
یېڭى شھھھر كاتېزىم دىنى
ئۇيغۇر

1-سوئال: بىزنىڭ ھایات ۋە ئۆلۈمدىكى بىردىنبىر ئۈمىدىمىز نېمھ؟ 
بىزنىڭ ئۆزىمىز ئھمھس ، بھلكى ھایات ۋە ئۆلۈم ، خۇدا ۋە نىجاتكارىمىز ئھیسا مھسىھكھ مھنسۇپ ، تھن ۋە روھقا تھۋە ئىكھنلىكىمىز. 

2-سوئال: خۇدا دٻگھن نېمھ؟ 
تھڭرى ھھممھیلھننى ۋە ھھممھ نھرسىنى یاراتقۇچى ۋە قوغدىغۇچى. 

ئۇ ئۆزىنىڭ كۈچى ۋە مۇكھممھللىكى ، یاخشىلىق ۋە شان-شھرەپ ، ئھقىل-پاراسھت ، ئادالھت ۋە ھھقىقھتتھ مھڭگۈلۈك ، چھكسىز ۋە ئۆزگھرمھیدۇ. 
ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئىرادىسىدىن باشقا ھېچ ئىش بولمایدۇ. 

3-سوئال: خۇدادا قانچھ ئادەم بار؟ 
بىر ھھقىقىي ۋە تىرىك خۇدادا ئۈچ ئادەم بار: ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقھددەس روھ. 

ئۇالر ماھىیھتتھ ئوخشاش ، كۈچ ۋە شان-شھرەپتھ باراۋەر. 

4-سوئال: خۇدا بىزنى قانداق ۋە نېمھ ئۈچۈن یاراتتى؟ 
تھڭرى ئۇنى تونۇش ، ئۇنى سۆیۈش ، ئۇنىڭ بىلھن بىللھ یاشاش ۋە ئۇنى ئۇلۇغالش ئۈچۈن بىزنى ئۆزىنىڭ ئوبرازىدا ئھر-ئایال قىلىپ یاراتتى. 

خۇدا تھرىپىدىن یارىتىلغان بىز ئۇنىڭ شان-شھرىپى ئۈچۈن یاشىشىمىز توغرا. 

5-سوئال: خۇدا یھنھ نېمىنى یاراتتى؟ 
خۇدا ھھممھ نھرسىنى ئۆزىنىڭ كۈچلۈك سۆزى ئارقىلىق یاراتتى ، ئۇنىڭ یارىتىلىشى ناھایىتى یاخشى ئىدى. ئۇنىڭ سۆیۈملۈك ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا

ھھممھ نھرسھ روناق تاپتى. 

6-سوئال: بىز خۇدانى قانداق ئۇلۇغالیمىز؟ 
بىز ئۇنىڭدىن ھۇزۇرلىنىش ، ئۇنى سۆیۈش ، ئۇنىڭغا ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭ ئىرادىسى ، بۇیرۇقلىرى ۋە قانۇنىیىتىگھ بویسۇنۇش ئارقىلىق خۇدانى

ئۇلۇغالیمىز. 

7-سوئال: خۇدانىڭ قانۇنى نېمىنى تھلھپ قىلىدۇ؟ 
شھخسىي ، مۇكھممھل ۋە مھڭگۈ بویسۇنۇش بىز خۇدانى پۈتۈن قھلبىمىز ، روھىمىز ، زٻھنىمىز ۋە كۈچ-قۇۋۋىتىمىز بىلھن یاخشى كۆرىمىز.

قوشنىلىرىمىزنى ئۆزىمىزدەك سۆیۈڭ. 
تھڭرى چھكلىگھن ئىشنى ھھرگىز قىلىشقا بولمایدۇ ، خۇدا بۇیرۇغان ئىشنى ھھمىشھ قىلىش كېرەك. 

8-سوئال: ئون بۇیرۇقتا خۇدانىڭ قانۇنى نېمھ؟ 
مېنىڭ ئالدىمدا باشقا ئىالھلىرىڭىز بولمایدۇ. 

ئاسماندىكى ، ئاسماندىكى ، یھر ئاستىدىكى یاكى سۇ ئاستىدىكى ھھر قانداق بىر نھرسىگھ ئوخشاش بۇتنى یاسىماڭالر. 



تھڭرىڭ خۇداۋەندىنىڭ نامىنى خاتا ئىشلھتمھڭ.
دەم ئېلىش كۈنىنى مۇقھددەس تۇتۇش ئارقىلىق ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. 

