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خ<<ىرىس<<تىيان ئ<<ۆس<<مۈرل<<ىرى م<<ەن<<ىۋى ئىش<<الرغ<<ا ن<<اھ<<اي<<ىتى ق<<ىزى<<قىدۇ  ،ب<<ۇ خ<<ىرىس<<تىيان ئ<<ائ<<ىلىسىدە چ<<وڭ
ب<ول<غان ب<ال<ىالرغ<ا نىس<بەت<ەن ش<ۇن<داق ب<ول<ۇش<ى ك<ېرەك .ق<ان<داق<ال ب<ومل<ىسۇن  ،ئ<ۇالرن<ىڭ م<ەن<ىۋى ئىش<الرغ<ا
ب<ول<غان »ق<ىزى<قىشى« ئ<ۇالرن<ىڭ داۋام<لىق م<ەس<ىھكە ئ<ەگ<ىشىدى<غان<لىقىدى<ن دې<رەك ب<ەرم<ەي<دۇ .خ<ىرىس<تىيان
ئ<ائ<ىلىلىرى<دە چ<وڭ ب<ول<غان ب<ال<ىالرن<ىڭ ك<ۆپ<ىنچىسى ت<ول<ۇق ئ<وت<تۇرا م<ەك<تەپ ي<اك<ى ئ<ۇن<ىۋې<رس<ىتېت ي<ىللىرى<دا
خ<<ىرىس<<تىيان دى<<نىدى<<ن ئ<<اي<<رى<<لىدۇ .خ<<ىرىس<<تىيان ئ<<ات<<ا-ئ<<ان<<ىالر ۋە چ<<وڭ<<الرن<<ىڭ ب<<ال<<ىلىرى<<نىڭ س<<وئ<<ال<<لىرى<<غا
.ياخشى جاۋاب بېرىشى ناھايىتى مۇھىم  ،ئۇالر يەنىال ياخشى جاۋابالرنى ئاڭالشقا قىزىقىدۇ

».جەننەتتىكى ئائىلە ئەزالىرىمىزنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ئەستە ساقالمدۇق؟«
!ياخشى سوئال

ج <<ەن <<نەت <<تىكى ئ <<ائ <<ىلە ئ <<ەزال <<ىرى <<مىزن <<ى ئ <<ەس <<لەي <<دى <<غان <<لىقىمىزغ <<ا ئ <<ىشىنىمەن .ب <<ۇ ھ <<اي <<ات <<تا ب <<ىز ئ <<ۇچ <<رات <<قان
دوس< < <<تلىرى< < <<مىزن< < <<ى ۋە ب< < <<اش< < <<قىالرن< < <<ى ئ< < <<ەس< < <<لەي< < <<دى< < <<غان< < <<لىقىمىزغ< < <<ا ئ< < <<ىشىنىمەن .ب< < <<ۇ م< < <<ېنىڭ ن< < <<ېمىشقا
.ئىشىنىدىغانلىقىمنىڭ سەۋەبى

ب<<ىز ت<<ۇغ<<ۇل<<ۇش<<ىمىزدى<<ن ب<<اش<<الن<<غان ۋە م<<ەڭ<<گۈ داۋام<<لىشىدى<<غان ت<<ەڭ<<رى ب<<ىلەن ئ<<ۇل<<ۇغ ت<<ەۋەك<<كۈل<<چىلىكتە.
ت <<ەۋەك <<كۈل <<چىلىكىمىزن <<ىڭ زور ب <<ىر ق <<ىسمى ت <<ەڭ <<رى <<نىڭ ھ <<اي <<ات <<ىمىزن <<ى ئ <<اش <<ۇ ت <<ەۋەك <<كۈل <<چىلىككە ق <<وي <<غان
ئ<ادەم<لىرى .ت<ۇن<جى ئ<ۇچ<راش<قان ك<ىشىلەر ب<ىزن<ىڭ ئ<ات<ا-ئ<ان<ىمىز .ئ<ۇن<ىڭدى<ن ك<ېيىن ب<ىز چ<وڭ ئ<اك<ا-ئ<ۇك<ا ،
ب <<وۋا-م <<وم <<ا  ،ت <<اغ <<ا  ،ھ <<ام <<ما ۋە ن <<ەۋرە ت <<ۇغ <<قان <<الر ب <<ىلەن ك <<ۆرۈش <<ىمىز .ب <<ىز ئ <<ۇزۇن ئ <<ۆت <<مەي دوس <<تالر ۋە
ئ<<ۇالرن<<ىڭ ئ<<ائ<<ىلە-ت<<اۋاب<<ىئات<<لىرى ب<<ىلەن ك<<ۆرۈش<<ىمىز .ب<<ىز ئ<<وق<<ۇت<<قۇچ<<ىالر ب<<ىلەن ك<<ۆرۈش<<ىمىز ۋە م<<ەك<<تەپ<<تە
ت <<ېخىمۇ ك <<ۆپ دوس <<ت ت <<ۇت <<ىمىز .ئ <<ۇ ك <<ىشىلەرن <<ىڭ ھ <<ەر ب <<ىرى ھ <<اي <<ات <<ىڭىزدا م <<ۇھ <<ىم رول ئ <<وي <<ناي <<دۇ  ،س <<ىز
!ئۇالرنىڭ ھاياتىدا مۇھىم رول ئوينايسىز .ھەممىمىز بىرلىكتە بۇ سەپەردە
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ب<<ىزن<<ىڭ ج<<ەن<<نەت<<تىكى ھ<<اي<<ات<<ىمىز ھ<<ەق<<قىدە ئ<<ېنىق ب<<ىلىدى<<غىنىمىز ئ<<ىنجىلدا  ،ش<<ۇڭ<<ا س<<وئ<<ال<<لىرى<<مىزغ<<ا پ<<ۇخ<<تا
.جاۋاب ئىزدەيمىز
ئ<ەڭ ي<اخ<شى چ<ۈش<ەن<چە ئ<ەي<سا م<ەس<ىھتىن ك<ەل<گەن .ئ<ۇ ئ<اس<مان<دى<ن ي<ەر ي<ۈزى<گە ق<اي<تىپ ك<ېلىپ  ،ج<ەن<نەت<كە
ق<اي<تىپ ك<ەل<دى .ئ<ۇ ج<ەن<نەت<تىكى ئ<ائ<ىلە ئ<ەزال<ىرى<نى ت<ون<ۇغ<ان ي<اك<ى ت<ون<ۇم<اي<دى<غان<لىقىمىزن<ى ئ<ەل<ۋەت<تە ب<ىلىدۇ.
.ئەيسا بۇنى مەتتا  - 8دە ئېيتقان

