزورا ەپرەتلىنىدىغان،ن ۇداغاخ ۆھمەتخورت ۇالرئ 30 ، 

ۆزىنىس ڭ ىنىئانىس -ئاتا چىقىردىغان، ئويالپ ەسكىلىكلەرنىئ خىل ەرماختانچاق،ھ  

ڭلىمايدىغانئا ، 

31 ۇرئىنسانالرد ەھىمسىزر ۇرمايدىغان،كۆيۈمسىزۋەت ۋەدىسىدەنادان، . 

بىلىپ قىلىدىغانلىقىنى  ەھكۇمم ۆلۈمگەئ قىلغانالنى ئشالرنى ۇنداقب ۇالرخۇدانىڭ ئ 32  

قولالپ ۇقىلىشىنىم ڭ قالماي،باشقىالرنى قىلىپ ۆزلىېىالئ  ەسكىلىكلەرنىئ ۇرسىمۇ،بۇت  

يدۇۇۋۋەتلەق . 

 

ەۋەرخ ۇمش بۇ . 

ۇبىلىد  ەنلىكىنىئىك ەردەي ەممەھ ۇزۇلۇشنىڭ ب  ەمئاد بىلىدىغان ۋە ئويغانغان بۈگۈن . 

ۇقىلىد  ەسىرت ەممەيلەنگەھ ئۇ . 

بابىدا-1 رىملىقالر ۋلۇسنىڭ پا ۇبەتلەرئوق-ئازاب بارلىق ۆرۈۋاتقانك ۇنياداد بۈگۈن  

ەتىجىسىن ڭ قىلغانلىقىنى ئاسىيلىق ۇداغاخ  ەسۋىرلىگەنت . 

ەمئاد ەممەھ ۋە ەرسەن ەممەھ ، ۇزغانداب ۇناسىۋىتىنىم بولغان ەنبىل ۇچىياراتق مەخلۇقاتالر  

ۇزۇلىدۇب . 

 

ۇرااليدۇ؟ ئاخىرالشت كىم ۇبەتلەرنىئوق-ئازاب بۇ  

ڭشىيااليدۇ؟ ئو كىم ۇزۇلمىالرنىب بۇ  

ۇداخ ەقىقىيھ بولغان ەۋجۇتم ۇناسىۋەتتەم ۈزۈلمەسئ  ەنبىل ۆزىئ پەقەت . 

ەمئاد ۇكەممەلم ۈچئ ئىتتىپاقالشقان ەمئىيەتتەج ۇكەممەلم بىر ئاتىلىدىغان ەپد ئىالھ ۈچئ بىز . 

ئاخىرلىشىشىغا ەختلىك ب ېكايىسىنىڭ ھ  ۇداخ ، ۇپبول  بار پىالنى ئاخىر-باشتىن ئۇالرنىڭ   

قىلىش ەتلىك كاپال . 

باقايلى قاراپ باپقا ئۈچىنچى . 

 

 

 



3- ۆلەمت :باب  

16-13 :3 تتامە  

ڭ ئاسماننى ، چىقىپ ۇدىنس ەرھالد ، ېيىنك ۆمۈلدۈرۈلگەندىنچ ۇغاس ەيسائ ەزرىتىھ 16  

ۇنىڭ ئ ، ۈشۈپچ ەپتەردەك ك ڭ روھىنى ۇدانىڭ خ  ۇئ .ۆردىك ېچىۋېتىلگەنلىكىنىئ ۇنىڭغائ  

ۆردىك ەلگەنلىكىنىك ئالغىلى ئارام ۈستىدەئ . 

ۇرسەنمەنخ ۇنىڭدىنئ  ەنم ، ۇمئوغل ۆيۈملۈك س ېنىڭ م ۇب» :ۋازئا  بىر ەلگەنك ەرشتىنئ 17 » 

ېدىد . 