دادىڭىزنى ۋە ئاپىڭىزنى ھۆرمھتلھڭ. 
ئۆلتۈرمھڭالر. 

زىنا قىلماڭ. ئوغرىلىق قىلماڭ. 
یالغان گۇۋاھلىق بھرمھیسىلھر. 

ئاچكۆزلۈك قىلماڭ. 

9-سوئال: بىرىنچى ، ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى بۇیرۇقالردا خۇدا نېمىنى تھلھپ قىلىدۇ؟ 
بىرىنچىدىن ، بىز خۇدانى بىردىنبىر ھھقىقىي ۋە ھایات خۇدا دەپ بىلىمىز ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىمىز. 

ئىككىنچىدىن ، ئىتتىپاقلىشىشتىن ساقلىنىپ ، خۇداغا نامۇۋاپىق دۇئا قىلمایمىز. 
ئۈچىنچىسى ، بىز خۇدانىڭ نامىغا قورقۇنچ ۋە ھۆرمھت بىلھن مۇئامىلھ قىلىشىمىز ، ئۇنىڭ سۆزىگھ ۋە ئھسھرلىرىگھ ھۆرمھت قىلىمىز. 

10-سوئال: خۇدا تۆتىنچى ۋە بھشىنچى بۇیرۇقالردا نېمىلھرنى تھلھپ قىلىدۇ؟ 
تۆتىنچى ، دەم ئېلىش كۈنى بىز ئاممىۋى ۋە شھخسىي دۇئا-تىالۋەتلھردە ۋاقىت چىقىرىپ ، دائىملىق خىزمھتتىن ئارام ئالىمىز ، رەببىمىز ۋە باشقىالرغا

خىزمھت قىلىمىز ، شۇڭا مھڭگۈلۈك دەم ئېلىش كۈنىنى كۈتىمىز. 
بھشىنچى ، ئاتىمىزنى ۋە ئانىمىزنى یاخشى كۆرىدىغانلىقىمىز ۋە ھۆرمھتلھیدىغانلىقىمىز ، ئۇالرنىڭ خۇداغا بولغان ئىنتىزامى ۋە یۆنىلىشىگھ

بویسۇنۇشىمىز. 

11-سوئال: ئالتىنچى ، یھتتىنچى ۋە سھككىزىنچى بۇیرۇقالردا خۇدا نېمىنى تھلھپ قىلىدۇ؟ 
ئالتىنچى ، بىز ئازار بھرمھیمىز ، ئۆچ كۆرمھیمىز یاكى قوشنىمىزغا دۈشمھنلىك قىلمایمىز ، بھلكى سھۋرچان ۋە تىنچ بولۇڭ ، ھھتتا دۈشمىنىمىزنىمۇ

مۇھھببھت بىلھن قوغلىشىمىز. 
یھتتىنچى ، بىز جىنسىي ئھخالقسىزلىقتىن یىراق تۇرۇپ ، مھیلى نىكاھتا یاكى یالغۇز تۇرمۇشتا بولسۇن ، پاك ۋە ساداقھتمھنلىك بىلھن یاشایمىز ، بارلىق

ناپاك ھھرىكھتلھردىن ، كۆرۈنۈشلھردىن ، سۆزلھردىن ، ئوي-پىكىرلھردىن یاكى ئارزۇ-ئىستھكلھردىن ساقلىناالیمىز. 
سھككىزىنچى ، بىز باشقىالرغا تھۋە نھرسىلھرنى رۇخسھتسىز ئالمایمىز ، یاكى بىز پایدا ئالىدىغان بىرىدىن یاخشىلىقنىمۇ ئالمایمىز. 

12-سوئال: توققۇزىنچى ۋە ئونىنچى بۇیرۇقالردا خۇدا نېمىنى تھلھپ قىلىدۇ؟ 
توققۇزىنچى ، بىز یالغان سۆزلىمھیمىز یاكى ئالدایمىز ئھمھس ، بھلكى مۇھھببھتتھ ھھقىقھتنى سۆزلھیمىز. 

ئونىنچى ، بىز رازى بولىمىز ، ھېچكىمگھ ھھسھت قىلمایمىز یاكى تھڭرىنىڭ بىزگھ یاكى بىزگھ بھرگھنلىرىگھ رەنجىمھیمىز. 

13-سوئال: ھېچكىم خۇدانىڭ قانۇنىنى مۇكھممھل ساقلىیاالمدۇ؟ 
یىقىلىپ چۈشكھندىن بۇیان ، ھېچقانداق نوقۇل ئىنسان خۇدانىڭ قانۇنىنى مۇكھممھل ساقلىیالمىدى ، ئھمما ئۇنى ئىزچىل پىكىر ، سۆز ۋە ھھرىكھتتھ

بۇزدى. 