م<ەن س<ىلەرگ<ە ش<ۇن<ى دەي<مەن<كى  ،ن<ۇرغ<ۇن ك<ىشىلەر ش<ەرق ۋە غ<ەرب<تىن ك<ېلىپ  ،ئ<ىبراھ<ىم  ،ئ<ىسھاق ۋە
.ياقۇپ بىلەن بىللە ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدا ئولتۇرىدۇ

ئ<<ىبراھ<<ىم  ،ئ<<ىسھاق ۋە ي<<اق<<ۇپ ب<<ىر ئ<<ائ<<ىلە ك<<ىشىلىرى  ،ئ<<ۇالر ج<<ەن<<نەت<<تە ب<<ىر-ب<<ىرى<<نى ب<<ىلىدۇ .ي<<ەر ي<<ۈزى<<دە
.ياشىغان باشقا كىشىلەرمۇ ئۇالر بىلەن بىللە جەننەتتە ئولتۇرۇپ ئۇالرنىڭ كىملىكىنى بىلىدۇ

ئ <<ەي <<سا ش <<اگ <<ىرت <<لىرى <<غا ئ <<ۆزى <<نىڭ ئ <<ۇالر ئ <<ۈچ <<ۈن ك <<ېلىدى <<غان <<لىقىنى ۋە ئ <<ۇالر ب <<ىلەن ب <<ىللە ج <<ەن <<نەت <<تە ب <<ىللە
.يەيدىغانلىقىنى ئېيتتى )يۇھاننا  4-1 :14ۋە مەتتا  .(29 :26بۇ بەك شەخسىي

ئ<<ىككى ك<<ىشى ئ<<ەي<<ساغ<<ا ئ<<ۆزگ<<ەرت<<ىش ت<<ېغىدا ك<<ۆرۈن<<دى ۋە ئ<<ىنجىلالردا م<<ۇس<<ا ۋە ئ<<ىلياس دەپ ت<<ون<<ۇل<<دى.
م <<ۇس <<ا م <<ىڭ ي <<ىلدى <<ن ك <<ۆپ <<رەك ۋاق <<ىت ئ <<ىلگىرى ۋاپ <<ات ب <<ول <<غان  ،ئ <<ىلياس ت <<ېخى ن <<ەچ <<چە ئ <<ەس <<ىر ئ <<ىلگىرى
ھ<اي<ات ۋاق<تىدا ج<ەن<نەت<كە ئ<ېلىپ ك<ېتىلگەن  ،ئ<ەم<ما ھ<ەر ئ<ىككىلىسى ب<ىلىنگەن .ئ<ۇالر ب<ىر-ب<ىرى<نى ت<ون<ۇدى
.ۋە ئۇالرنى تونۇيدىغان ئەيسا بىلەن پاراڭالشتى