 

ۆرىمىزك  ۋاتقانلىقىنىقىلى ەتخىزم ەممىسىنىڭ ھ ەزانىڭ ئ ۈچئ ەنەي بىز ەردەي بۇ . 

ئىدى ەردەي ۇش ەريانىداج يارىتىلىش ئۇالر . 

ۋاتىدۇتىرىشى ۈچۈنئ ۇتۇلۇشق ەبىرلىكت ۇالرئ ھازىر . 

ەلگەنك ۆزدىنس ېگەند  ۆلەشت  تۆلەم . 

ۆرسىتىدۇك ڭشاشنىئو ۇزۇلغاننىب  ياكى ېتىۋېلىشس ېگەنلىك د  قايتۇرۇش . 

ئىدى ۋەزىپىسى ەيسانىڭ ئ بۇ . 

رازى» ەيسادىنئ ئوغلى ەتتەئاي-17 ئاتا خۇدا ». 

باقايلى ۆرۈپك  بولغانلىقىنى ۇشالخ ۈچۈنئ ېمەن ئاتىنىڭ  . 

 

4-1 :4 مەتتا  

ۈچۈنئ ۆتكۈزۈشئ لىرىدىنسىناق ەيتاننىڭ ش ەيسانىئ ەزىرىتىھ روھ ۇقەددەسئاندىن،م 1   

ەلدىك ېلىپئ  ۋانغابايا  ۆلچ .  

ئاچتى قورسىقى ، ېيىنك  ۇتقاندىنت روزا ۈندۈزك-ېچەك قىرىق ۇئ 2 . 

نانغا تاشالرنى ۇب ، ڭ بولسا ئوغلى ۇدانىڭ خ ەنس ەگەرئ - :ۇنىڭغائ  ېلىپك   ەيتانش 3  

ېدىد - ، ۇرغىنئايالند  . 

ۇدانىڭ خ ەلكىب ، ەمەسئ ەنالبىل نان ۇزيالغ ئىنسان» يازمىالردا ۇقەددەسم»:ۇئ ، ېكىنل 4  

دىدى«.ېزىلغاني ەپد «ۇياشايد  ەنبىل ۆزس بىر ەرھ ەلگەنك ئاغزىدىن . 

 

ۆرىمىزك ېرسوناژنىپ بىر ەنەي بابىدىن بىرىنچى ېكايىنىڭ ھ بىز ەردەي بۇ . 

ېلىدۇك قايتىپ ەنبىل ېزىقتۇرۇشالرئ  ۋە يالغانچىلىق شەيتان . 

ۇقىلىد ۈمىدئ  ۇلۇشىنىقوش ئىشلىرىغا ۇنىڭ ئ ڭچىالرنىڭ توپىال ۆپك ېخىمۇت ئۇ . 

ۇبولىد ۆپك ۈچىك ەيتاننىڭ ش ۇنداقتائ ، ۇۋالساقوش  ۆزىگەئ  ئوغلىنى ۇداخ ۇئ ئەگەر . 

ۆرسىتەلمەيدۇك ەسىرت ەيساغائ ەيتانش ئەمما . 

ۇردىقايت ۋابجا ەنبىل ۆزىس ۇدانىڭ خ ۋەسۋەسىگە ەيتاننىڭ ش ئەيسا . 

روھ ۇقەددەسم ۋە ۇداخ ئاتىسى ۇئ  ۈنكىچ ، ۇچرىمايدۇئ ئاسان يالغانچىلىقىغا تاننىڭ ەي ش ئەيسا  

ۇناسىۋەتتەم ۇكەممەلم ، ۈزۈلمەسئ ، ەتەربىخ ەنبىل . 

 



ۈزدىت پىالنىنى ڭشاشئو ۇزۇلغاننىب ەبىرلىكت ەممىسىھ ڭ ئىالھنى ئۈچ . 

ۇتۇلدۇرۇشق ۆلۈمدىنئ ۋە ۇناھگ بىزنى . 

