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 خــىرىســتىيان ئــۆســمۈرلــىرى مــەنــىۋى ئىشــالرغــا نــاھــايــىتى قــىزىــقىدۇ ، بــۇ خــىرىســتىيان ئــائــىلىسىدە چــوڭ

 بـولـغان بـالـىالرغـا نىسـبەتـەن شـۇنـداق بـولـۇشـى كـېرەك. قـانـداقـال بـوملـىسۇن ، ئـۇالرنـىڭ مـەنـىۋى ئىشـالرغـا

 بـولـغان «قـىزىـقىشى» ئـۇالرنـىڭ داۋامـلىق مـەسـىھكە ئـەگـىشىدىـغانـلىقىدىـن دېـرەك بـەرمـەيـدۇ. خـىرىسـتىيان

 ئـائـىلىلىرىـدە چـوڭ بـولـغان بـالـىالرنـىڭ كـۆپـىنچىسى تـولـۇق ئـوتـتۇرا مـەكـتەپ يـاكـى ئـۇنـىۋېـرسـىتېت يـىللىرىـدا

 خــىرىســتىيان دىــنىدىــن ئــايــرىــلىدۇ. خــىرىســتىيان ئــاتــا-ئــانــىالر ۋە چــوڭــالرنــىڭ بــالــىلىرىــنىڭ ســوئــالــلىرىــغا


.ياخشى جاۋاب بېرىشى ناھايىتى مۇھىم ، ئۇالر يەنىال ياخشى جاۋابالرنى ئاڭالشقا قىزىقىدۇ


.«جەننەتتىكى ئائىلە ئەزالىرىمىزنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ئەستە ساقالمدۇق؟»


!ياخشى سوئال

 جـــەنـــنەتـــتىكى ئـــائـــىلە ئـــەزالـــىرىـــمىزنـــى ئـــەســـلەيـــدىـــغانـــلىقىمىزغـــا ئـــىشىنىمەن. بـــۇ ھـــايـــاتـــتا بـــىز ئـــۇچـــراتـــقان

 دوســــــــتلىرىــــــــمىزنــــــــى ۋە بــــــــاشــــــــقىالرنــــــــى ئــــــــەســــــــلەيــــــــدىــــــــغانــــــــلىقىمىزغــــــــا ئــــــــىشىنىمەن. بــــــــۇ مــــــــېنىڭ نــــــــېمىشقا


.ئىشىنىدىغانلىقىمنىڭ سەۋەبى

 بــىز تــۇغــۇلــۇشــىمىزدىــن بــاشــالنــغان ۋە مــەڭــگۈ داۋامــلىشىدىــغان تــەڭــرى بــىلەن ئــۇلــۇغ تــەۋەكــكۈلــچىلىكتە.

 تـــەۋەكـــكۈلـــچىلىكىمىزنـــىڭ زور بـــىر قـــىسمى تـــەڭـــرىـــنىڭ ھـــايـــاتـــىمىزنـــى ئـــاشـــۇ تـــەۋەكـــكۈلـــچىلىككە قـــويـــغان

 ئـادەمـلىرى. تـۇنـجى ئـۇچـراشـقان كـىشىلەر بـىزنـىڭ ئـاتـا-ئـانـىمىز. ئـۇنـىڭدىـن كـېيىن بـىز چـوڭ ئـاكـا-ئـۇكـا ،

 بـــوۋا-مـــومـــا ، تـــاغـــا ، ھـــامـــما ۋە نـــەۋرە تـــۇغـــقانـــالر بـــىلەن كـــۆرۈشـــىمىز. بـــىز ئـــۇزۇن ئـــۆتـــمەي دوســـتالر ۋە

 ئــۇالرنــىڭ ئــائــىلە-تــاۋابــىئاتــلىرى بــىلەن كــۆرۈشــىمىز. بــىز ئــوقــۇتــقۇچــىالر بــىلەن كــۆرۈشــىمىز ۋە مــەكــتەپــتە