ب<<اي ۋە ت<<ىلەم<<چى الزار ت<<وغ<<رى<<سىدى<<كى ھ<<ېكاي<<ىدە  ،ئ<<ەي<<سا ب<<اي<<نىڭ ق<<ازا ق<<ىلىپ ھ<<ەدى<<سكە ك<<ەت<<كەن<<لىكىنى
ئ< <<ېيتتى .الزار ۋاپ< <<ات ب< <<ول< <<ۇپ ج< <<ەن< <<نەت< <<كە ك< <<ەت< <<تى .ئ< <<ەي< <<سا ب< <<اي< <<نىڭ ي< <<ىراق< <<قا ن< <<ەزەر س< <<ېلىپ  ،الزارن< <<ىڭ
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ئ <<ىبراھ <<ىمنىڭ ت <<ەس <<ەل <<لى ب <<ەرگ <<ەن <<لىكىنى ت <<ون <<ۇپ ي <<ەت <<كەن <<لىكىنى ئ <<ېيتتى .ب <<اي الزارن <<ى ھ <<اي <<ات ۋاق <<تىدا
ت <<ون <<ۇغ <<ان  ،ئ <<ۇ الزارن <<ى ھ <<ەر ئ <<ىككىلىسى ئ <<ۆل <<گەن <<دى <<ن ك <<ېيىن ت <<ون <<ۇغ <<ان .ب <<ۇ ب <<ىزن <<ىڭ ج <<ەن <<نەت <<تىكى ئ <<ائ <<ىلە
.ئەزالىرى ۋە باشقا كىشىلەرنى تونۇۋالىدىغانلىقىمىزنىڭ يەنە بىر ئىپادىسى
پ<<ادى<<شاھ داۋۇت<<نىڭ ب<<ىر ئ<<وغ<<لى ت<<ۇغ<<ۇل<<ۇپ ئ<<ۇزۇن ئ<<ۆت<<مەي<<ال ق<<ازا ق<<ىلغان .داۋۇت ئ<<ۇ ك<<ىچىك ب<<اال ئ<<ۈچ<<ۈن
دۇئ< <<ا ق< <<ىلدى  ،روزا ت< <<ۇت< <<تى ۋە ي< <<ىغلىدى .داۋۇت< <<قا ئ< <<وغ< <<لىنىڭ ئ< <<ۆل< <<گەن< <<لىكىنى ئ< <<ېيتقىنىدا  ،داۋۇت دۇئ< <<ا
ق<ىلىش  ،روزا ت<ۇت<ۇش ۋە ي<ىغالش<نى ت<وخ<تات<تى .خ<ىزم<ەت<كارل<ىرى ئ<ۇن<ىڭدى<ن ب<ۇن<ىڭ س<ەۋەب<ىنى س<ورى<دى.
 بۇ يەردە داۋۇتنىڭ جاۋابىئ <<ۇن <<ى ي <<ەن <<ە ق <<اي <<تۇرۇپ ب <<ېرەل <<ەم <<دى <<م؟ م <<ەن ئ <<ۇن <<ىڭ ق <<ېشىغا ب <<ارى <<مەن  ،ل <<ېكىن ئ <<ۇ م <<ېنىڭ ي <<ېنىمغا ق <<اي <<تىپ«
 ».كەملەيدۇ

سامۇئىل 1 12:23

پ<<ادى<<شاھ داۋۇت ھ<<ەم پ<<ادى<<شاھ ھ<<ەم پ<<ەي<<غەم<<بەر ئ<<ىدى .داۋۇت ۋاپ<<ات ب<<ول<<غان<<دا ئ<<ۆزى<<نىڭ ب<<وۋاق ئ<<وغ<<لى
ب<ىلەن ج<ەن<نەت<تە ج<ەم ب<ول<ىدى<غان<لىقىنى ب<ىلدى .ب<ۇ ب<وۋاق<نى ي<وق<ىتىپ ق<وي<غان ك<ىشىگە ت<ەس<ەل<لىي ب<ېرى<شى
.كېرەك .ئۇ يەنە ئائىلىمىزنىڭ ئەزالىرىنى جەننەتتە تونۇيدىغانلىقىمىزنى ئېيتىدۇ

م <<ەن ۋەھ <<ىي ك <<ىتاب <<ىنى ئ <<وق <<ۇغ <<ىنىمدا خ <<ۇش <<ال ئ <<ادەم <<لەرن <<ىڭ ب <<ىرل <<ىكتە رەب <<بىمىزن <<ى م <<ەدھ <<ىيىلەپ خ <<ۇش <<ال
ب<ول<غان<لىقىنى ك<ۆرى<مەن .ئ<ائ<ىلە ئ<ەزال<ىرى<مىزن<ى ۋە دوس<تلىرى<مىزن<ى ئ<ەس<لەي<دى<غان<لىقىمىزغ<ا  ،ئ<ۇالر ب<ىزن<ى
ئ<<ەس<<لەي<<دى<<غان<<لىقىغا ئ<<ىشىنىمەن .خ<<ىرىس<<تىيان ب<<ول<<ۇش دې<<گەن<<لىك »ت<<ەڭ<<رى ئ<<ائ<<ىلىسى« ن<<ىڭ ب<<ىر ئ<<ەزاس<<ى
!بولۇش دېگەنلىك بولغاچقا  ،بىز بىلەن كۆرۈشمەكچى بولغان نۇرغۇن يېڭى ئائىلە ئەزالىرىمۇ بار
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