ېرەك ك ۆلۈشىئ ەنبىل ۆلۈمىئ ڭ ئىسيانكارنى ئوغلى ەيسائ ، ۈچۈنئ قىلىش ۇنىئ ئەمما  ، 

ېرىشەلەيمىزئ  ھاياتقا ەڭگۈلۈك م بىز بولغاندا ۇنداقش . 

 

3:18 ېترۇسپ 1  

ۇبەتئوق ۇ،ئازاپبولسىم باقمىغان قىلىپ  ۇناھگ ەسىھم ۇنكى،ئەيسابولس ېسىڭالردائ 18  

ئورنىدا اھكارالرنىڭ ۇن گ بىز ەقسىتىدەم ۇرۇشياراشت  ەنبىل ۇداخ  ەممىمىزنىچىكىپ،ھ  

تىنى ۇنىڭ ئ .ۇيۇلدىي ۇناھلىرىمىزگ ەن،بارلىقبىل قىلىنىشى ۇربانلىقق ېتىملىقق بىرال ۇنىڭ ئ .ۆلدىئ  

ۈرۈلدى تىرىلد روھى ۇنىڭ ئ  ىمۇ،لىكىنبولس ۆلگەنئ . 

 

بارلىق ڭ بىزنى ۇربانلىقلىرىق ۇنىڭ ئ ، ەچۈرگەچكەك ۇرمۇشت ۇكەممەلم ئەيسا  

ئىدى  ېتەرلىك ي ۆلەشكەت جازاسىنى ۇناھلىرىمىزنىڭ گ . 

ئازابالندى ېتىمق بىر ۈچۈنئ ۇناھلىرىمىزگ ڭ بىزنى ئۇ . 

ۆلدىئ ۈچۈنئ ئىسيانچىالر ەقناھ ئوخشاش ڭاما ۋە سىز نىجاتكار سالىھ . 

ۆلتۈرۈلدىئ  ۇئ  ۈچۈنئ ۈرۈلۈشىتىرىلد ئۇ . 

 

2-1 :8 رىملىقالر  

يوق ۆكۈمھ ېچقانداقھ ھازىر بولغانالرغا ەنسۇپم ەسىھكەم ەيسائ ، ۇڭاش 1 . 

ئازاد ۇنىدىنقان  ۆلۈمئ ۋە ۇناھگ ەسىھتەم ەيسائ سىزنى ۇنىقان  ڭ روھىنى ھاياتلىق ، ۈنكىچ 2  

 .قىلدى

 

ۆزلەيدۇس يالغان ۋاملىقدا ەبىزگ شەيتان . 

ۇزۇلغانلىقىغاب ۇناسىۋىتىمىزنىڭ م بولغان ەنبىل ۇداخ ، ەيىبلەنگەنلىكىمىزنىئ ڭ بىزنى ئۇ  

ۇقىلىد ۈمىدئ  ئىشىنىشىمىزنى . 

ئارقىلىق ۆزىس ۇدانىڭ خ ەتلەردەئاي ئوخشاش ۇشۇنىڭغام ۇبىزم ، ئوخشاش ەيساغائ ئەمما  

ۈچلىنەلەيمىزك . 

ۆلۈمىئ ۇنىڭ ئ ەمدەھ ڭىزبولسى ەنگەنئىش سوراشقا ەچۈرۈمك ەيساغائ سىز ئەگەر  

ەركىنلىككەئ ۇنداقتائ ، ڭىزبولسى ەنگەنئىش ۆلەمگەت ېتەرلىك ي   ۆلەنگەنت ۈچۈنئ  ۇناھلىرىڭىزگ  

ېرىشىسىزئ . 