14-سوئال: خۇدا بىزنى ئۆزىنىڭ قانۇنىغا ئھمھل قىاللماي یاراتتىمۇ؟ 
یاق ، ئھمما تۇنجى ئاتا-ئانىمىز ئادەم ئاتا بىلھن ھاۋا ئانىنىڭ ئاسىیلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ، بارلىق مھخلۇقاتالر یىمىرىلدى. بىز ھھممىمىز گۇناھ ۋە گۇناھ

ئىچىدە تۇغۇلدۇق ، تھبىئىتىمىز بۇزۇلۇپ ، خۇدانىڭ قانۇنىغا ئھمھل قىاللمایمىز. 

15-سوئال: ھېچكىم قانۇنغا رىئایھ قىاللمىغاچقا ، ئۇنىڭ مھقسىتى نېمھ؟ 
تھڭرىنىڭ مۇقھددەس ماھىیىتىنى ۋە ئىرادىسىنى ، قھلبىمىزنىڭ گۇناھكار تھبىئىتىنى ۋە بویسۇنماسلىقىنى بىلھلھیمىز. شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ نىجاتكارغا

بولغان ئېھتىیاجىمىز بار. قانۇن یھنھ نىجاتكارىمىزغا الیىق تۇرمۇش كھچۈرۈشنى ئۆگىتىدۇ ۋە نھسىھھت قىلىدۇ. 

16-سوئال: گۇناھ دٻگھن نېمھ؟ 
گۇناھ ئۆزى یاراتقان دۇنیادا خۇدانى رەت قىلىش یاكى ئۇنىڭغا سھل قاراش ، ئۇنىڭغا مۇراجىئھت قىلماي یاشاش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئاسىیلىق قىلىش ،

ئۇنىڭ قانۇنىدا تھلھپ قىلغان ئىشالرنى قىلماسلىق یاكى قىلماسلىق - بىزنىڭ ئۆلۈمىمىز ۋە بارلىق مھخلۇقاتالرنىڭ پارچىلىنىشىنى كھلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 



17-سوئال: بۇتقا چوقۇنۇش دٻگھن نېمھ؟ 
بۇتقا چوقۇنۇش بىزنىڭ ئۈمىد ۋە خۇشاللىقىمىز ، ئھھمىیىتىمىز ۋە بىخھتھرلىكىمىز ئۈچۈن یاراتقۇچىغا ئھمھس ، یارىتىلغان ئىشالرغا ئىشىنىدۇ. 

18-سوئال: خۇدا بىزنىڭ بویسۇنماسلىقىمىز ۋە بۇتقا چوقۇنۇشىمىزنىڭ جازاغا تارتىلىشىغا یول
قویامدۇ؟

یاق ، ھھر بىر گۇناھ ئالالھنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ، مۇقھددەسلىكى ۋە یاخشىلىقىغا ۋە ئۇنىڭ ھھققانىي قانۇنىیىتىگھ زىت كېلىدۇ ، خۇدا بىزنىڭ
گۇناھلىرىمىزغا ھھققانىي ئاچچىقلىنىدۇ ۋە ئۇالرنى بۇ ھایاتتا ۋە كھلگۈسى ھایاتتا ئۆزىنىڭ ئادىل ھۆكۈمىدە جازاالیدۇ. 

19-سوئال: جازادىن قۇتۇلۇپ ، ئالالھنىڭ ئىلتىپاتىغا قایتۇرۇلۇشنىڭ ئامالى بارمۇ؟ 
شۇنداق ، ئۇنىڭ ئادالھتنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ، خۇدا ئۆزى ، پھقھت رەھىمدىللىك بىلھن بىزنى ئۆزى بىلھن یاراشتۇرىدۇ ۋە بىزنى گۇناھتىن ۋە گۇناھنىڭ

جازاسىدىن قۇتۇلدۇرغۇچىدىن قۇتۇلدۇرىدۇ. 

20-سوئال: قۇتۇلدۇرغۇچى كىم؟ 
بىردىنبىر قۇتۇلدۇرغۇچى رەببىمىز ئھیسا مھسىھ ، خۇدانىڭ مھڭگۈلۈك ئوغلى ، ئۇنىڭدا خۇدا ئىنسان بولۇپ ، گۇناھنىڭ جازاسىنى ئۆزى ئۈستىگھ

ئالىدۇ. 