 تـــېخىمۇ كـــۆپ دوســـت تـــۇتـــىمىز. ئـــۇ كـــىشىلەرنـــىڭ ھـــەر بـــىرى ھـــايـــاتـــىڭىزدا مـــۇھـــىم رول ئـــويـــنايـــدۇ ، ســـىز


!ئۇالرنىڭ ھاياتىدا مۇھىم رول ئوينايسىز. ھەممىمىز بىرلىكتە بۇ سەپەردە
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 بــىزنــىڭ جــەنــنەتــتىكى ھــايــاتــىمىز ھــەقــقىدە ئــېنىق بــىلىدىــغىنىمىز ئــىنجىلدا ، شــۇڭــا ســوئــالــلىرىــمىزغــا پــۇخــتا


.جاۋاب ئىزدەيمىز

 ئـەڭ يـاخـشى چـۈشـەنـچە ئـەيـسا مـەسـىھتىن كـەلـگەن. ئـۇ ئـاسـمانـدىـن يـەر يـۈزىـگە قـايـتىپ كـېلىپ ، جـەنـنەتـكە

 قـايـتىپ كـەلـدى. ئـۇ جـەنـنەتـتىكى ئـائـىلە ئـەزالـىرىـنى تـونـۇغـان يـاكـى تـونـۇمـايـدىـغانـلىقىمىزنـى ئـەلـۋەتـتە بـىلىدۇ.


.ئەيسا بۇنى مەتتا 8 - دە ئېيتقان

 مـەن سـىلەرگـە شـۇنـى دەيـمەنـكى ، نـۇرغـۇن كـىشىلەر شـەرق ۋە غـەربـتىن كـېلىپ ، ئـىبراھـىم ، ئـىسھاق ۋە


.ياقۇپ بىلەن بىللە ئەرشنىڭ پادىشاھلىقىدا ئولتۇرىدۇ

 ئــىبراھــىم ، ئــىسھاق ۋە يــاقــۇپ بــىر ئــائــىلە كــىشىلىرى ، ئــۇالر جــەنــنەتــتە بــىر-بــىرىــنى بــىلىدۇ. يــەر يــۈزىــدە


.ياشىغان باشقا كىشىلەرمۇ ئۇالر بىلەن بىللە جەننەتتە ئولتۇرۇپ ئۇالرنىڭ كىملىكىنى بىلىدۇ

 ئــــەيــــسا شــــاگــــىرتــــلىرىــــغا ئــــۆزىــــنىڭ ئــــۇالر ئــــۈچــــۈن كــــېلىدىــــغانــــلىقىنى ۋە ئــــۇالر بــــىلەن بــــىللە جــــەنــــنەتــــتە بــــىللە


.يەيدىغانلىقىنى ئېيتتى (يۇھاننا 14: 1-4 ۋە مەتتا 26: 29). بۇ بەك شەخسىي

 ئــىككى كــىشى ئــەيــساغــا ئــۆزگــەرتــىش تــېغىدا كــۆرۈنــدى ۋە ئــىنجىلالردا مــۇســا ۋە ئــىلياس دەپ تــونــۇلــدى.

 مـــۇســـا مـــىڭ يـــىلدىـــن كـــۆپـــرەك ۋاقـــىت ئـــىلگىرى ۋاپـــات بـــولـــغان ، ئـــىلياس تـــېخى نـــەچـــچە ئـــەســـىر ئـــىلگىرى

 ھـايـات ۋاقـتىدا جـەنـنەتـكە ئـېلىپ كـېتىلگەن ، ئـەمـما ھـەر ئـىككىلىسى بـىلىنگەن. ئـۇالر بـىر-بـىرىـنى تـونـۇدى


.ۋە ئۇالرنى تونۇيدىغان ئەيسا بىلەن پاراڭالشتى

 بــاي ۋە تــىلەمــچى الزار تــوغــرىــسىدىــكى ھــېكايــىدە ، ئــەيــسا بــايــنىڭ قــازا قــىلىپ ھــەدىــسكە كــەتــكەنــلىكىنى