ەمسىز؟ ئىشىن !ەۋەرخ ۇشخ بۇ  

ۈشەندىڭىزمۇ؟ چ ەۋاتقانلىقىنىد ېمەن  ەتلەرنىڭ ئاي بۇ  

قىلغان ۋەدە ەكىشىگ بىر ەرھ ئاتىغان ەپد پادىشاھ ۇنىئ ۋە قىلغان ېتىقادئ ەيساغائ خۇدا  

ڭ قارا ەركىنلىككەئ : 

 



14-13 :1 كولوسىلىقالر  

پادىشاھلىقىغا ڭ ئوغلىنى ۆيۈملۈك س ، ۇتۇلدۇرۇپق دائىرىسىدىن ڭغۇلۇققارا بىزنى ۇئ 13  

ۆتكىدىي . 

قىلىندى ەچۈرۈمك ۇناھالرگ ەبىزد 14 . 

 

 .تۆلەم

باب ۈچىنچىئ بۇ . 

ېتىۋالىدۇس  ۇللۇقىدىنق ۇناھىمىزنىڭ گ ۆزىمىزنىڭ ئ ەلقىنىخ ۆزئ خۇدا . 

ۇتۇلدۇرىدۇق ڭغۇلۇقلىرىدىنقارا ڭ پادىشاھلىقىمىزنى ۆزئ  ڭچىالرنىقوزغىال ئوخشاش ەبىزگ ئۇ . 

ۋاتىمىزياشا ۈپىتىدە س ۇقراسىپ  ڭ پادىشاھلىقىنى ئوغلى بىز ھازىر . 

ەلدىك  ەسلىگەئ ۇناسىۋىتىمىزم بولغان ەنبىل ۇداخ ھازىر . 

ساغالم  ەلگەندەك ك قايتىپ باغقا باپتىكى بىرىنچى ئۇ . 

 

21 - 17 :5 ەتخ - 2 كورىنتلىقالرغا  

يارالغان ېڭىدىني ۇئ ، بولسا ەنسۇپم ەسىھكەم ەيسائ كىمكى ، ۈچۈنئ ڭ ۇنىش 17  

ۇلىدۇب باشالنغان ھاياتى ېڭىئاخىرلىشىپ،ي ھاياتى كونا ۇنىڭ ئ.ەمدۇرئاد . 

ەنبىل ۆزىئ  بىزنى ئارقىلىق ەسىھم  ەيسائ ، ەلگەنك ۇدادىنخ  ەممىسىھ ۇالرنىڭ ب 18  

ەردىب خىزمىتىنى يارىشىش ەبىزگ ۋە ۇردىياراشت . 

ۇناھلىرىنىگ قىلغان ۇالرنىڭ ئ ، ۇردىياراشت ۆزىگەئ ۇنيانىد  ۇداخ ەسىھتەم ەنىي 19  

قىلدى ۋالەھا ۇچۇرىنىئ يارىشىش ەبىزگ ۋە ېسابلىمىدىھ . 

بىز .ۇقىلىد  ۇراجىئەتم ئارقىلىق بىز ۇداخ ، ەلچىلىرىمىزئ ەسىھنىڭ م بىز ، ۈچۈنئ ۇنىڭ ش 20  

ەرگەسىل ئارقىلىق بىز ۇدانىڭ خ ۇ ب.ڭالريارىشى ەنبىل ۇداخ ۋاكالىتەن ەسىھكەم ەيسائ  

ۇرقىلغىنىد ۇراجىئەتم . 

ۇناھنىڭ گ ەسىھنىم ۇناھسىزگ ، ۈچۈنئ ۇشىبول ەمئاد ەققانىيھ ۇدانىڭ خ ۈچۈنئ بىز ۇئ 21  

قىلدى ۇربانىق . 

 

ۆرەمسىز؟ك ەتتەئاي-17 ۆزنىس  ېگەند يارىتىلىش ەردەي ئۇ  

ئاتا ھايات ېڭىي ەبىزگ ۈچك ئوخشاش ەپەسلىنىشىگەن ەنبىل ھاياتلىق ەمگەئاد تەڭرىنىڭ   

ۈچك قىلىدىغان . 