21-سوئال: بىزنى خۇداغا قایتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن قانداق قۇتۇلدۇرغۇچى الزىم؟ 
ھھقىقىي ئىنسان ، شۇنداقال ھھقىقىي خۇدا. 

22-سوئال: نىجاتكار نېمھ ئۈچۈن ھھقىقىي ئادەم بولۇشى كېرەك؟ 
ئىنسان تھبىئىتىدە ئۇ بىزگھ ۋاكالىتھن پۈتۈن قانۇنغا بویسۇنۇپ ، ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنىڭ جازاسىغا ئۇچرایدۇ. شۇنداقال ئۇ بىزنىڭ ئاجىزلىقىمىزغا

ھېسداشلىق قىالالیدۇ. 

23-سوئال: نىجاتكار نېمھ ئۈچۈن ھھقىقىي خۇدا بولۇشى كېرەك؟ 
ئۇنىڭ ئىالھىي خاراكتېرى سھۋەبىدىن ئۇنىڭ ئىتائھت ۋە ئازاب-ئوقۇبھتلىرى مۇكھممھل ۋە ئۈنۈملۈك بولىدۇ. شۇنداقال ئۇنىڭ خۇدانىڭ گۇناھقا بولغان

ھھققانىي غھزىپىنى كۆتۈرەلھیدىغانلىقى ۋە ئۆلۈمنى یېڭىدىغانلىقى ئۈچۈن. 

24-سوئال: نىجاتكار مھسىھنىڭ ئۆلۈشى نېمھ ئۈچۈن زۆرۈر ئىدى؟ 
ئۆلۈم گۇناھنىڭ جازاسى بولغاچقا ، مھسىھ بىزنى گۇناھنىڭ كۈچى ۋە جازاسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ، خۇداغا قایتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ئۆز جایىمىزدا

ئىختىیارسىز ئۆلدى. 
ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆلۈمنى كھچۈرۈم قىلىش ئارقىلىق ، ئۇ بىزنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇپ ، بىزنىڭ گۇناھ ، ھھققانىیلىق ۋە ئھبھدىي ھایاتنى كھچۈرۈم

قىلىشىمىزغا ئېرىشىدۇ. 

25-سوئال: مھسىھنىڭ ئۆلۈمى بىزنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمىزنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىدىغانلىقىدىن دٻرەك
بېرەمدۇ؟

شۇنداق ، مھسىھنىڭ كرٻستتىكى ئۆلۈمى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنىڭ جازاسىنى تولۇق تۆلىگھنلىكى ئۈچۈن ، خۇدا مھرھھمھت بىلھن مھسىھنىڭ
ھھققانىیلىقىنى بىزگھ ئۆزىمىزدەك یۈكلھیدۇ ۋە بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ئھمدى ئھسلىمھیدۇ. 

26-سوئال: مھسىھنىڭ ئۆلۈمى یھنھ نېمىلھرنى تۆلھیدۇ؟ 
مھسىھنىڭ ئۆلۈمى یىقىلغان مھخلۇقاتالرنىڭ ھھر بىر قىسمىنى قۇتۇلدۇرۇش ۋە یېڭىالشنىڭ باشلىنىشى ، چۈنكى ئۇ ھھممھ نھرسىنى ئۆزىنىڭ شان-

شھرىپى ۋە یارىتىلىشى ئۈچۈن یاخشى یېتھكلھیدۇ. 



27-سوئال: ھھممھ ئادەم خۇددى ئادەم ئھلھیھىسساالم ئارقىلىق یوقىتىلغاندەك ، ئھیسا ئارقىلىق
قۇتقۇزۇالمدۇ؟

یاق ، پھقھت خۇدا تھرىپىدىن سایالنغان ۋە ئېتىقاد ئارقىلىق مھسىھكھ بىرلھشتۈرۈلگھنلھرال بار. 
قانداقال بولمىسۇن ، خۇدا رەھىم-شھپقىتى بىلھن گۇناھنىڭ تھسىرىنى چھكلھش ۋە مھدەنىیھت ئھسھرلىرىنىڭ ئىنسانالرنىڭ بھخت-سائادىتىگھ ئېرىشىش

ئارقىلىق سایالنمىغانالرغىمۇ ئورتاق مېھىر-شھپقھت كۆرسىتىدۇ. 

28-سوئال: ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلمىغانالر ئۆلگھندىن كېیىن قانداق بولىدۇ؟ 
قىیامھت كۈنى ئۇالردا ئېالن قىلىنغان قورقۇنچلۇق ، ئھمما پھقھت ئھیىبلھش جازاسىغا ئېرىشىدۇ. ئۇالر ئالالھنىڭ ئىلتىپاتىدىن دوزاخقا تاشلىنىدۇ ، ئادىل ۋە

ئېغىر جازاغا تارتىلىدۇ. 