 ئـــــېيتتى. الزار ۋاپـــــات بـــــولـــــۇپ جـــــەنـــــنەتـــــكە كـــــەتـــــتى. ئـــــەيـــــسا بـــــايـــــنىڭ يـــــىراقـــــقا نـــــەزەر ســـــېلىپ ، الزارنـــــىڭ
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 ئــــىبراھــــىمنىڭ تــــەســــەلــــلى بــــەرگــــەنــــلىكىنى تــــونــــۇپ يــــەتــــكەنــــلىكىنى ئــــېيتتى. بــــاي الزارنــــى ھــــايــــات ۋاقــــتىدا

 تـــونـــۇغـــان ، ئـــۇ الزارنـــى ھـــەر ئـــىككىلىسى ئـــۆلـــگەنـــدىـــن كـــېيىن تـــونـــۇغـــان. بـــۇ بـــىزنـــىڭ جـــەنـــنەتـــتىكى ئـــائـــىلە


.ئەزالىرى ۋە باشقا كىشىلەرنى تونۇۋالىدىغانلىقىمىزنىڭ يەنە بىر ئىپادىسى

 پــادىــشاھ داۋۇتــنىڭ بــىر ئــوغــلى تــۇغــۇلــۇپ ئــۇزۇن ئــۆتــمەيــال قــازا قــىلغان. داۋۇت ئــۇ كــىچىك بــاال ئــۈچــۈن

 دۇئـــــا قـــــىلدى ، روزا تـــــۇتـــــتى ۋە يـــــىغلىدى. داۋۇتـــــقا ئـــــوغـــــلىنىڭ ئـــــۆلـــــگەنـــــلىكىنى ئـــــېيتقىنىدا ، داۋۇت دۇئـــــا

 قـىلىش ، روزا تـۇتـۇش ۋە يـىغالشـنى تـوخـتاتـتى. خـىزمـەتـكارلـىرى ئـۇنـىڭدىـن بـۇنـىڭ سـەۋەبـىنى سـورىـدى.


- بۇ يەردە داۋۇتنىڭ جاۋابى

 ئـــۇنـــى يـــەنـــە قـــايـــتۇرۇپ بـــېرەلـــەمـــدىـــم؟ مـــەن ئـــۇنـــىڭ قـــېشىغا بـــارىـــمەن ، لـــېكىن ئـــۇ مـــېنىڭ يـــېنىمغا قـــايـــتىپ»


.« كەملەيدۇ


سامۇئىل 12:23 1

 پــادىــشاھ داۋۇت ھــەم پــادىــشاھ ھــەم پــەيــغەمــبەر ئــىدى. داۋۇت ۋاپــات بــولــغانــدا ئــۆزىــنىڭ بــوۋاق ئــوغــلى

 بـىلەن جـەنـنەتـتە جـەم بـولـىدىـغانـلىقىنى بـىلدى. بـۇ بـوۋاقـنى يـوقـىتىپ قـويـغان كـىشىگە تـەسـەلـلىي بـېرىـشى


.كېرەك. ئۇ يەنە ئائىلىمىزنىڭ ئەزالىرىنى جەننەتتە تونۇيدىغانلىقىمىزنى ئېيتىدۇ

 مـــەن ۋەھـــىي كـــىتابـــىنى ئـــوقـــۇغـــىنىمدا خـــۇشـــال ئـــادەمـــلەرنـــىڭ بـــىرلـــىكتە رەبـــبىمىزنـــى مـــەدھـــىيىلەپ خـــۇشـــال

 بـولـغانـلىقىنى كـۆرىـمەن. ئـائـىلە ئـەزالـىرىـمىزنـى ۋە دوسـتلىرىـمىزنـى ئـەسـلەيـدىـغانـلىقىمىزغـا ، ئـۇالر بـىزنـى

 ئــەســلەيــدىــغانــلىقىغا ئــىشىنىمەن. خــىرىســتىيان بــولــۇش دېــگەنــلىك «تــەڭــرى ئــائــىلىسى» نــىڭ بــىر ئــەزاســى


!بولۇش دېگەنلىك بولغاچقا ، بىز بىلەن كۆرۈشمەكچى بولغان نۇرغۇن يېڭى ئائىلە ئەزالىرىمۇ بار
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