ۇغۇلدىت  قايتا روھىمىز قالغاندا يارىشىپ ەنبىل ۇداخ ئارقىلىق ئەيسا . 

 

ۇزۇلدىب ەنىالي ۇنياد ئەمما . 

ۋاتىمىزياشا ۇرىسىدائوتت ەھەرش ەنبىل باغ ھازىر بىز . 

ەن بىل ەركىشىل باشقا ۋە ەبىئەتت ڭ بىزنى مماە ئ ، ۇقىمم ۇناسىۋىتىمىزم بولغان ەنبىل ۇداخ بىزنىڭ   

قالدى ۈزۈلۈپئ ۇناسىۋىتىمىزم بولغان . 



قىلىمىز ۇرۇشئ ەنبىل بىرىمىز-بىر بىز . 

ەچۈردۇقك باشتىن ەتلەرنىئاپ ەبىئىيت ۋە ېسەللىك ك ، ەتجىناي ، ۇرۇشئ بىز . 

 

بار ۈمىدئ  ەبىزد ئەمما . 

ەلچىلىرىمىزئ ۈمىدئ  ۇدانىڭ خ بىز ەنبىل ۈپىتىمىزس ۇشبول ەلچىسىئ يارىشىشنىڭ  . 

بىرىمىزنى-بىر ، ۆيۈشس  ۇدانىخ ۋەزىپىمىز ڭ بىزنى ەنبىل ۈپىتىمىزس ۇشبول خىرىستىيان  

بولىدىغان ەبىلل ەڭگۈم ەننەتتەج ەبىلل ەنبىل بىز ەرنىكىشىل ۇرغۇنن  ۋە ۆيۈشس  

ەتكۈزۈشي ەننەتكەئاخىرقىج . 

 

4- ەلتۈرۈش ك ەسلىگەئ :باب  

ئىش ېمەن  ېيىنك ەلگەندىنك قايتىپ ەيسا ئ ەھياي ەلچىئ ، كىتابىدا ئاخىرقى ەڭ ئ ئىنجىلنىڭ   

ېرىدۇب ۆزلەپس قىلىدىغانلىقىنى . 

 

6-1 :21 ۋەھىيلەر  

ۇنجىت  ۋە ئاسمان بىرىنچى ۈنكىچ ، ۆردۈمك ېمىننىز  ېڭىي ۋە ئاسمان ېڭىي ەنم ئاندىن 1  

ئىدى يوق ەمدىئ ېڭىزد  ، ۆتتىئ ەمدىنئال ەري . 

ەييارالنغانت ېلىندەك ك ېزەلگەنب  ەرشتىنئ ېرۇسالېمنىڭ ي ېڭىي ، ەھەرش ۇقەددەسم ەنم 2  

ۆردۈمك  ۈشۈۋاتقانلىقىنىچ ەرشتىنئ ۇدادىنخ . 

ۇرىدۇت  ەبىلل ەنبىل ۇالرئ ۇئ .ەبىلل ەنبىل ئىنسان ۇرالغۇسىت ۇدانىڭ خ ، مانا» :ەختتىنت ەنم 3  

ۇبولىد  ەبىلل ۈپىتىدەس ەڭرىسىت ۇالرنىڭ ئ ۆزىمۇئ ۇداخ ، ۇبولىد ەلقىخ ۇنىڭ ئ ۇالرمۇئ ، . 

ۇبولمايد ەمدىئ ۆلۈمئ ، ۈرتىۋېتىدۇس ياشالرنى بارلىق ۆزلىرىدىكىك ۇالرنىڭ ئ ۇئ 4  ، 

ەتتىك ۆتۈپئ ئىشالر ئىلگىرىكى ۈنكىچ ، ۇبولمايد ۇئازابم ، ۇيىغالشم ، ەممۇمات  ». 