29-سوئال: قانداق قىلغاندا قۇتۇالالیمىز؟ 
پھقھت ئھیسا مھسىھكھ ئېتىقاد قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا كرٻستتىكى ئۆلۈمنى كھچۈرۈم قىلىش ئارقىلىق. گھرچھ بىز خۇداغا ئاسىیلىق قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن
گۇناھكار بولساقمۇ ، یھنىال بارلىق یامانلىقالرغا مایىل بولساقمۇ ، قانداقال بولمىسۇن ، خۇدا ، ئۆزىمىزنىڭ ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقى بولماستىن ، پھقھت

ساپ مېھىر-شھپقىتى بىلھنال ، بىز تھۋبھ قىلىپ ئۇنىڭغا ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، مھسىھنىڭ مۇكھممھل ھھققانىیلىقىنى بىزگھ كۆرسىتىدۇ. 

30-سوئال: ئھیسا مھسىھكھ بولغان ئىشھنچ دٻگھن نېمھ؟ 
ئھیسا مھسىھكھ بولغان ئىشھنچ ، خۇدا ئۆز سۆزىدە ئاشكارىلىغان ھھر بىر ئىشنىڭ ھھقىقىتىنى ئېتىراپ قىلىش ، ئۇنىڭغا ئىشىنىش ، شۇنداقال ئۇ خۇش

خھۋەردە بىزگھ ئاتا قىلىنغاندەك نىجاتلىق ئۈچۈن یالغۇز ئۇنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنىڭغا تایىنىش. 

31-سوئال: بىز ھھقىقىي ئېتىقاد بىلھن نېمىگھ ئىشىنىمىز؟ 
خۇش خھۋەردە بىزگھ ئۆگھتكھنلھرنىڭ ھھممىسى. 

ئھلچىلھر ئھقىدىسى بىزنىڭ بۇ سۆزلھرگھ ئىشىنىدىغانلىقىمىزنى ئىپادىلھیدۇ: بىز ھھممىگھ قادىر ئاتا خۇداغا ، ئاسمان-زٻمىننى یاراتقۇچىغا ئىشىنىمىز. ئھیسا
مھسىھتھ ئۇنىڭ بىردىنبىر ئوغلى رەببىمىز مۇقھددەس روھ تھرىپىدىن ھامىلىدار بولۇپ ، مھریھمدىن تۇغۇلغان ، پونتیۇس پىالتۇسنىڭ قول ئاستىدا

ئازابالنغان ، كرٻستكھ مىخالنغان ، ۋاپات بولغان ۋە دەپنھ قىلىنغان. ئۇ دوزاخقا چۈشتى. 
ئۈچىنچى كۈنى ئۇ قایتا تىرىلدى. ئۇ ئاسمانغا چىقىپ ، ھھممىگھ قادىر خۇدانىڭ ئوڭ یېنىدا ئولتۇردى. ئۇ یھردىن تىرىكلھر ۋە ئۆلۈكلھرگھ ھۆكۈم قىلىش

ئۈچۈن كېلىدۇ. 
بىز مۇقھددەس روھقا ، مۇقھددەس كاتولىك چېركاۋىغا ، ئھۋلىیاالرنىڭ جھم بولۇشىغا ، گۇناھالرنىڭ كھچۈرۈم قىلىنىشىغا ، تھننىڭ تىرىلىشىگھ ۋە

مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئىشىنىمىز. 

32-سوئال: ئاقالش ۋە پاكالش دٻگھن نېمھ؟ 
ھھققانىي بولۇش بىزنىڭ مھسىھنىڭ ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى بىلھن مۇمكىن بولىدىغان خۇدا ئالدىدا ئېالن قىلىنغان ھھققانىیلىقىمىزنى كۆرسىتىدۇ. 

پاكلىنىش دٻگىنىمىز روھنىڭ بىزدىكى خىزمىتى ئارقىلىق تھدرىجىي كۈچىیىۋاتقان ھھققانىیلىقىمىزنى كۆرسىتىدۇ. 