ەنەي ۇئ .ېدىد «ۋاتىمەنقىلى  ېڭىي  ەرسىنىن ەممەھ ەنم مانا» :كىشى ۇرغانئولت ەختتەت 5 : 

« ېدىد «توغرا ۋە ەنچلىك ئىش ۆزلەرس ۇب ۈنكىچ ، ېزىڭ ي ۇنىب . 

ۇسسىغانالرغائ .ۆزۈمدۇرمەنئ تامام ەمھ ۇقەددەمئاخىر،م ۋە باش !بولدى» :ڭاما ۇئ 6  

ېرىمەنب  ۇس ەقسىزھ باھارىدىن ۈيىنىڭ س ھاياتلىق  . 

 

ېرەمدۇ؟ ب  ۈمىدئ ەسىزگ بۇ  

موھتاج ۈمىدكەئ بىز ۇنياداد ئازابلىق ۋە يىغالش ، ۆلۈمئ ۆپك شۇنچە . 

3- ۆرەمسىز؟ك  ەۋەبىنىس ڭ بولماسلىقنى ئازاب ۋە يىغالش ، ۆلۈمئ  ەننەتتەج ەتتەئاي  

ەبىلل ەنبىل ئىنسان ماكانى ەڭرىنىڭ ت» چۈنكى . 

ەبىلل ەنبىل ۇالرئ ۆزىمۇئ ۇداخ ، ۇبولىد ەلقىخ ۇنىڭ ئ ۇالرئ ، ۇرىدۇت ەبىلل ەنبىل ۇالرئ ئۇ  

ۇبولىد   ». 

 



تىنچ ۇالرئ ، بولغانلىقتىن ۇناسىۋەتتەم تىنچ ئانا ۋاھا ەنبىل ئاتا ەمئاد ، ئىلگىرى يىقىلىشتىن  

 .بولغان

بىر ەرھ باشقا ەنبىل يارىتىلىش ۋە ەركىشىل باشقا ۇناسىۋەتم ساغالم ۇب بولغان ەنبىل تەڭرى  

ۈرىدۇبىلد ەنلىكىنىئىك ساغالم ۇناسىۋەتنىڭمۇم . 

ەرسەن ەممەھ ۇزۇلغانلىقتىنب ۇناسىۋىتىم بولغان  ەنبىل ۇداخ ، باپالردا ۈچىنچىئ ۋە ئىككىنچى  

ۇزۇلغانب . 

ۇناسىۋەتم بولغان ەنبىل ۇداخ ۈنكىچ ، ڭشىلىدۇئو ئىشالر ەممەھ ۇزۇلغانب  ەننەتتەج ئەمما  

ۇقىملىشىدۇم ەڭگۈم . 

 

5-1 :22 ۋەھىيلەر  

ۇرغانت پارقىراپ ۇستالدەك خر ېقىۋاتقانئ  ەختىدىنت ڭ قوزىنى ۋە ۇداخ  ڭاما ەرىشتەپ ئاندىن 1  

ۆرسەتتىك ەرياسىنىد ۈيىنىڭ س ھاياتلىق . 

ئىككى ئون ەرىخىد ھاياتلىق ، قىرغىقىدا ئىككى ەريانىڭ د ۇرىسىدىنئوتت ڭ كوچىسىنى ەھەرش 2  

ساقىيىشى ەتلەرنىڭ مىلل ۇرمىقىيوپ ەرەخنىڭ د .ېرىدۇب ېۋەم ئايدا ەرھ ەنبىل ېۋىسىم خىل  

ئىدى ۈچۈنئ . 

ەتكارلىرىخىزم ، ۇبولىد ۇنىڭدائ ەختىت ڭ قوزىنى ۋە ۇداخ  ېكىنل ، ۇقىلىنمايد ەنەتل ەمدىئ 3  

ۇنىدۇچوق ۇنىڭغائ . 