33-سوئال: مھسىھكھ ئېتىقاد قىلغانالر ئۆزىنىڭ خىزمىتى ئارقىلىق یاكى باشقا جایالردا نىجات
تېپىشى كېرەكمۇ؟

یاق ، ئۇالر بۇنداق قىلماسلىقى كېرەك ، چۈنكى نىجاتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان ھھممھ نھرسھ مھسىھتھ. 
یاخشى ئھمھ�ر ئارقىلىق نىجاتلىققا ئېرىشىش ئھیسا مھسىھنىڭ بىردىنبىر قۇتقۇزغۇچى ۋە نىجاتكار ئىكھنلىكىنى ئىنكار قىلىشتۇر. 

34-سوئال: بىز یالغۇز مېھىر-شھپقھت ئارقىلىقال قۇتۇلدۇرۇلغانلىقىمىز ئۈچۈن ، بىز یھنىال یاخشى
ئىشالرنى قىلىپ ، خۇدانىڭ سۆزىگھ بویسۇنۇشىمىز كېرەكمۇ؟

شۇنداق ، چۈنكى ئھیسا مھسىھ ئۆزىنىڭ قېنى ئارقىلىق بىزنى قۇتۇلدۇرۇپ ، روھى ئارقىلىق بىزنى یېڭىالیدۇ. شۇنداق قىلىپ ھایاتىمىز خۇداغا بولغان
مۇھھببھت ۋە مىننھتدارلىقنى نامایان قىالالیدۇ. شۇنداق قىلىپ ، مېۋىمىز ئارقىلىق ئېتىقادىمىزغا كاپالھتلىك قىالالیمىز. شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ تھقۋادار

ھھرىكىتىمىز ئارقىلىق باشقىالر مھسىھكھ ئېرىشىدۇ. 



35-سوئال: بىز یالغۇز مېھىر-شھپقھت بىلھنال ، یالغۇز ئېتىقاد ئارقىلىقال قۇتۇلغانلىقىمىز ئۈچۈن ،
بۇ ئېتىقاد نھدىن كھلگھن؟

بىز ئھیسا مھسىھتىن ئالغان بارلىق سوۋغاتالرنى مۇقھددەس روھ ئارقىلىق قوبۇل قىلىمىز. 

36-سوئال: بىز مۇقھددەس روھقا نېمىگھ ئىشىنىمىز؟ 
ئۇنىڭ تھڭرى ئىكھنلىكى ، ئاتىسى ۋە ئوغلى بىلھن تھڭداش ئىكھنلىكى ۋە ئالالھنىڭ ئۇنى ئېتىقاد قىلغانالرنىڭ ھھممىسىگھ قایتۇرۇۋالمایدىغانلىقى. 

37-سوئال: مۇقھددەس روھ بىزگھ قانداق یاردەم بېرىدۇ؟ 
مۇقھددەس روھ بىزنى گۇناھلىرىمىزغا قایىل قىلىدۇ ، بىزگھ تھسھللىي بېرىدۇ ، یېتھكلھیدۇ ، بىزگھ روھىي سوۋغات ۋە خۇداغا ئىتائھت قىلىش ئارزۇسى

بېرىدۇ. ئۇ بىزنىڭ دۇئا قىلىشىمىزغا ۋە خۇدانىڭ سۆزىنى چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم بېرىدۇ. 

38-سوئال: دۇئا دٻگھن نېمھ؟ 
دۇئا مھدھىیھ ، دۇئا ، گۇناھنى ئېتىراپ قىلىش ۋە مىننھتدارلىق بىلدۈرۈشتھ قھلبىمىزنى خۇداغا تۆكمھكتھ. 

39-سوئال: قانداق پوزىتسىیھ بىلھن دۇئا قىلىشىمىز كېرەك؟ 
مۇھھببھت ، قھیسھرلىك ۋە مىننھتدارلىق بىلھن خۇدانىڭ ئىرادىسىگھ كھمتھرلىك بىلھن بویسۇنۇش ئارقىلىق ، مھسىھ ئۈچۈن ، ئۇ بىزنىڭ دۇئالىرىمىزنى

دائىم ئاڭالیدۇ. 

40-سوئال: بىز نېمھ دۇئا قىلىشىمىز كېرەك؟ 
پۈتكۈل خۇدانىڭ سۆزى بىزنى دۇئا قىلىشقا تىگىشلىك ئىشالرغا یېتھكلھیدۇ ۋە ئىلھامالندۇرىدۇ ، جۈملىدىن ئھیسا ئۆزى ئۆگھتكھن دۇئانىمۇ ئۆز ئىچىگھ

ئالىدۇ. 

41-سوئال: رەببىمىزنىڭ دۇئاسى نېمھ؟ 
ئھرشتىكى ئاتىمىز ، ئىسمىڭ مۇقھددەس بولسۇن ، پادىشاھلىقىڭ كھلسۇن ، ئىرادەڭ ئاسماندىكىگھ ئوخشاش. 