ۇبولىد ئىسمى ۇنىڭ ئ ېشانىسىدەپ ، ۆرىدۇك چىرايىنى ۇنىڭ ئ ۇالرئ 4 . 

ۇداخ ەببىمىزر ۈنكىچ ، ەمەسئ موھتاج ۇرىغا ن  ۇياشق  ياكى چىراغ ۇالرئ  .ۇبولمايد ېچەك 5  

ۇقىلىد ۆكۈمرانلىقھ  ەڭگۈم ۋە ەڭگۈم ۇالرئ ، ۇبولىد ۇرىن  ۇالرنىڭ ئ . 

 

ەردىب ەسۋىرلەپت ەھىرىنىش ۇدانىڭ خ ەيغەمبەرپ يەھيا . 

ۆرىمىزك نى «ەرىخىد ھاياتلىق» ۋە «ەرياسىد ۈيىنىڭ س  ھاياتلىق» بىز شەھەردە . 

بار ەنەي ەھەردەش بابتا ۆتىنچىت ەردەي ۇب ەرىخىد ھاياتلىق ۋە ەرياد باغدىكى بابتىكى بىرىنچى . 

ەلدىك قايتىپ ھاياتقا ئاندىن ، ۈمىدكەئ ۆلۈمگەئ  ھاياتتىن ېكايىسىھ ڭ چو تەڭرىنىڭ  . 

 

ەنبىلىم ېرەكلىكىنىك ۆتكىشىمي ېزدىنت  باپنى ۆتت مەن . 

قاراپ قايتا ېلغامود ۇب ەلگۈسىدەك بىز ۇڭاش  ، ۇسۇلىئ  ياخشى ۈشىنىشنىڭ چ ئىنجىلنى ۇب ئەمما  

 .چىقىمىز

ەنقىلىم ۈمىدئ ۇرۇشىڭىزنىئىلھامالند بۈگۈن . 

ەنبىل بىرىمىز-بىر ۇدانىڭ خ ، ۇقىمالشقاندام  ئارقىلىق ەيسائ ۇناسىۋىتىمىزم بولغان ەنبىل ئەيسا  

ەنقىلىم ۈمىدئ ۆرۈشىڭىزنىك ڭشايدىغانلىقىنىئو قانداق ۇناسىۋىتىمىزنىم بولغان . 

پىالنىنى ۇرۇشت ەبىلل ەڭگۈم ئاپىرىپ ماكانىمىزغا  خىرقىۋەئا ۇتۇلدۇرۇشق سىزنى ئۇنىڭ   

ەنقىلىم ۈمىدئ  ۆرۈشىڭىزنىك ياخشى ئازراق ەيسانىئ ېيىنك ڭلىغاندىنئا . 

 



ڭقىلى ۇئاد ەبىلل ەنبىل مەن . 

ەننەتنىڭ ج ېرىدىغانب  ەميارد ياشىشىمىزغا ۋاملىقدا ۇنياداد  ۇزۇلغانب  ۇب ڭ بىزنى ئاتا جەننەتتىكى  

ەھمەتر ەكارتىنىسىگ ۇب . 

خااليمىز ۇشنىبول ەلچىسىئ ۈمىدئ ېرىدىغانب ەۋەرخ ۇشباشقىالرغاخ  بىز ، ئەيسا . 

باشقىالرنى ، ۆيۈشس  ۇدانىخ ، ۇرۇپتولد ەنبىل ۈچك ۋە ەتجاسار بىزنى ، روھ مۇقەددەس  

ەميارد ېڭىشىمىزغام ەنبىل ەتمەنلىك ئىتائ يولدا ۇرىسىدىكىئوتت ەھەرش ەنبىل باغ ۋە ۆيۈشس  

تاكى ەرگىنب   

ۈچەكىرگ ېلىپئ ەننەتكەج بىزنى . 

قىلىمىز ۇئاد نامىدا ەيسائ بىز . 

 AMEN ئامىن