بۈگۈن بىزگھ كۈندىلىك ناننى بېرىڭ. قھرزدارلىرىمىزنىمۇ كھچۈرگھندەك ، قھرزىمىزنىمۇ كھچۈرگىن. بىزنى ئازدۇرۇشقا ئھمھس ، یامانلىقتىن
قۇتۇلدۇرغىن. 

42-سوئال: خۇدانىڭ سۆزىنى قانداق ئوقۇش ۋە ئاڭالش كېرەك؟ 
ئھستایىدىللىق ، تھییارلىق ۋە دۇئا بىلھن شۇنداق قىلىپ ئۇنى ئىشھنچ بىلھن قوبۇل قىالالیمىز ، قھلبىمىزدە ساقالیمىز ۋە ھایاتىمىزدا مھشىق قىالالیمىز. 

43-سوئال: قۇربانلىق یاكى پھرمان نېمھ؟ 
خۇدا بھرگھن ۋە مھسىھ تھرىپىدىن قۇرۇلغان ، یھنى چۆمۈلدۈرۈش ۋە رەببىمىزنىڭ كھچلىك زىیاپىتى بولغان قۇربانلىق یاكى پھرمانالر ، بىز ئۇنىڭ
ئۆلۈمى ۋە تىرىلىشى بىلھن ئېتىقادچىالر جھمئىیىتى سۈپىتىدە باغالنغانلىقىمىزنىڭ كۆرۈنھرلىك ئاالمھتلىرى ۋە تامغىسى. ئۇالرنى ئىشلىتىش ئارقىلىق

مۇقھددەس روھ بىزگھ خۇش خھۋەرنىڭ ۋەدىسىنى تېخىمۇ تولۇق بایان قىلىدۇ ۋە پېچھتلھیدۇ. 

44-سوئال: چۆمۈلدۈرۈش دٻگھن نېمھ؟ 
سۇغا چۆمۈلدۈرۈش - ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقھددەس روھنىڭ نامىدا سۇ بىلھن یۇیۇش. ئۇ بىزنىڭ مھسىھكھ قوبۇل قىلىنىشىمىزنى ، گۇناھلىرىمىزدىن

پاكلىنىشىمىزنى ۋە رەببىمىزگھ ۋە ئۇنىڭ چېركاۋىغا مھنسۇپ ئىكھنلىكىمىزنى بىلدۈرىدۇ ۋە پېچھتلھیدۇ. 

45-سوئال: سۇ بىلھن چۆمۈلدۈرۈش گۇناھنىڭ ئۆزىنى یۇیۇۋاتامدۇ؟ 
یاق ، پھقھت مھسىھنىڭ قېنى ۋە مۇقھددەس روھنىڭ یېڭىلىنىشى بىزنى گۇناھتىن پاكلىیاالیدۇ. 

46-سوئال: رەببىمىزنىڭ كھچلىك زىیاپىتى دٻگھن نېمھ؟ 



مھسىھ بارلىق خىرىستىیانالرغا ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى مىننھتدارلىق بىلدۈرۈش یۈزىسىدىن نان یېیىشكھ ۋە ئىستاكاندىن ئىچىشكھ بۇیرۇدى. رەببىمىزنىڭ
كھچلىك زىیاپىتى بىزنىڭ ئارىمىزدا تھڭرىنىڭ مھۋجۇتلۇقىنى تھبرىكلھش پائالىیىتى. بىزنى خۇدا بىلھن ئۆز-ئارا ئاالقھ قىلىشقا ئېلىپ كىرىش. روھىمىزنى

ئوزۇقالندۇرۇش ۋە ئوزۇقالندۇرۇش. ئۇ یھنھ ئاتىسىنىڭ پادىشاھلىقىدا مھسىھ بىلھن بىللھ یھپ-ئىچىدىغان كۈنىمىزنى مۆلچھرلھیدۇ. 

47-سوئال: رەببىمىزنىڭ كھچلىك زىیاپىتى مھسىھنىڭ كاپارەت خىزمىتىگھ بىرەر نھرسھ قوشامدۇ؟ 
یاق ، مھسىھ بىر قېتىم ئۆلدى. رەببىمىزنىڭ كھچلىك زىیاپىتى مھسىھنىڭ كاپارەت خىزمىتىنى تھبرىكلھیدىغان ئھھدە تاماق. چۈنكى ئۇمۇ ئۇنىڭغا قارىغان

ۋاقتىمىزدا ئېتىقادىمىزنى كۈچھیتىشنىڭ ۋاستىسى ، شۇنداقال كھلگۈسىدىكى زىیاپھتنىڭ ئالدىن بېشارىتى. 
ئھمما تھۋبھ قىلمىغان قھلبلھر بىلھن ئىشتىراك قىلغانالر ئۆزى ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقىرىدۇ. 

48-سوئال: چېركاۋ دٻگھن نېمھ؟ 
خۇدا ئۆزى ئۈچۈن مھڭگۈلۈك ھایاتقا سایالنغان ۋە ئېتىقادنى بىرلھشتۈرگھن ، خۇدانى بىرلىكتھ یاخشى كۆرىدىغان ، ئھگىشىدىغان ، ئۆگىنىدىغان ۋە

ئۇنىڭغا چوقۇنىدىغان جامائھتنى ئۆزى تالالیدۇ ۋە قوغدایدۇ. خۇدا بىزنى بۇ جامائھتنى ئھۋەتىپ ، خۇش خھۋەرنى جاكارالیدۇ ۋە ئۇالرنىڭ تۇرمۇش
سۈپىتى ۋە بىر-بىرىگھ بولغان مۇھھببىتى بىلھن مھسىھنىڭ پادىشاھلىقىنى ئالدىنئاال بھلگىلھیدۇ. 

49-سوئال: مھسىھ ھازىر قھیھردە؟ 
مھسىھ ۋاپات بولغاندىن كېیىنكى ئۈچىنچى كۈنى قھبرىدىن جىسمانىي جھھھتتىن ئورنىدىن تۇرۇپ ، ئاتىسىنىڭ ئوڭ یېنىدا ئولتۇرۇپ ، ئۇنىڭ پادىشاھلىقىغا

ھۆكۈمرانلىق قىلدى ۋە بىز ئۈچۈن شاپائھت قىلدى ، تاكى ئۇ ھۆكۈم چىقارغۇچھ ۋە پۈتۈن دۇنیانى یېڭىلىدى. 

50-سوئال: مھسىھنىڭ قایتا تىرىلىشى بىز ئۈچۈن نېمىدىن دٻرەك بېرىدۇ؟ 
مھسىھ جىسمانىي جھھھتتىن تىرىلىش ئارقىلىق گۇناھ ۋە ئۆلۈم ئۈستىدىن غالىب كھلدى ، شۇنداق قىلىپ ئۇنىڭغا ئىشھنگھنلھرنىڭ ھھممىسى بۇ دۇنیادىكى

یېڭى ھایاتقا ۋە دۇنیادىكى مھڭگۈلۈك ھایاتقا كۆتۈرۈلىدۇ. 
بىز ھامان بىر كۈنى تىرىلدۈرۈلگھندەك ، بۇ دۇنیامۇ ھامان بىر كۈنى ئھسلىگھ كېلىدۇ. 

ئھمما مھسىھكھ ئىشھنمھیدىغانالر مھڭگۈلۈك ئۆلۈمگھ تىرىلىدۇ. 

51-سوئال: مھسىھنىڭ كۆتۈرۈلۈشى بىزگھ قانداق ئھۋزەللىك؟ 
مھسىھ جىسمانىي جھھھتتىن بىز ئۈچۈن یھر یۈزىگھ چۈشكھنگھ ئوخشاش ، جىسمانى جھھھتتىن بىزگھ ۋاكالىتھن كۆتۈرۈلدى ، ئۇ ھازىر ئاتىسىنىڭ

ھۇزۇرىدا بىزنى تھشھببۇس قىلىپ ، بىزگھ ئورۇن ھازىرالپ بھردى ، شۇنداقال بىزگھ ئۆزىنىڭ روھىنى ئھۋەتتى. 

52-سوئال: مھڭگۈلۈك ھایات بىزگھ قانداق ئۈمىد باغالیدۇ؟ 
ئۇ بىزگھ بۇ یىقىلىپ چۈشكھن دۇنیانىڭ پات یېقىندا كېسھل بولمایدىغانلىقىنى ، یېڭى شھھھردە ، یېڭى جھننھتتھ ۋە یېڭى تۇپراقتا مھڭگۈ یاشایدىغانلىقىمىز

ۋە ئۇنىڭدىن ھۇزۇرلىنىدىغانلىقىمىزنى ئھسكھرتىدۇ. یېڭىالنغان ، ئھسلىگھ كھلتۈرۈلگھن یارىتىلغان تىرىلىش گھۋدىسى. 
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